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1.

ΓΕΝΙΚΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Με την παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών από την ΑΤΗΚ,
ο ∆ικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε
Τελικούς Χρήστες, σε άλλους παροχείς ή προς ιδίαν χρήση, όπως υπηρεσίες µισθωµένων
γραµµών, σύνδεσης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα µεταγωγής, δεδοµένων ή ευρυζωνικής
πρόσβασης.
Η ΑΤΗΚ προσφέρει τα ακόλουθα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών:
(1)

Προϊόντα τεχνολογίας SDH:
(α)
(β)
(γ)

(2)

Προϊόν χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής για παροχή Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Προϊόν χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής για Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης,
Προϊόν µερικώς µισθωµένου κυκλώµατος.

Προϊόντα τεχνολογίας Ethernet/ΙΡ:
(α)
(β)
(γ)

Προϊόν χονδρικών ψηφιακών κυκλωµάτων Ethernet E-line,
Προϊόν χονδρικών ψηφιακών κυκλωµάτων Ethernet E-VPN,
Προϊόντα πρόσβασης σε νοητά ιδιωτικά ∆ίκτυα (VPN) µέσω τερµατικών
τµηµάτων µισθωµένων γραµµών.

Πέραν των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών που αναγράφονται στο παρόν
παράρτηµα, στην περίπτωση που η ΑΤΗΚ προσφέρει λιανικά προϊόντα µε διαφορετικές
χωρητικότητες, τότε υποχρεούται όπως κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της διάθεσης των
νέων λιανικών προϊόντων να θέσει στη διάθεση του ∆ικαιούχου αντίστοιχα χονδρικά
προϊόντα.

2.

ΠPOIONTA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH

2.1

ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Το προϊόν αυτό µπορεί να µισθωθεί από το ∆ικαιούχο για να:
(α)
(β)

Προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε Τελικούς Χρήστες που επιλέγουν
να συµβληθούν µαζί του. και/ή
Συνδέσει γεωγραφικά αποµακρυσµένους κόµβους του δικού του ∆ικτύου
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή/και για ιδία χρήση.

Η ΑΤΗΚ παρέχει τη δυνατότητα στο ∆ικαιούχο µέσω της συγκεκριµένης Μισθωµένης
Γραµµής να προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται:
(α)
(β)

∆ύο Τερµατικά Τµήµατα Α ίδιας χωρητικότητας ή
Ένα Τερµατικό Τµήµα Α και ένα Τερµατικό Τµήµα Β ίδιας χωρητικότητας.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΧΜΓ)
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Το Τερµατικό Τµήµα Α προσφέρεται µε ή χωρίς Συνεγκατάσταση.
Σε περιπτώσεις που τα πιο πάνω τερµατικά τµήµατα δεν συνδέονται µε τον ίδιο Κόµβο
SDH, τότε απαιτείται και η παροχή ενός Ζευκτικού Τµήµατος ίδιας χωρητικότητας µε το
τερµατικό τµήµα.
Σχετικό προϊόν µε ένα Τερµατικό Τµήµα Α, ένα Ζευκτικό Τµήµα και ένα Τερµατικό Τµήµα Β
παρουσιάζεται, ως παράδειγµα, σχηµατικά πιο κάτω:

Σχήµα 2.1: Προϊόν Χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής

2.2.

ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΖΕΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Η ΑΤΗΚ παρέχει τη δυνατότητα στο ∆ικαιούχο µέσω της συγκεκριµένης Μισθωµένης
Γραµµής να συνδεθεί µε Κόµβο ∆ιασύνδεσης των ∆ηµόσιων ∆ικτύων της ΑΤΗΚ.
Το Προϊόν Χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής για Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης παρέχεται µε τους
ακόλουθους δύο τρόπους:

2.2.1 Προϊόν Χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής για Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης µε χρήση
Τερµατικού Τµήµατος Α
Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται:
(α) Ένα Τερµατικό Τµήµα Α και
(β) Ένα Τερµατικό Τµήµα Γ ίδιας χωρητικότητας µε το Τερµατικό Τµήµα Α.
Σε περιπτώσεις που τα πιο πάνω τερµατικά τµήµατα δεν συνδέονται µε τον ίδιο Κόµβο
SDH, τότε απαιτείται και η παροχή ενός Ζευκτικού Τµήµατος ίδιας χωρητικότητας µε το
τερµατικό τµήµα.
Σχετικό προϊόν µε ένα Τερµατικό Τµήµα Α, ένα Ζευκτικό Τµήµα και ένα Τερµατικό Τµήµα Γ
παρουσιάζεται, ως παράδειγµα, σχηµατικά πιο κάτω:
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΧΜΓ)
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Σχήµα 2.1: Προϊόν Χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής για Ζεύξη ∆ιασύνδεσης µε χρήση
Τερµατικού Τµήµατος Α.
2.2.2 Προϊόν Χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής για Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης µε χρήση
Τερµατικού Τµήµατος ∆
Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται:
(α)
(β)

Ένα Τερµατικό Τµήµα Γ ή
Ένα Τερµατικό Τµήµα Γ και ένα Ζευκτικό Τµήµα ίσης χωρητικότητας µε το Τερµατικό
Τµήµα Γ.

Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος, ο ∆ικαιούχος πρέπει να διαθέτει ένα Τερµατικό
Τµήµα ∆ µε την απαραίτητη ελεύθερη χωρητικότητα που να συνδέεται µε τον Κόµβο SDH
στον οποίο τερµατίζονται το Τερµατικό Τµήµα Γ ή το σχετικό Ζευκτικό Τµήµα.
Η ΑΤΗΚ προσφέρει στο ∆ικαιούχο το ανάλογο Τερµατικό Τµήµα ∆, µε ή χωρίς
Συνεγκατάσταση, όπου υπάρχει η τεχνική δυνατότητα.
Σχετικό προϊόν µε ένα Τερµατικό Τµήµα ∆, ένα Ζευκτικό Τµήµα και ένα Τερµατικό Τµήµα Γ
παρουσιάζεται, ως παράδειγµα, σχηµατικά πιο κάτω:

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΧΜΓ)
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Κόµβος
∆ιασύνδεσης

Εγκαταστάσεις
∆ικαιούχου
Κόµβος Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών ΑΤΗΚ

Κόµβος Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών ΑΤΗΚ

Τερµατικό
Τµήµα Γ
Προϊόν Χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής για
Ζεύξη ∆ιασύνδεσης

Ζευκτικό Τµήµα

Τερµατικό Τµήµα Ε ∆

Σχήµα 2.2 : Προϊόν Χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής για Ζεύξη ∆ιασύνδεσης µε χρήση
Τερµατικού Τµήµατος ∆.

2.3.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

2.3.1

Το µερικώς µισθωµένο κύκλωµα (Leased Line Partial Circuit, LLPC) είναι η Μισθωµένη
Γραµµή που συνδέει τις εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη µε τον Κόµβο
SDH σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ στα οποία είναι εγκατεστηµένος Κόµβος ∆ιασύνδεσης, µε τον
οποίο έχει διασυνδεθεί ο ∆ικαιούχος. Η εν λόγω Μισθωµένη Γραµµή θεωρείται ως ιδιαίτερος
τύπος χονδρικής Μισθωµένης Γραµµής, η οποία θα χρησιµοποιείται µόνο από ∆ικαιούχο που
έχει συνάψει συµφωνία για παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης µε την ΑΤΗΚ, για παροχή
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε Τελικούς Χρήστες, σε άλλους παροχείς ή προς ιδία
χρήση, όπως, αλλά όχι αποκλειστικά, υπηρεσίες Μισθωµένων Γραµµών, σύνδεσης σε
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα µεταγωγής, δεδοµένων ή υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης.

2.3.2

Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται:
(α) Ένα Τερµατικό Τµήµα Β, ή
(β) Ένα Τερµατικό Τµήµα Β και ένα Ζευκτικό Τµήµα Ίσης χωρητικότητας µε το Τερµατικό
Τµήµα Β.

