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1.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ

1.1

Όλες οι αιτήσεις µε βάση τα έντυπα αίτησης του Παραρτήµατος 5 του Ειδικού
Παραρτήµατος 4 της παρούσας Συµφωνίας, πρέπει να είναι κατάλληλα συµπληρωµένες και
να αποστέλλονται από το ∆ικαιούχο ταχυδροµικώς ή να προσκοµίζονται µε το χέρι στην
ΑΤΗΚ στη διεύθυνση:
CΥΤΑ
∆ιευθυντή Εθνικής και ∆ιεθνούς Χονδρικής Αγοράς
Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929,
1396 Λευκωσία.

1.2

Εναλλακτικά, ο ∆ικαιούχος µπορεί να υποβάλει τις αιτήσεις του στην ΑΤΗΚ µέσω
τηλεοµοιότυπου
στον
αριθµό
22701227
ή
ηλεκτρονικά
στη
διεύθυνση
wholesale.support@cyta.com.cy και στη συνέχεια υποχρεούται αµέσως να ταχυδροµήσει ή
προσκοµίσει µε το χέρι τις πρωτότυπες αιτήσεις.

1.3

Ηµεροµηνία παραλαβής της κάθε αίτησης θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής της πλήρους
αίτησης µέσω ταχυδροµείου ή µε το χέρι ή µέσω τηλεοµοιότυπου.

1.4

Η ΑΤΗΚ τηρεί εµπιστευτικές τις πληροφορίες που κοινοποιούνται σε αυτή µε τις αιτήσεις
του ∆ικαιούχου και τις χρησιµοποιεί µόνο για το σκοπό της εξέτασης της σχετικής αίτησης.

1.5

Η ΑΤΗΚ, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης,
ενηµερώνει το ∆ικαιούχο κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης και περιλαµβάνει όλα τα
αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία.

1.6

Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, η ΑΤΗΚ θα ζητήσει εγγράφως από το ∆ικαιούχο
να προσκοµίσει τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία και σε περίπτωση που ο
∆ικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών η αίτηση απορρίπτεται.
Οι λόγοι απόρριψης κοινοποιούνται γραπτώς στον Επίτροπο και στο ∆ικαιούχο.

2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

2.1

Για σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών, ο
∆ικαιούχος πρέπει να αποστείλει στην ΑΤΗΚ αίτηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 πιο
πάνω, συµπληρώνοντας τα Έντυπα µε αρ. 5.1 και 5.2 που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα
5 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 του Υποδείγµατος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ. Η
αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•

2.2

τα στοιχεία του ∆ικαιούχου και του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του και
τον αριθµό Μητρώου Αδειών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ∆ικαιούχου.

Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, η ΑΤΗΚ σε συνεννόηση µε το ∆ικαιούχο, θα ξεκινήσει
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την αποστολή της απάντησης επί της αιτήσεως,
τις διαπραγµατεύσεις για σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών.
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2.3

Οι διαπραγµατεύσεις για σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριών (3) εβδοµάδων
από την ηµεροµηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης. Με τη σύµφωνη γνώµη των
Μερών, η διάρκεια των διαπραγµατεύσεων µπορεί να παραταθεί.

2.4

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά µεταξύ των Μερών κατά τη διάρκεια των
διαπραγµατεύσεων, αλλά και σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει συµφωνία εντός του
χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται πιο πάνω, θα ακολουθηθεί η διαδικασία επίλυσης
διαφορών σύµφωνα µε τον όρο 22 της Συµφωνίας.
Το Σχεδιάγραµµα 4.1 πιο κάτω παρουσιάζει τη διαδικασία για σύναψη συµφωνίας για
παροχή Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών:

Σχεδιάγραµµα 4.1
∆ιαδικασία για τη Σύναψη Συµφωνίας για Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών
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3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

3.1

Ο ∆ικαιούχος που έχει συνάψει συµφωνία για παροχή Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών µε την ΑΤΗΚ, αποστέλλει τις αιτήσεις του για παροχή Προϊόντων Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών πλήρως συµπληρωµένες και υπογραµµένες, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 πιο πάνω και µε τα έντυπα αιτήσεων του Παραρτήµατος 5 του Ειδικού
Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας. Τα έντυπα για τα αντίστοιχα Προϊόντα Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών είναι:
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3.2

3.3

Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών τεχνολογίας SDH
Παροχή Προϊόντων Χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής
Παροχή Προϊόντων Χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής για ζεύξεις διασύνδεσης
Αίτηση για παροχή τερµατικού τµήµατος ∆
Παροχή προϊόντων µερικώς µισθωµένου κυκλώµατος
Αίτηση για διακοπή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών

Έντυπο
5.3
5.4
5.5
5.6
5.8

Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών τεχνολογίας Ethernet
Παροχή / Τροποποίηση / Τερµατισµός Τερµατικού Τµήµατος Ε ή Ζ
Παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών
Αλλαγή ρυθµού µετάδοσης ή / και ποιότητας υπηρεσίας ή τερµατισµού
Υπηρεσίας Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών

Έντυπο
5.11
5.12
5.13

Οι αιτήσεις για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών πρέπει να
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τις ακόλουθες πληροφορίες:
•

Τα στοιχεία του ∆ικαιούχου και του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του,

•

Στην περίπτωση προϊόντων χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών τεχνολογίας SDH: το
ρυθµό µετάδοσης, τα στοιχεία των άκρων της χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής
(διευθύνσεις εγκατάστασης, διεπαφές τερµατικών δικτύου, στοιχεία Τελικού Χρήστη,
άτοµο επικοινωνίας ∆ικαιούχου),

•

Στην περίπτωση προϊόντων µερικώς µισθωµένου κυκλώµατος τεχνολογίας SDH: το
ρυθµό µετάδοσης, τα στοιχεία των άκρων του µερικώς µισθωµένου κυκλώµατος
(Κόµβος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ΑΤΗΚ, στοιχεία Τελικού Χρήστη,
διεύθυνση εγκατάστασης, διεπαφή τερµατικού δικτύου, άτοµο επικοινωνίας
∆ικαιούχου), τα στοιχεία του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) στο οποίο
θα συνδεθεί το µερικώς µισθωµένο κύκλωµα,

•

Στην περίπτωση προϊόντων χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών τεχνολογίας SDH για
Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης: τα στοιχεία των άκρων της χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής
(κόµβος ∆ικαιούχου, Κόµβος ∆ιασύνδεσης ΑΤΗΚ) και τα στοιχεία του τερµατικού
τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) και το άτοµο επικοινωνίας ∆ικαιούχου.

•

Στην περίπτωση προϊόντων χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών τεχνολογίας Ethernet
(e-line) : θα πρέπει να δηλώνονται ο αριθµός αναφοράς κυκλώµατος του τερµατικού
τµήµατος Ε ή Ζ των δύο άκρων που θα συνδεθεί το κύκλωµα, ο επιθυµητός αριθµός
VLAN, ο ρυθµός µετάδοσης, και το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας.

•

Στην περίπτωση προϊόντων χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών τεχνολογίας Ethernet
(e-VPN) : θα πρέπει να δηλώνονται ο αριθµός αναφοράς κυκλώµατος τερµατικού
τµήµατος Ε ή Ζ των δύο άκρων που θα συνδεθεί το κύκλωµα, ο επιθυµητός αριθµός
VLAN οι διευθύνσεις IP, ο ρυθµός µετάδοσης, και το επίπεδο ποιότητας της
υπηρεσίας.

