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1.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.1

Το Παράρτηµα αυτό περιλαµβάνει τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών
Συνεγκατάστασης από την ΑΤΗΚ προς το ∆ικαιούχο και τις γενικές υποχρεώσεις των Μερών
σχετικά µε τη Συνεγκατάσταση για σκοπούς παροχής των Προϊόντων Κινητής Πρόσβασης.

1.2.

Οι διαδικασίες παροχής Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 5 του
παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1.

1.3

Η ΑΤΗΚ προσφέρει τις ακόλουθες Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης:

1.3.1

Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση
•
•
•

µε ξεχωριστό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης για το ∆ικαιούχο,
µε κοινό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης για το ∆ικαιούχο και Tρίτα ∆ικαιούχα Μέρη,
σε δωµάτιο/χώρο σε Κέντρο Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC) όπου βρίσκεται
εγκατεστηµένος εξοπλισµός της ΑΤΗΚ.

2.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1

Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση µε Ξεχωριστό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης για το
∆ικαιούχο

2.1.1

Με αυτό το είδος της Συνεγκατάστασης, η ΑΤΗΚ προσφέρει στο ∆ικαιούχο συγκεκριµένο Χώρο
Συνεγκατάστασης σε ξεχωριστό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης εντός του κτηρίου του Κέντρου
Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC), µε κοινή ή ξεχωριστή είσοδο στο κτήριο, για
εγκατάσταση του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης
διαµορφώνεται κατάλληλα από την ΑΤΗΚ ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ικαιούχου.

2.1.2

Το εµβαδόν του Χώρου Συνεγκατάστασης στο ξεχωριστό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης θα
ανέρχεται στα 9, 12 ή 18 τ.µ. ανά ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης, ανάλογα µε τις ανάγκες του
∆ικαιούχου για εγκατάσταση του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασής του. Η ΑΤΗΚ προσφέρει
Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση σε ξεχωριστό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης ανάλογα µε το
διαθέσιµο χώρο εντός του κτηρίου του Κέντρου Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC) και όταν
είναι τεχνικά εφικτό. Οι διαστάσεις του ζητούµενου ∆ωµατίου Συνεγκατάστασης θα πρέπει να
αντιστοιχούν µε την ποσότητα και τις διαστάσεις του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του
∆ικαιούχου που θα εγκατασταθεί στο ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης.

2.1.3

Τα τέλη που εφαρµόζονται παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 3 του παρόντος Ειδικού
Παραρτήµατος 1.
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2.2

Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση µε Κοινό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης για το
∆ικαιούχο και Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη

2.2.1

Με αυτό το είδος της Συνεγκατάστασης, η ΑΤΗΚ προσφέρει στο ∆ικαιούχο συγκεκριµένο Χώρο
Συνεγκατάστασης σε κοινό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης εντός του κτηρίου του Κέντρου
Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC), µε κοινή ή ξεχωριστή είσοδο στο κτήριο, για
εγκατάσταση του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου. Ο χώρος στο ∆ωµάτιο
Συνεγκατάστασης διαµοιράζεται µεταξύ του ∆ικαιούχου και Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών και
περιλαµβάνει το Χώρο Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου και τους Χώρους Συνεγκατάστασης
των Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών. Το ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης διαµορφώνεται κατάλληλα από
την ΑΤΗΚ, ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ικαιούχου και των Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών.
Ο ελάχιστος Χώρος Συνεγκατάστασης που παρέχεται στο ∆ικαιούχο είναι 3 τ.µ.

2.2.2

Το εµβαδόν του Χώρου Συνεγκατάστασης στο κοινό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης θα ανέρχεται
στα 3, 6, 9 ή 12 τ.µ. ανά ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης, ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ικαιούχου
για εγκατάσταση του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του. Η ΑΤΗΚ προσφέρει Εσωτερική Φυσική
Συνεγκατάσταση σε κοινό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης, ανάλογα µε το διαθέσιµο χώρο στο
∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης και όταν είναι τεχνικά εφικτό. Οι διαστάσεις του ζητούµενου Χώρου
Συνεγκατάστασης θα πρέπει να αντιστοιχούν µε την ποσότητα και τις διαστάσεις του
Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου που θα εγκατασταθεί στο ζητούµενο Χώρο
Συνεγκατάστασης. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης που θα διατίθεται στο ∆ικαιούχο θα είναι
προκαθορισµένος και αριθµηµένος από την ΑΤΗΚ, έτσι ώστε να µπορεί να αναγνωριστεί και να
χρησιµοποιηθεί από το ∆ικαιούχο.

