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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

 

Η παρούσα σύμβαση αποτελείτε από 13 σελίδες,  

συνήφθη στις ………./…….../20…….. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:  

Α) αφενός μεν, της εταιρείας με την επωνυμία G.S. Interbit LTD  η οποία έχει συσταθεί και 

λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Κυπριακού δικαίου, εδρεύει στην Οδός Λήδρας 231 

Λευκωσία 1011 Κύπρο με, TaxRegNo .: 12323562O, Vat RegNo.: 10323562M, Organization 

Number .: 464647, Record Number .: 2247426, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον 

Γεώργιο Σωμαρακάκη, καλουμένης στο εξής χάριν συντομίας GS Interbit LTD, και 

Β) αφετέρου, με την ………………………………………………….…. η οποία  έχει συσταθεί και 

λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του …………………………………. δικαίου, εδρεύει 

……………………………..………, οδός…………………………………….αριθ. ……………………………..με 

TaxRegNo (ΑΦΜ) ……………………….…….., όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον 

…………………………………………………………. , καλουμένης στο εξής χάριν συντομίας «Συνεργάτη»   

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ  

- Η GS Interbit LTD είναι Εικονικός Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών και 

δικτύων και έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο Παρόχων της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (στο εξής «ΕΕΤΤ») και  ως αδειοδοτημένη επιχείρηση 

προς το σκοπό αυτό.  

- Ο Συνεργάτης είναι Εικονικός Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών ο οποίος 

εξυπηρετείται με την παροχή από την GS Interbit LTD των συμφωνημένων με την παρούσα 

υπηρεσιών. 

- Ο Συνεργάτης επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας από τη GS Interbit LTD 

προκειμένου να ολοκληρώσει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους 

δικούς του πελάτες και η  GS Interbit LTD συμφωνεί να τις παρέχει υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που συμφωνούνται με την παρούσα.  

Η υπηρεσία μέσω voice over IP, τηλεφωνία μέσω διαδικτύου. 

 Τα μέρη συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  

 

1. Ορισμοί και ερμηνεία της σύμβασης 

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι κάτωθι λέξεις ή φράσεις έχουν την ερμηνεία που τους 

αποδίδεται στον παρόν άρθρο, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά σύμφωνα με το νόημα της 

παρούσης συμβάσεως:  

  

"Συνδεόμενη επιχείρηση" Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο άμεσα ή 

έμμεσα ασκεί τον έλεγχο ή μέσω ενός ή 

περισσοτέρων ενδιαμέσων προσώπων, ελέγχει ή 

ελέγχεται ή είναι υπό τον κοινό έλεγχο με ένα από 

τα μέρη αυτής της Σύμβασης. Για τους σκοπούς του 

παρόντος ορισμού ο όρος ‘έλεγχος’ 

(συμπεριλαμβανομένων των λέξεων ελεγχόμενος ή 

ελέγχων) σημαίνει η εξουσία να καθοδηγεί ή να 

προκαλεί την καθοδήγηση της διοίκησης ή των 

πολιτικών ενός νομικού προσώπου μέσω της 
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κυριότητας των δικαιωμάτων ψήφου με 

οποιονδήποτε τρόπο.   

"Σύμβαση" Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης.  

"Αριθμοί DID" Οι αριθμοί οι οποίοι έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς ή 

δευτερογενώς στην GS INTERBIT LTD  

"Χρήστης Συνεργάτη" Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί με 

τον Συνεργάτη και/ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών που παρέχει ο 

Συνεργάτης. 

  

"Εργάσιμη Ημέρα":  Οποιαδήποτε ημέρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και 

επίσημης αργίας στην Ελλάδα.  

"Εργάσιμες Ώρες": Κατά τη διάρκεια των Εργασίμων Ημερών από τις 

09:00 έως τις 17:00 τοπική ώρα Ελλάδος.  

"Σημείο Συλλογής" Το φυσικό ή ιδεατό σημείο (φυσικής ή λογικής) 

διασύνδεσης της υποδομής της GS Interbit LTD, στο 

οποίο παραδίδεται η Κίνηση Συλλογής προς τον 

συνεργάτη από την GS Interbit LTD και το οποίο 

συμφωνείται και προσδιορίζεται στο Προσάρτημα Β 

της παρούσης.  

  

“Πάνελ Διαχείρισης Λογαριασμού” Το σημείο πρόσβασης στον ιστό τόπο της GS Interbit 

LTD όπου ο Συνεργάτης Διαχειρίζεται των 

Λογαριασμό του, της Υπηρεσίες του και τους 

Πελάτες του, Η πρόσβαση στο πάνελ 

πραγματοποιείτε με τα στοιχεία προσβάσεις Όνομα 

Χρήστη (Username) και Κωδικός Χρήστη (Password) 

  

“Το VCCMS του Συνεργάτη” Το Πρόγραμμα VCCMS αποτελεί το σημείο 

προσβάσεις τον πελατών του συνεργάτη, θα φέρει 

τα εμπορικά και διακριτικά σήματα του συνεργάτη 

και θα είναι προσβάσιμος μέσο της 

προκαθορισμένης από αυτόν διαδικτυακής 

διεύθυνσης (ULR). 

