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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΠΗΡΕΙΑ: ΤΝΕΓΚΑΣΑΣΑΗ (COLOCATION)
1. ΕΙΑΓΩΓΗ
Η SYNAPSECOM, παρζχει υπθρεςίεσ ςυςτζγαςθσ, λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, διαχείριςθσ ςε περιβάλλον ειδικϊν ςυνκθκϊν,
προςταςίασ θλεκτρολογικοφ, μθχανολογικοφ και λοιποφ τεχνικοφ και τεχνολογικοφ εν γζνει εξοπλιςμοφ τθλεπικοινωνιϊν,
πλθροφορικισ και τθσ υποδομισ αυτϊν. Η παροχι των ωσ άνω υπθρεςιϊν ςε ειδικό τθλεπικοινωνιακό Κζντρο, αποκλειςτικισ
κυριότθτασ, νομισ και κατοχισ τθσ SYNAPSECOM ι μιςκωμζνου από αυτιν, (εφεξισ «Κζντρο» ) και το οποίο λειτουργεί ειδικά για
το ςκοπό αυτό και είναι κατάλλθλο λόγω και των ειδικϊν ςυνκθκϊν προςταςίασ ςε αυτό για τθν ςτζγαςθ και εγκατάςταςθ του ωσ
άνω εξοπλιςμοφ του Ρελάτθ («Εξοπλιςμόσ»)..
Ο Ρελάτθσ ζχει επικεωριςει όλεσ τισ υπάρχουςεσ κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ φυςικζσ και τεχνικζσ ςυνκικεσ
του Κζντρου, ςυμπεριλαμβανομζνων του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ, των θλεκτρικϊν κφριων και βοθκθτικϊν ςυςτθμάτων, του
ςυςτιματοσ αςφαλείασ, των υδραυλικϊν ςυςτθμάτων και πυρόςβεςθσ, των ςυςτθμάτων καλωδίωςθσ και/ι τθλεπικοινωνιϊν και
των υπολοίπων θλεκτρονικϊν και τεχνικϊν ςυςτθμάτων και ζχει αποδεχκεί ότι όλα αυτά τα ςυςτιματα πλθροφν τισ τεχνικζσ και
περιβαλλοντολογικζσ απαιτιςεισ του και τισ ανάγκεσ που αφοροφν τθν λειτουργία του Εξοπλιςμοφ του.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
2.1. H SYNAPSECOM αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παράςχει τισ αναφερόμενεσ ςτο παρόν υπθρεςίεσ και για τον λόγο αυτό κα
παραχωριςει τθν χριςθ του κατωτζρω περιγραφομζνου Χϊρου Εξοπλιςμοφ, χωρίσ επιπλζον αμοιβι εκτόσ από τθν αμοιβι για τισ
υπθρεςίεσ ςυνεγκατάςταςθσ που κα προςφζρει οι οποίεσ κα ςυνδυάηονται υποχρεωτικά με τισ υπθρεςίεσ πρόςβαςθσ ςτο
Διαδίκτυο, κακϊσ και τθν υποχρζωςθ να παρζχει τισ εν λόγω υπθρεςίεσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ αρχικισ ι μετά παράταςθ ιςχφοσ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζτςι ϊςτε ο Ρελάτθσ να δφναται κατά πάντα χρόνο να κάνει απρόςκοπτθ χριςθ των Υπθρεςιϊν και των
Χϊρων Εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τισ επιχειρθςιακζσ του ανάγκεσ και τουσ Γενικοφσ και Ειδικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.
2.2. Οι υπθρεςίεσ που κα προςφζρει θ SYNAPSECOM ςτον Ρελάτθ είναι ςυνοπτικά οι ακόλουκεσ:
2.2.1. Υπθρεςίεσ Χϊρου Εξοπλιςμοφ (Rack space)
- Αδιάλειπτθ Ραροχι AC τροφοδοςίασ θ οποία εξαςφαλίηεται ωσ ακολοφκωσ: Σφςτθμα ςυνεχοφσ παροχισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ
το οποίο περιλαμβάνει ςυςτοιχία μπαταριϊν και γεννθτριϊν πετρελαίου και διπλι παροχι AC τροφοδοςίασ (Α+Β), ζτςι ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ προςταςία ςτθν περίπτωςθ βλάβθσ ςτθν μία παροχι. Ρροκειμζνου ο Ρελάτθσ να εκμεταλλευτεί αυτι τθν
υπθρεςία κα πρζπει να ζχει διπλι τροφοδοςία ςτον εξοπλιςμό του.
- Switched/metered πολφπριηο με δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ μζςω διαδικτυακοφ Portal
- Ψευδοροφι ι/και ψευδοπάτωμα με ςχάρεσ καλωδίωςθσ
- Σφςτθμα Κλιματιςμοφ με προςταςία
2.2.2. Υπθρεςίεσ Κζντρου
Οι υπθρεςίεσ Κζντρου είναι αυτζσ που αφοροφν ςτισ γενικζσ, φυςικζσ και τεχνικζσ ςυνκικεσ που υπάρχουν ςτο Κζντρο ωσ
ακολοφκωσ:
- Ηλεκτρικό ρεφμα, κλιματιςμόσ, ςφςτθμα ανίχνευςθσ καπνοφ, πυρκαγιάσ και καταςτολισ με αζριο και νερό και υπθρεςίεσ
κακαριςμοφ.
