ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
1.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

1.1

Για σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να
αποστείλει στην ΑΤΗΚ επιστολή συνοδευόµενη από την αρχική παραγγελία Υπηρεσιών
∆ιασύνδεσης στη µορφή των υποδειγµάτων που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα αυτό, και
οι οποίες θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•
•
•

•

το όνοµα του ∆ικαιούχου και του Εξουσιοδοτηµένου Εκπροσώπου του,
τον αριθµό µητρώου καταχώρησης ∆ικαιούχου,
τις ζητούµενες βασικές και ειδικές Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης,
τις ζητούµενες Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης (ο υπολογισµός του αριθµού των Ζεύξεων
∆ιασύνδεσης προκύπτει µε βάση τις προβλέψεις κίνησης της παρούσας Συµφωνίας ),
τα στοιχεία των Κόµβων ∆ιασύνδεσης του ∆ικαιούχου (τον κωδικός/ονοµασία του
κόµβου, τη διεύθυνση εγκατάστασης, και τον τύπο και τα βασικά χαρακτηριστικά του
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού στον οποίο θα γίνει ∆ιασύνδεση),
οποιεσδήποτε πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες θεωρούνται αναγκαίες για υλοποίηση
της ∆ιασύνδεσης.

1.2

Η αίτηση για σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης θα αποστέλλεται από
το ∆ικαιούχο ταχυδροµικώς ή θα προσκοµίζεται µε το χέρι στην ΑΤΗΚ στη διεύθυνση: Οδός
Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, 1396 Λευκωσία, θα πρέπει να είναι κατάλληλα
συµπληρωµένη και να απευθύνεται στο ∆ιευθυντή Εθνικής και ∆ιεθνούς Χονδρικής Αγοράς.
Εναλλακτικά, ο ∆ικαιούχος µπορεί, να υποβάλει την αίτησή του στην ΑΤΗΚ µέσω
τηλεοµοιότυπου
στον
αριθµό
22707080
ή
ηλεκτρονικά
στη
διεύθυνση
carrierservices@cyta.com.cy και στη συνέχεια υποχρεούται άµεσα να ταχυδροµήσει ή
προσκοµίσει µε το χέρι την πρωτότυπη. Ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης θα θεωρείται η
ηµεροµηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης µέσω ταχυδροµείου ή µε το χέρι ή µέσω
τηλεοµοιότυπου.

1.3

Η ΑΤΗΚ θα τηρεί εµπιστευτικές τις πληροφορίες που κοινοποιούνται σε αυτή µε την αίτηση
του ∆ικαιούχου και θα τις χρησιµοποιεί µόνο για το σκοπό της εξέτασης της αίτησης για
σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης.

1.4

Η ΑΤΗΚ, εντός δύο (2) 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.

1.5

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
Παροχέας δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) Ηµερών η αίτηση θα απορρίπτεται. Οι λόγοι
απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτώς στον Επίτροπο και στο ∆ικαιούχο.

1.6

Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, η ΑΤΗΚ σε συνεννόηση µε το ∆ικαιούχο, θα ξεκινήσει άµεσα
και πάντως εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την απάντηση επί της αιτήσεως που
αναφέρεται στις παραγράφους 1.4. και 1.5 πιο πάνω, τις διαπραγµατεύσεις για σύναψη
συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης.
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1.7

Οι διαπραγµατεύσεις για σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης θα πρέπει
να ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων (4) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία αποδοχής της
αίτησης. Με τη σύµφωνη γνώµη των Μερών η διάρκεια των διαπραγµατεύσεων µπορεί να
παραταθεί.

1.8

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά µεταξύ των Μερών κατά τη διάρκεια των
διαπραγµατεύσεων αλλά και στην περίπτωση που δεν έχει επέλθει συµφωνία εντός του
χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1.7 πιο πάνω, τα Μέρη δύναται να
αποταθούν στον Επίτροπο για επίλυση της διαφοράς, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
κείµενη νοµοθεσία.

2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

2.1

Για παραγγελία Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης µετά τη σύναψη συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών
∆ιασύνδεσης, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει στην ΑΤΗΚ παραγγελία Υπηρεσιών
∆ιασύνδεσης στη µορφή του υποδείγµατος που παρουσιάζεται στο παράρτηµα αυτό, η
οποία να συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•
•
•

•

το όνοµα του ∆ικαιούχου και του Εξουσιοδοτηµένου Εκπροσώπου του,
τον αριθµό µητρώου καταχώρησης ∆ικαιούχου.
τις ζητούµενες Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης,
τις ζητούµενες Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης (ο υπολογισµός του αριθµού των Ζεύξεων
∆ιασύνδεσης προκύπτει µε βάση τις προβλέψεις κίνησης της παρούσας Συµφωνίας),
τα στοιχεία των κόµβων ∆ιασύνδεσης του ∆ικαιούχου (σε περίπτωση εγκατάστασης
νέων) (τον κωδικός/ονοµασία του κόµβου, τη διεύθυνση εγκατάστασης, και τον τύπο
και τα βασικά χαρακτηριστικά του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού στον οποίο θα γίνει
∆ιασύνδεση)
οποιεσδήποτε πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες θεωρούνται αναγκαίες για υλοποίηση
της ∆ιασύνδεσης.