“Ημερομηνία Έναρξης της Υπηρεσίας”  

 

Η ημερομηνία κατά την οποία έχουν ολοκληρωθεί 

επιτυχώς οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες και 

δοκιμές ώστε να είναι  δυνατή η διασύνδεση μεταξύ 

των υποδομών των μερών για την υλοποίηση της 

παροχής της υπηρεσίας  

“Εμπιστευτικές Πληροφορίες”: Οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά ή έχει σχέση 

με την επιχειρηματική δραστηριότητα 

οποιουδήποτε από τα μέρη και περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τεχνικές, οικονομικές και λειτουργικές 

διαδικασίες, επιχειρησιακές σχέσεις και 

επικοινωνίες, στοιχεία πελατολογίου και 



3 
 

πελατολόγια, διαδικασίες διασφάλισης απορρήτου 

και ασφάλειας, σχέδια στρατηγικής ανάπτυξης, οι 

οποίες έχουν προσδιορισθεί ως εμπιστευτικές 

εγγράφως από τον κύριο αυτών, ως εφαρμόζεται.  

“Ηλεκτρονικά Μέσα”: Τηλεομοιοτυπία (Fax) ή/ και ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

“Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος”:  Η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης από 

αμφότερα τα μέρη ως αυτή εμφανίζεται στην αρχή 

της πρώτης σελίδας της παρούσης.  

“Ανωτέρα Βία”: Οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο δεν θα 

μπορούσε να έχει ευλόγως προβλεφθεί ή και είναι 

πέραν του ελέγχου του συμβαλλόμενου μέρους που 

επηρεάζεται από το περιστατικό αυτό διακοπή 

τρίτων παρόχων και οτιδήποτε πέραν του ελέγχου 

του συμβαλλομένου, διακοπή διαδικτύου ή 

οποιασδήποτε μορφή ενέργειας (π.χ. ηλεκτρικό 

ρεύμα ) η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη καθώς 

και συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: Θεομηνίες, 

φυσικές καταστροφές, σεισμούς, καταιγίδες, 

πλημμύρες, πυρκαγιά, εξέγερση, ή άλλου είδους 

πολιτική ή κοινωνική αναταραχή, διακοπή 

υπηρεσιών δικτύων τρίτων παρόχων, απεργίες, 

κυβερνητικοί περιορισμοί κ.λ.π.  

  

  

 “Τηλεπικοινωνιακή Βλάβη” Οποιοδήποτε ελάττωμα η βλάβη των 

τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων ή και των 

υποδομών που συνδέονται με τα κυκλώματα που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών 

που συμφωνούνται με την παρούσα Σύμβαση που 

ευθύνεται για οποιαδήποτε διακοπή των υπηρεσιών 

αυτών ή καθυστέρηση στην εγκατάσταση, παροχή ή 

αποκατάσταση της παροχής των υπηρεσιών αυτών.  

  

"Υπηρεσία Τερματισμού" Η υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας η GS Interbit LTD 

η ο Συνεργάτης παραλαμβάνει την κίνηση συλλογής 

από το σημείο τερματισμού και την 

παραδίδει/τερματίζει στον τελικό προορισμό της, 

όπως αυτό έχει επιλεγεί από τον καλούντα Χρήστη 

Υπηρεσιών του συνεργάτη.  

"Δίκτυο GS Interbit LTD" Το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, το οποίο 

διαχειρίζεται και λειτουργεί η GS Interbit LTD. 

"Τηλεπικοινωνιακή Κίνηση GS Interbit LTD" Η τηλεπικοινωνιακή κίνηση που εκκινεί από 

αριθμούς που έχουν εκχωρηθεί στην GS Interbit LTD, 

όπως αυτοί προσδιορίζονται εκάστοτε εγγράφως.  
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2. Προϋποθέσεις ισχύος  

Τα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα σύμβαση ισχύει και παραμένει σε ισχύ υπό την 

σωρευτική πλήρωση των ακολούθων προϋποθέσεων: 

α)  Ο Συνεργάτης είναι και παραμένει νομίμως καταχωρημένος στο Μητρώο Παρόχων 

Υπηρεσιών και Δικτύων για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕΤΤ ως 

επιχείρηση δικαιούμενη να παρέχει τουλάχιστον τις υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των 

οποίων παρέχονται οι συμφωνημένες με την παρούσα υπηρεσίες από την  GS Interbit LTD. 

β) Ο Συνεργάτης χρησιμοποιεί τους πρωτογενώς ή/και δευτερογενώς εκχωρημένους 

αριθμοδοτικούς πόρους της GS Interbit Ltd  σύμφωνα με την οριζόμενη από τα σχετικά 

κανονιστικά κείμενα χρήση τους και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τόσο τη 

χρήση όσο και την χρέωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών.  

 

3. Αντικείμενο της παρούσης  

3.1 Τα μέρη συμφωνούν ότι η GS Interbit LTD θα παρέχει στον πάροχο τις ακόλουθες 

υπηρεσίες:  

3.1.1 Υπηρεσία συλλογής: Η GS Interbit LTD θα συλλέγει την κίνηση του συνεργάτη που 

εκκινεί από τους εκχωρημένους Αριθμούς της GS Interbit LTD από το Σημείο Συλλογής θα τη 

μεταφέρει μέσω του Δικτύου της και θα την παραδίδει στο σημείο τερματισμού. 

3.1.2 Υπηρεσία τερματισμού: Η GS Interbit LTD θα τερματίζει την τηλεπικοινωνιακή κίνηση 

του Συνεργάτη στον προορισμό της.  

