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1. ΓΔΝΗΚΑ  
 

1.1. ΚΟΠΟ 

 

Ζ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ππφ-βξφρν, 

ε νπνία εμεηδηθεχεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα παξέρεη Πιήξσο Αδεζκνπνίεηε θαη Μεξηδφκελε 

Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν & ππν–βξφρν θαη ηηο ζπλαθείο επθνιίεο, (εθεμήο Πξνζθνξά), κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, ακεξνιεςίαο θαη θνζηνζηξέθεηαο, εθδίδεηαη ζε εθαξκνγή ηεο 

ππ‟αξηζ. 388/012/31.5.06 ΑΠ ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 932/Β/18-7-2006), ηνπ Νφκνπ 3431/2006, ησλ Οδεγηψλ 

2002/21/ΔΚ θαη 2002/19/ΔΚ θαη απνηειεί αλαζεψξεζε ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξά Αλαθνξάο 

Πιήξσο Αδεζκνπνίεηεο θαη Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν, φπσο απηή εγθξίζεθε 

απφ ηελ ΔΔΣΣ κε ηηο 217/29/18-5-2001, 228/23/6.9.2001, 238/95/14.12.01, 253/87/21.5.2002, 

277/63/28.2.03 απνθάζεηο ηεο  

 

1.2 OΡΗΜΟΗ 

 

Λέμεηο ή θξάζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο Αδεζκνπνίεηεο 

Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν, έρνπλ ηελ έλλνηα ε νπνία ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 

2887/2000/ΔΚ, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ζ‟ απηφλ, ζην Ν.3431/2006 θαη ελ γέλεη ζηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ειιείςεη 

δε απηψλ, ζην ζρεηηθφ δεπηεξνγελέο δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο ζηηο Οδεγίεο 

2002/21/ΔΚ θαη 2002/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 

Σνπηθόο βξόρνο : Σν θπζηθφ θχθισκα ζπλεζηξακκέλνπ δεχγνπο κεηαιιηθψλ θαισδίσλ, πνπ 

ζπλδέεη ην ηεξκαηηθφ ζεκείν {ππάξρνληα θαηαλεκεηή θηηξίνπ (escalit) ή ην θνπηί δηαθιάδσζεο 

(ραιχβδηλν) κεηά ηνλ αθξαίν δηαθιαδσηή (box)} ηνπ Γεκφζηνπ ζηαζεξνχ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ 

ηνπ ΟΣΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή κε ηνλ Γεληθφ Καηαλεκεηή ηνπ ΟΣΔ (ηκήκα Α-Β-Γ 

ηνπ ζρήκαηνο 1). 

 

Σνπηθόο ππν-βξόρνο : Σν ηκήκα ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ πνπ ζπλδέεη ην ηεξκαηηθφ ζεκείν 

{ππάξρνληα θαηαλεκεηή θηηξίνπ (escalit) ή ην θνπηί δηαθιάδσζεο (ραιχβδηλν) κεηά ηνλ αθξαίν 

δηαθιαδσηή (box)} ηνπ δεκφζηνπ ζηαζεξνχ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ζπλδξνκεηή, κε ηνλ Τπαίζξην Καηαλεκεηή (KV ή ONU) ζην Γεκφζην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ δίθηπν 

ΟΣΔ (ηκήκα Α-Β ηνπ ζρήκαηνο 1). 

 

Δλεξγόο ηνπηθόο βξόρνο: Ο ηνπηθφο βξφρνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ PSTN/ISDN ζε ζπλδξνκεηή. 

 

Αλελεξγόο ηνπηθόο βξόρνο : Ο ηνπηθφο βξφρνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζε ζπλδξνκεηή.  

 

Πιήξσο αδεζκνπνίεηε πξόζβαζε ζηνλ ηνπηθό βξόρν: Ζ παξνρή ζε Σ.Π. πξφζβαζεο ζηνλ 

ηνπηθφ βξφρν ή ζηνλ ηνπηθφ ππν-βξφρν ηνπ ΟΣΔ, ε νπνία επηηξέπεη ρξήζε ηνπ πιήξνπο θάζκαηνο 

ζπρλνηήησλ ηνπ ζπλεζηακκέλνπ δεχγνπο κεηαιιηθψλ αγσγψλ. 