- Ζλεγχοσ αςφάλειασ ειςόδου ςτο Κζντρο (access cards) και κλειςτό κφκλωμα αςφαλείασ με κάμερεσ μζςω κεντρικοφ ςυςτιματοσ
εποπτείασ του Κζντρου και του εξοπλιςμοφ του πελάτθ εφόςον απαιτθκεί για ταυτοποίθςθ - Συντιρθςθ και εποπτεία των
κτιριακϊν, θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, κλιματιςμοφ, πυρανίχνευςθσ, πυραςφάλειασ και αςφάλειασ. Επίςθσ,
ςυντιρθςθ των ψευδοπατωμάτων, ψευδοροφϊν, και υποδομισ καλωδιϊςεων.
- Αποκομιδι των απορριμμάτων.
- Ρρόβλεψθ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςτο Κζντρο πελατϊν και προςωπικοφ ςυντιρθςθσ.
- Ραροχι κεντρικοφ φωτιςμοφ
Για τθν αποφυγι οποιαςδιποτε παρανόθςθσ, ςχετικά με διαςυνδζςεισ και τισ ςχετικζσ καλωδιϊςεισ οι ευκφνεσ κα βαρφνουν τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ ωσ ακολοφκωσ:
Μζχρι το ςθμείο ειςόδου ςτο Κζντρο και μζςα ςτον χϊρο εξοπλιςμοφ του πελάτθ όλεσ οι διαςυνδζςεισ είναι κάτω από τθν
υπευκυνότθτα του πελάτθ και με δικό του κόςτοσ.
Εντόσ του κζντρου από το ςθμείο ειςόδου μζχρι τον χϊρο εξοπλιςμοφ του, είναι κάτω από τθν ευκφνθ τθσ SYNAPSECOM και
κεωροφνται ςαν ειδικζσ υπθρεςίεσ με επιπρόςκετθ χρζωςθ ςφμφωνα με τον τιμοκατάλογο.

2.3. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
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Ο χϊροσ εξοπλιςμοφ βρίςκεται εντόσ του Ικριϊματοσ εντόσ του Κζντρου, το οποίο προςδιορίηεται ςτθ φόρμα Ραραγγελίασ
Υπθρεςίασ, Στον εξοπλιςμό του Ρελάτθ κα υπάρχει ειδικόσ μετρθτισ θλεκτρικισ κατανάλωςθσ που κα προμθκεφςει και
εγκαταςτιςει θ SYNAPSECOM.
2.4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ SYNAPSECOM
Οι εγγυιςεισ που τίκενται ςτο παρόν είναι οι μόνεσ εγγυιςεισ που δίδονται από τθν SYNAPSECOM με αυτιν τθν ςφμβαςθ.
Η SYNAPSECOM εγγυάται και ρθτά δθλϊνει ότι κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ με ςφνεςθ και επιμζλεια
Ο Ρελάτθσ αναγνωρίηει ότι θ SYNAPSECOM, πζραν των όςων περιγράφονται ςτο Συμφωνία Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Υπθρεςίασ των
υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ, δεν μπορεί να εγγυθκεί ότι θ παροχι των Υπθρεςιϊν κα είναι αδιάλειπτθ.

3. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
3.1. Συμφωνείται ρθτά ότι δικαιϊματα που προκφπτουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ, όπωσ το δικαίωμα του Ρελάτθ να
εγκαταςτιςει τον Εξοπλιςμό ςτον Χϊρο Εξοπλιςμοφ, το δικαίωμα τθσ πρόςβαςθσ ςτο Κζντρο, ςτον Χϊρο Εξοπλιςμοφ, ι/και
οποιοδιποτε άλλο δικαίωμα που παραχωρείται ι κα παραχωρθκεί ςτον Ρελάτθ ςφμφωνα με τθν παροφςα Σφμβαςθ, δεν
αποτελοφν και δεν είναι δυνατό να ερμθνευκοφν ωσ παραχϊρθςθ ι δθμιουργία ι υπόςχεςθ παραχϊρθςθσ ι δθμιουργίασ για τον
Ρελάτθ οποιουδιποτε δικαιϊματοσ ιδιοκτθςίασ ι ςχζςθσ μιςκϊςεωσ επαγγελματικισ ι άλλθσ, ςτο Κζντρο ι ςτουσ Χϊρουσ
Εξοπλιςμοφ.
3.2. Ο Ρελάτθσ ζχει το δικαίωμα να εγκαταςτιςει τον Εξοπλιςμό ςτον Χϊρο Εξοπλιςμοφ με ςκοπό τθν αποδοχι των Υπθρεςιϊν που
παρζχονται από τθν SYNAPSECOM κατά τθν παροφςα Σφμβαςθ, ςφμφωνα με τουσ Γενικοφσ όρουσ Χριςθσ του Κζντρου και τισ
ειδικότερεσ ςυμφωνίεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα. Ο Ρελάτθσ δεν κα προβεί ςε οποιεςδιποτε τροποποιιςεισ ςτισ
λειτουργικζσ προδιαγραφζσ του Κζντρου και των Χϊρων Εξοπλιςμοφ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ
SYNAPSECOM. Σε περίπτωςθ που θ SYNAPSECOM αποφαςίςει να παραχωριςει τζτοια ςυναίνεςθ, θ SYNAPSECOM κα κζςει τουσ
όρουσ και τισ προχποκζςεισ γι’ αυτζσ τισ τροποποιιςεισ, οι οποίεσ και κα γίνονται υπό τθν επίβλεψι τθσ και κα ζχει το δικαίωμα να
διακόψει οποιεςδιποτε ςχετικζσ εργαςίεσ που κα εκτελοφνται, ανά πάςα ςτιγμι, ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εφλογθ και
ςφμφωνθ με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, κρίςθ των Συμβαλλομζνων οι τροποποιιςεισ αυτζσ είναι πικανό να
προξενιςουν βλάβθ ςτο Κζντρο ι/και ςτον εν γζνει εξοπλιςμό τθσ SYNAPSECOM ι τρίτων που βρίςκονται εκεί.