 

4. Διάρκεια και καταγγελία   

4.1 Η Σύμβαση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για όλη τη συμφωνημένη Διάρκειά της (Αρχική 

και Περίοδο Ανανέωσης) κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέρη θα συνεργαστούν, εκτός εάν 

η Σύμβαση καταγγελθεί ως ακολούθως:  

4.1.1 Εάν οποιοδήποτε από τα μέρη παραβεί οποιονδήποτε ουσιώδη όρο της παρούσης, 

τότε ο αντισυμβαλλόμενος δύναται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα με άμεση ισχύ 

της καταγγελίας από την επίδοσή της στο μέρος που παραβιάζει.  

4.1.2 Εάν οποιοδήποτε μέρος έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, παύση 

πληρωμών, ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που οδηγεί στην 

παύση της λειτουργίας του οικειοθελώς ή κατόπιν αιτήσεως τρίτων ή δικαστικής ή 

διοικητικής απόφασης, η παρούσα μπορεί να καταγγελθεί είτε από το συμβαλλόμενο μέρος 

αυτό με έγγραφη ειδοποίηση προ ενός (1) μηνός, εφόσον αυτό είναι δυνατόν εκ των 

περιστάσεων, απευθύνεται προς το άλλο μέρος ή από τον αντισυμβαλλόμενό του με άμεση 

ισχύ της καταγγελίας από την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας στον 

αντισυμβαλλόμενό του.  

4.1.3 Στην περίπτωση που η Αρχική Διάρκεια ανανεωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της 

παρούσης, καθένα από τα μέρη δύναται να καταγγείλει την παρούσα με ειδοποίηση 

κοινοποιούμενη προς τον αντισυμβαλλόμενό του τουλάχιστον προ εκατό είκοσι (120) 

ημερών.  

4.2 Κατά τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας, η διάρκεια ισχύος της παρούσης θα ανανεωθεί 

αυτόματα για αόριστο χρονικό διάστημα υπό την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει γνωστοποιήσει εγγράφως τη βούλησή του να μην ανανεωθεί η 

Διάρκεια της παρούσης κοινοποιούμενη στον αντισυμβαλλόμενό του τουλάχιστον εξήντα 

(60) ημέρες πριν την λήξη της Αρχικής Διάρκειάς της.  
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4.3 Κατά τη λύση ή λήξη της Αρχικής ή της Περιόδου Ανανεωμένης Διάρκειας της παρούσης 

όλες οι οφειλές του Συνεργάτη προς την GS Interbit LTD καθίστανται ληξιπρόθεσμες και 

απαιτητές.  

 

5. Παροχή Υπηρεσιών 

5.1 Η GS Interbit LTD θα συλλέγει την τοπική ή/και υπεραστική ή/και διεθνή Κίνηση του 

συνεργάτη την οποία θα διεκπεραιώνει και παραδίδει στο Σημείο Τερματισμού. 

5.2 Η GS Interbit LTD παραλαμβάνει την τηλεπικοινωνιακή κίνηση από το σημείο 

τερματισμού και την παραδίδει/τερματίζει στον τελικό προορισμό της, όπως αυτό έχει 

επιλεγεί από τον καλούντα Χρήστη Υπηρεσιών του συνεργάτη. 

 

5.3 Προς εξυπηρέτηση των παρεχόμενων με την παρούσα υπηρεσιών η GS Interbit LTD 

δύναται να εκχωρήσει δευτερογενώς αριθμοδοτικούς πόρους στον συνεργάτη κατόπιν 

αιτήματός του έναντι απόδοσης των συμφωνημένων τελών.  

 

5.4 Η GS Interbit LTD Θα παρέχει ανάλογη διαδικτυακή πύλη ώστε ο συνεργάτης να έχει την 

ικανότητα να Συνδέει, ελέγχει, διαχειρίζεται τους τελικούς πελάτες του όπως και τον 

προπληρωμένο λογαριασμό του στην GS Interbit LTD. 

 

5.5 Ο Συνεργάτης θα παρέχει  ανάλογη διαδικτυακή πύλη μέσο του VCCMS της GS Interbit 

Ltd για τους πελάτες του  όπου θα έχουν την δυνατότητα η πελάτες του να δημιουργήσουν 

λογαριασμό και στην συνείχα να αγοράζουν με προπληρωμένο τρόπο υπηρεσίες και 

προϊόντα του Συνεργάτη που δια θέτονται μέσο της παρούσας σε αυτόν και πάντα 

πληρώνοντας τον συνεργάτη, στους από αυτόν δημοσιευμένους τραπεζικους του 

λογαριασμούς η ηλεκτρονικούς του λογαριασμούς π.χ. (PayPal). όλες η συναλλαγές σε αυτό 

το ιστό τόπο αποτελούν νόμιμη συναλλαγή και υπερχρεώνουν τον συνεργάτη στην έκδοση 

ανάλογων φορολογικών παραστατικών πώλησης, όλες η συναλλαγές αφορούν εξολοκλήρου 

τον Συνεργάτη και τον πελάτη του και σε καμία περίπτωση την GS Interbit LTD, Το Πρόγραμμα 

VCCMS διατίθεται δωρεάν από την GS Interbit LTD με την έναρξη της συνεργασίας, και 

φιλοξενείτε σε Εικονικό Υ/Η στο διαδίκτυο (VPS) και πάντα με δαπάνες του συνεργάτη είτε 

σε δικό του VPS η σε χορό φιλοξενίας ιστό τόπου της GS Interbit LTD 

 

6. Έναρξη Παροχής της Υπηρεσίας  

Η παροχή της Υπηρεσίας θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει κατά την Ημερομηνία Έναρξης της 

Υπηρεσίας.  