2.2.3

Τα τέλη που εφαρµόζονται παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 3 του παρόντος Ειδικού
Παραρτήµατος 1.

2.3

Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση σε ∆ωµάτιο/Χώρο σε Κέντρο Μεταγωγής
Κινητών Υπηρεσιών (MSC) όπου βρίσκεται Εγκατεστηµένος Εξοπλισµός της ΑΤΗΚ

2.3.1

Με αυτό το είδος της Συνεγκατάστασης, η ΑΤΗΚ προσφέρει στο ∆ικαιούχο συγκεκριµένο Χώρο
Συνεγκατάστασης σε δωµάτιο/χώρο εντός του κτηρίου του Κέντρου Μεταγωγής Κινητών
Υπηρεσιών (MSC) όπου βρίσκεται εγκατεστηµένος εξοπλισµός της ΑΤΗΚ, µε κοινή ή ξεχωριστή
είσοδο στο κτίριο, για εγκατάσταση του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου. Το
δωµάτιο/χώρος διαµοιράζεται µεταξύ της ΑΤΗΚ, του ∆ικαιούχου, καθώς και Τρίτων ∆ικαιούχων
Μερών. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης διαµορφώνεται κατάλληλα από την ΑΤΗΚ µε βάση τις
ανάγκες του ∆ικαιούχου και των Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών. Ο ελάχιστος Χώρος
Συνεγκατάστασης που παρέχεται στο ∆ικαιούχο είναι 3 τ.µ.

2.3.2

Ο Χώρος Συνεγκατάστασης σε κοινό ∆ωµάτιό Συνεγκατάστασης µπορεί να παραγγελθεί από το
∆ικαιούχο κατά προτίµηση, µε βάση τυποποιηµένες διαστάσεις 3, 6, 9 ή 12 τ.µ. και προσφέρεται
από τη ΑΤΗΚ ανάλογα µε το διαθέσιµο χώρο και όταν είναι τεχνικά εφικτό. Οι διαστάσεις του
ζητούµενου Χώρου Συνεγκατάστασης θα πρέπει να αντιστοιχούν µε την ποσότητα και τις
διαστάσεις του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου που θα εγκατασταθεί στο
ζητούµενο Χώρο Συνεγκατάστασης. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης που θα διατίθεται στο
∆ικαιούχο θα είναι προκαθορισµένος και αριθµηµένος από την ΑΤΗΚ, έτσι ώστε να µπορεί να
αναγνωρίζεται και να χρησιµοποιείται από το ∆ικαιούχο.
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2.3.3

Τα τέλη που εφαρµόζονται παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 3 του παρόντος Ειδικού
Παραρτήµατος 1.

3.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1

Στα πλαίσια της παρούσας Συµφωνίας, η ΑΤΗΚ διατηρεί το δικαίωµα να απορρίπτει αιτήσεις για
παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης, µεταξύ άλλων, για ένα ή περισσότερους από τους
ακόλουθους λόγους:
•
•
•
•

•
•
3.2

Μη σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης,
Νοµικές υποχρεώσεις ή άλλα νοµικά εµπόδια τα οποία δεν ελέγχονται από την ΑΤΗΚ,
Μη διαθεσιµότητα Χώρου Συνεγκατάστασης,
Την φυσική ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα του διαθέσιµου χώρου ή των σχετικών
εγκαταστάσεων και/ή τον εύλογο κίνδυνο ραδιοµαγνητικών ή ηλεκτροµαγνητικών
παρεµβολών,
Μη διαθεσιµότητα των αναγκαίων διευκολύνσεων, όπως, µεταξύ άλλων, ηλεκτρική παροχή
ή/και κλιµατισµός,
∆εν είναι τεχνικά εφικτή η Συνεγκατάσταση.

Νοείται ότι αν για οποιοδήποτε λόγο, η ΑΤΗΚ κρίνει ότι δεν µπορεί να παρέχει Υπηρεσίες
Συνεγκατάστασης, γνωστοποιεί στον ∆ικαιούχο δεόντως αιτιολογηµένη απάντηση την οποία και
κοινοποιεί στον Επίτροπο. Ο Επίτροπος έχει την εξουσία να εξετάσει το λόγο απόρριψης και εάν
κρίνει αυτόν αδικαιολόγητο να µεριµνήσει για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας από την
ΑΤΗΚ.