3.3. θτά ςυμφωνείται με τθν παροφςα ότι θ SYNAPSECOM δεν κα ζχει το δικαίωμα να μετακινιςει και μετεγκαταςτιςει τον
Εξοπλιςμό του Ρελάτθ από τον Χϊρο Εξοπλιςμοφ, ςτον οποίο εγκαταςτάκθκε αρχικά, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ
του Ρελάτθ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει διαταραχι, από αιτία μθ δυνάμενθ να αποτραπεί διαφορετικά, τθσ αδιάλειπτθσ
και απρόςκοπτθσ παροχισ των Υπθρεςιϊν από τθν SYNAPSECOM ςτον Ρελάτθ, θ SYNAPSECOM μπορεί, με δικά τθσ αποκλειςτικά
πάςθσ φφςεωσ ζξοδα και δαπάνεσ, μετά από ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Ρελάτθ, - ςε περίπτωςθ άρνθςισ του, θ άρνθςθ αυτι κα
πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ -, να μετακινιςει και μετεγκαταςτιςει τον Εξοπλιςμό του Ρελάτθ από τον Χϊρο Εξοπλιςμοφ ςτον
οποίο εγκαταςτάκθκε αρχικά, ςε άλλο χϊρο Εξοπλιςμοφ, του οποίου οι λειτουργικζσ προδιαγραφζσ κα είναι όμοιεσ και κα
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ και απαιτιςεισ των επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν του Ρελάτθ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται
ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. Η αλλαγι αυτι κα υπόκειται ςε προ 10 θμερϊν ζγγραφθ ειδοποίθςθ από τθν SYNAPSECOM ςτον Ρελάτθ,
ενϊ ςε περίπτωςθ επείγοντοσ, θ ζγγραφθ ειδοποίθςθ κα γίνεται το ςυντομότερο δυνατό και οποιαδιποτε τζτοια αλλαγι κα τεκεί
ςε ιςχφ υπό τουσ κατά τα λοιπά αμοιβαίωσ ςυμφωνθκζντεσ όρουσ και προχποκζςεισ.
3.4. Η SYNAPSECOM παρζχει ςτον Ρελάτθ απρόςκοπτθ και αδιάλειπτθ πρόςβαςθ ςτο Κζντρο, ςφμφωνα με τθν παροφςα Σφμβαςθ
και τουσ Γενικοφσ Προυσ Χριςθσ του Κζντρου. θτά ςυμφωνείται ότι κατά τθν εφλογθ κρίςθ αμφοτζρων των Συμβαλλομζνων, είναι
δυνατι, ςε περίπτωςθ κατάςταςθσ ανάγκθσ, θ εν όλω ι εν μζρει απαγόρευςθ ςτον Ρελάτθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο Κζντρο. Ειδικότερα
και προκειμζνου να διευκολφνεται θ ακϊλυτθ πρόςβαςθ ςτον Χϊρο Εξοπλιςμοφ ο Ρελάτθσ υποχρεοφται να παραδίδει κατά τακτά
χρονικά διαςτιματα και όποτε αυτόσ κρίνει ότι είναι αναγκαίο λόγω αλλαγϊν ςτα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτον
Χϊρο Εξοπλιςμοφ, ςτθν SYNAPSECOM μία λίςτα με τα πρόςωπα που κα ζχουν το δικαίωμα πρόςβαςθσ.
3.5. θτά ςυμφωνείται ότι τίποτα από τα αναφερόμενα ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ δεν παρζχει ςτον Ρελάτθ οποιοδιποτε
δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε οποιοδιποτε άλλο χϊρο του Κζντρου εκτόσ από τουσ διατεκζντεσ ς’ αυτόν Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ, τουσ
διαδρόμουσ προςβάςεωσ που οδθγοφν από το ςθμείο ειςόδου του Κζντρου ςε αυτοφσ και τουσ εν γζνει κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Ο
Ρελάτθσ δεν επιτρζπεται να επιςκζπτεται οποιοδιποτε άλλο μζροσ του Κζντρου, όπωσ ενδεικτικά το κζντρο Ελζγχου του Κζντρου,
τισ εγκαταςτάςεισ άλλων πελατϊν, τα δωμάτια μπαταριϊν, τα δωμάτια αντλιϊν, τα δωμάτια γεννθτριϊν, τα δωμάτια
μεταςχθματιςτϊν ι/και οποιαδιποτε άλλα τζτοιου είδουσ εκτόσ από τουσ Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ, τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και
τουσ διαδρόμουσ προςβάςεωσ ςε αυτοφσ.