 

7. Τέλη – Τρόπος Πληρωμής. 

7.1 Η GS Interbit LTD επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλει τον ισχύοντα 

τιμοκατάλογό της οποτεδήποτε. Σε περίπτωση αύξησης των τιμών, αυτές θα εφαρμόζονται 

μετά την πάροδο 7 ημέρων από την δημοσίευσή τους ή Ανάρτηση τους στο εκάστοτε 

διαχειριστικό πάνελ του συνεργάτη. Ο συνεργάτης οφείλει να ενημερώνεται για τα κόστη 

των χρεώσεων μέσα από το πάνελ/προφίλ του. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά τα συμφωνημένα 

με την παρούσα τέλη αλλά και τις τιμές του ισχύοντα τιμοκαταλόγου, η GS Interbit LTD 

επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τα μεταβάλει οποτεδήποτε με άμεση ισχύ από την 

έγγραφη με γνωστοποίηση προς τον συνεργάτη σε περίπτωση που η μεταβολή αυτή 

πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσεις των αρμοδίων 
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διοικητικών ή/και δικαστικών αρχών ή/και σε συνέχεια μεταβολής των εφαρμοστέων τελών 

από τρίτους Παρόχους με τους οποίους συνεργάζεται η GS Interbit LTD για την παροχή των 

με την παρούσα συμφωνημένων υπηρεσιών καθώς και σε περίπτωση που οι συνθήκες της 

αγοράς επιβάλουν τέτοιου είδους μεταβολή ώστε να διατηρηθεί κατά το δυνατόν η αναλογία 

στα ποσοστά εσόδου/ κέρδους που λαμβάνει καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη στο 

πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών.  

7.2 Τα τέλη που συμφωνούνται με την παρούσα επιβαρύνονται με τους αναλογούντες 

εκάστοτε φόρους και τέλη σταθερής τηλεφωνίας. 

7.3 Για την Κίνηση Τερματισμού που τερματίζεται από την GS Interbit LTD στον προορισμό 

της σύμφωνα με την επιλογή του Χρήστη των υπηρεσιών του συνεργάτη, ο Συνεργάτης θα 

χρεώνετε στην GS Interbit LTD το ανάλογο τέλος ανά λεπτό με χρέωση ανά δευτερόλεπτο που 

ορίζετε στον ισχίων τιμοκατάλογο χονδρικής της GS Interbit LTD.  

 

8. Διαδικασία Αμφισβήτησης Χρεώσεων – Επίλυση Διαφορών  

8.1 Ο Συνεργάτης θα γνωστοποιεί εγγράφως οποιαδήποτε αμφισβήτηση επί των χρεώσεων. 

Οποιαδήποτε τυχόν αμφισβήτηση χρεώσεων θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη.  

8.2 Η αμφισβήτηση οποιασδήποτε χρέωσης δεν αναστέλλει την προθεσμία ούτε απαλλάσσει 

από την υποχρέωση εμπρόθεσμης εξόφλησής της οποιαδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας, σε 

περίπτωση που η αμφισβήτηση χρέωσης γίνει αποδεκτή οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο 

ποσό θα πιστωθεί στον λογαριασμό του συνεργάτη . 

8.3 Σε περίπτωση γνωστοποίησης από τον συνεργάτη αμφισβήτησης χρέωσης : 

8.3.1 Τα μέρη συμφωνούν ότι θα συνεργαστούν κατ’ αρχήν για την επίλυση της μεταξύ τους 

διαφοράς σε επίπεδο ‘account manager’. 

8.3.2 Εάν η διαφορά μεταξύ των μερών δεν επιλυθεί στο ως άνω επίπεδο εντός δέκα (10) 

ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης της αμφισβήτησης, τα μέρη 

συμφωνούν την κλιμάκωση της επίλυσης της διαφοράς σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης 

‘senior management’.  

8.3.3 Εάν, σε συνέχεια της σχετικής κλιμάκωσης της διαφοράς σε επίπεδο ανωτέρας 

διοίκησης, τα Μέρη δεν επιτύχουν την επίλυσή της εντός χρονικής περιόδου πέντε (5) 

ημερών από την ημερομηνία ανάθεσής της επίλυσης στην ανωτέρα διοίκηση, οποιοδήποτε 

από τα μέρη δύναται να διεκδικήσει την δικαστική επίλυσή της προσφεύγοντας στα αρμόδια 

δικαστήρια.  

8.4 Εάν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επίλυσης διαφοράς προκύψει υποχρέωση καταβολή 

από τον συνεργάτη οποιοδήποτε ποσό, το ποσό αυτό θα καταβληθεί εντός δέκα (10) ημερών 

από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς.  