Η ΑΤΗΚ, εντός δώδεκα (12) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης
για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών από το ∆ικαιούχο, πραγµατοποιεί
διερεύνηση τεχνικής δυνατότητας παροχής του Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) και αποστέλλει προς το
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∆ικαιούχο επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται
αιτιολογηµένα. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων για παροχή Προϊόντων
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του Τερµατικού Τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) είναι
µεγάλος τα Μέρη θα συµφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραµµα ελέγχου αποδοχής των
αιτήσεων.
3.4

Η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωµα να απορρίψει, εντός της αναφερόµενης στην παράγραφο 3.3 πιο
πάνω,
αιτήσεις για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του
τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται), για τους ακόλουθους λόγους:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Μη σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών,
Παραλαβή αιτήµατος µε ελλιπή η λανθασµένα στοιχεία,
Νοµικές υποχρεώσεις ή νοµικό κώλυµα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ και µη
ολοκλήρωση της υλοποίησης Συνεγκατάστασης,
Μη σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης (για προϊόντα µερικών
µισθωµένων κυκλωµάτων),
Η ποιότητα της χάλκινης γραµµής δεν υποστηρίζει την παροχή του αιτούµενου
προϊόντος,
Έλλειψη οπτικού ή χάλκινου ∆ικτύου Πρόσβασης της ΑΤΗΚ,
Έλλειψη χωρητικότητας στο ζευκτικό δίκτυο της ΑΤΗΚ,
Ανεπάρκεια πόρων στο ∆ίκτυο IP για την υλοποίηση του κυκλώµατος Ethernet,
Έλλειψη κατάλληλου τερµατικού εξοπλισµού,
Η διαθέσιµη χωρητικότητα του τερµατικού τµήµατος Ε ή Ζ είναι µεγαλύτερη ή ίση
από τη ζητούµενη χωρητικότητα της χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής τεχνολογίας
Ethernet.
Η τεχνική υλοποίηση που αιτείται ο ∆ικαιούχος δεν προσφέρεται ή/και υποστηρίζεται
από την ΑΤΗΚ.

Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) από το ∆ικαιούχο, ο
∆ικαιούχος υποχρεούται να καταβάλλει στην ΑΤΗΚ τα τέλη απόρριψης αίτησης, σύµφωνα
µε το Παράρτηµα 2 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.
3.5

Σε περίπτωση που η αίτηση του ∆ικαιούχου για παροχή Προϊόντων Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) είναι πλήρης
αλλά δεν είναι τεχνικά εφικτή η παροχή του ζητούµενου Προϊόντος Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται), η ΑΤΗΚ πρέπει
να ενηµερώσει αναλόγως το ∆ικαιούχο, αµέσως και πάντως µέσα σε δύο (2) εργάσιµες
ηµέρες από ολοκλήρωση της διερεύνησης της τεχνικής δυνατότητας που αναφέρεται στην
παράγραφο 3.3 πιο πάνω, συζητώντας εναλλακτικές λύσεις όπου είναι δυνατό. Στην
περίπτωση που το Προϊόν Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών θα προσφερθεί µέσω
χάλκινων γραµµών, η ΑΤΗΚ προχωρεί σε προκαταρκτικές µετρήσεις για έλεγχο της
εξασθένησης της γραµµής και τη δυνατότητα παροχής του ζητούµενου Προϊόντος
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται). Με
βάση τις µετρήσεις αυτές η ΑΤΗΚ ενηµερώνει το ∆ικαιούχο σχετικά µε τις δυνατότητες
παροχής του ζητούµενου Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού
τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται). Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται µέσα σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης.
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3.6

Σε περίπτωση που η αίτηση είναι πλήρης και υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησης της
αίτησης, η ΑΤΗΚ απαντά εγγράφως, εντός του χρονοδιαγράµµατος που αναφέρεται στην
παράγραφο 3.3 πιο πάνω, στο ∆ικαιούχο που ζητά την παροχή Προϊόντων Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) και, αν αυτό
θεωρηθεί αναγκαίο, διευθετεί, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την επιβεβαίωση για
την αποδοχή της αίτησης, επικοινωνία µε το ∆ικαιούχο για καθορισµό των τεχνικών όρων,
του συνολικού τέλους και των χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης, µε βάση τα οποία θα
προσφερθεί το αιτούµενο Προϊόν Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού
τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται). Η επικοινωνία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξής της.

3.7

Η ΑΤΗΚ προχωρεί σε υλοποίηση παροχής των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) σύµφωνα µε τα ακόλουθα
χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης παροχής υπηρεσίας, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά
µεταξύ ΑΤΗΚ και ∆ικαιούχου.

3.7.1 Σε περίπτωση που τα υποστατικά του ∆ικαιούχου ή/και του Τελικού Χρήστη βρίσκονται
εντός των ορίων του ∆ηµοσίου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ, η παροχή
Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου
εφαρµόζεται) µέσω χάλκινης Μισθωµένης Γραµµής υλοποιείται εντός είκοσι δύο (22)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης του ∆ικαιούχου
από την ΑΤΗΚ.
3.7.2 Σε περίπτωση που τα υποστατικά του ∆ικαιούχου ή/και του Τελικού Χρήστη βρίσκονται
εντός των ορίων του ∆ηµοσίου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ και τα
υποστατικά είναι ήδη συνδεδεµένα µε το ∆ίκτυο οπτικών ινών της ΑΤΗΚ, ισχύουν τα
ακόλουθα χρονοδιαγράµµατα παροχής Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του
τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) µέσω οπτικής ίνας, τηρούµενων των
διατάξεων του όρου 7 του Παραρτήµατος 6 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας:
•

υλοποίηση εντός εικοσιπέντε (25) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής
της πλήρους αίτησης του ∆ικαιούχου από την ΑΤΗΚ, νοουµένου ότι οι απαραίτητοι
πόροι (όπως, µεταξύ άλλων, χωρητικότητα οπτικής ίνας, συστήµατα µεταφοράς και
πολυπλέκτης) είναι διαθέσιµοι,

•

υλοποίηση εντός τριάντα πέντε (35) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
παραλαβής της πλήρους αίτησης του ∆ικαιούχου από την ΑΤΗΚ, νοουµένου ότι
υπάρχει διαθέσιµη προς χρήση οπτική ίνα στο οπτικό καλώδιο που συνδέει τα
υποστατικά του ∆ικαιούχου ή/και του Τελικού Χρήστη µε το οπτικό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ.

3.7.3 Η προσφορά των χονδρικών προϊόντων απo την ΑΤΗΚ θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα και
πριν η ΑΤΗΚ διαθέσει στην αγορά τις δικές της αντίστοιχες υπηρεσίες λιανικής έτσι ώστε η
προσφορά λιανικής να µπορεί να αναπαραχθεί από τεχνικής πλευράς από το ∆ικαιούχο.
3.8

Στις περιπτώσεις που τα υποστατικά του ∆ικαιούχου ή/και του Τελικού Χρήστη βρίσκονται
εντός των ορίων του ∆ηµοσίου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ και για
παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του Τερµατικού Τµήµατος ∆
(όπου εφαρµόζεται) απαιτείται εγκατάσταση και σύνδεση οπτικού καλωδίου στο ∆ίκτυο
οπτικών ινών της ΑΤΗΚ ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:
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3.8.1 Η ΑΤΗΚ προχωρεί σε σχετική µελέτη για εγκατάσταση και σύνδεση οπτικού καλωδίου στο
∆ίκτυο οπτικών ινών της ΑΤΗΚ, η οποία ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης του ∆ικαιούχου.
3.8.2 Στην περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα για εγκατάσταση και σύνδεση οπτικού καλωδίου
στο ∆ίκτυο οπτικών ινών της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ κοινοποιεί αµέσως τα αποτελέσµατα της
µελέτης στο ∆ικαιούχο και υποβάλλει σε αυτόν γραπτή προσφορά για υλοποίηση της. Η
προσφορά της ΑΤΗΚ ισχύει για περίοδο είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής της στο ∆ικαιούχο.
3.8.3 Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν αποδεχτεί την προσφορά της ΑΤΗΚ, υποχρεούται να
καταβάλει στην ΑΤΗΚ το κόστος πραγµατοποίησης της µελέτης.
3.8.4 Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος αποδεχτεί γραπτώς την προσφορά της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ
προχωρεί αµέσως σε υλοποίηση της εγκατάστασης και σύνδεσης οπτικού καλωδίου στο
∆ίκτυο οπτικών ινών της ΑΤΗΚ και παροχή του αιτούµενου Προϊόντος Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται). Στην
περίπτωση αυτή, ο ∆ικαιούχος καταβάλει, πέραν από το σχετικό τέλος για την
εγκατάσταση του αιτούµενου Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του
τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) και το κόστος για την πραγµατοποίηση της
µελέτης και την εγκατάσταση και σύνδεση του οπτικού καλωδίου στο ∆ίκτυο οπτικών
ινών της ΑΤΗΚ.
3.8.5 Ο χρόνος υλοποίησης της εγκατάστασης και σύνδεσης του οπτικού καλωδίου στο ∆ίκτυο
οπτικών ινών της ΑΤΗΚ συµφωνείται µεταξύ των Μερών και προστίθεται στο χρόνο
παροχής Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆
(όπου εφαρµόζεται) της παραγράφου 3.7.2 πιο πάνω.
3.9

Στις περιπτώσεις που τα υποστατικά του ∆ικαιούχου ή/και του Τελικού Χρήστη βρίσκονται
εκτός των ορίων του ∆ηµοσίου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ,
ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:

3.9.1 Η ΑΤΗΚ προχωρεί σε σχετική προκαταρκτική µελέτη για τη δυνατότητα επέκτασης του
∆ηµοσίου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της, η οποία ολοκληρώνεται εντός
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης.
3.9.2 Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του ∆ηµοσίου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, η ΑΤΗΚ κοινοποιεί τα αποτελέσµατα της προκαταρκτικής µελέτης στο
∆ικαιούχο.
3.9.3 Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν αποδεχτεί τα αποτελέσµατα της προκαταρκτικής
µελέτης, υποχρεούται να καταβάλει στην ΑΤΗΚ το κόστος πραγµατοποίησης της
προκαταρκτικής µελέτης για επέκταση του ∆ηµοσίου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
της ΑΤΗΚ.
3.9.4 Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος αποδεχτεί τα αποτελέσµατα της προκαταρκτικής µελέτης,
η ΑΤΗΚ προχωρεί σε τελική µελέτη για επέκταση του ∆ηµοσίου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών της, η οποία ολοκληρώνεται εντός λογικού χρονικού διαστήµατος από την
αποδοχή της προκαταρκτικής µελέτης από το ∆ικαιούχο και το οποίο συµφωνείται µε το
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∆ικαιούχο και υποβάλλει στο ∆ικαιούχο προσφορά για υλοποίηση της επέκτασης του
∆ηµοσίου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
3.9.5 Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν αποδεχτεί την προσφορά της ΑΤΗΚ, υποχρεούται να
καταβάλει στην ΑΤΗΚ το κόστος πραγµατοποίησης της µελέτης για επέκταση του
∆ηµοσίου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ.
3.9.6 Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος αποδεχτεί την προσφορά, η ΑΤΗΚ προχωρεί σε υλοποίηση
της επέκτασης και στην παροχή του αιτούµενου Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται). Στην περίπτωση αυτή ο
∆ικαιούχος καταβάλει πέραν από το σχετικό τέλος για την εγκατάσταση του αιτούµενου
Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου
εφαρµόζεται) και το κόστος για τη µελέτη και την υλοποίηση της επέκτασης. Ο χρόνος
υλοποίησης της επέκτασης του ∆ηµοσίου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ
και της παροχής του αιτούµενου Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του
τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) συµφωνείται µεταξύ των Μερών.
3.10

Στις περιπτώσεις που η υλοποίηση της αίτησης εντός των χρονοδιαγραµµάτων που
αναφέρονται πιο πάνω είναι ανέφικτη για τεχνικούς λόγους ή ο αριθµός των αιτήσεων για
παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου
εφαρµόζεται) είναι µεγάλος, η ΑΤΗΚ ενηµερώνει γραπτώς, αµέσως µόλις προκύψει το
τεχνικό πρόβληµα το ∆ικαιούχο, αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
δεν είναι εφικτή η υλοποίηση της εντός των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων,
προτείνοντας συγχρόνως νέο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.

3.11

Κατά την υλοποίηση της αίτησης παροχής Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή
του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποδείξει
και να διαµορφώσει την απαραίτητη υποδοµή για τους χώρους, τόσο στις εγκαταστάσεις
του, όσο και στις εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη, όπου θα εγκατασταθεί το τερµατικό
δικτύου της ΑΤΗΚ για παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του
τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται), σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3 του Ειδικού
Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας. Ο ∆ικαιούχος πρέπει να παρέχει σε προσωπικό και/ή
εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της ΑΤΗΚ πρόσβαση και διευκολύνσεις στις
εγκαταστάσεις του, όσο και στις εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη για εγκατάσταση,
λειτουργία και συντήρηση του τερµατικού δικτύου που είναι αναγκαίο για την παροχή των
Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου
εφαρµόζεται). Ο ∆ικαιούχος πρέπει να τηρεί το χρονοδιάγραµµα που συµφωνείται µεταξύ
των Μερών µε βάση την παράγραφο 3.6 πιο πάνω.

3.12

Τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες πριν την παροχή των Προϊόντων Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται), η ΑΤΗΚ
ενηµερώνει το ∆ικαιούχο για τον αριθµό αναφοράς του Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) και για την τελική ηµεροµηνία
και ώρα παράδοσης του Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού
τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται).

3.13

Κατά την παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού
τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) πραγµατοποιούνται οι σχετικές δοκιµές και µετρήσεις που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 3 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας και
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έλεγχος αποδοχής του Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού
τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται).
3.14

Η ATHK ενηµερώνει τον πάροχο για την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης και
προγραµµατισµού του κυκλώµατος συµπληρώνοντας το Μέρος Γ της αίτησης. Η
ηµεροµηνία έναρξης των µηνιαίων χρεώσεων θα θεωρείται η ηµεροµηνία αποστολής του
σχετικού εντύπου από την ΑΤΗΚ.

3.15

Σε περίπτωση που ο εξοπλισµός ή η τεχνολογία µετάδοσης που θα χρησιµοποιηθεί από το
∆ικαιούχο ή τον Τελικό Χρήστη δεν συνάδουν µε τα τεχνικά πρότυπα που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 3 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας ή/και δεν
υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον προµηθευτή του εν λόγω εξοπλισµού, ως
ο όρος 9 της Συµφωνία αναφέρει, τότε η ΑΤΗΚ δύναται να απορρίψει την αίτηση.

3.16

Στο Σχεδιάγραµµα 4.2 πιο κάτω παρουσιάζεται η διαδικασία για παροχή Προϊόντων
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται):
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Σχεδιάγραµµα 4.2
∆ιαδικασία για Παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών

Αποστολή πλήρους
αίτησης από ∆ικαιούχο

Έλεγχος
αίτησης

Μη αποδεκτή

Αποδεκτή

Ενηµέρωση ∆ικαιούχου για την
δυνατότητα παροχής Προϊόντων
Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών

Ενηµέρωση ∆ικαιούχου
για λόγους απόρριψης

Ετοιµασία για την παροχή
Προϊόντων Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών

Έλεγχος κυκλώµατος

Ενηµέρωση ∆ικαιούχου
για ολοκλήρωση
εργασιών

Τέλος

3.17 Ακύρωση αίτησης για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών
3.17.1 Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος ακυρώσει την αίτηση για παροχή Προϊόντων Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) την 1η εργάσιµη
ηµέρα από την ηµέρα παραλαβής της πλήρους αίτησης από την ΑΤΗΚ, δεν θα χρεωθεί
οποιοδήποτε τέλος.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΧΜΓ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2019-1 25/02/2019
11/24

3.17.2 Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος ακυρώσει την αίτηση για παροχή Προϊόντων Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) στο χρονικό
διάστηµα µεταξύ της 2ης και της 12ης εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα παραλαβής της
πλήρους αίτησης από την ΑΤΗΚ, ο ∆ικαιούχος επιβαρύνεται µε τέλος ακύρωσης αίτησης
Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου
εφαρµόζεται) που αντιστοιχεί στο 30% του τέλους σύνδεσης του αιτούµενου Προϊόντος
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται),
όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτηµα 2 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.
3.17.3 Ο ∆ικαιούχος µπορεί να ακυρώσει την αίτηση για παροχή Προϊόντων Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) αποστέλλοντας
γραπτή ειδοποίηση προς την ΑΤΗΚ στην περίοδο µεταξύ 12ης εργάσιµης ηµέρας από την
ηµέρα παραλαβής της πλήρους αίτησης από την ΑΤΗΚ και µέχρι τις 12:00 της τελευταίας
εργάσιµης ηµέρας πριν την ηµεροµηνία παράδοσης που καθόρισε η ΑΤΗΚ. Στην
περίπτωση αυτή ο ∆ικαιούχος επιβαρύνεται µε τέλος ακύρωσης αίτησης Προϊόντων
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) που
αντιστοιχεί στο 90% του τέλους σύνδεσης του αιτούµενου Προϊόντος Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται), όπως αυτό
καθορίζεται στο Παράρτηµα 2 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.
3.17.4 Μετά το πέρας της 12:00 της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας πριν την ηµεροµηνία
παράδοσης που καθόρισε η ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ προχωρεί σε παράδοση του Προϊόντος
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται) στο
∆ικαιούχο.
3.17.5 Στην περίπτωση παροχής Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών για Ζεύξεις
∆ιασύνδεσης, οι σχετικές ενέργειες για παροχή των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης αρχίζουν µετά
την αποδοχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών για Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης
από το ∆ικαιούχο και ολοκληρώνονται µε βάση το χρονοδιάγραµµα παροχής Ζεύξεων
∆ιασύνδεσης της συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης µεταξύ των Μερών.