3.6. Ο Εξοπλιςμόσ του Ρελάτθ κα βρίςκεται ανά πάςα ςτιγμι υπό τθν ευκφνθ και τον κίνδυνο του ίδιου του Ρελάτθ και ο Ρελάτθσ
κα είναι υπεφκυνοσ για τθν προςταςία αυτοφ ζναντι όλων των κινδφνων, εκτόσ των κινδφνων που αφοροφν και εν γζνει ςχετίηονται
με το Κζντρο. Ο Ρελάτθσ υποχρεοφται επίςθσ να αςφαλίςει τον Εξοπλιςμό ςε αςφαλιςτικι εταιρεία αποδοχισ τθσ SYNAPSECOM,
για οποιοδιποτε αςφαλιςτικά καλυπτόμενο κίνδυνο, ιτοι ευκφνθ του εργοδότθ, περιουςιακι ηθμία του Ρελάτθ ι τρίτων λόγω
αςτικισ ευκφνθσ του Ρελάτθ, κακϊσ και να κρατά ςε πλιρθ ιςχφ και αποτελεςματικότθτα κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ παροφςασ
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Σφμβαςθσ τα αντίςτοιχα αςφαλιςτιρια, και να είναι ζτοιμοσ ανά πάςα ςτιγμι που κα του ηθτθκεί από τθν SYNAPSECOM να
επιδείξει ςτθν SYNAPSECOM όλα τα ςχετικά ζγγραφα.
3.7. Ο Ρελάτθσ εγγυάται ότι κα χρθςιμοποιιςει τουσ χϊρουσ με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε να μθν προκαλζςει ζκκεςθ ςε ακτινοβολία,
επαγωγι (θλεκτριςμοφ), κόρυβο, καπνό, οςμι ι οποιαδιποτε άλλθ ενόχλθςθ ςφμφωνα με οποιονδιποτε νόμο. Ο Ρελάτθσ
εγγυάται ότι κα χρθςιμοποιιςει τουσ Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ και τα τμιματα του Κζντρου ςτα οποία κα ζχει πρόςβαςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ειςόδων, των δωματίων υπθρεςίασ, των ανελκυςτιρων και οποιαςδιποτε άλλθσ κοινόχρθςτθσ
περιοχισ, με λογικό τρόπο, και ςυγκεκριμζνα ότι δεν κα προκαλζςει κακυςτεριςεισ ςτθν χριςθ των ανελκυςτιρων και κα ςζβεται
και κα διαφυλάττει τθν κακαριότθτα και τθν φυςικι ακεραιότθτα των κλιμακοςταςίων. Το δικαίωμα τθσ πρόςβαςθσ του Ρελάτθ
ςτο Κζντρο κα περιοριςκεί ςε εκείνουσ τουσ εκπροςϊπουσ, που κακορίηονται ςε λίςτα που κα υποβλθκεί ςτθν SYNAPSECOM, των
Χϊρων Εξοπλιςμοφ και, μζςα ςτο Κζντρο, αυτοί δε οι εκπρόςωποι κα ζχουν μόνο εκείνα τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ που είναι
απαραίτθτα για τθν χρθςιμοποίθςθ των Χϊρων Εξοπλιςμοφ, υπό τθν ζννοια ότι αυτοί οι εκπρόςωποι κα ειςζρχονται και εξζρχονται
ςτο Κζντρο μζςα από τθν κεντρικι είςοδο και κα κατευκφνονται αμζςωσ προσ και από τουσ Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ, μζςω μία
ςφντομθσ διαδρομισ χωρίσ κακυςτζρθςθ και χωρίσ διακοπι. Η SYNAPSECOM ζχει το δικαίωμα να κακορίςει εγγράφωσ μία
διαδικαςία για τθν είςοδο, ζξοδο και παρουςία των εκπροςϊπων του Ρελάτθ ςτο Κζντρο, θ οποία κα απευκφνεται ςε όλουσ
εκείνουσ που ειςζρχονται ςτο Κζντρο ι ςε οποιοδιποτε ςυγκεκριμζνο πρόςωπο από αυτοφσ ςφμφωνα με τθν αποκλειςτικι
διακριτικότθτα τθσ SYNAPSECOM.
3.8. Ο Ρελάτθσ κα ζχει το δικαίωμα να εγκαταςτιςει τον Εξοπλιςμό του ςτον Χϊρο εξοπλιςμοφ, μόνον εφ’ όςον φζρει τισ
απαιτοφμενεσ άδειεσ, αν χρειάηονται τζτοιεσ και εφ’ όςον ο εξοπλιςμόσ αυτόσ πλθροί τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ και ζχει
καταςκευαςκεί ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανόνεσ. Η εγκατάςταςθ και/ι θ αντικατάςταςθ ι θ ανανζωςθ του Εξοπλιςμοφ του
Ρελάτθ, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τα προαναφερόμενα κα είναι δυνατι μόνο μετά τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ SYNAPSECOM,
τυχόν δε άρνθςθ τθσ οποίασ, κα πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ. θτά ςυμφωνείται ότι οποιαδιποτε προςκικθ και/ι τροποποίθςθ
που κα εκτελζςει ο Ρελάτθσ ςτουσ Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ χωρίσ να λάβει τθν άδεια τθσ SYNAPSECOM όπωσ κακορίηεται ανωτζρω, με
τθν εξαίρεςθ τθσ εγκατάςταςθσ και/ι τθσ αντικατάςταςθσ του Εξοπλιςμοφ του Ρελάτθ, κα κεωρείται ωσ ιδιοκτθςία τθσ
SYNAPSECOM αλλά θ SYNAPSECOM μπορεί, κατά τθν διακριτικι τθσ ευχζρεια, να απαιτιςει από τον Ρελάτθ τθν επαναφορά των
Χϊρων Εξοπλιςμοφ ςτθν προτζρα κατάςταςθ με ζξοδα του ιδίου. Ο Ρελάτθσ αναλαμβάνει να επιτρζπει ςτθν SYNAPSECOM και/ι
ςε οποιονδιποτε άλλον εκ μζρουσ τθσ να ειςζρχεται ςτουσ Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ ςε οποιαδιποτε λογικι ϊρα, εφ’ όςον αυτι θ