 

Μεξηδόκελε Πξόζβαζε ζηνλ ηνπηθό βξόρν: Ζ παξνρή ζε Σ.Π. πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ή 

ππν-βξφρν ηνπ ΟΣΔ, ε νπνία επηηξέπεη ρξήζε ηεο κε- θσλεηηθήο πεξηνρήο ηνπ θάζκαηνο 

ζπρλνηήησλ ηνπ ζηξεπηνχ δεχγνπο κεηαιιηθψλ αγσγψλ. Ο ηνπηθφο βξφρνο ζπλερίδεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ, γηα ηελ παξνρή ηειεθσληθήο ππεξεζίαο PSTN ή ISDN ζηνλ 

ζπλδξνκεηή. 
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ρεηηθέο ππεξεζίεο Σνπηθνύ Βξόρνπ : Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζε ζπλαθείο επθνιίεο νη 

νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο πιήξνπο θαη κεξηδφκελεο 

πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν, φπσο ε πλεγθαηάζηαζε θαη ηα πλδεηηθά θαιψδηα. 

 

Παξάδνζε – Παξαιαβή (ΠΠ) : Ζ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο-παξαιαβήο :  

 ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε, 

 ηνπ ηθξηψκαηνο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ εηθνληθή ζπλεγθαηάζηαζε, 

 ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε ζχκκηθηε ζπλεγθαηάζηαζε 

 ηεο ζχλδεζεο ηνπ ΔΚΣ κε ην ΔΞΚ ζηελ απνκαθξπζκέλε ζπλεγθαηάζηαζε, 

 ηεο ζχλδεζεο ηνπ ΚΟΗ ΟΣΔ κε ην ΚΟΗ Παξφρνπ ζην ΦΤΠ-ΟΣΔ .  

 

εκείν Οξηνζέηεζεο (Ο) : Σν ζεκείν ζχλδεζεο ησλ δηθηχσλ ηνπ T.Π. θαη ηνπ  ΟΣΔ. 

 

Κνηλό Φξεάηην Τπνδνρήο Σ.Π. (ΦΤΠ-ΟΣΔ) : Σππνπνηεκέλν θξεάηην ΟΣΔ, θαηαζθεπαζκέλν 

βάζεη πξνδηαγξαθψλ ΟΣΔ γηα ηελ ζχλδεζε & δηαρείξηζε ησλ ΔΞΚ – ΔΚΣ θαη ηνπ ΚΟΗ Φπζηθήο 

πλεγθαηάζηαζεο. 

 

Φξεάηην Τπνδνρήο Σ.Π. (ΦΤΣΠ.) : Σππνπνηεκέλν θξεάηην θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ Σ.Π. βάζεη 

πξνδηαγξαθψλ ΟΣΔ γηα ηελ ζχλδεζε & δηαρείξηζε ησλ ΔΞΚ – ΔΚΣ ζηελ πεξίηπσζε 

απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηάζηαζεο ζε θέληξα κε ιηγφηεξνπο απφ 5000 ζπλδξνκεηέο.  

 

Δμσηεξηθό πλδεηηθό Καιώδην (ΔΞΚ) : Σν Πνιπδεπγηθφ θαιψδην ζπλεζηξακκέλσλ ράιθηλσλ 

δηπιαγσγψλ, ην νπνίν ζπλδέεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σ.Π. κε ην εκείν Οξηνζέηεζεο (ΦΤΠ 

ΟΣΔ/ΦΤΠ Σ.Π.). 