4.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ETHERNET

4.1

Για τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών τεχνολογίας Ethernet δεν
εφαρµόζονται περιορισµοί αλλαγής του ρυθµού µετάδοσης. Ισχύουν οι λόγοι απόρριψης
της παραγράφου 3 πιο πάνω.

4.2

Για την αλλαγή ρυθµού µετάδοσης ή/και επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας των Προϊόντων
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών µε βάση και την παράγραφο 4.1 πιο πάνω, ο ∆ικαιούχος
πρέπει να προσκοµίσει τις σχετικές αιτήσεις πλήρως συµπληρωµένες και υπογραµµένες,
σύµφωνα, µε την παράγραφο 1 πιο πάνω, σύµφωνα µε το έντυπο αίτησης µε αρ.5.13 του
Παραρτήµατος 5 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.

4.3

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•

τα στοιχεία του ∆ικαιούχου και του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του,
τον αριθµό αναφοράς του υφιστάµενου Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών,
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•
•
•

το άτοµο επικοινωνίας ∆ικαιούχου,
το νέο ρυθµό µετάδοσης ή/και το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας,
την επιθυµητή ηµεροµηνία αλλαγής.

4.4

Η ΑΤΗΚ, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης από το
∆ικαιούχο, αποστέλλει προς το ∆ικαιούχο επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται
αποδεκτή ή απορρίπτεται αιτιολογηµένα. Η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή αν
οποιαδήποτε από τα στοιχεία της δεν έχουν συµπληρωθεί ή δεν έχουν συµπληρωθεί ορθά
ή ο αριθµός αναφοράς του Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών δεν αντιστοιχεί σε
Προϊόν Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών που παρέχεται στο ∆ικαιούχο. Σε περίπτωση
απόρριψης αίτησης, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να καταβάλλει στην ΑΤΗΚ τα τέλη
απόρριψης αίτησης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 2 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της
Συµφωνίας.

4.5

Σε περίπτωση που στην αίτηση αναγράφεται επιθυµητή ηµεροµηνία αλλαγής, για να
µπορεί η ΑΤΗΚ να προχωρήσει σε αλλαγή του ρυθµού µετάδοσης κατά την ζητούµενη
ηµεροµηνία, η αίτηση πρέπει να παραληφθεί από την ΑΤΗΚ τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
εργάσιµες ηµέρες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία αλλαγής.

4.6

Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δεν αναγράφεται επιθυµητή ηµεροµηνία αλλαγής, η ΑΤΗΚ
θα υλοποιήσει την αλλαγή εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
αποδοχής της αίτησης.

4.7

Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται κατά σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία
παραλαβής τους. Στις περιπτώσεις όπου η υλοποίηση της αίτησης εντός των
χρονοδιαγραµµάτων που αναφέρονται πιο πάνω είναι ανέφικτη για τεχνικούς λόγους ή ο
αριθµός των αιτήσεων είναι µεγάλος, η ΑΤΗΚ ενηµερώνει το ∆ικαιούχο το αργότερο µέχρι
το µεσηµέρι της επόµενης εργάσιµης ηµέρας για την εν λόγω διαπίστωση, και εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την εν λόγω διαπίστωση ενηµερώνει το ∆ικαιούχο,
αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η υλοποίηση της
εντός των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων, προτείνοντας συγχρόνως νέο
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.

4.8

Κατά την υλοποίηση της αίτησης, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να παρέχει σε προσωπικό
και/ή εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της ΑΤΗΚ πρόσβαση και διευκολύνσεις στις
εγκαταστάσεις του, όσο και στις εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη για εκτέλεση
εργασιών που είναι αναγκαίες. Ο ∆ικαιούχος πρέπει να τηρεί το χρονοδιάγραµµα που
συµφωνείται µεταξύ των Μερών.

4.9

Τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες πριν την αλλαγή, η ΑΤΗΚ ενηµερώνει το
∆ικαιούχο για την τελική ηµεροµηνία και ώρα αλλαγής.

4.10

Σε περίπτωση που ο εξοπλισµός ή η τεχνολογία µετάδοσης που θα χρησιµοποιηθεί από το
∆ικαιούχο ή τον Τελικό Χρήστη δεν συνάδουν µε τα τεχνικά πρότυπα που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 3 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας ή και δεν
υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον προµηθευτή του εν λόγω εξοπλισµού,
τότε η ΑΤΗΚ δύναται να απορρίψει την αίτηση.
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4.11

Τα τέλη για αλλαγή καθορίζονται στο Παράρτηµα 2 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της
Συµφωνίας. Η ATHK ενηµερώνει το ∆ικαιούχο για την ολοκλήρωση του αιτήµατος αλλαγής
συµπληρώνοντας το Μέρος Γ της αίτησης. Η ηµεροµηνία έναρξης των µηνιαίων χρεώσεων
θα θεωρείται η ηµεροµηνία αποστολής του σχετικού εντύπου από την ΑΤΗΚ.

4.15 Ακύρωση αίτησης για αλλαγή ρυθµού µετάδοσης Προϊόντων Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών
4.15.1 Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος ακυρώσει την αίτηση για αλλαγή ρυθµού µετάδοσης
Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών την 1η εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα
παραλαβής της πλήρους αίτησης από την ΑΤΗΚ, δεν θα χρεωθεί οποιοδήποτε τέλος.
4.15.2 Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος ακυρώσει την αίτηση για αλλαγή ρυθµού µετάδοσης
Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της 2ης και της
5ης εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα παραλαβής της πλήρους αίτησης από την ΑΤΗΚ ο
∆ικαιούχος επιβαρύνεται µε τέλος ακύρωσης αίτησης Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών που αντιστοιχεί στο 30% του εφάπαξ τέλους αλλαγής ρυθµού µετάδοσης του
Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτηµα 2
του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.
4.15.3 Ο ∆ικαιούχος µπορεί να ακυρώσει την αίτηση για αλλαγή ρυθµού µετάδοσης Προϊόντων
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση προς την ΑΤΗΚ στην
περίοδο µεταξύ 5ης εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα παραλαβής της πλήρους αίτησης από
την ΑΤΗΚ και µέχρι τις 12:00 της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας πριν την ηµεροµηνία
παράδοσης που καθόρισε η ΑΤΗΚ. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ικαιούχος επιβαρύνεται µε
τέλος ακύρωσης αίτησης Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών που αντιστοιχεί
στο 90% του εφάπαξ τέλους αλλαγής ρυθµού µετάδοσης του Προϊόντος Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτηµα 2 του Ειδικού
Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.
4.15.4 Μετά το πέρας της 12:00 της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας πριν την ηµεροµηνία
παράδοσης που καθόρισε η ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ προχωρεί σε αλλαγή του ρυθµού µετάδοσης
του Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών βάσει της κανονικής ροής της
διαδικασίας αλλαγής.

5.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

5.1

Εάν ο ∆ικαιούχος επιθυµεί τη διακοπή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών πρέπει
να προσκοµίσει τις σχετικές αιτήσεις πλήρως συµπληρωµένες και υπογραµµένες, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 πιο πάνω, συµπληρώνοντας το έντυπο αρ.5.8, ή 5.11 ή 5.13
αναλόγως της τεχνολογίας του Παραρτήµατος 5 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της
Συµφωνίας. Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει και την επιθυµητή ηµεροµηνία διακοπής.
Ο ∆ικαιούχος πρέπει επίσης να σηµειώσει στην εν λόγω αίτηση τον αριθµό αναφοράς του
Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών που επιθυµεί να διακόψει και ο οποίος του
έχει παραχωρηθεί από την ΑΤΗΚ κατά την παροχή του Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών. Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος αιτηθεί διακοπή τερµατικού τµήµατος Ε, όλα
τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών που συνδέονται στο τερµατικό τµήµα ∆
διακόπτονται.
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5.2

Η ΑΤΗΚ, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης διακοπής
Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών από το ∆ικαιούχο, αποστέλλει προς το
∆ικαιούχο επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται
αιτιολογηµένα. Η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή αν οποιαδήποτε από τα στοιχεία της
δεν έχουν συµπληρωθεί ή δεν έχουν συµπληρωθεί ορθά ή ο αριθµός αναφοράς του
Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών δεν αντιστοιχεί σε Προϊόν Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών που παρέχεται στο ∆ικαιούχο.