4.

ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4.1

∆ιάθεση – Κατανοµή Χώρου Συνεγκατάστασης

4.1.1

Η ΑΤΗΚ προσφέρει στο ∆ικαιούχο Χώρο Συνεγκατάστασης µε βάση τη διαθεσιµότητα του
χώρου αυτού, σε Κέντρο Μεταγωγής Κινητών Υπηρεσιών (MSC) της ΑΤΗΚ. Η ΑΤΗΚ θα διαθέτει
στο ∆ικαιούχο χώρους Συνεγκατάστασης µε τους ίδιους όρους και στα ίδια χρονικά πλαίσια µε
εκείνους που παρέχει για τις δικές της υπηρεσίες ή τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρείες,
νοουµένου ότι τέτοιοι χώροι είναι διαθέσιµοι.

4.1.2

Οι αιτήσεις του ∆ικαιούχου και των Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών για Συνεγκατάσταση θα
εξετάζονται από την ΑΤΗΚ κατά προτεραιότητα, σύµφωνα µε το χρόνο υποβολής των σχετικών
αιτήσεων για τον ίδιο χώρο και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του χώρου Συνεγκατάστασης.
Η ΑΤΗΚ θα καταγράφει την ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής της αίτησης.

4.1.3

Η ΑΤΗΚ µπορεί σε περίπτωση που ο διαθέσιµος χώρος Συνεγκατάστασης είναι περιορισµένος να
προκρατήσει, για περίοδο µέχρι δύο (2) ετών, ποσοστό µέχρι 30% το χώρου αυτού για κάλυψη
των αναγκών της. Η κράτηση αυτή θα πρέπει να τεκµηριώνεται στον Επίτροπο, µε βάση το
πρόγραµµα εγκατάστασης νέων ή επέκτασης υφιστάµενων συστηµάτων και τεχνικού
εξοπλισµού της ΑΤΗΚ.
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Η ΑΤΗΚ θα δικαιούται να ανανεώσει το δικαίωµα προκράτησης του 30% του διαθέσιµου χώρου
κάθε δύο (2) χρόνια. Στην περίπτωση που η ΑΤΗΚ χρειάζεται περισσότερο χώρο από το 30%
του διαθέσιµου χώρου, αυτό θα πρέπει να αιτιολογείται στον Επίτροπο βάσει µελέτης.
4.1.4

Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε από τις Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης που έχει αιτηθεί ο
∆ικαιούχος δεν είναι δυνατό να προσφερθούν στο συγκεκριµένο Κέντρο Μεταγωγής Κινητών
Υπηρεσιών (MSC), τότε η ΑΤΗΚ θα διερευνά, για κάθε περίπτωση, πιθανές εναλλακτικές
επιλογές που µπορεί να προσφερθούν στο ∆ικαιούχο.

4.1.5

Σε περίπτωση που ο αριθµός των ενδιαφερόµενων παροχέων υπερβαίνει τη δυναµικότητα των
χώρων της ΑΤΗΚ για Συνεγκατάσταση και στην περίπτωση που ο διαθέσιµος χώρος για την
παροχή της υπηρεσίας αυτής δεν είναι επαρκής και εγείρεται ανάγκη επέκτασης του Χώρου
Συνεγκατάστασης, τότε η ΑΤΗΚ θα εξετάζει µαζί µε το ∆ικαιούχο εναλλακτικές λύσεις
Συνεγκατάστασης, αφού παραλάβει σχετικές αιτήσεις από το ∆ικαιούχο. Ο παροχέας που θα
επωφελείται από τις σχετικές ενέργειες θα επιβαρύνεται µε το κόστος των έργων αυτών, µε
βάση το Παράρτηµα 3 του παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1.

4.1.6

Σε περίπτωση που ο διαθέσιµος χώρος για Συνεγκατάσταση ή/και οι εναλλακτικές λύσεις είναι
ανεπαρκείς, δύναται να παρέµβει ο Επίτροπος, είτε αυτοδικαίως, είτε κατόπιν σχετικού
αιτήµατος του ∆ικαιούχου, προβαίνοντας σε επιθεώρηση των χώρων και εξακριβώνοντας τις
δυσχέρειες που προέκυψαν προκειµένου να γίνει επιλογή µεταξύ των δικαιούχων ή και να
προσαρµοσθούν κατάλληλα οι προσφορές για την ικανοποίηση του µέγιστου δυνατού αριθµού
εξ αυτών.