 

9. Χρεώσεις -Πληρωμές 

9.1 Όλα τα ποσά για την παροχή των συμφωνημένων με την παρούσα υπηρεσιών που 

αντιστοιχούν σε τέλη συλλογής, Διαβίβασης και Τερματισμού και οποιασδήποτε επιπλέον 

υπηρεσίας που παρέχει η GS Interbit LTD θα προπληρώνονται κατά την ακόλουθη 

διαδικασία: 

9.2 Ο συνεργάτης ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα της GS Interbit LTD για την  

κατάσταση του πιστωτικού του υπολοίπου του λογαριασμού του όπως και για το τρέχον 

υπόλοιπο τον πελατών του ή ο συνεργάτης είναι σε θέση να ελέγξει/διαπιστώσει τα 

υπόλοιπα των πελατών του με την χρήση του Πάνελ Διαχείρισης Λογαριασμού που του έχει 

διατεθεί από την GS Interbit LTD 
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9.3 Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι προπληρωμένες. Η χρέωση της κάθε υπηρεσίας 

εξοφλείται από το διαθέσιμο πιστωτικό λογαριασμό του συνεργάτη. Ο συνεργάτης με την 

χρήση του Πάνελ Διαχείρισης Λογαριασμού του, είναι σε θέση να ενημερωθεί για το ιστορικό 

των χρεώσεων αλλά και για το πιστωτικό υπόλοιπο που διαθέτει . Εάν για οποίο λόγο το 

πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνεργάτη δεν είναι επαρκές για την ανανέωση ή 

αγορά υπηρεσιών τότε οι υπηρεσίες κίνησης  διακόπτονται αυτόματα, εξαίροντας της 

Υπάρχον Υπηρεσίες που έχουν αγοραστή από τον Συνεργάτη και αφορούν Πάγια η Εφάπαξ 

τέλη και βρίσκονται σε ισχύ. Στην περίπτωση παγίων Υπηρεσιών θα ισχύουν έως το πέραν 

της χρονικής περιόδου της Υπηρεσίας. και θα πρέπει να   ανανεώνονται χρεώνοντας το 

πιστωτικό υπόλοιπο του συνεργάτη, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγου μη επαρκές υπόλοιπου 

του συνεργάτη θα του δίνετε παράταση τριάντα (30) ημερών να προβεί σε επαναφόρτιση 

του υπολοίπου του ώστε να καταστεί εφικτή η χρέωση της πάγιας Υπηρεσίας. Μέτα το πέραν 

αυτού του χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν έχει καταστεί εφικτό να ανανεωθεί  η πάγια 

υπηρεσία Διακόπτετε. Ο συνεργάτης είναι σε θέση να αυξήσει το πιστωτικό του υπόλοιπο 

πραγματοποιώντας πληρωμή προς  την GS Interbit LTD. 

 

 10. Διαδικασία Χρέωσης κίνησης, παγίων και εφάπαξ χρεώσεων  

10.1 Η χρεώσεις θα γίνονται βάση του τιμοκαταλόγου που είναι διαθέσιμος στο Πάνελ 

Διαχείρισης Λογαριασμού του πελάτη για τον κάθε προορισμό ή για την κάθε παρεχόμενη 

υπηρεσία.  

10.2 Η GS Interbit LTD διαθέτη στην πύλη διαχείρισης του συνεργάτη ηλεκτρονικό αρχείο με 

τα σχετικά CDRs τον κλήσεων τον συνδρομητών του συνεργάτη, όπως και για όλες της άλλες 

χρέωσης πάγιες η εφάπαξ. 

10.3 Οποιαδήποτε εφάπαξ, πάγια η κίνησης τέλη που επιβαρύνουν τον συνεργάτη θα 

αφαιρούνται/χρεώνονται από την GS Interbit LTD από το προπληρωμένο υπόλοιπο του 

συνεργάτη.  

 

11. Αποποίηση Ευθύνης 

11.1 Η GS Interbit LTD δεν εγγυάται την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης της μεταφοράς της 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης που εκκινεί, δρομολογείται, συλλέγεται και/ ή τερματίζεται από, 

προς ή μέσω δικτύου ή υποδομής τρίτων μερών καθώς και τη διαθεσιμότητα ή την ποιότητα 

των υπηρεσιών μεταφοράς τηλεπικοινωνιακής κίνησης στο βαθμό που αυτές εξαρτώνται 

από δίκτυα και υποδομές τρίτων παρόχων και αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη ως 

προς την καταλληλότητα ή την εμπορευσιμότητα αυτών για οποιοδήποτε σκοπό ή 

λειτουργία.  

11.2 Η GS Interbit LTD δεν φέρει ευθύνη έναντι του αντισυμβαλλομένου του ή έναντι 

οποιουδήποτε τρίτου μέρους για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υπέστη λόγω βλάβης δικτύου, 

συμπεριλαμβανομένης και βλάβης δικτύων τρίτων παρόχων, οποιαδήποτε και εάν είναι η 

αιτία της βλάβης αυτής και για όσο χρονικό διάστημα τυχόν διαρκέσει. Καθένα από τα μέρη 

αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει τον αντισυμβαλλόμενό του σχετικά το συντομότερο 

δυνατόν και εάν είναι δυνατόν εκ των προτέρων, και αντίστοιχα κάθε μέρος θα ενημερώσει 

τους δικούς του πελάτες και θα αναλάβει το όποιο κόστος τυχόν αποζημίωσής τους σε 

περίπτωση αδυναμίας παροχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, η GS Interbit 

LTD ουδεμία ευθύνη φέρει για έμμεσες ζημίες, απώλεια εισοδήματος ή/ και επιχειρηματικής 

ευκαιρίας, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, αμοιβές στελεχών ή 

διευθυντών που προκύπτουν από την εκτέλεση της παρούσης ή την τυχόν παραβίαση ενός ή 
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περισσοτέρων διατάξεων αυτής και αξιώνονται από το μέρος που βλάπτεται ή οποιοδήποτε 

τρίτο μέρος.  

