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Στην Αθήνα σήμερα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός η Gemini Security  

Σεβαστόπουλος Αλέξανδρος και Σια Ε.Ε. που εδρεύει στο Μαρούσι επί της οδού Ζεκάκου 6  και αφετέρου οι:

ο εντεταλμένος εκπρόσωπος της Gemini Security καλούμενος Εγκαταστάτης

και ο υπεύθυνος από το νόμο του προστατευόμενου χώρου, καλούμενος Συνδρομητής

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Νο

αφού διάβασαν και τους όπισθεν αναγραφόμενους όρους του παρόντος συμφωνητικού, τα αποδέχθηκαν χωρίς 
καμιά επιφύλαξη.

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

* ΔΙΑΡΡΗΞΗ

* ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (4 ώρες)

* ΠΤΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ* 48ωρο ΤΕΣΤ

* ON - OFF * ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

* ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΗΣΤΕΙΑΣ-ΦΩΤΙΑΣ

* ΜΠΟΥΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

Η Εταιρεία Ο Εγκαταστάτης Ο Συνδρομητής
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η Εταιρεία δήλωσε ότι, διαθέτει στην έδρα της Κέντρο Λήψης  Σημάτων (ΚΛΣ) Συναγερμού με σκοπό να λαμβάνει σήματα από τους συνδεδεμένους συνδρομητές 
και να ειδοποιεί σε περίπτωση συναγερμού τις Αστυνομικές Αρχές και τα ορισθέντα και δηλωθέντα από το συνδρομητή εξουσιοδοτημένα άτομα. Το ΚΛΣ είναι 
επανδρωμένο με ειδικευμένους χειριστές και λειτουργεί σε 24ωρη βάση όλο το χρόνο. 

2. Συμφωνείται ότι η σύνδεση με τον ΚΛΣ της GEMINI SECURITY έγινε μέσω της υπάρχουσας τηλεφωνικής γραμμής. 

3. Συμφωνείται ότι τα εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση συναγερμού ή βλάβης, είναι τα αναφερόμενα στο έμπροσθεν τμήμα του 
παρόντος συμφωνητικού εκτός και αν αυτά έχουν αλλάξει κατόπιν γραπτής η τηλεφωνικής εντολής του συνδρομητή. Στα ίδια άτομα θα παρέχονται πληροφορίες 
για το σύστημα ασφαλείας μόνον αν γνωρίζουν τον κωδικό αναγνώρισης. 

4. Ο συνδρομητής υποχρεούται σε περίπτωση που αλλάξουν τα άτομα, ή τα τηλέφωνά τους τα οποία έχουν δηλωθεί στην Εταιρεία για ειδοποίηση, να ενημερώνει 
αμέσως για την αλλαγή αυτή την Εταιρεία και η ευθύνη για τους ειδοποιούμενους ανήκει στο συνδρομητή. 

5. α) Η εταιρεία υποχρεούται σε περίπτωση λήψης σήματος Συναγερμού, Ληστείας, Προσωπικής Απειλής ,Φωτιάς & Ιατρικής Βοήθειας και μόνον τότε , να ειδοποιεί 
τις   Αστυνομικές Αρχές  και ένα  από  τα ορισθέντα  ως  εξουσιοδοτημένα άτομα. Εάν κάποιος από τους ειδοποιούμενους απαντήσει, ή δεν  απαντήσει  κανείς, η 
υποχρέωση της εταιρείας έχει εκτελεσθεί. Ουδεμία ευθύνη θα έχει η Εταιρεία εφόσον χρειασθεί να ειδοποιήσει τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα  και  τη 
συγκεκριμένη  ώρα δεν απάντησαν στην τηλεφωνική κλήση. Εάν το ΚΛΣ δεν λάβει κάποιο από τα ανωτέρω σήματα για οποιοδήποτε λόγο & αιτία η Εταιρεία 
ουδεμία ενέργεια υποχρεούται να κάνει και ουδεμία ευθύνη θα φέρει. Η λήψη  σημάτων  καθώς και οι κλήσεις προς τους τηλεφωνικούς αριθμούς των Αρχών και 
των εξουσιοδοτημένων ατόμων αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από την αυτόματη καταγραφή στα ηλεκτρονικά αρχεία της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία οφείλει 
να τηρεί τα αρχεία αυτά για τρεις μήνες. 