2.2

Η παραγγελία Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης θα αποστέλλεται από το ∆ικαιούχο ταχυδροµικώς ή
θα προσκοµίζεται µε το χέρι στην ΑΤΗΚ στη διεύθυνση: Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.
24929, 1396 Λευκωσία, θα πρέπει να είναι κατάλληλα συµπληρωµένη και να απευθύνεται
στον ∆ιευθυντή Εθνικής και ∆ιεθνούς Χονδρικής Αγοράς. Εναλλακτικά, ο ∆ικαιούχος µπορεί,
να υποβάλει την παραγγελία του στην ΑΤΗΚ µέσω τηλεοµοιότυπου στον αριθµό 22707080
ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση carrierservices@cyta.com.cy και στη συνέχεια υποχρεούται
άµεσα να ταχυδροµήσει ή προσκοµίσει µε το χέρι την πρωτότυπη. Ηµεροµηνία παραλαβής
της παραγγελίας θα θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής της πλήρους παραγγελίας µέσω
ταχυδροµείου ή µε το χέρι ή µέσω τηλεοµοιότυπου.

2.3

Η ΑΤΗΚ θα τηρεί εµπιστευτικές τις πληροφορίες που κοινοποιούνται σε αυτή µε την
παραγγελία του ∆ικαιούχου και θα τις χρησιµοποιεί µόνο για το σκοπό της εξέτασης της.

2.4

Η ΑΤΗΚ, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της
παραγγελίας, θα απαντήσει κατά πόσο η παραγγελία είναι πλήρης και περιλαµβάνει όλα τα
αναγκαία προς εξέταση στοιχεία.

2.5

Σε περίπτωση που η παραγγελία είναι ελλιπής, η ΑΤΗΚ θα ζητήσει εγγράφως από το
∆ικαιούχο να προσκοµίσει τα αναγκαία προς εξέταση της παραγγελίας στοιχεία και σε
περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών η
παραγγελία θα απορρίπτεται. Οι λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτώς στον
Επίτροπο και στο ∆ικαιούχο.
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2.6

Εφόσον η παραγγελία είναι πλήρης, η ΑΤΗΚ σε συνεννόηση µε το ∆ικαιούχο, θα
προχωρήσει άµεσα, και πάντως εντός των συµφωνηµένων χρονοδιαγραµµάτων, στην
υλοποίησή της.

3.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

3.1

Η ΑΤΗΚ θα προχωρήσει σε υλοποίηση των Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης της αρχικής παραγγελίας
εντός οκτώ (8) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας για παροχή
Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης. Σε περίπτωση παραγγελιών που γίνονται µετά τη σύναψη της
συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης η ΑΤΗΚ θα προχωρεί σε υλοποίηση των
Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης εντός οκτώ (8) εβδοµάδων από την παραλαβή της παραγγελίας αν
πρόκειται για Ζεύξεις ∆ιασύνδεσης και εντός πέντε (5) εβδοµάδων αν πρόκειται για αύξηση
ή µείωση χωρητικότητας Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης σε υφιστάµενο Κόµβο ∆ιασύνδεσης.

3.2

Το χρονοδιάγραµµα ενεργοποίησης παροχής των υπολοίπων Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης θα
συµφωνείται µεταξύ των Μερών κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και δεν µπορεί να
είναι µεγαλύτερο από το µέγιστο χρόνου υλοποίησης που αναφέρεται στην πιο πάνω
παράγραφο.

3.3

Στις περιπτώσεις όπου η υλοποίηση της παραγγελίας εντός των χρονοδιαγραµµάτων που
αναφέρονται πιο πάνω είναι αντικειµενικά ανέφικτη για τεχνικούς λόγους, η ΑΤΗΚ θα
ενηµερώνει αµέσως γραπτώς τον Επίτροπο και το ∆ικαιούχο το αργότερο εντός δέκα (10)
Ηµερών από την παραλαβή της αίτησης, ή από την έλευση του γεγονότος που ευθύνεται για
την καθυστέρηση, αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η
υλοποίηση της εντός των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων, προτείνοντας συγχρόνως
νέο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.