11.3 Με εξαίρεση την πρόκληση σωματικών βλαβών ή θανάτου που προκλήθηκε με 

υπαιτιότητα οποιουδήποτε μέρους, καθώς και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 10.4 της παρούσης, τα μέρη συμφωνούν ότι η ευθύνη τους για την πρόκληση 

οποιασδήποτε ζημίας στον αντισυμβαλλόμενό τους εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων στο 

πλαίσιο της παρούσης ή παραβίασης ενός ή περισσοτέρων ουσιωδών όρων της παρούσης 

περιορίζεται κατά μέγιστο στο ποσό της καθαρής (δηλ. αναιρουμένων φόρων και 

λειτουργικών εξόδων που καταβλήθηκαν ή οφείλονται σε τρίτους για την παροχή της 

υπηρεσίας) αμοιβής που έλαβε η GS Interbit LTD κατά τους δώδεκα (12) μήνες συνολικά που 

προηγήθηκαν του σχετικού περιστατικού ή της παραβίασης όρου.  

11.4 Ο Συνεργάτης εγγυάται ότι τόσο ο ίδιος όσο και κάθε τρίτο μέρος με το οποίο θα 

συμβληθεί και στο οποίο θα παράσχει υπηρεσίες με χρήση των παρεχομένων από τη GS 

Interbit LTD υπηρεσιών και υποδομής δυνάμει της παρούσης, θα παρέχει ή/και θα 

χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδιαίτερα την 

νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και περί προστασίας καταναλωτή, τα 

επιχειρηματικά ήθη και την καλή πίστη και δεν θα παραβιάσει οποιαδήποτε δικαιώματα 

τρίτων προσώπων συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, ο Συνεργάτη δηλώνει ότι έχει προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες για την νόμιμη παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Κράτος που Δραστηριοποιείτε.  

 

III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

12. Γνωστοποιήσεις.  

12.1 Όλες οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται ή επιτρέπονται σύμφωνα με την παρούσα θα 

πραγματοποιούνται εγγράφως και θα αποστέλλονται στην διεύθυνση του μέρους-

παραλήπτη με συστημένη επιστολή ή courier ή/και με Ηλεκτρονικά Μέσα με απόδειξη 

παραλαβής και θα θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί τον παραλήπτη:  

α) την ημερομηνία που αναφέρεται ως ημερομηνία παράδοσης εάν απεστάλη με courier ή 

συστημένη επιστολή ή,  

β) την ημερομηνία που αναφέρεται στην αναφορά αποστολής του ηλεκτρονικού μέσου. 

 

13.2 Η παράδοση νομικών γνωστοποιήσεων με Ηλεκτρονικά Μέσα επιτρέπεται μόνο 

συνδυαστικά με την αποστολή και με κάποια άλλη μέθοδο κοινοποίησης. Σε περίπτωση 

παράδοσης μίας ειδοποίησης με Ηλεκτρονικά Μέσα εάν έχει παραληφθεί η έγγραφη 

επιβεβαίωση της παραλαβής, η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει δοθεί την ημερομηνία 

αποστολής της συγκεκριμένης ειδοποίησης με την πρόσθετη απαιτούμενη μέθοδο 

αποστολής.  

13.3 Η καθημερινή επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ των μερών μπορεί να γίνεται με 

Ηλεκτρονικά Μέσα.  

13.4 Όλη η επικοινωνία μεταξύ των Μερών θα γίνεται στα Ελληνικά και θα απευθύνεται σε 

καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη με χρήση των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας:  

 

 

 

Για την GS Interbit LTD : 
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Διεύθυνση Παράδοσης GS Interbit LTD 

GS INTERBIT LTD 

EMM MANOUSAKI 10 

TREIS VAGIES  

71410 HRAKLEIO CRETE 

GREECE 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Παράδοσης GS Interbit LTD 

voipcom@interbit.gr 

 

Για τον Συνεργάτη : 

 

 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Παράδοσης Συνεργάτη 

 

………………….……………………@....................................... 

 

 

14. Εμπιστευτικότητα 

Χωρίς περιορισμό ως προς την ευρύτητα του ορισμού των Εμπιστευτικών Πληροφοριών 

δυνάμει της παρούσης, οι ακόλουθες μορφές πληροφοριών θα θεωρούνται Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες ανεξαρτήτως εάν έχουν προσδιορισθεί έως τέτοιες κατά το χρόνο της 

γνωστοποίησής τους και στο εξής: οι όροι και οι προϋποθέσεις της Σύμβασης αυτής καθώς 

και τα πελατολόγια, οι τιμοκατάλογοι, τα κόστη, τα τέλη και οι πληροφορίες σχετικά με τις 

υποδομές, τον όγκο κίνησης και διανομής και τα επιχειρησιακά σχέδια. Κάθε μέρος θα 

διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών χρησιμοποιώντας τον 

ίδιο βαθμό επιμέλειας που χρησιμοποιεί για την προστασία των δικών του εμπιστευτικών 

πληροφοριών. Οι υποχρεώσεις του παραλήπτη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που 

ορίζονται σε αυτήν την παράγραφο δεν θα εφαρμόζονται στο μέτρο που:  

1)  τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες γίνονται ευρέως διαθέσιμες στο κοινό με 

διαφορετικό τρόπο και όχι ως αποτέλεσμα μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης ή 

δημοσιοποίησής τους από τον παραλήπτη τους ή από πρόσωπα στα οποία ο 

παραλήπτης γνωστοποίησε τις πληροφορίες χωρίς εξουσιοδότηση,  

2)  τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες δημοσιοποιήθηκαν χωρίς περιορισμό από το 

μέρος στην κυριότητα του οποίου βρίσκονται αυτές ή  
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3)  τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες γνωστοποιήθηκαν στον παραλήπτη σε μη 

εμπιστευτική βάση από οποιονδήποτε που τις κατείχε νόμιμα και που είχε νόμιμο 

δικαίωμα να τις γνωστοποιήσει πριν από την εμπιστευτική γνωστοποίησή τους από τον 

αντισυμβαλλόμενό του στην παρούσα. 