2.3.3

Η ΑΤΗΚ παρέχει τη δυνατότητα στο ∆ικαιούχο χρησιµοποιώντας µια Μισθωµένη Γραµµή
υψηλής χωρητικότητας να συγκεντρώσει αριθµό τερµατικών τµηµάτων, καθώς και
τερµατικών και ζευκτικών τµηµάτων σε Κόµβο SDH που είναι εγκαταστηµένος σε
Υποστατικά της ΑΤΗΚ στα οποία υπάρχει Κόµβος ∆ιασύνδεσης µε τον οποίο έχει
διασυνδεθεί ο ∆ικαιούχος.

2.3.4

Εφόσον ο ∆ικαιούχος επιθυµεί να συγκεντρώσει στο ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
τους πολλαπλά µερικώς µισθωµένα κυκλώµατα, θα πρέπει να διαθέτει ένα Τερµατικό Τµήµα
∆ µε την απαραίτητη ελεύθερη χωρητικότητα που να συνδέεται µε τον Κόµβο SDH στον
οποίο θα τερµατίζονται τα µερικώς µισθωµένα κυκλώµατα.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΧΜΓ)
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Η ΑΤΗΚ προσφέρει στο ∆ικαιούχο το ανάλογο Τερµατικό Τµήµα ∆, µε ή χωρίς
Συνεγκατάσταση, όπου υπάρχει η τεχνική δυνατότητα.
Σχετικό προϊόν µε ένα Τερµατικό Τµήµα ∆, ένα Ζευκτικό Τµήµα και ένα Τερµατικό Τµήµα Β
παρουσιάζεται, ως παράδειγµα, σχηµατικά πιο κάτω:

∆

Σχήµα2.3: Προϊόν Μερικώς Μισθωµένου Κυκλώµατος

3.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ETHERNET

3.1

Προϊόν χονδρικών ψηφιακών κυκλωµάτων Ethernet E-line
Η ΑΤΗΚ παρέχει στο ∆ικαιούχο τη δυνατότητα µέσω του προϊόντος χονδρικών ψηφιακών
κυκλωµάτων Ethernet E-line µεταφοράς δεδοµένων µέσω µιας συµµετρικής λογικής
σύνδεσης Ethernet (EVC) επιπέδου 2 ( layer 2) µεταξύ των δύο τερµατικών σηµείων (point
to point ) χρησιµοποιώντας το ∆ίκτυο IP και το ∆ίκτυο Ethernet της ΑΤΗΚ.
Το προϊόν αυτό µπορεί να µισθωθεί από το ∆ικαιούχο για να:
(α)

Προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
επιλέγουν να συµβληθούν µαζί του. και για να

σε Τελικούς Χρήστες που

(β)

συνδέσει γεωγραφικά αποµακρυσµένους κόµβους
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή/και για ιδία χρήση.

του

δικού

του

∆ικτύου

Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται:
(α)

Ένα Τερµατικό Τµήµα E, ένα Τερµατικό Τµήµα Z και ένα Ζευκτικό Τµήµα
Τεχνολογίας Ethernet E-LINE ίδιας ή µικρότερης χωρητικότητας από τα Τερµατικά
Τµήµατα Ζ ή Ε. ή

(β)

∆ύο Τερµατικά Τµήµατα E και ένα Ζευκτικό Τµήµα τεχνολογίας Ethernet E-LINE
ίδιας ή µικρότερης χωρητικότητας από τα Τερµατικά Τµήµατα Ε. ή

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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(γ)

Ένα Ζευκτικό Τµήµα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE σε περίπτωση που ο
∆ικαιούχος ήδη διαθέτει ένα από τα ακόλουθα (α) ή (β) µε διαθέσιµη
χωρητικότητα ίση µε το Ζευκτικό Τµήµα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE:
(α) Ένα Τερµατικό Τµήµα Ε και ένα Τερµατικό Τµήµα Ζ ή
(β) ∆ύο Τερµατικά Τµήµατα Ε.

Το Τερµατικό Τµήµα Ε προσφέρεται µε ή χωρίς Συνεγκατάσταση.
Σχετικό προϊόν µε ένα Τερµατικό Τµήµα E, ένα Ζευκτικό Τµήµα Τεχνολογίας Ethernet
E-LINE και ένα Τερµατικό Τµήµα Z παρουσιάζεται, ως παράδειγµα, σχηµατικά πιο κάτω:

∆ίκτυο Ethernet και
∆ίκτυο IP

CPE

UNI

UNI

EVC

CPE

Εγκαταστάσεις
Τελικού Χρήστη

Εγκαταστάσεις
∆ικαιούχου

Κόµβος Ethernet/IP

Τερµατικό
Τµήµα E

Κόµβος Ethernet/IP

Ζευκτικό Τµήµα τεχνολογίας Ethernet E-LINE

Τερµατικό
Τµήµα Z

Προϊόν χονδρικών ψηφιακών κυκλωµάτων Ethernet E-Line

Σχήµα 3.1: Προϊόν Χονδρικών Ψηφιακών Κυκλωµάτων Ethernet E-line

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΧΜΓ)
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3.2

Προϊόν Χονδρικών Ψηφιακών κυκλωµάτων Ethernet E-VPN
Η ΑΤΗΚ παρέχει στο ∆ικαιούχο τη δυνατότητα µέσω του προϊόντος χονδρικών ψηφιακών
κυκλωµάτων Ethernet EVPN µεταφοράς δεδοµένων µέσω µιας συµµετρικής λογικής
σύνδεσης Ethernet (EVC) επιπέδου 3 µεταξύ των δύο τερµατικών σηµείων (point to point)
χρησιµοποιώντας το ∆ίκτυο Ethernet/IP της ΑΤΗΚ.
Το προϊόν αυτό µπορεί να µισθωθεί από το ∆ικαιούχο για να:
(α)

Προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε Τελικούς Χρήστες που επιλέγουν
να συµβληθούν µαζί του. και για να

(β)

Συνδέσει γεωγραφικά αποµακρυσµένους κόµβους
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή/και για ιδία χρήση.

του

δικού

του

∆ικτύου

Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται:
(α)

Ένα Τερµατικό Τµήµα E, ένα Τερµατικό Τµήµα Z και δύο Ζευκτικά Τµήµατα
Τεχνολογίας Ethernet E-VPN ίδιας ή µικρότερης χωρητικότητας από τα Τερµατικά
Τµήµατα Ζ ή Η.

(β)

∆ύο Τερµατικά Τµήµατα E και δύο Ζευκτικά Τµήµατα τεχνολογίας Ethernet E-VPN
ίδιας ή µικρότερης χωρητικότητας από τα Τερµατικά Τµήµατα E ή

(γ)

δύο Ζευκτικά Τµήµατα Τεχνολογίας Ethernet E-VPN ίδιας χωρητικότητας σε
περίπτωση που ο ∆ικαιούχος ήδη διαθέτει ένα από τα ακόλουθα (α) ή (β) µε
διαθέσιµη χωρητικότητα ίση µε τα Ζευκτικά Τµήµατα Τεχνολογίας Ethernet E-VPN:
(α) Ένα Τερµατικό Τµήµα Ε και ένα Τερµατικό Τµήµα Ζ ή
(β) ∆ύο Τερµατικά Τµήµατα Ε.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΧΜΓ)
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∆ίκτυο Ethernet και
∆ίκτυο IP

CPE

EVC1

UNI

EVC1

EVC2

UNI

EVC 2

CPE

Εγκαταστάσεις
Τελικού Χρήστη

Εγκαταστάσεις
∆ικαιούχου

Κόµβος Ethernet/IP

Κόµβος Ethernet/IP
Ζευκτικά τµήµατα
τεχνολογίας Ethernet
E-VPN
Τερµατικό
Τµήµα E

Τερµατικό
Τµήµα Z

Προϊόν χονδρικών ψηφιακών κυκλωµάτων Ethernet E-VPN

Σχήµα 3.2: Προϊόν Χονδρικών Ψηφιακών κυκλωµάτων Ethernet E-VPN.