4.1.7

Η ΑΤΗΚ θα πρέπει να ενηµερώνει το ∆ικαιούχο για οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στην
υποδοµή του Χώρου Συνεγκατάστασης που µπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του
Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου, τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν την
προβλεπόµενη αλλαγή. Το εν λόγω χρονικό πλαίσιο δεν ισχύει σε περιπτώσεις αλλαγών στην
υποδοµή του Χώρου Συνεγκατάστασης για λόγους έκτακτης ανάγκης.

4.2

∆ιαµόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης
Ο Χώρος Συνεγκατάστασης θα διαµορφωθεί κατάλληλα από την ΑΤΗΚ, µε βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που εφαρµόζει η ΑΤΗΚ για σχεδιασµό χώρων για
εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισµού στα υποστατικά της που καλύπτουν τους ακόλουθους τοµείς:

4.2.1

Για Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση:
•
•
•

Βασική υποδοµή στο Χώρο Συνεγκατάστασης, όπως σηµεία πρόσβασης, φωτισµός,
πυρασφάλεια και πυρανίχνευση.
Βασική ηλεκτροµηχανολογική υποδοµή στο Χώρο Συνεγκατάστασης, όπως ηλεκτρική
παροχή εναλλασσόµενης τάσης, γείωση, κλιµατισµός.
Ασφάλεια εγκαταστάσεων, ασφάλεια προσωπικού και ασφάλεια πρόσβασης στο Χώρο
Συνεγκατάστασης.
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4.3

Ηλεκτρική Παροχή

4.3.1

Η ηλεκτρική παροχή θα εξασφαλίζεται από την ΑΤΗΚ κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία που διέπει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

4.3.2

Η ΑΤΗΚ θα προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις για διάθεση στο Χώρο
Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου, µονοφασικής ηλεκτρικής παροχής εναλλασσόµενης τάσης
(AC) 240V, 50Hz όπως αυτή προσφέρεται από την ΑΗΚ. Ο ∆ικαιούχος θα διαθέτει στο Χώρο
Συνεγκατάστασης ξεχωριστό πίνακα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος, ο οποίος θα φέρει µέσα
προστασίας έναντι υπερφόρτωσης και διαρροής ηλεκτρικού ρεύµατος προς τη γη. Η ηλεκτρική
κατανάλωση θα µετριέται µε τη χρήση ηλεκτρονικού µετρητή που θα εγκαθιστά η ΑΤΗΚ σε δικό
της πίνακα για κάθε ∆ικαιούχο. Ο ∆ικαιούχος θα µπορεί να ζητήσει από την ΑΤΗΚ να ελέγξει τις
ενδείξεις του µετρητή.

4.3.3

Η ΑΤΗΚ θα προσφέρει σύνδεση σε γεννήτρια ασφαλείας, µε επιπρόσθετη χρέωση, αν αυτή είναι
διαθέσιµη σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ.

5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

5.1

Υποχρεώσεις ∆ικαιούχου

5.1.1

Ο Εξοπλισµός Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου θα εγκαθίσταται στο Χώρο Συνεγκατάστασης
µε έξοδα και ευθύνη του ∆ικαιούχου, από τον ίδιο ή από εργολάβο που θα επιλέξει. Ο
∆ικαιούχος, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του εν λόγω εξοπλισµού θα πρέπει να
συµµορφώνεται µε τις σχετικές πρόνοιες της παραγράφου 8 πιο κάτω, για θέµατα ασφάλειας
εγκαταστάσεων, προσωπικού και πρόσβασης.

5.1.2

Ο Εξοπλισµός Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου που θα εγκαθίσταται στο Χώρο
Συνεγκατάστασης θα πρέπει να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών - ETSI) και διεθνή πρότυπα (∆ιεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ITU), αναφορικά µε θέµατα ασφάλειας εγκαταστάσεων και προστασίας προσωπικού, καθώς και
τις πρόνοιες του Παραρτήµατος 4 του παρόντος Ειδικού Παραρτήµατος 1.