Ο παραλήπτης οφείλει να αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε συμμόρφωση προς 

οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή πράξη, αίτημα, απαίτηση ή εντολή, 

παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενο εύλογη γνωστοποίηση του σχετικού αιτήματος 

γνωστοποίησης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

παραμένουν στην κυριότητα του μέρους που τις γνωστοποιεί και θα του επιστραφούν ή θα 

καταστραφούν κατόπιν σχετικού αιτήματός του. 

 

15. Ρυθμιστικές διατάξεις 

Η παρούσα και η συνεργασία μεταξύ των μερών δυνάμει της παρούσας υπόκεινται στις 

ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις των αποφάσεων των εποπτευόντων την αγορά ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ρυθμιστικών αρχών καθώς και εν γένει στις διατάξεις της Κυπριακής 

νομοθεσίας. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα συνεργαστούν καλή τη πίστη και θα προβούν σε 

κάθε απαραίτητη ενέργεια για την συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω αναφερθείσες 

διατάξεις. Στην περίπτωση που η παρούσα καταστεί εν όλων ή εν μέρει αντίθετη με τις 

προαναφερθείσες διατάξεις, θα θεωρείται αυτοδικαίως τροποποιηθεί σα στο μέτρο που 

είναι απαραίτητο ώστε οι διατάξεις της να βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων των αρμοδίων εποπτευουσών 

αρχών ενώ ταυτόχρονα να μην επηρεαστεί η βούληση των μερών, εφόσον είναι δυνατόν, 

άλλως να επηρεαστεί κατά το ελάχιστο δυνατόν.  

 

16. Έλλειψη αντιπροσωπείας  

Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι δεν είναι συνέταιροι ούτε έχουν συστήσει κοινοπραξία με την 

παρούσα και κανένα μέρος δεν είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή ως 

νόμιμος εκπρόσωπος του άλλου μέρους. Κανένα από τα μέρη δεν έχει την εξουσία να 

αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση για λογαριασμό ή στο όνομα του άλλου ή δέσμευση για 

το άλλο μέρος.  Καθένα από τα μέρη διατηρεί την κυριότητα επί του Πελατολογίου του.  

 

17. Ανωτέρα Βία  

Οποιοδήποτε από τα μέρη δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση 

στην εκτέλεση της παρούσης που οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά χωρίς πρόθεση περιορισμού του ορισμού της Ανωτέρας 

Βίας στο άρθρο 1 της παρούσης: Θεομηνιών, πυρκαγιάς, εκρήξεων, βανδαλισμών, 

καταστροφής δικτύου, καταιγίδας ή άλλων παρομοίων καταστροφών, διατάξεων 

εφαρμοστέας νομοθεσίας, εντολής, απόφασης, ενέργεια, ή αιτήματος οποιαδήποτε 

κυβερνητικής, δημόσιας, πολιτικής, δικαστικής ή στρατιωτικής αρχής επειγουσών εθνικών 

αναγκών, στάσεων, εξεγέρσεων, πολέμων ή απεργιών, ανταπεργιών, στάσεων εργασίας ή 

άλλων εργασιακών δυσχερειών. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας, το μέρος που 

επηρεάζεται θα ειδοποιήσει τον αντισυμβαλλόμενό του εγγράφως σχετικά το συντομότερο 

δυνατόν και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει την λειτουργία 

του το ταχύτερο δυνατόν. 
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18. Μη Παραίτηση                                                                                                                                  

Η αδυναμία οποιουδήποτε μέρους να εφαρμόσει ή να συμμορφωθεί ή να ασκήσει τα 

δικαιώματά του δυνάμει της παρούσης δεν θα θεωρηθεί ως παραίτηση από την άσκηση ή 

αποποίηση οποιουδήποτε δικαιώματός του που απορρέει από την παρούσα.  

 

19. Εκχώρηση 

Κανένα από τα μέρη δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του ή/και να 

εκχωρήσει της απαιτήσεις του που απορρέουν από την παρούσα χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλομένου του. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η έγγραφη 

συναίνεση του άλλου μέρους σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων ή/και εκχώρησης 

υποχρεώσεων καθώς και της παρούσης στο σύνολό της σε Συνδεόμενη ή Διάδοχη 

Επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκδοχεύς αναλαμβάνει εγγράφως να υποκατασταθεί 

στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του εκχωρητή.  

 

20. Τροποποίηση 

Η Σύμβαση αυτή δύναται να τροποποιηθεί αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη συμφωνία 

μεταξύ των μερών.  