 

Δζσηεξηθό πλδεηηθό Καιώδην (ΔΚ): Σν Πνιπδεπγηθφ θαιψδην ζπλεζηξακκέλσλ ράιθηλσλ 

δηπιαγσγψλ πνπ ζπλδέεη ηνλ Γελ. Καηαλεκεηή ΟΣΔ κε ηνλ ελδηάκεζν θαηαλεκεηή ηνπ Σ.Π. πνπ 

βξίζθεηαη ζην ρψξν ζπλεγθαηάζηαζεο εληφο ηνπ Αζηηθνχ θέληξνπ. 

 

Δζσηεξηθό πλδεηηθό Καιώδην Σεξκαηηζκνύ (ΔΚΣ) : Σν Πνιπδεπγηθφ θαιψδην 

ζπλεζηξακκέλσλ ράιθηλσλ δηπιαγσγψλ πνπ ζπλδέεη ηνλ Γελ. Καηαλεκεηή ΟΣΔ κε ην ΔΞΚ ησλ 

Σ.Π. κέζσ ζπλδέζκνπ (κνχθαο) εληφο ηνπ ΦΤΠ. 

 

ύλδεζκνο (Μνύθα) : Ζ θπζηθή έλσζε πνπ πινπνηεί ν ΟΣΔ απνθιεηζηηθά γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ζχλδεζεο ηνπ ΔΞΚ κε ην ΔΚΣ 

 

Αζηηθό Κέληξν (ΑΚ): Σα θέληξα ηνπ ΟΣΔ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη θαηαλεκεηέο ΟΣΔ 

 

«Τπαίζξηα Μνλάδα δηθηύνπ (Cabinet - Κακπίλα): Μεηαιιηθή θαηαζθεπή ππαίζξηαο ή 

εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 2x1 κέηξα (ΜρΠ)  πνπ εγθαζίζηαηαη επί βάζεο 

κπεηφλ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ, απαηηνχκελν γηα ηελ παξνρή απφ ηνλ Σει. Πάξνρν ππεξεζηψλ 

ιηαληθήο κέζσ ηεο παξερφκελεο ΑΠΣΒ, εμνπιηζκφ, ν νπνίνο δχλαηαη ελδεηθηηθά  λα πεξηιακβάλεη 

ηειεπηθνηλσληαθφ (φπσο κνλάδεο κεηάδνζεο & ζπλδξνκεηηθέο), ειεθηξνληθφ, ειεθηξνινγηθφ 

εμνπιηζκφ, κεηξεηή ξεχκαηνο, θαιψδηα, πιηθφ ηεξκαηηζκνχ θαισδηψζεσλ, αλνξζσηέο, 

ζπζζσξεπηέο, εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο, απηνκαηηζκνχο, θ.ι.π. θαη  ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο 

εμνπιηζκφο δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 
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Φαληαζηηθόο Αξηζκόο (αξηζκόο βξόρνπ): Ο αξηζκφο πνπ νξίδεη κνλνζήκαληα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηξεπηφ δεχγνο κεηαιιηθψλ αγσγψλ πνπ ηεξκαηίδεη ζην ζπλδξνκεηή, απνηειψληαο ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ βξφρνπ.» 

 

1.3. ΤΝΣΜΖΔΗ 

 

ΑΚ  Αζηηθφ Κέληξν 

ΓΚΟ  Γεληθφο Καηαλεκεηήο ΟΣΔ 

ΔΚ  Δλδηάκεζνο Καηαλεκεηήο 

ΔΚ  Δζσηεξηθφ πλδεηηθφ Καιψδην 

ΔΞΚ  Δμσηεξηθφ πλδεηηθφ Καιψδην 

ΔΚΣ  Δζσηεξηθφ πλδεηηθφ Καιψδην Σεξκαηηζκνχ 

ΦΤΠ  Φξεάηην Τπνδνρήο Σ.Π. 