5.1.3

Με την υποβολή σχετικής αίτησης για παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης, ο ∆ικαιούχος θα
πρέπει
να προσκοµίζει πληροφορίες αναφορικά µε τον εξοπλισµό που προτίθεται να
εγκαταστήσει στο Χώρο Συνεγκατάστασης (ποσότητα, βάρος, διαστάσεις, τροφοδοσία,
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, µέγιστο φορτίο ισχύος και µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία
και υγρασία). Σε περίπτωση που ο εν λόγω εξοπλισµός δεν πληροί τα πρότυπα που αναφέρονται
στην παράγραφο 6.1.2 πιο πάνω και/ή τις πρόνοιες του Παραρτήµατος 4 του παρόντος Ειδικού
Παραρτήµατος 1, η ΑΤΗΚ µπορεί να αρνηθεί να επιτρέψει την εγκατάσταση του εξοπλισµού.

5.1.4

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι:
• Οι ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές, το επίπεδο θορύβου και δονήσεων που προκαλεί ο
Εξοπλισµός Συνεγκατάστασης του, δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του εξοπλισµού της ΑΤΗΚ
ή άλλων Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών ή την ασφάλεια του προσωπικού της ΑΤΗΚ ή άλλων
Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών ή άλλων µερών σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ,
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•
•

•
•

•

Η απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του δεν
ξεπερνά το όριο ισχύος που του έχει διατεθεί,
Η θερµική εκποµπή του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του δεν ξεπερνά τα όρια που
καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές που υποβάλλει ο ∆ικαιούχος µαζί µε τη σχετική
του αίτηση για παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης,
Η εγκατάσταση του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης θα γίνεται µε βάση τις αντισεισµικές
προδιαγραφές του προµηθευτή του εξοπλισµού και τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις της ΑΤΗΚ,
Η µετακίνηση, προσωρινά ή µόνιµα, του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης σε άλλο Χώρο
Συνεγκατάστασης θα µπορεί να πραγµατοποιείται για σκοπούς διευκόλυνσης της ΑΤΗΚ, σε
περίπτωση πραγµατοποίησης δικαιολογηµένων εργασιών στο Χώρο Συνεγκατάστασης και
ότι
∆εν θα εγκαθίσταται εξοπλισµός οποιωνδήποτε τρίτων µερών στο Χώρο Συνεγκατάστασής
του.

5.2

Εξοπλισµός Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου

5.2.1

Ο Εξοπλισµός Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου µπορεί να περιλαµβάνει µόνο τα ακόλουθα:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Παθητικό (αδρανή) εξοπλισµό (π.χ. δοµοστοιχεία, καλώδια),
Εξοπλισµό µετάδοσης (π.χ. πολυπλέκτες),
∆ροµολογητές IP [π.χ. Κόµβο Υποστήριξης Πυλών GPRS (GGSN)],
Κέντρο – πύλη κινητών υπηρεσιών (GMSC),
Εξοπλισµό Παροχής Ισχύος (π.χ. ανορθωτές για µετατροπή του εναλλασσόµενου
ρεύµατος σε συνεχές ρεύµα),
(στ) Οικείο καταχωρητή θέσης αναζήτησης (HLR) σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος επιθυµεί να
εγκαταστήσει το δικό του.

6.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο εξοπλισµός που θα εγκαθιστά ο ∆ικαιούχος στο Χώρο Συνεγκατάστασης θα συνδέεται από
την ΑΤΗΚ στο Κινητό ∆ίκτυο της ΑΤΗΚ. Ο συνδετικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί για τη
σύνδεση θα ανήκει στην ΑΤΗΚ.

7.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7.1

Ασφάλεια Προσωπικού

7.1.1

Όταν εισέρχεται ή εργάζεται στο Χώρο Συνεγκατάστασης, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να
ακολουθεί πιστά τις προβλεπόµενες από τη σχετική Νοµοθεσία διαδικασίες ασφάλειας και
προστασίας προσωπικού που βρίσκονται στο Χώρο Συνεγκατάστασης συµπεριλαµβανοµένου
του προσωπικού του, του προσωπικού της ΑΤΗΚ και του προσωπικού των Τρίτων ∆ικαιούχων
Μερών που βρίσκεται στο Χώρο Συνεγκατάστασης και σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ.