3.3

Προϊόν Πρόσβασης σε Νοητά Ιδιωτικά ∆ίκτυα (VPN) µέσω Τερµατικών
Τµηµάτων Τεχνολογίας SDH
Η ΑΤΗΚ παρέχει στο ∆ικαιούχο τη δυνατότητα µέσω του προϊόντος Πρόσβασης σε
Νοητά Ιδιωτικά ∆ίκτυα (VPN) µέσω τερµατικών τµηµάτων τεχνολογίας SDH µεταφοράς
δεδοµένων µέσω µιας συµµετρικής λογικής σύνδεσης Ethernet (EVC) επιπέδου 3 ( layer 3)
µεταξύ δύο τερµατικών σηµείων (point to point ) χρησιµοποιώντας το ∆ίκτυο Ethernet/IP
της ΑΤΗΚ.
Το προϊόν αυτό µπορεί να µισθωθεί από το ∆ικαιούχο για να:
(α)

Προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε Τελικούς Χρήστες που επιλέγουν
να συµβληθούν µαζί του. και για να

(β)

Συνδέσει γεωγραφικά αποµακρυσµένους κόµβους
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή/και για ιδία χρήση.

του

δικού

του

∆ικτύου

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΧΜΓ)
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Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται:
(α)

Ένα Τερµατικό Τµήµα Α, ένα Τερµατικό Τµήµα Β, ένα Ζευκτικό Τµήµα τεχνολογίας
SDH από τον Κόµβο SDH στο οποίο τερµατίζεται το Τερµατικό Τµήµα Α µέχρι τον
ειδικό Κόµβο Ethernet/IP, ένα Ζευκτικό Τµήµα τεχνολογίας SDH από τον Κόµβο SDH
στο οποίο τερµατίζεται το Τερµατικό Τµήµα Β µέχρι τον ειδικό Κόµβο Ethernet/IP,δύο
Ζευκτικά Τµήµατα Τεχνολογίας VPN. Όλα τα τερµατικά και ζευκτικά τµήµατα έχουν
ίδια χωρητικότητα ή

(β)

∆ύο Τερµατικά Τµήµατα Α, δυο Ζευκτικά Τµήµατα τεχνολογίας SDH από τον Κόµβο
SDH στο οποίο τερµατίζονται τα Τερµατικά Τµήµατα Α µέχρι τον ειδικό Κόµβο
Ethernet/IP και δύο Ζευκτικά Τµήµατα Τεχνολογίας VPN. Όλα τα τερµατικά και
ζευκτικά τµήµατα έχουν ίδια χωρητικότητα

Σχετικό προϊόν παρουσιάζεται, ως παράδειγµα, σχηµατικά πιο κάτω:

∆ίκτυο Ethernet και
∆ίκτυο IP

CPE

UNI
EVC1

UNI

EVC2

CPE

Εγκαταστάσεις
Tελικού Χρήστη

Εγκαταστάσεις
∆ικαιούχου

Κόµβος SDH

Κόµβος SDH

Τερµατικό
Τµήµα A

Ζευκτικά τµήµατα
τεχνολογίας VPN µέσω
τερµατικών τµηµάτων
τεχνολογίας SDH

Τερµατικό
Τµήµα B

Προϊόν πρόσβασης σε Νοητά Ιδιωτικά ∆ίκτυα (VPN) µέσω τερµατικών τµηµάτων τεχνολογίας
SDH

Σχήµα3.3: Προϊόν Πρόσβασης σε Νοητά Ιδιωτικά ∆ίκτυα (VPN) µέσω Τερµατικών
Τµηµάτων Τεχνολογίας SDH

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΧΜΓ)
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4.

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Τα τερµατικά τµήµατα και το ζευκτικό τµήµα περιγράφονται πιο κάτω.

4.1

Τερµατικά Τµήµατα
Υπάρχουν τα ακόλουθα είδη Τερµατικών Τµηµάτων:
(α) Τερµατικό Τµήµα Α
(β) Τερµατικό Τµήµα Β
(γ) Τερµατικό Τµήµα Γ
(δ) Τερµατικό Τµήµα ∆
(ε) Τερµατικό Τµήµα Ε
(ζ) Τερµατικό Τµήµα Ζ.

4.1.1 Τερµατικό Τµήµα Α
Τερµατικό Τµήµα Α ορίζεται το µέρος της Μισθωµένης Γραµµής ψηφιακής τεχνολογίας από
το τερµατικό δικτύου της ΑΤΗΚ (περιλαµβανοµένου του τερµατικού δικτύου) στις
εγκαταστάσεις του ∆ικαιούχου ή στο χώρο Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου στην
περίπτωση Συνεγκατάστασης, µέχρι τον πλησιέστερο διαθέσιµο Κόµβο SDH.
Το Τερµατικό Τµήµα Α προσφέρεται σε χωρητικότητες των, 2Mbps, 34Μbps, 45Mbps και
155Μbps µε ή χωρίς Συνεγκατάσταση.
4.1.2 Τερµατικό Τµήµα Β
Τερµατικό Τµήµα Β ορίζεται το µέρος της Μισθωµένης Γραµµής ψηφιακής τεχνολογίας από
το τερµατικό δικτύου της ΑΤΗΚ (περιλαµβανοµένου του τερµατικού δικτύου) στις
εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη µέχρι τον πλησιέστερο διαθέσιµο Κόµβο SDH.
Το Τερµατικό Τµήµα Β προσφέρεται σε χωρητικότητες των 2Mbps, 34Μbps, 45Mbps και
155Μbps.
4.1.3 Τερµατικό Τµήµα Γ
Τερµατικό Τµήµα Γ ορίζεται το µέρος της Μισθωµένης Γραµµής ψηφιακής τεχνολογίας
χωρητικότητας 2 Μbps ή 155 Μbps (µόνο για Κόµβους ∆ιασύνδεσης ∆ηµόσιου ∆ικτύου
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κινητής Τηλεφωνίας) από Κόµβο SDH µέχρι Κόµβο
∆ιασύνδεσης της ΑΤΗΚ που βρίσκονται στο ίδιο Υποστατικό της ΑΤΗΚ.
4.1.4 Τερµατικό Τµήµα ∆
Τερµατικό Τµήµα ∆ ορίζεται το µέρος της Μισθωµένης Γραµµής ψηφιακής τεχνολογίας που
περιλαµβάνει εξοπλισµό για την παροχή καναλοποιηµένων συνδέσεων, χωρητικότητας
2Μbps ή 155 Μbps, από το τερµατικό δικτύου της ΑΤΗΚ (περιλαµβανοµένου του
τερµατικού δικτύου) στις εγκαταστάσεις του ∆ικαιούχου (ή στο χώρο Συνεγκατάστασης του
∆ικαιούχου στην περίπτωση Συνεγκατάστασης) µέχρι Κόµβο SDH, ο οποίος πληροί τις πιο
κάτω προϋποθέσεις:
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΧΜΓ)
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(α)

Περιλαµβάνεται στον κατάλογο των Κόµβων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών που
δύναται να συνδεθούν µε το Τερµατικό Τµήµα ∆, ως παρουσιάζονται στο Παράρτηµα
8 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας. και

(β)

Είναι ο πλησιέστερος στο σχετικό τερµατικό δικτύου της ΑΤΗΚ Κόµβος Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών. και

(γ)

Είναι εγκαταστηµένος σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ όπου υπάρχει Κόµβος ∆ιασύνδεσης
της ΑΤΗΚ µε τον οποίο έχει διασυνδεθεί ο ∆ικαιούχος