5.3

Σε περίπτωση που στην αίτηση για διακοπή Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών
του ∆ικαιούχου αναγράφεται επιθυµητή ηµεροµηνία διακοπής, για να µπορεί η ΑΤΗΚ να
διακόψει το προϊόν κατά την ζητούµενη ηµεροµηνία, η αίτηση για διακοπή Προϊόντος
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών πρέπει να παραληφθεί από την ΑΤΗΚ τουλάχιστον δέκα
(10) εργάσιµες ηµέρες προηγουµένως.

5.4

Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δεν αναγράφεται επιθυµητή ηµεροµηνία διακοπής, η ΑΤΗΚ
θα υλοποιήσει τη διακοπή εντός οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
αποδοχής της αίτησης για διακοπή Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών.

5.5

Κατά τη διακοπή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ο ∆ικαιούχος υποχρεούται
να παρέχει σε προσωπικό και/ή εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της ΑΤΗΚ πρόσβαση
στις εγκαταστάσεις του, όσο και στις εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη για παραλαβή
του τερµατικού δικτύου ή οποιουδήποτε άλλου εξοπλισµού της ΑΤΗΚ που βρίσκεται
εγκατεστηµένος στις εγκαταστάσεις του ή και στις εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη. Σε
περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν διευθετήσει τα πιο πάνω η ΑΤΗΚ χρεώνει στο ∆ικαιούχο
τέλος ανάλογο µε την αξία του τερµατικού δικτύου ή οποιουδήποτε άλλου εξοπλισµού της
ΑΤΗΚ που βρίσκεται εγκατεστηµένος στις εγκαταστάσεις του ή και στις εγκαταστάσεις του
Τελικού Χρήστη.

5.6

Ο τερµατισµός των µηνιαίων χρεώσεων γίνεται την ηµέρα διακοπής του Προϊόντος
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ή του τερµατικού τµήµατος ∆ (όπου εφαρµόζεται).

6.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ

6.1

Η ΑΤΗΚ παραλαµβάνει αναφορές βλαβών από το ∆ικαιούχο. Η ΑΤΗΚ δεν αποδέχεται, ούτε
προωθεί αναφορές βλαβών που γίνονται απευθείας στην ΑΤΗΚ από Τελικούς Χρήστες του
∆ικαιούχου. Ο ∆ικαιούχος έχει την ευθύνη να ενηµερώσει για την παρεχόµενη υποστήριξη
τους Τελικούς Χρήστες του.

6.2

Η διαδικασία που ακολουθείται από τα δύο Μέρη για εντοπισµό και αποκατάσταση βλαβών
είναι η ακόλουθη:
•

Ο ∆ικαιούχος ελέγχει κατά πόσο η αναφερόµενη βλάβη εντοπίζεται στο χώρο του
Τελικού Χρήστη του ή στο µέρος του ∆ικτύου του ∆ικαιούχου. Ειδικά στην περίπτωση
που κατά τη διερεύνηση βλάβης σε Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης και διαπιστωθεί ότι η βλάβη
δεν οφείλεται στο σχετικό Προϊόν Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ∆ιασύνδεσης ο
∆ικαιούχος πρέπει να ακολουθήσει τη σχετική διαδικασία χειρισµού βλαβών που
περιλαµβάνεται στη Συµφωνία ∆ιασύνδεσης.
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•

•

•

•

•

Στην περίπτωση που η βλάβη δεν µπορεί να ανιχνευτεί στο µέρος του ∆ικτύου που
είναι στα όρια ευθύνης του ∆ικαιούχου, τότε γίνεται αναφορά της βλάβης από το
∆ικαιούχο στην ΑΤΗΚ στο Κέντρο Χειρισµού Βλαβών της ΑΤΗΚ. Η αναφορά της
βλάβης γίνεται µε αποστολή του Έντυπου Αναφοράς Βλάβης, που περιλαµβάνεται µε
αρ.5.9 στο Παράρτηµα 5 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας, στον
τηλεφωνικό αριθµό 22702580
και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
nsmc@cyta.com.cy. Οι αναφορές βλαβών Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών γίνονται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας του κέντρο χειρισµού βλαβών
της ΑΤΗΚ (24ωρη παροχή υπηρεσίας).
Ο ∆ικαιούχος πρέπει να παρέχει στην ΑΤΗΚ το γρηγορότερο δυνατό και εν πάση
περιπτώσει εντός τριών ωρών όσες περισσότερες πληροφορίες µπορεί σχετικά µε τη
Βλάβη που παρουσιάζεται, ώστε να καταστεί δυνατή η άρση της βλάβης το
γρηγορότερο δυνατό.
Η αναφορά βλαβών Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών πρέπει να
περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για αναγνώριση της βλάβης (π.χ. το Προϊόν
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών και τον αριθµό αναφοράς χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών), όπως επίσης και τα αποτελέσµατα τυχών µετρήσεων που έγιναν από το
∆ικαιούχο κατά τη διερεύνηση της βλάβης στα όρια ευθύνης του.
Ο ∆ικαιούχος πρέπει να παρέχει στην ΑΤΗΚ το γρηγορότερο δυνατό και εν πάση
περιπτώσει εντός τριών (3) ωρών όσες περισσότερες πληροφορίες µπορεί σχετικά µε
τη βλάβη που παρουσιάζεται, στα όρια ευθύνης του ώστε να καταστεί δυνατή η
επίλυση της βλάβης το γρηγορότερο δυνατό.
Η ΑΤΗΚ προχωρεί στη διερεύνηση της βλάβης στα όρια ευθύνης της, που
αντιστοιχούν στο µέρος του ∆ικτύου της µεταξύ των δύο άκρων του Προϊόντος
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών. Αν η βλάβη εντοπιστεί στο µέρος ευθύνης της, η
ΑΤΗΚ εξετάζει όλες τις δυνατές λύσεις. Η ΑΤΗΚ έχει την ευθύνη για ενηµέρωση του
∆ικαιούχου για την κατάσταση της βλάβης.

6.3

Η ΑΤΗΚ στη συνέχεια αναλαµβάνει να αποκαταστήσει τη βλάβη. Αµέσως και πάντως το
αργότερο µέχρι το τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας µετά την αποκατάσταση της
βλάβης, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο ∆ικαιούχο τα αποτελέσµατα της διερεύνησης,
καθώς και ενηµέρωση για τις ενέργειες αποκατάστασης που έλαβαν χώρα. Κατά τη
διάρκεια αποκατάστασης της βλάβης, και σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία µεταξύ των
Μερών, τα Μέρη υποχρεούνται να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αρµονικά για την
όσο το δυνατό γρηγορότερη επιδιόρθωση της βλάβης. Σε περίπτωση που η βλάβη δεν
είναι δυνατόν να αποκατασταθεί εντός της ίδιας ηµέρας, τότε η ΑΤΗΚ ενηµερώνει σχετικά
το ∆ικαιούχο για τις επόµενες της ενέργειες δηλώνοντας παράλληλα το χρονοδιάγραµµα
αποκατάστασης της βλάβης.

6.4

Ο ∆ικαιούχος είναι υπεύθυνος να ενηµερώσει τον Τελικό Χρήστη του για πιθανές διακοπές
της υπηρεσίας που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της βλάβης.
Κατά τη διαδικασία αποκατάστασης βλάβης Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών
ο ∆ικαιούχος υποχρεούται, αν απαιτηθεί, να παρέχει σε προσωπικό και/ή
εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της ΑΤΗΚ, αµέσως και όταν ζητηθεί από την ΑΤΗΚ,
πρόσβαση και διευκολύνσεις στις εγκαταστάσεις του ή και στις εγκαταστάσεις του Τελικού
Χρήστη για αποκατάσταση της βλάβης. Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης της βλάβης
µπορεί να απαιτηθεί η παρουσία του ∆ικαιούχου και στις εγκαταστάσεις του Τελικού
Χρήστη.
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6.5

Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ διαπιστώσει ότι η αναφερόµενη βλάβη δεν οφείλεται στο
∆ίκτυο υπό την ευθύνη της, χρεώνει το ∆ικαιούχο µε τέλη για αδικαιολόγητη αναφορά
βλαβών µε βάση το Παράρτηµα 2 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.

6.6

Τα Μέρη, κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισµού και αποκατάστασης της βλάβης,
υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την ελαχιστοποίηση της διακοπής
των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που παρέχονται στον Τελικό Χρήστη, µέσω
του Προϊόντος Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών.