7.1.2 Η ΑΤΗΚ οφείλει να παρέχει στο προσωπικό του ∆ικαιούχου το ίδιο επίπεδο ασφάλειας µε αυτό
που τηρεί για το προσωπικό της ή το προσωπικό των θυγατρικών της εταιρειών.
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7.2

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

7.2.1. Ο Εξοπλισµός Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου που είναι εγκατεστηµένος στο Χώρο
Συνεγκατάστασης δεν πρέπει να επιβαρύνει την υγεία οποιουδήποτε.
7.2.2

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να προστατεύει τις εγκαταστάσεις της ΑΤΗΚ από βλάβες που µπορεί
να προκληθούν από το προσωπικό του ή τον Εξοπλισµό Συνεγκατάστασής του. Ο Εξοπλισµός
Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας της ΑΤΗΚ για
τα υποστατικά της σε σχέση, µεταξύ άλλων, µε προστασία από κεραυνούς, πυρκαγιές,
υπερτάσεις, σεισµούς και πληµµύρες.

7.2.3

Το κάθε Μέρος υποχρεούται να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια και προστασία
της περιουσίας και του εξοπλισµού του άλλου Μέρους και την αποφυγή ατυχηµάτων,
πυρκαγιών ή παρεµβολών. Το υπαίτιο Μέρος θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί σε
περιουσία της ΑΤΗΚ ή/και τρίτων, είτε από τη λειτουργία του εξοπλισµού που έχει
εγκαταστήσει, είτε από ενέργειες ή παραλείψεις του, του προσωπικού του ή νόµιµων
αντιπροσώπων ή εντολοδόχων του που ασχολούνται για λογαριασµό του.

7.2.4

Το υπαίτιο Μέρος αναλαµβάνει να αποζηµιώνει την ΑΤΗΚ για κάθε απαίτηση, πληρωµή ή έξοδα
που µπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει η ΑΤΗΚ σε τρίτους ως αποτέλεσµα πράξεων ή
παραλείψεων του, του προσωπικού του ή νόµιµων αντιπροσώπων ή εντολοδόχων του που
ασχολούνται για λογαριασµό του.

7.2.5

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος της συµφωνίας για Συνεγκατάσταση,
να έχει ασφαλισµένο τον Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης που έχει εγκαταστήσει στο Χώρο
Συνεγκατάστασης έναντι παντός κινδύνου και να διατηρεί ασφάλεια για ζηµιά έναντι τρίτου
(περιλαµβανοµένης ζηµιάς στο προσωπικό και στην περιουσία της ΑΤΗΚ), η οποία να έχει
ελάχιστο ύψος €427.150,36, ανά περιστατικό ή σειρά περιστατικών από το ίδιο γεγονός, µε
συνολική ασφαλιστική κάλυψη ύψους τουλάχιστον €1.708.601,40 ανά περίοδο ασφάλισης.

7.2.6

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να διατηρεί τον Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης του σε καλή κατάσταση,
έτσι ώστε να µην προκαλείται οποιοδήποτε πρόβληµα στη λειτουργία εξοπλισµού της ΑΤΗΚ ή
τρίτων.

7.2.7

Ο ∆ικαιούχος µπορεί να πραγµατοποιήσει µετατροπές ή προσθήκες στον Εξοπλισµό
Συνεγκατάστασης του στο Χώρο Συνεγκατάστασης, αφού εξασφαλίσει τη γραπτή
συγκατάθεση της ΑΤΗΚ, η οποία θα δίνει σχετική απάντηση στο ∆ικαιούχο εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών από το σχετικό αίτηµά του. Η ΑΤΗΚ δύναται να απορρίψει αίτηµα του
∆ικαιούχου για µετατροπές ή προσθήκες στο Χώρο Συνεγκατάστασης αν αυτές δεν συνάδουν
µε το περιεχόµενο της παρούσας Συµφωνίας.