Το Τερµατικό Τµήµα ∆ προσφέρεται µε ή χωρίς Συνεγκατάσταση.
4.1.5 Τερµατικό Τµήµα Ε
Τερµατικό Τµήµα Ε ορίζεται το µέρος του προϊόντος χονδρικών ψηφιακών κυκλωµάτων
Ethernet E-line ή E-VPN από το Τερµατικό Εξοπλισµό ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
(περιλαµβανοµένου του Τερµατικού Εξοπλισµού Ethernet) στις εγκαταστάσεις του
∆ικαιούχου ή στο χώρο Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου στην περίπτωση
Συνεγκατάστασης, µέχρι τον πλησιέστερο διαθέσιµο Κόµβο Ethernet/IP της ΑΤΗΚ.
Το Τερµατικό Τµήµα Ε προσφέρεται σε χωρητικότητες των 128Kbps,512 Kbps,1 Μbps,
2Mbps, 100Mbps και 1Gbps µε ή χωρίς Συνεγκατάσταση.
Τα τερµατικά τµήµατα Ε χωρητικότητας 100Mbps και 1Gbps χωρίς συνεγκατάσταση
προσφέρονται µε πρόσθετη προστασία ως ακολούθως :
(α) Εναλλακτική διόδευση ίνας στο πλησιέστερο διαθέσιµο Κόµβο Ethernet/IP της ΑΤΗΚ
(β) Εναλλακτική διόδευση ίνας σε εναλλακτικό Κόµβο Ethernet/IP της ΑΤΗΚ.
Τα µηνιαία τέλη των εναλλακτικών διοδεύσεων είναι τα ίδια µε αυτά των αντίστοιχων
τερµατικών τµηµάτων. Τα τέλη εγκατάστασης υπολογίζονται αθροίζοντας τα τέλη
εγκατάστασης των αντίστοιχων τερµατικών τµηµάτων µε το επιπρόσθετο κόστος που
απαιτείται για την εγκατάσταση της εναλλακτικής διόδευσης το οποίο εξάγεται ανά
περίπτωση
4.1.6 Τερµατικό Τµήµα Ζ
Τερµατικό Τµήµα Ζ ορίζεται το µέρος του προϊόντος χονδρικών ψηφιακών κυκλωµάτων
Ethernet E-line ή E-VPN από το Τερµατικό Εξοπλισµό ∆ικτύου της ΑΤΗΚ
(περιλαµβανοµένου του Τερµατικού Εξοπλισµού Ethernet) στις εγκαταστάσεις του Τελικού
Χρήστη µέχρι τον πλησιέστερο διαθέσιµο Κόµβο Ethernet/IP της ΑΤΗΚ.
Το Τερµατικό Τµήµα Ζ προσφέρεται σε χωρητικότητες των 128Kbps, 512 Kbps,1 Μbps,
2Mbps, 100Mbps και 1Gbps µε ή χωρίς Συνεγκατάσταση.
Τα τερµατικά τµήµατα Ζ χωρητικότητας 100Mbps και 1Gbps προσφέρονται µε πρόσθετη
προστασία ως ακολούθως:
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(α) Εναλλακτική διόδευση ίνας στο πλησιέστερο διαθέσιµο Κόµβο Ethernet/IP της ΑΤΗΚ
(β) Εναλλακτική διόδευση ίνας σε εναλλακτικό Κόµβο Ethernet/IP της ΑΤΗΚ.
Τα µηνιαία τέλη των εναλλακτικών διοδεύσεων είναι τα ίδια µε αυτά των αντίστοιχων
τερµατικών τµηµάτων. Τα τέλη εγκατάστασης υπολογίζονται αθροίζοντας τα τέλη
εγκατάστασης των αντίστοιχων τερµατικών τµηµάτων µε το επιπρόσθετο κόστος που
απαιτείται για την εγκατάσταση της εναλλακτικής διόδευσης το οποίο εξάγεται ανά
περίπτωση.
4.2

ΖΕΥKΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

4.2.1 Ζευκτικό Τµήµα Τεχνολογίας SDH
Ζευκτικό Τµήµα τεχνολογίας SDH ορίζεται το µέρος της Μισθωµένης Γραµµής που συνδέει
δύο Κόµβους SDH της ΑΤΗΚ. Το Ζευκτικό Τµήµα προσφέρεται σε ρυθµούς µετάδοσης
2Μbps, 34Μbps, 45Μbps, 155Μbps.
4.2.2 Ζευκτικό Τµήµα τεχνολογίας Ethernet E-LINE
Ζευκτικό Τµήµα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE ορίζεται το µέρος του Προϊόντος Χονδρικών
Ψηφιακών Κυκλωµάτων Ethernet E-line που συνδέει δυο ακραίους Κόµβους Ethernet/IP της
ΑΤΗΚ.
Το Ζευκτικό Τµήµα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE είναι συµµετρικής χωρητικότητας και
προσφέρεται σε ρυθµούς µετάδοσης 128Kbps, 256Kbps 512Kbps,1Μbps 2Μbps, 4Μbps
6Μbps, 8Μbps, 10Μbps, 20Μbps, 30Μbps, 40Μbps, 50Μbps, 60Μbps, 70Μbps, 80Μbps,
90Μbps,100 Μbps, 200Μbps, 300Μbps, 400Μbps, 500Μbps, 600Μbps, 700Μbps, 800Μbps,
900Μbps,1Gbps.
Το Ζευκτικό Τµήµα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE προσφέρεται σε επίπεδα διαθεσιµότητας
της χωρητικότητας τα οποία διαφοροποιούν και το µηνιαίο τέλος των προϊόντων όπως
παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 2 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.
4.2.3 Ζευκτικό Τµήµα τεχνολογίας Ethernet E-VPN
Ζευκτικό Τµήµα τεχνολογίας Ethernet E-VPN ορίζεται το µέρος του Προϊόντος χονδρικών
Ψηφιακών κυκλωµάτων Ethernet E-VPN που συνδέει ένα ακραίο Κόµβο Ethernet/IP της
ΑΤΗΚ σε ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο χρησιµοποιώντας το ∆ίκτυο Ethernet και/ή το ∆ίκτυο
IP της ΑΤΗΚ.
Το Ζευκτικό Τµήµα τεχνολογίας Ethernet E-VPN προσφέρεται στους ακόλουθους ρυθµούς
µετάδοσης :
•
•
•
•
•

Από 128 Κbps µέχρι 512 Κbps µε µονάδα επέκτασης 128 Κbps,
1 Mbps,2 Mbps, 4 Mbps, 6 Mbps, 8 Mbps,
Από 10 Mbps µέχρι 90 Mbps µε µονάδα επέκτασης 10 Mbps,
Από 100 Mbps µέχρι 900 Mbps µε µονάδα επέκτασης 100 Mbps,
1Gbps.
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Το Ζευκτικό Τµήµα τεχνολογίας Ethernet E-VPN προσφέρεται σε επίπεδα διαθεσιµότητας
της χωρητικότητας τα οποία διαφοροποιούν και το µηνιαίο τέλος των προϊόντων όπως
παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 2 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.
4.2.4 Ζευκτικό Τµήµα Τεχνολογίας VPN
Ζευκτικό Τµήµα τεχνολογίας VPN ορίζεται το µέρος του Προϊόντος χονδρικών Ψηφιακών
κυκλωµάτων VPN που συνδέει ένα ακραίο Κόµβο Ethernet/IP της ΑΤΗΚ σε ένα εικονικό
ιδιωτικό δίκτυο χρησιµοποιώντας το ∆ίκτυο Ethernet και/ή το ∆ίκτυο IP της ΑΤΗΚ.
Το Ζευκτικό Τµήµα Τεχνολογίας VPN προσφέρεται σε χωρητικότητες των 64Kbps
128Kbps,256Kbps, 512 Kbps,1536 Kbps,2048 Kbps, 4Mbps, 8Μbps, 16Mbps, 24 Mbps,34
Mbps και σε τρία επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας .
Τα τρία αυτά επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας καθορίζονται ως ακολούθως:
•
•

•

5.