είςοδοσ κα ςυντονίηεται ςφμφωνα από τον Ρελάτθ και κα πραγματοποιείται με τθν παρουςία του εξουςιοδοτθμζνου
αντιπροςϊπου του, εκτόσ από οποιαδιποτε περίπτωςθ εκτάκτου ανάγκθσ, όπωσ, μεταξφ άλλων, πυρκαγιά ι πλθμμφρα, ςτθν οποία
περίπτωςθ θ SYNAPSECOM και/ι οποιοςδιποτε εκ μζρουσ τθσ κα ζχει το δικαίωμα να ειςζλκει ςτουσ χϊρουσ Εξοπλιςμοφ αμζςωσ
και/ι χωρίσ τθν παρουςία ενόσ αντιπροςϊπου εκ μζρουσ του Ρελάτθ. Ο Ρελάτθσ αναλαμβάνει να διατθριςει αυςτθρά τθν
ακεραιότθτα των Χϊρων Εξοπλιςμοφ και να τουσ διατθρεί, ςυνεχϊσ, ςε καλι, κατάλλθλθ και ικανοποιθτικι κατάςταςθ, με εξαίρεςθ
τθν φυςικι φκορά λόγω χριςθσ. Ο Ρελάτθσ υποχρεοφται να επανορκϊςει αμζςωσ και με δικά του ζξοδα οποιαδιποτε ηθμία
προκλθκεί αποδεδειγμζνα από τον ίδιο και/ι οποιονδιποτε από τουσ υπαλλιλουσ του και/ι οποιονδιποτε άλλον προςτικζντα του
ςτουσ Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ. Ο Ρελάτθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαφυλάττει και ςζβεται τουσ κανόνεσ κακαριότθτασ του
Κζντρου και του περιβάλλοντοσ χϊρου του και ιδιαίτερα να διαφυλάττει τθν κακαριότθτα και πλθρότθτα των δθμοςίων περιοχϊν
ςτο Κζντρο και των διαδρομϊν πρόςβαςθσ ςτουσ Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνων των κλιμακοςταςίων, των δωματίων
ειςόδου, των ανελκυςτιρων και οποιαςδιποτε άλλθσ δθμόςιασ περιοχισ, υποκείμενθσ ςε φυςικι και λογικι χρεολυςία κατά τισ
περιςτάςεισ. Σε περίπτωςθ που ο Ρελάτθσ δεν κα διατθριςει του Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ ςε κατάλλθλθ κατάςταςθ και/ι δεν κα
επιςκευάςει οποιαδιποτε απαιτοφμενθ επιςκευι ςτουσ Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ και δεν κα εκτελζςει τισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα
με τουσ όρουσ 3.7 και 3.8 και/ι δεν κα επιςτρζψει τουσ Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ ςτθν SYNAPSECOM με τθν λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
Σφμβαςθσ ςε κατάλλθλθ κατάςταςθ όπωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ με τθν εξαίρεςθ τθσ φυςικισ και λογικισ φκοράσ
λόγω χριςθσ και/ι ςε περίπτωςθ που προκλθκεί οποιαδιποτε ηθμία ςτουσ Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ και/ι ςτο Κζντρο από τον Ρελάτθ θ
οποία δεν επανορκϊκθκε πλιρωσ από τον Ρελάτθ, τότε επιπρόςκετα από οποιαδιποτε άλλθ κεραπεία, θ SYNAPSECOM κα ζχει το
δικαίωμα να εκτελζςει οποιαδιποτε επιςκευι και/ι δραςτθριότθτα που κα κρίνει κατάλλθλθ για να επανορκϊςει τθν ηθμία και/ι
να επαναφζρει τθν προτζρα κατάςταςθ των Χϊρων Εξοπλιςμοφ και/ι του Κζντρου με ζξοδα του Ρελάτθ, εφ’ όςον πριν από τθν
εκτζλεςθ από τθν SYNAPSECOM οποιαςδιποτε εν λόγω επιςκευισ ι δραςτθριότθτασ, θ SYNAPSECOM ζδωςε ςτον πελάτθ μία
προθγοφμενθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ πρόκεςισ τθσ να εκτελζςει τισ εν λόγω επιςκευζσ και/ι δραςτθριότθτεσ, και ο Ρελάτθσ,
μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν αποςτολι τθσ ειδοποίθςθσ, δεν άρχιςε να εκτελεί τισ επιςκευζσ και/ι τισ δραςτθριότθτεσ και/ι δεν τισ
εκτζλεςε άμεςα ζωσ τθν πλιρθ ολοκλιρωςι τουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ SYNAPSECOM κα ειδοποιιςει τον Ρελάτθ προθγουμζνωσ
και το αργότερο προ 5 θμερϊν για τθν πρόκεςι τθσ να προβεί ςτισ εν λόγω εργαςίεσ, ο δε Ρελάτθσ δεν κα μπορζςει να αρνθκεί
αδικαιολόγθτα τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν. Ο Ρελάτθσ με τθν παροφςα αναλαμβάνει να καταβάλλει ςτθν SYNAPSECOM,
αμζςωσ ςε πρϊτθ ηιτθςθ, όλα τα ποςά που καταβλικθκαν από τθν SYNAPSECOM για εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν ςφμφωνα με τα
κατωτζρω, μόνον εφ’ όςον ζχει ενθμερωκεί για το κόςτοσ επιςκευϊν με τθν προαναφερομζνθ προ 5 θμερϊν ζγγραφθ ειδοποίθςθ
εκ μζρουσ τθσ SYNAPSECOM και ζχει αποδεχκεί το ςχετικό κόςτοσ ι ενϊ ζχει λάβει γνϊςθ κατά τα προαναφερόμενα δεν
εναντιϊκθκε. Τα τιμολόγια τθσ SYNAPSECOM, που αφοροφν τζτοια ζξοδα, κα τεκμαίρονται ωσ ορκά και ο Ρελάτθσ αναλαμβάνει να
καταβάλει το αντίςτοιχο τίμθμα ςτθν SYNAPSECOM εντόσ 30 θμερϊν από τθν υποβολι των ανωτζρω τιμολογίων ςε αυτόν.