7.2.8

Κατά την εκτέλεση εργασιών στο Χώρο Συνεγκατάστασης, ο ∆ικαιούχος οφείλει να επιδεικνύει
τη δέουσα επιµέλεια και προσοχή και να συµµορφώνεται προς κάθε υπόδειξη της ΑΤΗΚ που
σχετίζεται µε την εκτέλεση της εργασίας του και την ασφάλεια και καλή λειτουργία του
εξοπλισµού της ΑΤΗΚ που είναι εγκατεστηµένος στον ίδιο χώρο ή πλησίον αυτού. Ο ∆ικαιούχος
υποχρεούται να εποπτεύει τους υπαλλήλους ή νόµιµους αντιπροσώπους ή εντολοδόχους ή τα
πρόσωπα που ασχολούνται για λογαριασµό του κατά την εκτέλεση των εργασιών τους στους
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Χώρους Συνεγκατάστασης και να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του εκπροσώπου της ΑΤΗΚ
που συνοδεύει το προσωπικό του.
7.2.9

Σε περίπτωση που ο Εξοπλισµός Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου προκαλεί οποιεσδήποτε
ηλεκτροµαγνητικές ή άλλες παρεµβολές στην οµαλή λειτουργία του εξοπλισµού της ΑΤΗΚ ή
του εξοπλισµού Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών που είναι εγκατεστηµένος σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ,
η ΑΤΗΚ ειδοποιεί το ∆ικαιούχο ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο και αποκατάσταση
του προβλήµατος µέσα σε δύο ώρες από την στιγµή που έχει ειδοποιηθεί από τη ΑΤΗΚ.
Σε περίπτωση που δεν εξαλειφθούν οι παρεµβολές, η ΑΤΗΚ θα πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως
το ∆ικαιούχο και να τον καλέσει, κατόπιν τεκµηρίωσης, να διακόψει τη λειτουργία του
Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του ή µέρος αυτού µέχρι να εξαλειφθούν οι παρεµβολές προς
πλήρη ικανοποίηση της ΑΤΗΚ και των Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών.

7.2.10 Αν ο ∆ικαιούχος αρνηθεί ή παραλείψει να άρει τυχόν παρεµβολές ή ενοχλήσεις η ΑΤΗΚ
διατηρεί το δικαίωµα να αποσυνδέσει αµέσως τον εν λόγω Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης του
∆ικαιούχου.
7.2.11 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η ΑΤΗΚ δύναται να αποσυνδέσει τον Εξοπλισµό
Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου, εάν η προστασία του ∆ικτύου απαιτεί την άµεση
αποσύνδεση του χωρίς καθυστέρηση. Σε µία τέτοια περίπτωση η ΑΤΗΚ θα πρέπει να
τεκµηριώσει τις ενέργειες της προς τον ∆ικαιούχο και να ενηµερώνει τον Επίτροπο.
7.2.12 Σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιάς στον Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου, η ΑΤΗΚ θα
συνεργάζεται µε το ∆ικαιούχο για αποκατάσταση της ζηµιάς και καταβολή των σχετικών
αποζηµιώσεων.

8.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

8.1

Η διαδικασία που θα ακολουθείται από τα Μέρη όσον αφορά τη διαχείριση προβληµάτων και
βλαβών στο Χώρο Συνεγκατάστασης περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 5 του παρόντος Ειδικού
Παραρτήµατος 1.

8.2

Η ΑΤΗΚ έχει ευθύνη για τη διερεύνηση προβληµάτων και βλαβών που µπορεί να
παρουσιαστούν σε σχέση µε την υποδοµή και τις προσφερόµενες διευκολύνσεις στο Χώρο
Συνεγκατάστασης. Ο ∆ικαιούχος έχει την ευθύνη για διερεύνηση προβληµάτων και βλαβών που
παρουσιάζονται στον Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης του στο Χώρο Συνεγκατάστασης.

9.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

9.1

Στην περίπτωση που ο ∆ικαιούχος αποφασίσει, κατά τη διάρκεια ισχύος συµφωνίας
Συνεγκατάστασης, να τερµατίσει τη Συνεγκατάσταση σε συγκεκριµένο Χώρο Συνεγκατάστασης,
θα πρέπει να ενηµερώσει γραπτώς την ΑΤΗΚ περί τούτου τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν το
προγραµµατισµένο τερµατισµό και οφείλει να αφαιρέσει και να µετακινήσει όλο τον εξοπλισµό
του από το Χώρο Συνεγκατάστασης και να επαναφέρει το χώρο στην προ της Συνεγκατάστασης
κατάσταση. Η ΑΤΗΚ θα πρέπει, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών µετά την καθορισµένη
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ηµεροµηνία τερµατισµού, να ελέγξει κατά πόσο ο χώρος Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου έχει
επαναφερθεί στην προ της Συνεγκατάστασης κατάσταση όπως είχε αρχικά γίνει αποδεκτός από
το ∆ικαιούχο και να ενηµερώσει το ∆ικαιούχο σχετικά µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. Σε περίπτωση που κατά
τον έλεγχο από την ΑΤΗΚ διαπιστωθεί ότι ο ∆ικαιούχος δεν έχει συµπληρώσει επιτυχώς την
αφαίρεση του εξοπλισµού, θα δίνεται από την ΑΤΗΚ γραπτή ειδοποίηση προς το ∆ικαιούχο για
µετακίνηση του εξοπλισµού από τα Υποστατικά της ΑΤΗΚ εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
από τη γραπτή ενηµέρωσή του για τα αποτελέσµατα του ελέγχου.
9.2