100% Χρυσό: όπου το 100% της κίνησης χρησιµοποιείται για µεταφορά δεδοµένων σε
πραγµατικό χρόνο - Real Time.
50% Χρυσό & 50% Αργυρό: όπου το 50% της κίνησης χρησιµοποιείται για µεταφορά
δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο - Real Time και το υπόλοιπο 50% για µεταφορά
κρίσιµων δεδοµένων – Critical Data.
100% Χάλκινο: όπου το 100% της κίνησης χρησιµοποιείται αποκλειστικά για µεταφορά
δεδοµένων σε συνθήκες βέλτιστης προσπάθειας – Best Effort.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών παρέχονται µε τους πιο κάτω όρους:

5.1

Η ΑΤΗΚ παρέχει τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήµατος 3 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας και µε
βάση τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα 4 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της
Συµφωνίας.

5.2

Η ΑΤΗΚ εγκαθιστά στο χώρο του ∆ικαιούχου και/ή Τελικού Χρήστη το τερµατικό δικτύου
που απαιτείται για τη λειτουργία των σχετικών τερµατικών τµηµάτων.

5.3

Ο ∆ικαιούχος πρέπει να συµµορφώνεται µε όλες τις υποχρεώσεις του, όπως περιγράφονται
στη Συµφωνία.

5.4

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να:
(α)

Υποδείξει και προετοιµάσει 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, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3 του Ειδικού Παραρτήµατος 4
της Συµφωνίας Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών.
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(β)

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 και
οποιουδήποτε άλλου εξοπλισµού που είναι αναγκαίο για την παροχή των Προϊόντων
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών.

(γ)

∆ιατηρεί ικανοποιητικούς χώρους για τοποθέτηση του εν λόγω εξοπλισµού, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του
εξοπλισµού χωρίς οποιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση εφόσον ο εξοπλισµός
χρησιµοποιείται για την παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών.

(ε)

∆ιατηρεί το τερµατικό δικτύου που χρησιµοποιείται για τα Προϊόντα Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών σε καλή και λειτουργήσιµη κατάσταση και να εξασφαλίζει ότι ο
Τελικός Χρήστης θα κάνει το ίδιο.

(στ) Πληροφορεί την ΑΤΗΚ µόλις διαπιστώσει διακοπή ή βλάβη ή δυσλειτουργία των
Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών.
5.6

Η ΑΤΗΚ θα παρέχει τα Τερµατικά Τµήµατα Τεχνολογίας Ethernet µε ρυθµούς µετάβασης
128Kbps, 512 Kbps, 1 Μbps, 2Mbps µέσω χάλκινης πρόσβασης ΑDSL(ΑΝΝΕΧ-M), ενώ οι
ρυθµοί µετάβασης 100Mbps και 1Gbps θα προσφέρονται µέσω οπτικής πρόσβασης.

5.7

Τα Τερµατικά Τµήµατα Τεχνολογίας Ethernet δύναται να εξυπηρετούν ένα ή περισσότερα
Ζευκτικά Τµήµα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE ή/και Ε-VPN νοουµένου το άθροισµα των
ταχυτήτων των εν λόγω Ζευτικών Τµηµάτων είναι ίσο ή µικρότερο µε την ταχύτητα του
Τερµατικού Τµήµατος Τεχνολογίας Ethernet.

6.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Ο Εξοπλισµός του ∆ικαιούχου πρέπει να συµµορφώνεται µε τις τεχνικές προδιαγραφές που
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 3 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.
Η ΑΤΗΚ έχει καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισµό του Τελικού Χρήστη
που δύναται να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του και περιγράφονται αναλυτικά στο
Παράρτηµα 3 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.

7.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ
Οι υποχρεώσεις των µερών περιγράφονται πιο κάτω:

7.1

Υποχρεώσεις ∆ικαιούχου
Ο ∆ικαιούχος διαχειρίζεται, ανεξάρτητα από την ΑΤΗΚ, όλα τα θέµατα που αφορούν τη
σχέση του µε τους Τελικούς Χρήστες του. Κατά συνέπεια, ο ∆ικαιούχος έχει πλήρη ευθύνη,
µεταξύ άλλων, για την ενηµέρωση και υποστήριξη των Τελικών Χρηστών του, που
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ενηµέρωση και υποστήριξη για προϊόντα, υπηρεσίες, βλάβες,
τεχνικά θέµατα και οικονοµικούς διακανονισµούς.
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Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ λάβει οποιοδήποτε αίτηµα σε σχέση µε τα προαναφερόµενα από
Τελικούς Χρήστες του ∆ικαιούχου δεν θα το χειριστεί.
7.2

Υποχρεώσεις ΑΤΗΚ
Η ΑΤΗΚ θα παρέχει τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών ανάλογα µε τις ανάγκες
του ∆ικαιούχου, όπως αυτές θα υποβάλλονται από καιρό σε καιρό στην ΑΤΗΚ, σύµφωνα µε
τους όρους και προϋποθέσεις της Συµφωνίας.

8.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Οι διαδικασίες παραγγελίας και παροχής Προϊόντων Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 4 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.

9.

ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Οι διαδικασίες για την άρση βλαβών, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 4 του
Ειδικού Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.

10.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οι βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης από την ΑΤΗΚ
και οι γενικές υποχρεώσεις των Μερών σχετικά µε τη Συνεγκατάσταση για σκοπούς
παροχής των Προϊόντων, παρουσιάζονται πιο κάτω:

10.1

Οι διαδικασίες παροχής Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 4
του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της παρούσας.

10.2

Η ΑΤΗΚ προσφέρει:
(α) Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση:
•
•
•

σε ξεχωριστό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης για το ∆ικαιούχο, σε Υποστατικό της
ΑΤΗΚ,
σε κοινό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης για το ∆ικαιούχο, Τρίτα ∆ικαιούχα Μέρη και
τρίτα µέρη, σε Υποστατικό της ΑΤΗΚ,
σε δωµάτιο/χώρο µε εγκατεστηµένο εξοπλισµό της ΑΤΗΚ, σε Υποστατικό της ΑΤΗΚ,

(β) Εξωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση.

11.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

11.1

Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση σε ξεχωριστό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης
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11.1.1 Με αυτό το είδος της Συνεγκατάστασης, η ΑΤΗΚ προσφέρει στο ∆ικαιούχο ξεχωριστό
∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης εντός του κτηρίου του Κόµβου Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών, µε κοινή ή ξεχωριστή είσοδο στο κτήριο. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης
διαµορφώνεται κατάλληλα από την ΑΤΗΚ σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ικαιούχου.
11.1.2 Το ξεχωριστό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης µπορεί να παραγγελθεί από το ∆ικαιούχο µε βάση
τυποποιηµένες διαστάσεις 9, 12 ή 18 τ.µ. και προσφέρονται από την ΑΤΗΚ ανάλογα µε το
διαθέσιµο χώρο 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.
11.1.3 Η ΑΤΗΚ δύναται να εγκαθιστά στο ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης κατανεµητή στον οποίο θα
τερµατίζονται οι χονδρικές Μισθωµένες Γραµµές.
11.1.4 Τα τέλη Συνεγκατάστασης που εφαρµόζονται παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 2 του Ειδικού
Παραρτήµατος 4 της Συµφωνίας.
11.2

Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση σε Κοινό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης

11.2.1 Με αυτό το είδος της Συνεγκατάστασης, η ΑΤΗΚ προσφέρει στο ∆ικαιούχο συγκεκριµένο
Χώρο Συνεγκατάστασης στο ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης εντός του κτηρίου του Κόµβου
Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών, µε κοινή ή ξεχωριστή είσοδο στο κτήριο, για
εγκατάσταση του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου. Ο χώρος του ∆ωµατίου
Συνεγκατάστασης διαµοιράζεται µεταξύ του ∆ικαιούχου, Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών και
τρίτων µερών και περιλαµβάνει το Χώρο Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου και τους χώρους
Συνεγκατάστασης των Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών και τρίτων µερών. Το ∆ωµάτιο
Συνεγκατάστασης διαµορφώνεται κατάλληλα από την ΑΤΗΚ µε βάση τις ανάγκες του
∆ικαιούχου και των Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών.
11.2.2 Ο Χώρος Συνεγκατάστασης σε κοινό ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης µπορεί να παραγγελθεί από
το ∆ικαιούχο, µε βάση τυποποιηµένες διαστάσεις 3, 6, 9 ή 12 τ.µ. και προσφέρεται από την
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 αναγνωριστεί και να χρησιµοποιηθεί από το ∆ικαιούχο.
11.2.3 Η ΑΤΗΚ δύναται να εγκαθιστά στο ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης κατανεµητή στον οποίο θα
τερµατίζονται τα τερµατικά τµήµατα των χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών.
11.2.4 Τα τέλη Συνεγκατάστασης παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 2 του Ειδικού Παραρτήµατος 4
της Συµφωνίας.
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11.3

Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση
Εγκατεστηµένος Εξοπλισµός της ΑΤΗΚ

σε

∆ωµάτιο/Χώρο

όπου

βρίσκεται

11.3.1 Με αυτό το είδος της Συνεγκατάστασης, η ΑΤΗΚ προσφέρει στο ∆ικαιούχο συγκεκριµένο
Χώρο Συνεγκατάστασης σε δωµάτιο/χώρο εντός του κτηρίου του Κόµβου Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών στο οποίο βρίσκεται εγκατεστηµένος εξοπλισµός της ΑΤΗΚ, µε κοινή
ή ξεχωριστή είσοδο στο κτήριο, για εγκατάσταση του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του
∆ικαιούχου. Το δωµάτιο/χώρος διαµοιράζεται µεταξύ της ΑΤΗΚ, του ∆ικαιούχου, Τρίτων
∆ικαιούχων Μερών και τρίτων µερών. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης διαµορφώνεται
κατάλληλα από την ΑΤΗΚ µε βάση τις ανάγκες του ∆ικαιούχου και των Τρίτων ∆ικαιούχων
Μερών και τρίτων µερών.
11.3.2 Ο Χώρος Συνεγκατάστασης σε κοινό ∆ωµάτιό Συνεγκατάστασης µπορεί να παραγγελθεί από
το ∆ικαιούχο, µε βάση τυποποιηµένες διαστάσεις 3, 6, 9 ή 12 τ.µ. και προσφέρεται από την
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.
11.3.3 Η ΑΤΗΚ δύναται να εγκαθιστά στο ∆ωµάτιο Συνεγκατάστασης κατανεµητή στον οποίο
τερµατίζονται οι χονδρικές Μισθωµένες Γραµµές.
11.3.4 Τα τέλη Συνεγκατάστασης παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 2 της Συµφωνίας Χονδρικών
Μισθωµένων Γραµµών.
11.4

Εξωτερική φυσική Συνεγκατάσταση στα Υποστατικά της ΑΤΗΚ

11.4.1 Με αυτό το είδος της Συνεγκατάστασης, η ΑΤΗΚ προσφέρει στο ∆ικαιούχο συγκεκριµένο
Χώρο Συνεγκατάστασης, σε Κόµβο Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών της ΑΤΗΚ, στην
περίβολο του κτηρίου του Κόµβου Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών, για εγκατάσταση του
Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου.
11.4.2 Η ΑΤΗΚ καθορίζει τον ακριβή Χώρο Συνεγκατάστασης σε Κόµβο Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών της ΑΤΗΚ στην περίβολο του κτηρίου του Κόµβου Χονδρικών Μισθωµένων
Γραµµών και σε αυτόν εγκαθιστά µια τυποποιηµένη καµπίνα εξωτερικού χώρου, στην οποία
περιλαµβάνεται και κατανεµητής στον οποίο τερµατίζονται οι Χονδρικές Μισθωµένες
Γραµµές. Ο ελάχιστος Χώρος Συνεγκατάστασης για εξωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση είναι
2 τ.µ.
11.4.3 Οι Χώροι Συνεγκατάστασης για τέτοια εξωτερική φυσική Συνεγκατάσταση µπορεί να
παραγγελθούν από το ∆ικαιούχο κατά προτίµηση, µε βάση τυποποιηµένες διαστάσεις 2, 4,
6 ή 8 τ.µ. και προσφέρονται από την ΑΤΗΚ ανάλογα µε το διαθέσιµο χώρο και όταν είναι
τεχνικά εφικτό.
11.4.4 Ο ∆ικαιούχος µπορεί να εγκαταστήσει τις καµπίνες που φιλοξενούν τον Εξοπλισµό
Συνεγκατάστασης του, στο Χώρο Συνεγκατάστασης και δίπλα από την καµπίνα που
εγκαθιστά η ΑΤΗΚ. Οι µέγιστες διαστάσεις των καµπίνων του ∆ικαιούχου πρέπει να µη
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ξεπερνούν συνολικά τα 4 µ. (µήκος) χ 0,8 µ. (βάθος) χ 1,80 µ. (ύψος). Ο εξωτερικός
χρωµατισµός των καµπίνων πρέπει να είναι ελαφρύ γκρίζο (κωδικός χρώµατος RAL 7035).
Ο ∆ικαιούχος δικαιούται να τοποθετεί το λογότυπο του στην επιφάνεια των καµπίνων, αλλά
µόνο για σκοπούς αναγνώρισης της ιδιοκτησίας αυτών και όχι µε τρόπο που να συνιστά
διαφήµιση. Ο ∆ικαιούχος έχει την ευθύνη για την κατασκευή της υποδοµής και για την
εγκατάσταση των καµπίνων του. Ο ∆ικαιούχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος και
επωµίζεται όλα τα έξοδα για την απόκτηση των αναγκαίων πολεοδοµικών αδειών και αδειών
οικοδοµής από τις αρµόδιες αρχές, σε σχέση µε τις καµπίνες που θα εγκατασταθούν στη
περίβολο του κτηρίου του Κόµβου Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών. Νοείται ότι η ΑΤΗΚ
υπογράφει για λογαριασµό του ∆ικαιούχου οποιεσδήποτε αναγκαίες αιτήσεις για
διευκόλυνση της εξασφάλισης των σχετικών αδειών για το σκοπό αυτό.

12.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

12.1

Η ΑΤΗΚ διατηρεί το δικαίωµα να απορρίπτει αιτήσεις για παροχή Υπηρεσιών
Συνεγκατάστασης, για τους ακόλουθους λόγους:
• Μη σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών
• Νοµικές υποχρεώσεις ή άλλα νοµικά εµπόδια τα οποία δεν ελέγχονται από την ΑΤΗΚ,
• Μη διαθεσιµότητα Χώρου Συνεγκατάστασης.

13.

∆ΙΑΘΕΣΗ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

13.1

Η ΑΤΗΚ προσφέρει στο ∆ικαιούχο Χώρο Συνεγκατάστασης µε βάση τη διαθεσιµότητα του
χώρου αυτού, σε Κόµβο Χονδρικών Μισθωµένων Γραµµών της ΑΤΗΚ. Η ΑΤΗΚ 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.

13.1.2 Οι αιτήσεις των ∆ικαιούχων για Συνεγκατάσταση εξετάζονται από την ΑΤΗΚ κατά
προτεραιότητα, σύµφωνα µε το χρόνο υποβολής από τους ∆ικαιούχους των σχετικών
αιτήσεων για τον ίδιο χώρο. Η ΑΤΗΚ καταγράφει την ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής της
αίτησης.
13.1.3 Στην περίπτωση που ο αιτούµενος χώρος από τους ενδιαφερόµενους ∆ικαιούχους
υπερβαίνει τους διαθέσιµους για Συνεγκατάσταση χώρους, η ΑΤΗΚ θα εξετάζει εναλλακτικές
λύσεις, αφού παραλάβει σχετικές αιτήσεις από τους ∆ικαιούχους.
13.1.4 Η ΑΤΗΚ µπορεί σε περίπτωση που ο διαθέσιµος χώρος Συνεγκατάστασης είναι
περιορισµένος να προκρατήσει, για περίοδο µέχρι δύο (2) ετών, ποσοστό µέχρι 30% του
χώρου αυτού για κάλυψη των αναγκών της. Η κράτηση αυτή πρέπει να τεκµηριώνεται µε
βάση το πρόγραµµα εγκατάστασης νέων ή επέκτασης υφιστάµενων συστηµάτων και
τεχνικού εξοπλισµού της ΑΤΗΚ.
Η ΑΤΗΚ 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 πρέπει να αιτιολογείται στον Επίτροπο βάσει µελέτης.
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Η περίοδος των δύο (2) ετών αρχίζει από την ηµεροµηνία της υποβολής της 1ης αίτησης για
Συνεγκατάσταση στον υπό αναφορά χώρο.
13.1.5 Η ΑΤΗΚ πρέπει να ενηµερώνει το ∆ικαιούχο για οποιεσδήποτε αλλαγές στην υποδοµή του
Χώρου Συνεγκατάστασης που δύναται 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.
13.2

∆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:
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.