3.9. Ραρά τα ανωτζρω, ςυμφωνείται ότι θ ςυντιρθςθ και επιςκευι των ςυςτθμάτων που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ κα εκτελείται
μόνο από τθν SYNAPSECOM, ςε χρονοδιάγραμμα που κα γνωςτοποιείται ςτον Ρελάτθ , και ο Ρελάτθσ δεν ζχει το δικαίωμα να
εκτελεί οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ςυντιρθςθσ και/ι τροποποίθςθσ και/ι αλλαγισ ςε οποιοδιποτε από τα ανωτζρω
αναφερόμενα ςυςτιματα ι οποιοδιποτε άλλο κεντρικό ςφςτθμα χρθςιμότθτασ του Κζντρου. Οποτεδιποτε κεωρθκεί απαραίτθτθ
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από τθν SYNAPSECOM μία διακοπι ςτισ υπθρεςίεσ, που αναφζρονται ανωτζρω, θ SYNAPSECOM κα παρζχει προθγοφμενθ
ειδοποίθςθ 3 θμερϊν ςτον Ρελάτθ. Σε περίπτωςθ αναγκαίασ ςυντιρθςθσ, θ SYNAPSECOM κα μπορεί να προβεί ςε όλεσ τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ με προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του Ρελάτθ προ 2 θμερϊν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ όποια άρνθςθ του
Ρελάτθ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ.
3.10. Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ κατά τθν οποία, ο Ρελάτθσ κα ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν SYNAPSECOM ότι υπάρχει ανάγκθ για
οποιαδιποτε εργαςία ςυντιρθςθσ και/ι επιςκευισ και/ι τροποποίθςθσ ςε οποιοδιποτε από τα ςυςτιματα που αναφζρονται
ανωτζρω, ιτοι τα κεντρικά ςυςτιματα χρθςιμότθτασ του Κζντρου, ι μζςα ςτουσ Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ θ SYNAPSECOM κα εκτελζςει
τθν αιτοφμενθ εργαςία και/ι επιςκευι και/ι τροποποίθςθ, εφόςον κρίνει ότι είναι απαραίτθτθ και κατά τθν απόλυτθ διακριτικι
τθσ ευχζρεια,.
3.11. Σε περίπτωςθ που θ αναγκαιότθτα για ςυντιρθςθ και/ι επιςκευι προζρχεται από οποιαδιποτε πράξθ και/ι παράλειψθ του
Ρελάτθ, ο Ρελάτθσ κα αποδϊςει ςτθν SYNAPSECOM οποιαδιποτε ζξοδα αυτισ τθσ ςυντιρθςθσ και/ι τθσ επιςκευισ, εντόσ 30
θμερϊν από τθν υποβολι του αντίςτοιχου τιμολογίου ςε αυτόν. Τα τιμολόγια τθσ SYNAPSECOM ςε ςχζςθ με αυτά τα ζξοδα κα
τεκμαίρονται ωσ ορκά. Πλα τα ανωτζρω κα εφαρμόηονται ςε οποιαδιποτε εργαςία ςυντιρθςθσ και/ι επιςκευισ που κα απαιτθκεί
ςαν αποτζλεςμα οποιαςδιποτε πράξθσ και/ι παράλειψθσ του Ρελάτθ ςε οποιοδιποτε μζροσ των κεντρικϊν ςυςτθμάτων που
αναφζρονται ανωτζρω, είτε μζςα ςτουσ χϊρουσ Εξοπλιςμοφ, είτε ςε οποιοδιποτε άλλο μζροσ του Κζντρου. Τα αναφερόμενα ςτο
παρόντα όρο 3.11 κα ιςχφουν μόνον αν θ SYNAPSECOM ζχει ειδοποιιςει ςχετικά τον Ρελάτθ και του ζχει γνωρίςει το κόςτοσ για
τθν επιςκευι ι ςυντιρθςθ, ι ςε περίπτωςθ που αυτό είναι αδφνατο, του ζχει γνωρίςει τον ςχετικό προχπολογιςμό εξόδων.
3.12. Ο Ρελάτθσ εγγυάται ότι δεν κα χρθςιμοποιιςει τουσ Χϊρουσ Εξοπλιςμοφ ι το Κζντρο:
α) για οποιονδιποτε παράνομο ςκοπό, ι
β) με τρόπο που ςυνιςτά παραβίαςθ ι καταπάτθςθ των δικαιωμάτων του άλλου Συμβαλλομζνου και οποιουδιποτε τρίτου.
Η SYNAPSECOM κα επιτρζπει ςτο προςωπικό του Ρελάτθ να ειςζρχεται ςτο Κζντρο για 24 ϊρεσ τθν θμζρα, 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν SYNAPSECOM και μόνο εάν βρίςκεται άτομο από το προςωπικό τθσ SYNAPSECOM παρόν.