3.4

Ο ∆ικαιούχος θα µπορεί να αποταθεί στον Επίτροπο σχετικά µε την αδυναµία/καθυστέρηση
της υλοποίησης του αιτήµατός του, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προνοείται στην
κείµενη νοµοθεσία για την επίλυση διαφορών.

3.5

Σε περίπτωση ακύρωσης από το ∆ικαιούχο παραγγελίας Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης, τέσσερις (4)
ή περισσότερες εβδοµάδες µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας για παροχή
Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης ή την υποβολή παραγγελίας µετά τη σύναψη συµφωνίας για
παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης, ο ∆ικαιούχος θα καταβάλλει στην ΑΤΗΚ τέλος ακύρωσης
το οποίο ισούται µε το συνολικό κόστος εγκατάστασης των σχετικών Ζεύξεων ∆ιασύνδεσης
εκτός εάν ο λόγος για ακύρωση οφείλεται σε ανωτέρα βία.

4.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

4.1

Στις περιπτώσεις όπου η υλοποίηση της παραγγελίας εντός των χρονοδιαγραµµάτων που
αναφέρονται πιο πάνω είναι αντικειµενικά ανέφικτη για τεχνικούς λόγους, η ΑΤΗΚ θα
ενηµερώνει αµέσως και εγγράφως τόσο τον Επίτροπο όσο και το ∆ικαιούχο και πάντως
εντός τριών (3) Ηµερών από την έλευση του γεγονότος που ευθύνεται για την
καθυστέρηση, αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η
υλοποίηση της εντός των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων, προτείνοντας συγχρόνως
νέο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.
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4.2

Σε περίπτωση ύπαρξης καθυστέρησης του χρονοδιαγράµµατος για υλοποίηση των
Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης από την ΑΤΗΚ για λόγους άλλους από αυτούς που αναφέρονται
στην παράγραφο 3.3. πιο πάνω, και η καθυστέρηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά και µόνο
σε λόγους εξ υπαιτιότητας της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
τηρήσει τα συµφωνηθέντα χρονοδιαγράµµατα.
Σε µία τέτοια περίπτωση, και εάν δεν καταστεί εφικτό να υλοποιηθεί η παραγγελία µέσα στα
συµφωνηθέντα χρονοδιαγράµµατα, η ΑΤΗΚ θα ευθύνεται για ζηµιά που πιθανόν να
προκληθεί στο ∆ικαιούχο και η ΑΤΗΚ, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης θα καταβάλλει
αποζηµίωση στο ∆ικαιούχο σύµφωνα µε το Παράρτηµα 8 του Ειδικού Παραρτήµατος 5 της
παρούσας Συµφωνίας.

5.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Σε περίπτωση όπου για οποιοδήποτε λόγο η συµφωνία για παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης
τερµατισθεί, και λυθεί οριστικά η συνεργασία των Μερών, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα
στον όρο 15 της Συµφωνίας, τότε τα Μέρη είναι υποχρεωµένα µε βάση τα αναφερόµενα
στους όρους και προϋποθέσεις της Συµφωνίας να διευθετήσουν τυχόν οικονοµικές
εκκρεµότητες που υπάρχουν µεταξύ τους, να διατηρήσουν εµπιστευτικές όποιες
πληροφορίες έχουν ανταλλαγή µεταξύ τους στα πλαίσια της παρούσας Συµφωνίας, να
διατηρήσουν και φυλάξουν τα δεδοµένα χρέωσης για όσο διάστηµα είναι υποχρεωµένα.
Ακόµα τα Μέρη είναι υποχρεωµένα να επιστρέψουν οποιοδήποτε εξοπλισµό και ή
µηχανήµατα υπάρχουν στα υποστατικά τους και είναι ιδιοκτησία του άλλου µέρους, καθώς
και να επαναφέρουν το χώρο στην προ της Συνεγκατάστασης κατάσταση.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

(Η αίτηση θα πρέπει να ανατυπωθεί σε επιστολόχαρτο της εταιρείας)
Ηµεροµηνία
Προς:
ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ)
∆ιευθυντή Εθνικής και ∆ιεθνούς Χονδρικής Αγοράς
Οδός Τηλεπικοινωνιών
Τ.Θ. 24929,
1396, Λευκωσία
Κύριε,
Με τη συνηµµένη αίτηση σας υποβάλλουµε αίτηµα για έναρξη διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη
συµφωνίας για παροχή Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον/την
…………………………………..………… στο τηλέφωνο …………………………..
για τις απαραίτητες
συνεννοήσεις.
Με τιµή
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Συνηµµένο: Παραγγελία Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης
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