13.2.1 Για εξωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση:
•
•
•

13.3

Βασική υποδοµή στο Χώρο Συνεγκατάστασης, όπως σηµεία πρόσβασης.
Βασική ηλεκτροµηχανολογική υποδοµή στο Χώρο Συνεγκατάστασης, όπως ηλεκτρική
παροχή εναλλασσόµενης τάσης.
Ασφάλεια εγκαταστάσεων, ασφάλεια προσωπικού και ασφάλεια πρόσβασης στο Χώρο
Συνεγκατάστασης.

Ηλεκτρική Παροχή

13.3.1 Η ηλεκτρική παροχή εξασφαλίζεται από την ΑΤΗΚ κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία που διέπει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
13.3.2 Η ΑΤΗΚ 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 διαθέτει στο
Χώρο Συνεγκατάστασης ξεχωριστό πίνακα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος, ο οποίος φέρει
µέσα προστασίας έναντι υπερφόρτωσης και διαρροής ηλεκτρικού ρεύµατος προς τη γη. Η
ηλεκτρική κατανάλωση µετριέται µε τη χρήση ηλεκτρονικού µετρητή που θα εγκαθιστά η
ΑΤΗΚ σε δικό της πίνακα για κάθε ∆ικαιούχο. Ο ∆ικαιούχος µπορεί να ζητήσει από την ΑΤΗΚ
να ελέγξει ο ίδιος τις ενδείξεις του µετρητή του.
13.3.3 Η ΑΤΗΚ προσφέρει σύνδεση σε γεννήτρια ασφαλείας, µε επιπρόσθετη χρέωση, αν αυτή
είναι διαθέσιµη σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ.
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14.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

14.1

Υποχρεώσεις ∆ικαιούχου

14.1.1 Ο Εξοπλισµός Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου 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 πρέπει να
συµµορφώνεται µε τις σχετικές πρόνοιες της παραγράφου 18 πιο κάτω, για θέµατα
ασφάλειας εγκαταστάσεων, προσωπικού και πρόσβασης.
14.1.2 Ο τεχνικός Εξοπλισµός Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου 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. Αναφορά στα σχετικά πρότυπα γίνεται στο Παράρτηµα 3 του
Ειδικού Παραρτήµατος 4 της παρούσας Συµφωνίας.
14.1.3 Ο ∆ικαιούχος πρέπει, µε την υποβολή σχετικής αίτησης για παροχή Υπηρεσιών
Συνεγκατάστασης, να προσκοµίζει πληροφορίες αναφορικά µε τον τεχνικό Εξοπλισµό
Συνεγκατάστασης που θα εγκαταστήσει (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 16.1.2 πιο πάνω και/ή τις πρόνοιες του Παραρτήµατος 3
του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της παρούσας Συµφωνίας, η ΑΤΗΚ µπορεί να αρνηθεί την
παροχή της Συνεγκατάστασης.
14.1.4 Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι:
•

Οι ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές, το επίπεδο θορύβου και το επίπεδο 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.

•

Η απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης 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 αίτηση για παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης.

•

Η εγκατάσταση του Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης 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 µπορεί να πραγµατοποιείται για σκοπούς διευκόλυνσης της ΑΤΗΚ, σε
περίπτωση πραγµατοποίησης δικαιολογηµένων εργασιών στο Χώρο Συνεγκατάστασης.

•

∆εν θα εγκαθίσταται
Συνεγκατάστασής του.

εξοπλισµός

οποιωνδήποτε

τρίτων

µερών

στο

Χώρο
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14.2

Εξοπλισµός της ΑΤΗΚ
Για την παροχή των Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης, η ΑΤΗΚ εγκαθιστά τον εξοπλισµό της µε
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος 3 του Ειδικού Παραρτήµατος 4 της
παρούσας Συµφωνίας.

14.3

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

15.

Παθητικό (αδρανή) εξοπλισµό (π.χ. δοµοστοιχεία, καλώδια)
Εξοπλισµό µετάδοσης (π.χ. πολυπλέκτες)
Συγκεντρωτές χωρίς δυνατότητα µεταγωγής
Πολυπλέκτες Πρόσβασης σε Ψηφιακές Συνδροµητικές Γραµµές (Digital Subscriber
Line Access Multiplexers - DSLAMs)
Εξοπλισµό Παροχής Ισχύος (π.χ. ανορθωτές για µετατροπή του εναλλασσόµενου
ρεύµατος σε συνεχές ρεύµα).

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

16.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

16.1

Ασφάλεια Προσωπικού

16.1.1 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.
16.1.2 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.
16.2

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

16.2.1

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

16.2.2

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

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΧΜΓ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΕΚ∆ΟΣΗ 2019-1 25/02/2019
22/27

ασφάλειας της ΑΤΗΚ για τα υποστατικά της σε σχέση, µεταξύ άλλων, µε προστασία από
κεραυνούς, πυρκαγιές, υπερτάσεις, σεισµούς και πληµµύρες.
16.2.3

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 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.

16.2.4

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 που ασχολούνται για λογαριασµό του.

16.2.5

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος της παρούσας Συµφωνίας, 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 ΕΥΡΩ 427.150,36 ανά περιστατικό ή σειρά περιστατικών από το
ίδιο γεγονός, µε συνολική ασφαλιστική κάλυψη ύψους τουλάχιστον ΕΥΡΩ 1.708.601,44/
ανά περίοδο ασφάλισης.

16.2.6

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.

16.2.7

Ο ∆ικαιούχος µπορεί να πραγµατοποιήσει µετατροπές ή προσθήκες στον Εξοπλισµό
Συνεγκατάστασης του στο Χώρο Συνεγκατάστασης, αφού εξασφαλίσει τη γραπτή
συγκατάθεση της ΑΤΗΚ, η οποία δίδεται από την ΑΤΗΚ 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.

16.2.8

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 Χώρους Συνεγκατάστασης και να
συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του εκπροσώπου της ΑΤΗΚ που συνοδεύει το
προσωπικό του.

16.2.9

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 ή τρίτων µερών που
είναι εγκατεστηµένος σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ ειδοποιεί τον ∆ικαιούχο ο οποίος
υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο και αποκατάσταση του προβλήµατος µέσα σε δύο
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ώρες από τη στιγµή που έχει ειδοποιηθεί από την ΑΤΗΚ. Στην περίπτωση που δεν
εξαλειφθούν οι παρεµβολές, η ΑΤΗΚ 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 και τρίτων µερών.
16.2.10 Εάν 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. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η ΑΤΗΚ δύναται να αποσυνδέσει τον
Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης εάν η προστασία του ∆ικτύου απαιτεί την άµεση
αποσύνδεση του χωρίς καθυστέρηση. Νοείται ότι κατά τη λήψη τέτοιων µέτρων, η ΑΤΗΚ
πρέπει να τεκµηριώσει τις ενέργειες της προς το ∆ικαιούχο και να ενηµερώσει τον
Επίτροπο.
16.2.11 Σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιάς στον Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου εξ
υπαιτιότητας της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ συνεργάζεται µε το ∆ικαιούχο για αποκατάσταση της
ζηµιάς και οφείλει όπως αποζηµιώσει ανάλογα το ∆ικαιούχο για τις ζηµιές που υπέστη
εξ υπαιτιότητας της ο εν λόγω Εξοπλισµός Συνεγκατάστασης.