Ραρά τα ανωτζρω, θ SYNAPSECOM διατθρεί το δικαίωμα να αρνθκεί ςε οποιονδιποτε τθν είςοδο ςτο Κζντρο εάν:
α) δεν είναι κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνοσ/θ, ι
β) οποιοδιποτε άτομο που επικυμεί να αποκτιςει πρόςβαςθ αρνθκεί να ελεγχκεί και να του ελζγξουν οποιαδιποτε αντικείμενα.
Η ανωτζρω απαγόρευςθ τίκεται αποκλειςτικά και μόνο για τθν εξαςφάλιςθ των κανόνων αςφαλείασ του Κζντρου και τθν αςφάλεια
των Ρελατϊν τθσ SYNAPSECOM που ζχουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςυνεγκαταςτακεί ςτο Κζντρο. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ
άρκρου, το προςωπικό του Ρελάτθ κα είναι μόνο το «κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο» από τθν SYNAPSECOM μετά τθν ςχετικι
προθγοφμενθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ από τον Ρελάτθ τουλάχιςτον μία φορά τον μινα α) δθλϊνοντασ ότι ςτο εν λόγω προςωπικό
πρόκειται να επιτραπεί θ πρόςβαςθ ςτον Εξοπλιςμό εκ μζρουσ του και β) υποβάλλοντασ τθν κατάςταςθ αυτοφ του προςωπικοφ, ο
Ρελάτθσ αναγνωρίηει ότι είναι κακικον του να ειδοποιεί τθν SYNAPSECOM για το προςωπικό εγκαίρωσ.
Η προςζγγιςθ του εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ ςτουσ χϊρουσ του Κζντρου κα γίνεται με επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ του
ταυτότθτασ ι άλλου εγγράφου όπου κα είναι δυνατι θ επιβεβαίωςθ τθσ ταυτότθτασ του προςϊπου που ηθτά τθν είςοδο ςτο
Κζντρο, κα γίνεται δε βάςει των ανωτζρω.
3.12. Ο Ρελάτθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν SYNAPSECOM για κάκε αποδειγμζνθ ηθμία, περιλαμβανομζνων
και των τυχόν ευλόγων εξόδων και αμοιβϊν δικθγόρων και πραγματογνωμόνων, τθν οποία κα υποςτεί θ SYNAPSECOM ωσ
αποτζλεςμα:
α. οποιαςδιποτε αξίωςθσ βάςει δικαιωμάτων πνευματικισ ι/και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ τρίτων λόγω τθσ παρουςίασ ι/και τθσ
εγκατάςταςθσ ι/και τθσ χριςθσ του Εξοπλιςμοφ του Ρελάτθ ςτον Χϊρο Εξοπλιςμοφ ι τθσ παροχισ των Υπθρεςιϊν και των
Τθλεπικοινωνιακϊν Υπθρεςιϊν ι οποιωνδιποτε Ειδικϊν Υπθρεςιϊν.
β. οποιαςδιποτε αξίωςθσ λόγω του περιεχομζνου των αποκθκευμζνων ι των μεταδιδομζνων μζςω του Εξοπλιςμοφ δεδομζνων.
γ. οποιαςδιποτε ηθμίασ που κα προκλθκεί ςτο Κζντρο ι ςτον εξοπλιςμό οποιουδιποτε τρίτου από τον Εξοπλιςμό του Ρελάτθ ι
από τον ίδιο τον Ρελάτθ.
δ. οποιαςδιποτε αξίωςθσ που κα προβλθκεί από τρίτον ο οποίοσ χρθςιμοποιεί τον Εξοπλιςμό του Ρελάτθ εν γνϊςει και με τθν
άδεια του Ρελάτθ.
ε. οποιαςδιποτε αξίωςθσ λόγω τραυματιςμοφ ι κανάτωςθσ προςϊπου που κα προκφψει από πράξθ ι παράλειψθ του Ρελάτθ.
4. ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
4.1. Η SYNAPSECOM, όςον αφορά τον Χϊρο Εξοπλιςμοφ του Ρελάτθ εγγυάται τα ακόλουκα:
Α. Η εγγφθςθ διακεςιμότθτασ θλεκτρικισ ιςχφοσ αφορά τθν παροχι ςτον εξοπλιςμό του Ρελάτθ με θλεκτρικι ιςχφ 99,99% εντόσ
διαςτιματοσ ενόσ θμερολογιακοφ μινα. Η εγγφθςθ διακεςιμότθτασ αφορά τθ λειτουργία τουλάχιςτον μιασ εκ των δφο παροχϊν
και ςυνεπάγεται ο εξοπλιςμόσ του Ρελάτθ να διακζτει διπλι τροφοδοςία.
ο
ο
Β. Ζλεγχοσ κερμοκραςίασ 22 C ± 1 C, 99,99% εντόσ διαςτιματοσ ενόσ θμερολογιακοφ μινα.
Γ. Σχετικι υγραςία 50% ± 10%, 99,99% εντόσ διαςτιματοσ ενόσ θμερολογιακοφ μινα.
4.2. Μθ διακεςιμότθτα ςθμαίνει ζνασ διαδοχικόσ αρικμόσ από λεπτά τθσ ϊρασ ςε μία περίοδο ενόσ θμερολογιακοφ μινα κατά τα
οποία ο ανωτζρω ςτόχοσ δεν επετεφχκθ. Διακοπζσ οποιαςδιποτε μορφισ κα κεωροφνται ωσ μθ διακεςιμότθτα μόνον ςτθν
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περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Ρελάτθσ γνωςτοποιιςει εγγράφωσ το γεγονόσ ςτθν SYNAPSECOM μζςα ςε δφο (2) θμζρεσ από τθν
διακοπι.