6.7

Προγραµµατισµένες Εργασίες
Το κάθε Μέρος κοινοποιεί τις εργασίες που προγραµµατίζονται να γίνουν στο ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του που ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή των
Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες µέρες πριν
την ηµέρα των προγραµµατισµένων εργασιών. Εάν οι προγραµµατισµένες εργασίες
αφορούν εξοπλισµό που είναι εγκατεστηµένος στα υποστατικά του άλλου Μέρους, τότε
ζητείται η παροχή πρόσβασης από προσωπικό του, µε χρονοδιάγραµµα που θα
συµφωνηθεί µεταξύ των Μερών. Σε περίπτωση εκτάκτων εργασιών ή ουσιωδών αλλαγών,
ο πιο πάνω χρόνος προειδοποίησης δύναται να σµικρυνθεί µετά από συµφωνία των
Μερών. Συστήνεται όπως οι προγραµµατισµένες εργασίες γίνονται καθηµερινές (∆ευτέρα –
Παρασκευή) από τις 00:01 π.µ. της προηγούµενης µέχρι τις 07:00 π.µ. της επόµενης
ηµέρας, για µείωση της πιθανότητας διακοπής υπηρεσιών που προσφέρονται σε Τελικούς
Χρήστες των Μερών εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά από τα Μέρη.
Κατά τη µετάβαση συνεργείου της ΑΤΗΚ ή του ∆ικαιούχου στο χώρο του Τελικού Χρήστη
για την πραγµατοποίηση εργασιών συντήρησης αρµοδιότητας του κάθε Μέρους, δεν
γίνονται επεµβάσεις οι οποίες επηρεάζουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το άλλο Μέρος.

6.8

Επίπεδα Ποιότητας για Χειρισµό Βλαβών

6.8.1

Η ΑΤΗΚ, σύµφωνα µε την αρχή της µη διάκρισης, οφείλει να αντιµετωπίζει τις αναφορές
Βλαβών που γίνονται από το ∆ικαιούχο, µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζει ανάλογες
αναφορές από δικούς της Τελικούς Χρήστες.

6.8.2

Οι δείκτες ποιότητας για το χειρισµό Βλαβών καθορίζονται µε βάση τα εκάστοτε επίπεδα
ποιότητας όπως φαίνονται στο Παράρτηµα 6 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.

7.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

7.1

Αίτηση για Παροχή Φυσικής Συνεγκατάστασης σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ

7.1.1 Ο ∆ικαιούχος πρέπει να υποβάλλει για κάθε Υποστατικό της ΑΤΗΚ ξεχωριστή σχετική
αίτηση, συµπληρώνοντας το έντυπο αίτησης µε αρ.5.10 του Παραρτήµατος 5 του Ειδικού
Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας και σύµφωνα µε την παράγραφο 1 πιο πάνω. Με βάση
την αίτηση αυτή, τα Μέρη θα προχωρήσουν σε υπογραφή συµφωνίας Φυσικής
Συνεγκατάστασης για το συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ.
7.1.2 Η αίτηση για παροχή Φυσικής Συνεγκατάστασης σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ πρέπει να
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
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•
•
•
•

•

Τα στοιχεία του ∆ικαιούχου και του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του,
Το όνοµα του Κόµβου Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών,
Τις διαστάσεις του ζητούµενου Χώρου Συνεγκατάστασης (σε τ.µ.),
Τα στοιχεία για τον Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης που θα εγκατασταθεί στο Χώρο
Συνεγκατάστασης, όπως:
- περιγραφή, ποσότητα, βάρος, διαστάσεις, τροφοδοσία, κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας,
- µέγιστο φορτίο ισχύος,
- µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία και υγρασία.
Το είδος της Φυσικής Συνεγκατάστασης που επιθυµεί (εσωτερικής και εξωτερικής
Συνεγκατάστασης, σε κοινό χώρο µε άλλους παροχείς).

7.1.3 Σε περίπτωση αρχικής αίτησης για Φυσική Συνεγκατάσταση η ΑΤΗΚ, εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης, θα απαντήσει κατά πόσο
η αίτηση είναι πλήρης και περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης
στοιχεία.
7.1.4 Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, η ΑΤΗΚ θα ζητήσει εγγράφως από το ∆ικαιούχο
να προσκοµίσει τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία και σε περίπτωση που ο
∆ικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών η αίτηση απορρίπτεται.
Οι λόγοι απόρριψης κοινοποιούνται γραπτώς στο ∆ικαιούχο.
7.1.5 Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, η ΑΤΗΚ απαντά εγγράφως στο ∆ικαιούχο που επιθυµεί
Φυσική Συνεγκατάσταση και αν απαιτηθεί, διευθετεί, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών,
συνάντηση µε το ∆ικαιούχο για συζήτηση των αναγκών που έχουν υποβληθεί από το
∆ικαιούχο, όπως επίσης και των όρων µε βάση τους οποίους θα προσφερθεί η Φυσική
Συνεγκατάσταση.
7.2

Μελέτη Τεχνικής ∆υνατότητας Φυσικής Συνεγκατάστασης

7.2.1 Σε περίπτωση που η αίτηση του ∆ικαιούχου για παροχή Φυσικής Συνεγκατάστασης σε
Υποστατικά της ΑΤΗΚ είναι πλήρης, η ΑΤΗΚ πραγµατοποιεί εντός δεκαπέντε (15)
εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της πλήρως συµπληρωµένης αίτησης, µελέτη
τεχνικής δυνατότητας Φυσικής Συνεγκατάστασης. Σε περίπτωση που ο αριθµός των
αιτήσεων για Φυσική Συνεγκατάσταση είναι µεγάλος, ο ∆ικαιούχος πρέπει να οµαδοποιήσει
και προτεραιοποιήσει τις αιτήσεις του και τα δύο Μέρη να συµφωνήσουν σε ένα λογικό
χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των τεχνικών µελετών από την ΑΤΗΚ.
7.2.2 Η µελέτη τεχνικής δυνατότητας Φυσικής Συνεγκατάστασης διερευνά τη διαθεσιµότητα
Χώρου Συνεγκατάστασης, την ηλεκτροµηχανολογική υποδοµή ( κλιµατισµό, ηλεκτρική
παροχή, γείωση) και την ασφάλεια στο Υποστατικό της ΑΤΗΚ για το οποίο ο ∆ικαιούχος
έχει υποβάλλει αίτηση για παροχή Φυσικής Συνεγκατάστασης.
7.2.3 Σε περίπτωση µη δυνατότητας ικανοποίησης της αίτησης του ∆ικαιούχου για παροχή
Φυσικής Συνεγκατάστασης στο συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ πρέπει να
ενηµερώσει αναλόγως το ∆ικαιούχο για τους λόγους απόρριψης, όπως αυτοί αναφέρονται
στο Παράρτηµα 1 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας, παραθέτοντας, αν
υπάρχουν, εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα συζητηθούν µε το ∆ικαιούχο.
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7.3

Προσφορά για Φυσική Συνεγκατάσταση

7.3.1 Σε περίπτωση δυνατότητας ικανοποίησης της αίτησης του ∆ικαιούχου για παροχή Φυσικής
Συνεγκατάστασης στο συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ, αµέσως µόλις
ολοκληρωθεί η µελέτη τεχνικής δυνατότητας Φυσικής Συνεγκατάστασης και πάντως εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη συµπλήρωση της, υποβάλλει στο ∆ικαιούχο
προσφορά για Φυσική Συνεγκατάσταση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Πρόταση και προσχέδιο συµφωνίας Φυσικής Συνεγκατάστασης που θα υπογραφεί
µεταξύ των Μερών,
Τεχνική περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται για παροχή της Φυσικής
Συνεγκατάστασης στο συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ (π.χ. διαµόρφωση του
Χώρου Συνεγκατάστασης),
Τα χαρακτηριστικά του Χώρου Συνεγκατάστασης (περιλαµβανοµένου κλιµατισµού,
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ασφάλειας),
Τα σχετικά τέλη και τον τρόπο καταβολής τους,
Το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα για την παροχή της Φυσικής Συνεγκατάστασης,
Τη διαδικασία αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης από το ∆ικαιούχο (πρότυπο
έντυπο αποδοχής),
τον εξοπλισµό και τα συστήµατα που αφορά το πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας
Φυσικής Συνεγκατάστασης,
τις τυχόν διαδικασίες διαβίβασης αιτήµατος Φυσικής Συνεγκατάστασης ή/και από
κοινού χρήση διευκολύνσεων ενός ή περισσοτέρων συστηµάτων, τις υπεύθυνες
υπηρεσίες και πρόσωπα, καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα
αιτήµατα αυτά,
τις προθεσµίες για την εκπλήρωση των επιµέρους ελέγχων, εγκρίσεων και εργασιών,
που δεν πρέπει να ξεπερνούν ένα συνολικό διάστηµα δύο (2) Μηνών από την
υπογραφή συµφωνίας Φυσικής Συνεγκατάστασης,
την κατανοµή των ευθυνών σε θέµατα ασφαλείας και σε περίπτωση βλάβης ή ζηµιάς
στο σχετικό εξοπλισµό, στο ∆ίκτυο ή σε τρίτο πρόσωπο,
την κατανοµή των δαπανών,
τις ειδικές διαδικασίες και ρυθµίσεις που θα εφαρµόζονται εάν το ακίνητο ή ο χώρος,
στον οποίο έχει υλοποιηθεί η Φυσική Συνεγκατάσταση ή που ελέγχει την πρόσβαση
στο Χώρο Συνεγκατάστασης, ανήκει ή ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο,
τις εργασίες αποκατάστασης σε περίπτωση τερµατισµού της Φυσικής
Συνεγκατάστασης,
την επίλυση των διαφορών ανάµεσα στα Μέρη,
διαδικασία κατανοµής Χώρου Συνεγκατάστασης,
επιστροφή µη επαναλαµβανόµενων χρεώσεων για διαµόρφωση Χώρου
Συνεγκατάστασης,
διαδικασίες πρόσβασης στο Χώρο Συνεγκατάστασης. και
διαχείριση προβληµάτων και βλαβών στο Χώρο Συνεγκατάστασης.