17.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

7.1

Οι διαδικασίες ασφαλούς πρόσβασης από προσωπικό του ∆ικαιούχου σε Υποστατικά της
ΑΤΗΚ σε περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής Φυσικής Συνεγκατάστασης για
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισµού του, υιοθετούνται µε γνώµονα
τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους.

17.2

Οι διαδικασίες πρόσβασης σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ είναι οι ακόλουθες:
(α)

Ο ∆ικαιούχος πρέπει να προσκοµίσει στην ΑΤΗΚ κατάλογο µε τα στοιχεία του
προσωπικού του που είναι εξουσιοδοτηµένο να έχει πρόσβαση στο Χώρο
Συνεγκατάστασης.

(β)

Σε περίπτωση προγραµµατισµένης εργασίας για εγκατάσταση ή συντήρηση του
Εξοπλισµού Συνεγκατάστασης, ο ∆ικαιούχος πρέπει να ενηµερώνει έγκαιρα την
ΑΤΗΚ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την εκτέλεση της εργασίας.

(γ)

Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος επιθυµεί πρόσβαση στο Χώρο Συνεγκατάστασης και
δεν µπορεί να δώσει το σχετικό χρόνο προειδοποίησης για προγραµµατισµένη
εργασία, τότε η αίτηση για πρόσβαση θα θεωρηθεί µη προγραµµατισµένη.

(δ)

Μη προγραµµατισµένη αίτηση πρόσβασης µπορεί να υποβληθεί µόνο:
•
•

(ε)

σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,
αν ο ∆ικαιούχος επιθυµεί πρόσβαση για διερεύνηση προβλήµατος ή παρεµβολής
που επηρεάζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Η µέγιστη ανταπόκριση από πλευράς της ΑΤΗΚ για µη προγραµµατισµένη πρόσβαση
είναι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,
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•
•

µία (1) ώρα σε περίπτωση κανονικών ωρών εργασίας της ΑΤΗΚ, και
τρεις (3) ώρες στις άλλες περιπτώσεις.

(στ) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για πρόσβαση στο Χώρο Συνεγκατάστασης από το
∆ικαιούχο, ο ∆ικαιούχος πρέπει να επικοινωνήσει µε το Κέντρο Ασφάλειας της ΑΤΗΚ
στο τηλέφωνο 22707000 και το τηλεοµοιότυπο 22702035.
(ζ)

Η ΑΤΗΚ συνοδεύει το προσωπικό του ∆ικαιούχου καθ’ όλη τη διάρκεια της
επίσκεψης του στο Χώρο Συνεγκατάστασης, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει
ξεχωριστή είσοδος για το υποστατικό.

(θ)

Η ΑΤΗΚ µπορεί, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (περιλαµβανοµένης αλλά µη
περιορισµένης σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, σεισµού, πληµµύρας κλπ), να εισέλθει στο
Χώρο Συνεγκατάστασης για να προστατέψει τόσο το δικό της εξοπλισµό όσο και τον
Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης του ∆ικαιούχου και/ή Τρίτων ∆ικαιούχων Μερών και/ή
τρίτων µερών. Σε µία τέτοια περίπτωση η ΑΤΗΚ ενηµερώνει σχετικά το ∆ικαιούχο.

18.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

18.1

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. Τα Μέρη συµφωνούν το σχετικό χρονοδιάγραµµα ανταπόκρισης που
ισχύει στις περιπτώσεις βλαβών στο Χώρο Συνεγκατάστασης.

18.2

Η διαδικασία που ακολουθείται από τα Μέρη όσον αφορά τον εντοπισµό και
αποκατάσταση των προβληµάτων και βλαβών είναι η ακόλουθη:
(α)

Αν τα προβλήµατα και οι βλάβες αφορούν την υποδοµή και τις προσφερόµενες
διευκολύνσεις στο Χώρο Συνεγκατάστασης, η ΑΤΗΚ:
•
•

(β)

αναφέρει στο ∆ικαιούχο την ύπαρξη προβλήµατος ή/και βλάβης, όπως επίσης και
τις προβλεπόµενες ενέργειες στις οποίες θα προβεί και το χρόνο αποκατάστασης,
ενηµερώνει το ∆ικαιούχο για την πορεία αποκατάστασης των προβληµάτων
ή/και βλαβών.

Αν τα προβλήµατα και οι βλάβες εντοπίζονται στον Εξοπλισµό Συνεγκατάστασης του
∆ικαιούχου στο Χώρο Συνεγκατάστασης, ο ∆ικαιούχος έχει την ευθύνη για
αποκατάσταση της βλάβης. Σε περίπτωση που απαιτείται πρόσβαση του
προσωπικού του ∆ικαιούχου στο Χώρο Συνεγκατάστασης, ο ∆ικαιούχος ενηµερώνει
την ΑΤΗΚ για την ανάγκη αυτή µε βάση τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω.

18.3

Ο ∆ικαιούχος προσφέρει στην ΑΤΗΚ κάθε αναγκαία υποστήριξη για διευκόλυνση
αποκατάστασης των προβληµάτων ή/και βλαβών.

18.4

Σε περίπτωση που τα προβλήµατα και οι βλάβες στο Χώρο Συνεγκατάστασης εντοπιστούν
από προσωπικό του ∆ικαιούχου, ο ∆ικαιούχος οφείλει να επικοινωνήσει µε το Κέντρο
Ασφάλειας την ΑΤΗΚ στο τηλέφωνο 22707000 και το τηλεοµοιότυπο 22702035 και να
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αναφέρει το πρόβληµα. Η ΑΤΗΚ αναλαµβάνει σε εύλογο χρονικό διάστηµα την εκτέλεση
των προβλεπόµενων ενεργειών για αποκατάσταση του προβλήµατος και της βλάβης.

19.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

19.1

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

19.2

Στην περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν ακολουθήσει το χρονοδιάγραµµα που αναφέρεται
στην παράγραφο 21.1 πιο κάτω, για αφαίρεση και µετακίνηση όλου του εξοπλισµού του
από το χώρο Συνεγκατάστασης, 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.

19.3

Στην περίπτωση που ο εξοπλισµός αφαιρείται από το ∆ικαιούχο σύµφωνα µε την
παράγραφο 14.1 πιο πάνω, η µηνιαία χρέωση του ∆ικαιούχου για τη χρήση του χώρου
Συνεγκατάστασης τερµατίζεται µε την αποστολή της γραπτής επιστολής από την ΑΤΗΚ
προς τον ∆ικαιούχο για την ικανοποιητική συµπλήρωση από αυτόν των διαδικασιών
διακοπής της Συνεγκατάστασης στο συγκεκριµένο χώρο Συνεγκατάστασης.

19.4

Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ προχωρήσει στην αφαίρεση εξοπλισµού σύµφωνα µε την
παράγραφο 21.2 πιο κάτω η µηνιαία χρέωση του ∆ικαιούχου τερµατίζεται µε την
αφαίρεση του εξοπλισµού από το χώρο Συνεγκατάστασης.

19.5

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.
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20.

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

20.1

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 πρέπει να
ακολουθήσουν τη διαδικασία επίλυσης διαφοράς σύµφωνα µε τον όρο 22 της Συµφωνίας.

20.2

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της παροχής της Συνεγκατάστασης εντός των
χρονοδιαγραµµάτων που έχουν συµφωνηθεί, δεν είναι αντικειµενικά εφικτή για τεχνικούς
λόγους, η ΑΤΗΚ ενηµερώνει αµέσως γραπτώς τον Επίτροπο και το ∆ικαιούχο,
αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του
υποβληθέντος αιτήµατος εντός των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων, προτείνοντας
συγχρόνως νέο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.
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