4.3. Μθ διακεςιμότθτα δεν κα κεωρείται θ μθ διακεςιμότθτα που προζρχεται από:
α) εξοπλιςμό ι κφκλωμα του Ρελάτθ
β) εξοπλιςμό ι εφαρμογι του Ρελάτθ
γ) πράξθ ι παράλειψθ του Ρελάτθ ι κάκε χριςθ ι χριςτθ των υπθρεςιϊν που ζχει εξουςιοδοτιςει ο Ρελάτθσ
δ) αιτία ανωτζρασ βίασ ( όπωσ προςδιορίηεται από τθν ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν )
ε) οποιαδιποτε προγραμματιςμζνθ εργαςία ζχει ανακοινωκεί ςτον Ρελάτθ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που ορίηει θ Σφμβαςθ
και θ διάρκεια τθσ δεν υπερβαίνει τθν προςυμφωνθμζνθ.
4.4. Για κάκε ϊρα ι μζροσ ϊρασ ςε κάκε θμερολογιακό μινα μθ διακεςιμότθτασ των ςτόχων που ανωτζρω αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 4.1, ο Ρελάτθσ κα δικαιοφται ανάλογθ πίςτωςθ που κα ιςοδυναμεί με 1/30 τθσ μθνιαίασ χρζωςισ του για κάκε
πλιρθ ϊρα μθ διακεςιμότθτασ .Το μζγιςτο ποςό τθσ πίςτωςθσ για κάκε θμερολογιακό μινα ςε καμία περίπτωςθ δεν κα είναι
ανϊτερο του ποςοφ τθσ μζγιςτθσ μθνιαίασ χρζωςθσ του Ρελάτθ .
Η πίςτωςθ για τθν μθ διακεςιμότθτα , κα υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν ακριβι χρονικι διάρκεια τθσ ςε λεπτά τθσ ϊρασ και
κατ’ αναλογία με το ποςό πίςτωςθσ που αντιςτοιχεί ςε μία πλιρθ ϊρα μθ διακεςιμότθτασ., όπωσ αυτι προςδιορίηεται ανωτζρω.
4.5. Πλεσ οι πικανζσ πιςτϊςεισ προσ τον Ρελάτθ λόγω μθ εκπλιρωςθσ του εγγυθμζνου επιπζδου διακεςιμότθτασ των υπθρεςιϊν
(SLA) κατά τα προαναφερόμενα, κα διενεργοφνται από τθν SYNAPSECOM κατά τθν αμζςωσ επόμενθ του γεγονότοσ τθσ μθ
διακεςιμότθτασ τιμολόγθςθ του Ρελάτθ και υπό τον όρο ότι ο πελάτθσ ζχει ακολουκιςει τθν διαδικαςία ειδοποίθςθσ τθσ
SYNAPSECOM που ορίηεται ςτο παρόντα όρο 4.
4.6. Ενεργοποίθςθ Ειςιτθρίου Ρροβλιματοσ
Κάκε πρόβλθμα μθ διακεςιμότθτασ κα γνωςτοποιείται ςτο Τοπικό Κζντρο Λειτουργίασ («Κζντρο Βλαβϊν») τθσ SYNAPSECOM. Μετά
τθν αναφορά για τθν βλάβθ, το Κζντρο Βλαβϊν κα εκδίδει ζνα «Ειςιτιριο Ρροβλιματοσ» και κα δίδει ςτο Ειςιτιριο Ρροβλιματοσ
ζναν αρικμό αναφοράσ.
4.7. Διακοπι Ειςιτθρίου Ρροβλιματοσ
Μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, το Κζντρο Βλαβϊν κα επικοινωνεί με τον Ρελάτθ, προκειμζνου να επιβεβαιϊνει ότι θ βλάβθ
αποκατεςτάκθ. Το Ειςιτιριο Ρροβλιματοσ κα διακόπτεται ςε ςυνεργαςία με τον Ρελάτθ. Ο Ρελάτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα εντόσ
τουλάχιςτον 24 ωρϊν να ελζγξει τθν υπθρεςία και να επιβεβαιϊςει ότι θ βλάβθ αποκατεςτάκθ.
4.8. Κζντρο Βλαβϊν
Η SYNAPSECOM παρζχει Κζντρο Βλαβϊν, το οποίο κα είναι διακζςιμο επί 24ϊρου βάςθσ 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα, προκειμζνου να
ενεργοποιοφνται τα Ειςιτιρια Ρροβλθμάτων και να αναφζρεται θ εξζλιξθ και θ επίλυςθ του προβλιματοσ ςτουσ Ρελάτεσ. Τα
ςτοιχεία του Κζντρου Βλαβϊν είναι τα ακόλουκα:
Κζντρο Βλαβϊν: Τθλ.: +30 210 8100112
email: noc@synapsecom.gr
Οι υποχρεϊςεισ τθσ SYNAPSECOM και θ ευκφνθ τθσ ςχετικά με τθν παροχι των υπθρεςιϊν, τθν λειτουργία, τθν ςυντιρθςθ και τθν
Διακεςιμότθτα του Χϊρου του Εξοπλιςμοφ περιορίηονται αποκλειςτικά και μόνο ςε όςα ορίηονται ςτουσ Γενικοφσ και Ειδικοφσ
Προυσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.
-----------------------------------------
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