
Αρ. Φακ. 10.1.1.4 Ε 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Αρ. 01/2016 

 
 

Στη Λευκωσία, σήμερα  Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, στην οδό Απελλή 1, 1456, Λευκωσία, 
 

αφενός μεν 

Tο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τη κα Πατρίσια 

Χατζησωτηρίου, Αν. Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, η οποία θα καλείται 

στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή», 

και 

αφ’ ετέρου 

 

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, που εδρεύει στη Λευκωσία, Τ.Θ. 24824 

1397 Λευκωσία και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Διευθυντή κ. Κώστα 

Νικολαϊδη,  ο οποίος θα καλείται στο εξής ο «Ανάδοχος», 

συμφωνούν τα ακόλουθα : 

1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελεί η παρούσα Συμφωνία. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η ετοιμασία και  αποστολή από τον Ανάδοχο στο Γραφείο 

Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) μιας ΒΕΤΑ ή DVCAM Progressive κασέτας το μήνα με 

βιντεογραφημένο υλικό από γεγονότα που έχει καλύψει τηλεοπτικά.  Το οπτικοακουστικό 

υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά κείμενα καθώς επίσης τις βεβαιώσεις ότι 

έγινε αποδεκτό για προβολή του σε οπτικοακουστικούς δορυφόρους ή σε διεθνή ΜΜΕ. Το 

υλικό που θα αποστέλλεται (οπτικοακουστικό, κείμενα και βεβαιώσεις) θα αφορά μέχρι 

και 8 διαφορετικά ρεπορτάζ τον μήνα.  Το ΓΤΠ θα μπορεί να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο 

οπτικοακουστικό υλικό με όποιο τρόπο κρίνει σκόπιμο.    

Για την ετοιμασία και προβολή του εν λόγω οπτικοακουστικού υλικού στο εξωτερικό ο 

Ανάδοχος θα δημιουργήσει επιτελείο το οποίο θα απασχολείται αποκλειστικά για το σκοπό 

αυτό και θα έχει υπό την ευθύνη του την εξεύρεση θεμάτων, την επιμέλεια τους 

(κινηματογραφικά πλάνα τα οποία θα μοντάρονται και θα συνοδεύονται από σχετικό 

γραπτό κείμενο στα αγγλικά, ή/και  συνεντεύξεις ή/και δηλώσεις με υποτιτλισμό ή/και 

ρεπορτάζ με εκφώνηση) και την αποστολή του στα διεθνή ΜΜΕ.  Το οπτικοακουστικό 

υλικό που θα παράγεται θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την προβολή του στα 

τηλεοπτικά δίκτυα του εξωτερικού και όπως κρίνει σχετικά η Αναθέτουσα Αρχή.    
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3.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η 1η Μαΐου 

2016 και η διάρκεια εκτέλεσης της καθορίζεται στα 2 χρόνια.   

 

4.   ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Η  αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στα εκατόν εικοσιπέντε ευρώ (€125) για κάθε θέμα που 

γίνεται αποδεκτό για προβολή του σε οπτικοακουστικούς δορυφόρους ή σε διεθνή ΜΜΕ. 

Στην περίπτωση που το ίδιο θέμα γίνει αποδεκτό σε πολλαπλά οπτικοακουστικά ΜΜΕ η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καταβάλει οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσό.  Στην ως άνω 

αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α. Το συνολικό ετήσιο ποσό που θα 

καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο δεν πρέπει να ξεπερνά τις δώδεκα 

χιλιάδες ευρώ (€12.000).  Η καταβολή της εν λόγω αμοιβής πραγματοποιείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή εντός 15 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου παροχής 

υπηρεσιών που εκδίδει ο Ανάδοχος. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται κάθε μήνα βάσει των 

παραδοτέων που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος συμβολαίου.   

 

2. Η αναπροσαρμογή αμοιβών για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών απαγορεύεται. 

 

5.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Με την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει γραπτώς στην Αναθέτουσα 

Αρχή τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές της 

συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός 

για σκοπούς καταβολής πληρωμών από το Δημόσιο, δεν θα πρέπει να δηλωθεί άλλος 

τραπεζικός λογαριασμός, εκτός εάν ο Ανάδοχος επιθυμεί να καταβάλλονται από τούδε 

και στο εξής όλες οι πληρωμές του Δημοσίου σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό. Οι 

πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που γνωστοποιείται από τον 

Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

6.    ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, με γραπτή προειδοποίηση στον Ανάδοχο, να αναστείλει 

μέρος ή όλες τις πληρωμές αν ο Ανάδοχος αθετήσει οποιουσδήποτε όρους της Σύμβασης ή 

δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 

2. Αν οι συνθήκες που αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο συνεχιστούν για δεκατέσσερις (14) 

ημέρες από την ημερομηνία της προειδοποίησης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, αν 

το επιθυμεί, να τερματίσει τη σύμβαση. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τερματίσει τη σύμβαση με γραπτή προειδοποίηση τριάντα 

(30) ημερών προς τον Ανάδοχο. 

4. Με τη λήψη γραπτής προειδοποίησης για τερματισμό της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πάρει 

άμεσα μέτρα για τερματισμό της Σύμβασης για σκοπούς μείωσης των συνεπαγόμενων 

δαπανών στο ελάχιστο. 
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5. Με τον τερματισμό της Σύμβασης καμιά πληρωμή δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, εκτός για 

υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά πριν την ημερομηνία τερματισμού της 

Σύμβασης και για υπηρεσίες που συντρέχουν για τον ομαλό τερματισμό της Σύμβασης.    

6. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τυχόν βλάβες που 

παρουσιάζονται μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης σύμφωνα με τον νόμο που διέπει τη 

Σύμβαση. 

7. Σε κάθε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αποζημιώσεις, μπορεί να τις 

αφαιρέσει από οποιαδήποτε οφειλόμενα προς τον Ανάδοχο ποσά. 

8. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που δυνατό να 

προκύψει μεταξύ των Μερών και που δεν μπορεί να διευθετηθεί, είναι τα Δικαστήρια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

7.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά με βάση και σύμφωνα με 

τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των 

Κυπριακών Δικαστηρίων. 
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Εκ μέρους και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής: 

 

 

 

 

Υπογραφή: ............................................ 

 

Τίτλος:  ................................................... 

 

Όνομα: .................................................. 

 

Μάρτυρες:  

 

1. Υπογραφή: ............................................. 

 

    Όνομα:  .................................................. 

 

2. Υπογραφή: ............................................. 

 

    Όνομα:   ................................................. 

 

 

 

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου: 

 

 

 

 

Υπογραφή: ............................................. 

 

Τίτλος:   .................................................. 

 

Όνομα:  .................................................. 

 

Μάρτυρες:  

 

1. Υπογραφή: ............................................. 

 

    Όνομα:  .................................................. 

 

2. Υπογραφή: ............................................. 

 

    Όνομα:   ................................................. 

 

 

 

«χαρτόσημα €18.00» 

 