7.3.2 Η προσφορά της ΑΤΗΚ θα έχει ισχύ για περίοδο είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής της στο ∆ικαιούχο. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης στο συγκεκριµένο
Υποστατικό της ΑΤΗΚ προκρατείται από την ΑΤΗΚ για την περίοδο ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της προσφοράς της ΑΤΗΚ δεν
συναφθεί συµφωνία Φυσικής Συνεγκατάστασης µε το ∆ικαιούχο ή συµφωνία µεταξύ των
Μερών για παράταση της εν λόγω περιόδου, ο χώρος αποδεσµεύεται και µπορεί να
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χρησιµοποιηθεί για εξυπηρέτηση των αναγκών της ΑΤΗΚ ή/και για παροχή Φυσικής
Συνεγκατάστασης σε τρίτα µέρη.
7.4

Υπογραφή Συµφωνίας Φυσικής Συνεγκατάστασης

7.4.1 Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής προσφοράς
της ΑΤΗΚ, ο ∆ικαιούχος πρέπει να απαντήσει εγγράφως στην ΑΤΗΚ εάν αποδέχεται ή όχι
την προσφορά της ΑΤΗΚ. Στην περίπτωση θετικής απάντησης του ∆ικαιούχου, η ΑΤΗΚ θα
ξεκινήσει αµέσως τη διαδικασία για σύναψη συµφωνίας Φυσικής Συνεγκατάστασης στη
βάση της προσφορά της, µε στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής µε την
υπογραφή της συµφωνίας εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
έναρξής της. Η συµφωνία Φυσικής Συνεγκατάστασης µπορεί να έχει διάρκεια µέχρι και
πέντε (5) έτη µε την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε ισχύ η Συµφωνία Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών. Πριν τη συµπλήρωση των πέντε ετών και αν τα Μέρη συµφωνούν,
προχωρούν σε επαναδιαπραγµάτευση της συµφωνίας µε στόχο την υπογραφή νέας
συµφωνίας Φυσικής Συνεγκατάστασης.
7.5

Υλοποίηση Φυσικής Συνεγκατάστασης

7.5.1 Η ΑΤΗΚ θα ξεκινήσει τις εργασίες ετοιµασίας του Χώρου Συνεγκατάστασης στο
συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, αµέσως µετά την πληρωµή από το ∆ικαιούχο του
ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 7.4.2 πιο πάνω. Ο µέγιστος χρόνος που
απαιτείται για την ετοιµασία του σχετικού Χώρου Συνεγκατάστασης καθορίζεται στους δύο
(2) Μήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας Φυσικής Συνεγκατάστασης.
Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα των εργασιών που απαιτούνται για την ετοιµασία του σχετικού
Χώρου Συνεγκατάστασης περιλαµβάνεται στη συµφωνία Φυσικής Συνεγκατάστασης.
7.5.2 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παροχής της Φυσικής Συνεγκατάστασης µε βάση τη
συµφωνία Φυσικής Συνεγκατάστασης, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο και από τα Μέρη,
πραγµατοποιούνται συναντήσεις µεταξύ των Μερών για θεώρηση της πορείας υλοποίησης
της παροχής της Φυσικής Συνεγκατάστασης.
7.5.3 Με την ολοκλήρωση των εργασιών ετοιµασίας του σχετικού Χώρου Συνεγκατάστασης, ο
∆ικαιούχος θα πραγµατοποιήσει σε συνεργασία µε την ΑΤΗΚ έλεγχο αποδοχής του Χώρου
Συνεγκατάστασης.
7.5.4 Σε περίπτωση που ο έλεγχος αποδοχής είναι επιτυχής, τα Μέρη προχωρούν σε υπογραφή
εγγράφου για την αποδοχή και παράδοση του Χώρου Συνεγκατάστασης. Νοείται ότι ο
∆ικαιούχος δεν µπορεί, πριν την αποδοχή του Χώρου Συνεγκατάστασης, να εγκαταστήσει
σε αυτόν οποιονδήποτε εξοπλισµό. Σε περίπτωση που ο έλεγχος αποδοχής του Χώρου
Συνεγκατάστασης δεν είναι επιτυχής, τα Μέρη πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για
συµπλήρωση της υλοποίησης της παροχής της Φυσικής Συνεγκατάστασης.
7.5.5 Η έναρξη των επαναλαµβανόµενων χρεώσεων γίνεται µετά την υπογραφή του εγγράφου
αποδοχής.
Το Σχεδιάγραµµα 4.3 πιο κάτω παρουσιάζει τη διαδικασία για την παροχή Φυσικής
Συνεγκατάστασης σε Υποστατικό της ΑΤΗΚ:
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Σχεδιάγραµµα 4-3
∆ιαδικασία Παροχής Υπηρεσιών Φυσικής Συνεγκατάστασης

7.6

Μη Χρήση Χώρου Συνεγκατάστασης από το ∆ικαιούχο

7.6.1 Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν προχωρήσει σε εγκατάσταση οποιουδήποτε
εξοπλισµού στο Χώρο Συνεγκατάστασης µετά την πάροδο τριών (3) Μηνών από την
υπογραφή του εγγράφου αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης ή/και σε περίπτωση που
εντός έξι (6) Μηνών δεν υπάρχουν παραγγελίες για Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών για το συγκεκριµένο Κόµβο Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών της ΑΤΗΚ και η
διαθέσιµη χωρητικότητα στο Χώρο Συνεγκατάστασης είναι περιορισµένη και εκκρεµούν
αιτήσεις τρίτων µερών για Συνεγκατάσταση στον ίδιο Χώρο Συνεγκατάστασης και/ή η
ΑΤΗΚ χρειάζεται το Χώρο Συνεγκατάστασης για εξυπηρέτηση των αναγκών της, η ΑΤΗΚ
αποστέλλει προειδοποιητική διπλό-συστηµένη επιστολή στο ∆ικαιούχο για τερµατισµό της
συµφωνίας Φυσικής Συνεγκατάστασης εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την
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ηµεροµηνία υποβολής της προειδοποιητικής επιστολής για το συγκεκριµένο Χώρο
Συνεγκατάστασης.
7.6.2 Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν προχωρήσει εντός τριάντα (30) εργάσιµων
ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της εν λόγω προειδοποιητικής επιστολής, είτε
στην εγκατάσταση εξοπλισµού στο Χώρο Συνεγκατάστασης χωρίς να αποστείλει στην
ΑΤΗΚ επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους καθυστέρησης εγκατάστασης του εξοπλισµού,
είτε στην υποβολή αιτήσεων για Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών, αναλόγως, η
ΑΤΗΚ δικαιούται, αφού ενηµερώσει σχετικά τον Επίτροπο να τερµατίσει εντός δεκαπέντε
(15) εργάσιµων ηµερών, από της ενηµέρωσης του Επιτρόπου, τη συµφωνία Φυσικής
Συνεγκατάστασης για το συγκεκριµένο Χώρο Συνεγκατάστασης.
7.6.3 Η ΑΤΗΚ µπορεί να χρησιµοποιήσει το χώρο για παροχή Συνεγκατάστασης σε τρίτα µέρη
και/ή για δική της χρήση. Η ΑΤΗΚ, σε µια τέτοια περίπτωση, επιστρέφει το 50% των
χρεώσεων που έχει καταβάλει ο ∆ικαιούχος για το συγκεκριµένο Χώρο Συνεγκατάστασης,
εξαιρουµένων των χρεώσεων που αφορούσαν τη διεξαγωγή της τεχνικής µελέτης Φυσικής
Συνεγκατάστασης και πρόσθετες διευκολύνσεις.
7.7