 

21. Συνολική Συμφωνία 

Η παρούσα (συμπεριλαμβανομένων των Προσαρτημάτων της) υπερισχύει και ενσωματώνει 

όλες τις προγενέστερες συμφωνίες, υποσχέσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων, δηλώσεις, 

εκπροσωπήσεις, εγγυήσεις, συμβάσεις μεταξύ των μερών, είτε έγγραφη είτε προφορική και 

ενσωματώνει την συνολική συμφωνία των μερών σε σχέση με το αντικείμενο αυτής. Καμία 

δήλωση ή συμφωνία, προφορική ή έγγραφη που πραγματοποιήθηκε πριν από την εκτέλεση 

της Σύμβασης αυτής δεν δύναται να θεωρηθεί ως υπερισχύουσα της παρούσης άλλως ως 

τροποποίηση των όρων της. 

 

22. Εφαρμογή 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσης κριθεί παράνομη, ή καταστεί μη εφαρμόσιμη ή 

άκυρη ολικά ή μερικά, για οποιοδήποτε λόγο, η διάταξη αυτή αποκλείεται αυτοδικαίως από 

τη Σύμβαση χωρίς να επηρεάσει την εφαρμογή ή το κύρος των λοιπών διατάξεών της και 

εφόσον είναι δυνατόν θα υποκατασταθεί με αντίστοιχη έγκυρη και νόμιμη διάταξη που θα 

ενσωματώνει κατά το δυνατόν την αρχική βούληση των μερών.  
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23. Online Payment Application 
Η παράγραφος αναφέρεται στην χρήση του VoipCom Online Payment Application και είναι 
αναπόσπαστο μέρος της <<ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ>> 
Ο Συνεργάτης συμφωνεί και συμμορφώνεται με τα παρακάτω. 
Η χρήση του VoipCom Online Payment Application γίνετε πάντα με δική του ευθύνη. 
Η παραμετροποίηση και ρύθμιση της εφαρμογής γίνετε αποκλειστικά από τον Συνεργάτη, 
οι επιλογές αυτόματης πληρωμής μέσω PayPal ή άλλων υπηρεσιών Online πληρωμών είναι 
στην δικαιοδοσία και ευθύνη του Συνεργάτη. 
Σε καμία περίπτωση δεν μεταφέρονται ευθύνες από λάθος παραμετροποίησης της 
εφαρμογής η προβλήματα που μπορούν να προκύψουν σε τέτοιου είδους συναλλαγών 
όπως ( ψευδό συναλλαγές, μη πιστοποιημένες συναλλαγές κλπ.) στην G.S. Interbit LTD, 
ακόμα και εάν η εφαρμογή φιλοξενείται στις διαδικτυακές υποδομές της. 
Ο συνεργάτης οφείλει να ελέγχει κάθε συναλλαγή που γίνετε μέσω της εφαρμογής για την 
ορθότητα και την εγκυρότητα της. 
Η G.S. Interbit LTD  παρέχει την δυνατότητα στον  συνεργάτη να απενεργοποιήσει την 
δυνατότητα  VoipCom Online Payment ανά πάσα στιγμή. 
Η εφαρμογή συνοδεύετε από API εγχειρίδιο με λεπτομερή επεξήγησή παραμετροποίησής. 

 

 

 

24. Ορθής δεοντολογίας  
Η παρόν παράγραφο αναφέρετε στην τιμολογιακή πολιτική στο διαδίκτυο η άλλα μέσα 
μαζικής προβολής όπως, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, έντυπα μέσα κλπ. Και είναι αναπόσπαστο 
μέρος της <<ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ>> 
Ρητά αναφέρετε ότι αφορά μόνο στα μέσα μαζικής προβολής 
Οποία δήποτε Γραπτή ή προφορική προσφορά, Πρόταση προς τελικό πελάτη δεν 
επηρεάζετε από αυτό, όπως και προσφορές η οικονομικές μελέτες με κλειστό φάκελο. 
Σκοπός του παρόντος είναι η διατήρηση ομαλής ανταγωνιστικότητας και ορθής 
δεοντολογίας  των υπηρεσιών της G.S. Interbit Ltd. 
Ο Συνεργάτης Οφείλει να μην Προβάλει σε μέσα μαζικής προβολής τελικές τιμές Λιανικής 
με μικρότερο κέρδος από 50% βάσει του ισχύων τιμοκατάλογου χονδρικής.  
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25. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η Σύμβαση αυτή διέπετε, ερμηνεύεται και εκτελείται σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία. 

Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει μεταξύ των μερών στο πλαίσιο ή εξ αφορμής της 

παρούσης θα επιχειρείται να επιλυθεί κατ’ αρχήν φιλικά μεταξύ των μερών σύμφωνα με την 

διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επίλυσης τα 

μέρη συμφωνούν στην υπαγωγή των διαφορών τους που τυχόν προκύψουν στο πλαίσιο της 

παρούσης στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας. 

 

Προς πιστοποίηση της μεταξύ τους συμφωνίας τα μέρη υπέγραψαν αρμοδίως την παρούσα, 

αφού την ανέγνωσαν και δήλωσαν ότι κατανόησαν το περιεχόμενό της, σε δύο (2) όμοια 

πρωτότυπα και καθένας από αυτούς έλαβε από ένα.  

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ GS Interbit LTD.  ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

Ονοματεπώνυμο: ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ονοματεπώνυμο:  

Ιδιότητα: Προέδρος   Ιδιότητα:  

Σφραγίδα &Υπογραφή: 

 

 

 

Σφραγίδα &Υπογραφή: 

 