β) Οπτική επιβεβαίωση συναγερμού μέσω CCTV χωρίς καταγραφή. 

6. Η σειρά κλήσης των ειδοποιουμένων δεν είναι δεσμευτική. 

7. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής παρατηρήσει οποιαδήποτε βλάβη ή ανωμαλία στη λειτουργία του συστήματος ή του κωδικοποιητή (επικοινωνία με τον 
Κεντρικό Σταθμό) υποχρεούται να καλέσει τον εγκαταστάτη-συντηρητή προς αποκατάσταση της βλάβης και να ειδοποιήσει την Εταιρεία. 

8. Συνιστάται ο συνδρομητής να συντηρεί το σύστημα τουλάχιστον άπαξ του έτους, και να αλλάζει μπαταρίες κάθε δύο χρόνια ώστε και το Σύστημα 
Ασφαλείας να λειτουργεί  αποτελεσματικά και να μην δημιουργούνται προβλήματα στο Κ.Λ.Σ 

9. Ο συνδρομητής υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες, που θα του δίνονται κάθε φορά από το ΚΛΣ για την καλή λειτουργία του συστήματος και  είναι ο μόνος 
υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των απόρρητων κωδικών αναγνώρισης και χρήστη. 

10. Σε περίπτωση που κάνει λάθος χειρισμό ΠΡΕΠΕΙ να ειδοποιήσει την Εταιρεία για το λάθος δίνοντας τον κωδικό αναγνώρισης όταν του ζητηθεί από το χειριστή. 
(Λάθος χειρισμός είναι κάθε χειρισμός που έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του συναγερμού). 

11. Οι συνδρομές προκαταβάλλονται για ένα χρόνο. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ και ανανεώνεται αυτόματα από την ημερομηνία εξόφλησης της συνδρομής που 
αποδεικνύεται με την έκδοση από την Εταιρεία απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Καθυστέρηση πληρωμής δηλώνει απόφαση του πελάτη να διακόψει την παρούσα 
και παύει αυτόματα να ισχύει κάθε ευθύνη της Εταιρείας. Εκπρόθεσμη πληρωμή επαναφέρει αυτόματα σε πλήρη ισχύ το παρόν, πάντοτε όμως με διάρκεια 
κάλυψης που λήγει ένα έτος μετά την εκάστοτε επέτειο υπογραφής της παρούσης. Μέχρι την ημερομηνία της εκπρόθεσμης πληρωμής, η εταιρεία δύναται κατά 
βούληση να παρακολουθεί δοκιμαστικά το σύστημα ασφαλείας, χωρίς όμως παροχή υπηρεσιών.  

12. Συμφωνείται ότι η διάρκεια ισχύος του παρόντος είναι ΑΟΡΙΣΤΟΣ δηλαδή ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο, για έναν ακόμη χρόνο εφόσον δεν γίνει  καταγγελία, 
έγγραφη ή προφορική, κανενός εκ των δύο συμβαλλομένων. Η GEMINI SECURITY διατηρεί το δικαίωμα να τη διακόψει οποτεδήποτε με  έγγραφη ή προφορική 
ειδοποίηση προς το συνδρομητή. Σε περίπτωση διακοπής με πρωτοβουλία του πελάτη δεν επιστέφονται χρήματα. Η συμφωνηθείσα  αξία  της  ετήσιας  
συνδρομής είναι  #……#€. 