Αίτηση για Πρόσθετης Φυσικής Συνεγκατάστασης

7.7.1 Ο ∆ικαιούχος µπορεί να αιτηθεί πρόσθετη Φυσική Συνεγκατάσταση, όπως περιγράφεται
στο Παράρτηµα 1 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας, αποστέλλοντας σχετική
αίτηση, συµπληρώνοντας το έντυπο αίτησης µε αρ. 5.11 του Παραρτήµατος 5 του Ειδικού
Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας και σύµφωνα µε την παράγραφο 1 πιο πάνω.
7.7.2 Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, ανάλογα και µε τις
ανάγκες του ∆ικαιούχου:
•
•
•
•

•

Τα στοιχεία του ∆ικαιούχου και του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του,
Το όνοµα του Κόµβο Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών,
Τις διαστάσεις του πρόσθετου ζητούµενου Χώρου Συνεγκατάστασης (σε τ.µ.),
Τα στοιχεία για τον πρόσθετο Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης που θα εγκατασταθεί στο
Χώρο Συνεγκατάστασης, όπως:
ποσότητα, βάρος, διαστάσεις, τροφοδοσία, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας,
µέγιστο φορτίο ισχύος,
µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία και υγρασία.
Το είδος της Φυσικής Συνεγκατάστασης που επιθυµεί,

7.7.3

Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή της αίτησης, η ΑΤΗΚ πρέπει να
ενηµερώσει το ∆ικαιούχο κατά πόσο η αίτηση για παροχή πρόσθετης Φυσικής
Συνεγκατάστασης γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι
αποδεκτή η ΑΤΗΚ ενηµερώνει το ∆ικαιούχο για το κόστος παροχής πρόσθετης Φυσικής
Συνεγκατάστασης και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.

7.8

Υφιστάµενες Συµφωνίες Συνεγκατάστασης για τα Υποστατικά της ΑΤΗΚ

7.8.1

Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος έχει ήδη υπογράψει συµφωνίες Συνεγκατάστασης στα
πλαίσια συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης ή/και συµφωνίας για παροχή
Υπηρεσιών Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή/και συµφωνίας για παροχή
Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης µε την ΑΤΗΚ σε συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ
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στο οποίο αιτείται πρόσθετη Φυσική Συνεγκατάσταση για παροχή Υπηρεσιών Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών τότε ο ∆ικαιούχος πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που
αναφέρεται στην παράγραφο 7.7 πιο πάνω.
7.8.2

Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 7.8.1. πιο πάνω, τα Μέρη προχωρούν
σε τροποποίηση της υφιστάµενης συµφωνίας Συνεγκατάστασης για το συγκεκριµένο
Υποστατικό της ΑΤΗΚ µε βάση τη διαδικασία της παραγράφου 7.4 πιο πάνω.

7.8.3

Σε περίπτωση τερµατισµού της συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης ή/και της
συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή/και
της συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης τότε πρέπει να γίνεται
τροποποίηση της συµφωνίας Συνεγκατάστασης για το συγκεκριµένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ
µε βάση τους όρους της συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών.

8.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

8.1.1

Η ΑΤΗΚ παρέχει στο ∆ικαιούχο πληροφορίες:
•
•

για τους Κόµβους Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών της ΑΤΗΚ (Παράρτηµα 8 του
Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας) και
κατάλογο µε τις ευθείες αποστάσεις για όλους τους συνδυασµούς Κόµβων Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών (Παράρτηµα 9 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας).
Ο κατάλογος αυτός είναι διαθέσιµος σε ηλεκτρονική µορφή από την ΑΤΗΚ.

Στην περίπτωση που ο ∆ικαιούχος επιθυµεί να λάβει τις εν λόγω πληροφορίες πρέπει να
υπογράψει τη Συµφωνία Εµπιστευτικότητας που παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 7 του
Ειδικού Παραρτήµατος 4 της παρούσας Συµφωνίας.
8.2

Ο ∆ικαιούχος πρέπει να αποστέλλει στην ΑΤΗΚ αίτηση υπό µορφή επιστολής στην οποία
περιγράφει τις πληροφορίες που αιτείται.

8.2.2

Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•

Τα στοιχεία του ∆ικαιούχου και του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του.
Τις σχετικές πληροφορίες που ζητούνται.

8.2.3

H ΑΤΗΚ παρέχει τις ζητούµενες πληροφορίες εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία παραλαβής της σχετικής πλήρως συµπληρωµένης αίτησης του ∆ικαιούχου. Σε
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό λόγω τεχνικής αδυναµίας ή µεγάλου όγκου
εργασίας που απαιτείται για τη συλλογή των ζητούµενων πληροφοριών, η ΑΤΗΚ
ενηµερώνει σχετικά τον ∆ικαιούχο και συµφωνείται νέος χρόνος παροχής των
πληροφοριών.

8.2.4

Η ΑΤΗΚ δικαιούται να χρεώνει τέλος που να καλύπτει το πραγµατικό της κόστος που
σχετίζεται µε την παροχή των πληροφοριών.
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9.

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

9.1

Ο παροχέας που λαµβάνει και/ή κατέχει πληροφορίες από πρόσωπα πριν, κατά ή µετά τη
διαδικασία διαπραγµατεύσεων πρόσβασης υποχρεούται να τηρεί αυτές πάντοτε ως
εµπιστευτικές και να χρησιµοποιεί αυτές αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό για τον οποίο
παρασχέθηκαν.

9.2

Οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί από τον παροχέα δεν πρέπει να µεταβιβάζονται σε
κανένα τρίτο µέρος, ιδίως σε άλλα τµήµατα, θυγατρικές εταιρείες και συνεργάτες, στους
οποίους η απόκτηση των πληροφοριών θα µπορούσε να παράσχει ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα.

9.3

Ο παροχέας από τον οποίο αποχωρεί ο Τελικός Χρήστης µε προϊόν µισθωµένης γραµµής
δεν δύναται να επικοινωνεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε τον Τελικό Χρήστη για σκοπούς
επανάκτησής του, για περίοδο τριών (3) Μηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
βούλησης του Τελικού Χρήστη να µετακινηθεί σε άλλο παροχέα µε προϊόν µισθωµένης
γραµµής. H εν λόγω επικοινωνία αφορά κάθε µέσο επαφής, περιλαµβανοµένης της
προσωπικής επαφής και/ή της αποστολής διαφηµιστικού ή άλλου υλικού µέσω του
ταχυδροµείου και/ή την τηλεφωνική επαφή, που σχετίζεται µε υπηρεσίες µισθωµένων
γραµµών που προσφέρει ο παροχέας από τον οποίο µετακινείται ο Τελικός Χρήστης.
Νοείται ότι επιτρέπεται στον παροχέα από τον οποίο µετακινείται ο Τελικός Χρήστης µε
υπηρεσιών µισθωµένης γραµµής να επικοινωνεί έµµεσα µε τον Τελικό Χρήστη µέσω
γενικής διαφήµισης, όπως διαφήµιση σε τηλεόραση και ραδιόφωνο.

9.4

Η απαγόρευση επικοινωνίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9.3 πιο πάνω, αφορά τόσο
τον παροχέα από τον οποίο µετακινείται ο Τελικός Χρήστης, όσο και τους προµηθευτές,
τις θυγατρικές, συνεργάτες ή εταίρους του.

9.5

Οι πρόνοιες της παραγράφου 9.3 πιο πάνω ισχύουν µόνο για Τελικούς Χρήστες που
µετακινούνται σε άλλο παροχέα µε προϊόν µισθωµένης γραµµής για υπηρεσίες που
παρέχονται µέσω µισθωµένων γραµµών.

9.6

Οι πιο πάνω πρόνοιες δεν περιορίζουν µε οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωµα των Τελικών
Χρηστών να επικοινωνούν αυτόβουλα µε οποιοδήποτε παροχέα δικτύων και/ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για οποιονδήποτε λόγο οι ίδιοι επιθυµούν.
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