Στην περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν ακολουθήσει το χρονοδιάγραµµα που αναφέρεται στην
παράγραφο 10.1, για αφαίρεση και µετακίνηση όλου του εξοπλισµού του από το χώρο
Συνεγκατάστασης, θα δίνεται από την ΑΤΗΚ µια γραπτή ειδοποίηση για µετακίνηση του
εξοπλισµού από το χώρο µε τελικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά
τον καθορισµένο χρόνο τερµατισµού. Στην περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν µετακινήσει τον
εξοπλισµό του εντός των δύο (2) εργάσιµων ηµερών, η ΑΤΗΚ διατηρεί το δικαίωµα να
αφαιρέσει τον Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης και οποιοδήποτε άλλο εξοπλισµό του ∆ικαιούχου
από το χώρο Συνεγκατάστασης εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών και να χρεώσει το ∆ικαιούχο
µε όλα τα σχετικά έξοδα.

9.3

Στην περίπτωση που ο εξοπλισµός αφαιρείται από το ∆ικαιούχο σύµφωνα µε την παράγραφο
10.1 πιο πάνω, η µηνιαία χρέωση του ∆ικαιούχου για τη χρήση του χώρου Συνεγκατάστασης θα
τερµατίζεται µε την αποστολή της γραπτής επιστολής από την ΑΤΗΚ προς το ∆ικαιούχο για την
ικανοποιητική συµπλήρωση από αυτόν των διαδικασιών διακοπής της Συνεγκατάστασης στο
συγκεκριµένο χώρο Συνεγκατάστασης.

9.4

Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ προχωρήσει στην αφαίρεση εξοπλισµού σύµφωνα µε την
παράγραφο 10.1 πιο πάνω, η µηνιαία χρέωση του ∆ικαιούχου θα τερµατίζεται µε την αφαίρεση
του εξοπλισµού από το χώρο Συνεγκατάστασης.

9.5

Σε περίπτωση που τερµατιστεί η υφιστάµενη συµφωνία εξ υπαιτιότητας της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ είναι
υποχρεωµένη να επιστρέψει στο ∆ικαιούχο ποσοστό του τέλους που είχε αρχικά καταβάλει για
τη διαµόρφωση του χώρου Συνεγκατάστασης, το οποίο θα συµφωνηθεί από τα Μέρη.

10.

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

10.1

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά µεταξύ των Μερών κατά τη διάρκεια των
διαπραγµατεύσεων, αλλά και στην περίπτωση που δεν έχει επέλθει συµφωνία Συνεγκατάστασης
εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος, τα Μέρη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια
για επίλυση της διαφοράς σύµφωνα µε τον όρο 22 (όροι 22.1 µέχρι και 22.4) της παρούσας
Συµφωνίας.

10.2

Σε περίπτωση όπου η υλοποίηση της παροχής της Συνεγκατάστασης εντός των
χρονοδιαγραµµάτων που έχουν συµφωνηθεί, δεν είναι αντικειµενικά εφικτή για τεχνικούς
λόγους, η ΑΤΗΚ θα ενηµερώνει αµέσως γραπτώς τον Επίτροπο και το ∆ικαιούχο, αναφέροντας
αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του υποβληθέντος

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΠΡΟΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ Ι∆ΕΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (MVNO)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2021-2 04/08/2021
10/11

αιτήµατος εντός των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων, προτείνοντας συγχρόνως νέο
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΠΡΟΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ Ι∆ΕΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (MVNO)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2021-2 04/08/2021
11/11