13. Προϋπόθεση ισχύος του παρόντος είναι , το σύστημα να έχει συνδεθεί με το τηλεφωνικό  δίκτυο, να στέλνει σήματα όπλισης αφόπλισης καθώς και η πλήρης 
κάλυψη του προστατευομένου με το σύστημα ασφαλείας χώρου. Την ευθύνη για την πλήρη ή μη κάλυψη του χώρου φέρει αποκλειστικά ο πελάτης. Σε 
περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί να συνάψει ασφάλιση με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να ζητήσει από αυτήν να  του 
βεβαιώσει  εγγράφως ότι το σύστημα ασφαλείας του υπό ασφάλιση χώρου πληροί τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που αυτή επιθυμεί. 

14. Σε περίπτωση ζημιάς , που αποδεδειγμένα δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα ασφαλείας-προστασίας , ο συνδρομητής υποχρεούται άμεσα και έγκαιρα και πάντως 
όχι πέραν των 24 ωρών να ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρεία και τον εγκαταστάτη για το συμβάν και να παρέχει κάθε διευκόλυνση στους υπεύθυνους για την 
εκτίμηση της ζημιάς. 

15. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, σε περίπτωση κακής λειτουργίας του δικτύου και κέντρου του ΟΤΕ, δολιοφθοράς , ή ανωτέρας βίας & τυχαίου συμβάντος μη δυναμένου 
να αποτραπεί που ενδεχομένως να έχει ως συνέπεια τη μη λειτουργία του συστήματος  ή την  μη ειδοποίηση  των  αρμοδίων καθώς και αν οι δημόσιες αρχές 
άρουν τις εγκρίσεις ή απαγορεύσουν την λειτουργία του ΚΛΣ για οποιανδήποτε λόγο η αιτία. 

16. Η εταιρεία ευθύνεται για τις ζημιές που θα προκληθούν στο συνδεδεμένο με το ΚΛΣ χώρο μόνο αν, λόγω βαριάς αμέλειας του προσωπικού του ΚΛΣ 
δεν ειδοποιηθούν οι αρμόδιες κρατικές αρχές και τα ορισθέντα από τον συνδρομητή άτομα. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία οφείλει αποζημίωση 
αποκλειστικά και ΜΟΝΟΝ στον πελάτη συνδρομητή η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί  συνολικά το δεκαπλάσιο του ποσού της  
ετήσιας  συνδρομής  ακόμη και αν η τυχόν ζημιά υπερβαίνει το εν λόγο ποσόν . Κάθε άλλη αξίωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε  άλλη  αιτία αποκλείεται. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Το παρόν συμβόλαιο δεν είναι, ούτε μπορεί να θεωρηθεί σαν σύμβαση ασφάλισης οποιασδήποτε μορφής του ακινήτου ή των 
υπαρχόντων μέσα σε αυτό αγαθών με την έννοια του κώδικα για ιδιωτική ασφάλιση και δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με τις ζημιές του 
συνδρομητή από οποιαδήποτε αιτία και αν προέλθουν αυτές . 

18. Πληρωμή της συνδρομής δηλώνει ότι ο  πελάτης έλαβε  γνώση  και  συμφωνεί ανεπιφύλακτα  ότι οι οροί του παρόντος είναι σπουδαίοι και απολύτως 

δεσμευτικοί ακόμη και αν το παρόν δεν φέρει την υπογραφή του ,ακυρώνουν δε κάθε προηγούμενη συμφωνία. Εάν ο συνδρομητής δεν συμφωνεί με τους 

όρους του παρόντος έχει δικαίωμα έγγραφης εναντίωσης εντός  τριάντα ημερών  από την τιμολόγηση της συνδρομής . Το παρόν έγινε εις διπλούν και 

καθένας των συμβαλλομένων έλαβε από ένα.  

19. Ουδεμία άλλη συμφωνία, προφορική ή μη, ισχύει χωρίς να περιληφθεί στο παρόν. 

20. Αρμόδια  για  την  επίλυση  κάθε  διαφοράς ή αξιώσεως  είναι  μόνο τα δικαστήρια  Αθηνών. 

Α/ΑΠΑΡΑΣΤΑΤ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΣΟΝ Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΣΟΝ 
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