Ο  εκείν Οξηνζέηεζεο 

KV  Τπαίζξηνο Καηαλεκεηήο Γηθηχνπ Υαιθνχ 

ONU  Τπαίζξηνο Καηαλεκεηήο Οπηηθνχ Γηθηχνπ Πξφζβαζεο 

ΚΟΗ  Καιψδην νπηηθψλ Ηλψλ 

ΠΡΟΦΟΡΑ  Ζ ηερληθή κειέηε, ν πξνυπνινγηζκφο & ην ζθαξίθεκα ή ζρέδην 

ΠΠΠ  Πξσηφθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο 

ΔΝΣνΒ  Δλεξγφο ηνπηθφο βξφρνο 

ΑΝΣνΒ  Αλελεξγφο ηνπηθφο βξφρνο 

ΠΣνΒ  Πιήξεο ηνπηθφο βξφρνο 

ΜΣνΒ  Μεξηδφκελνο ηνπηθφο βξφρνο 

ΣνΤΒ  Σνπηθφο ππν-βξφρνο 

ΔΝΣνΤΒ   Δλεξγφο ηνπηθφο ππν –βξφρνο 
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ΑΝΣνΤΒ  Αλελεξγφο ηνπηθφο ππν-βξφρνο 

FCFS  First come first served 

Σ  Σειεθσληθή ζχλδεζε 

ΓΑ Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ππεξεζίαο 

ΥΔΠ Υνλδξηθή επξπδσληθή πξφζβαζε 

 

1.4. ΑΡΥΖ ΣΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ – ΤΜΦΧΝΗΑ 

 

εκαληηθφ κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην δίθηπν ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ,  ΟΣΔ θαη Σ.Π. 

είλαη «εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα», ηφζν γηα εκπνξηθνχο, αιιά θπξίσο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη 

αθεξαηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. 

 

πλεπψο, ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ην πξνζσπηθφ ηνπο, θαη γεληθφηεξα νη εμσηεξηθνί 

ζπλεξγάηεο ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηνχο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο 

δεζκεχνληαη ξεηά θαη εγγξάθσο γηα ηε κε γλσζηνπνίεζε ζε ηξίηνπο ή ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηνχο 

επηρεηξήζεηο, φισλ ησλ θνηλνπνηεζεηζψλ πιεξνθνξηψλ, εγγξάθσλ ή ζηνηρείσλ, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη εγγξάθσο απφ ην θάζε κέξνο σο εκπηζηεπηηθέο θαη απφξξεηεο, θαη ηηο νπνίεο 

αληαιιάζζνπλ, ή πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα 

ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο ΑΠΣΒ ή θαη πλεγθαηάζηαζεο θαη ινηπψλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, δπλάκεη 

ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο, θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο θαη κεηά ηε ιχζε ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο. ε 

εθπιήξσζε ηεο σο άλσ δέζκεπζήο ηνπο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

ηήξεζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαη απφ θάζε έλα απφ ηα ζηειέρε, 

ππαιιήινπο, εξγνιάβνπο θαη ινηπνχο ζπλεξγάηεο ηνπο.  

 

Οη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο 

νπνίνπο αξρηθά δηαηέζεθαλ ή/θαη γηα λα επηηξέςνπλ ζηα πκβαιιφκελα κέξε λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζην πιαίζην ηεο Πξνζθνξάο ή/θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο ή/θαη λα 

δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απφ ηε ζχκβαζε. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εμαζθάιηζε ησλ 

αλσηέξσ ππνγξάθεηαη ζπκθσλία εκπηζηεπηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ ΟΣΔ θαη ηνπ Σ.Π. (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

1). Δηδηθά ν ΟΣΔ εμαζθαιίδεη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ ίδην ζηα πιαίζηα 

παξνρήο ΑΠΣΒ ζηνλ Σ.Π., δελ ρξεζηκνπνηνχληαη (κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν) απφ ην ιηαληθφ άθξν 

ηνπ ΟΣΔ. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία ππνγξάθεηαη εθάπαμ, πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο ππεξεζία ΑΠΣΒ ή 

θαη πλεγθαηάζηαζεο θαη ινηπψλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, ηελ νπνία ιακβάλεη ν Σ. Π. δπλάκεη ηεο 

παξνχζαο Πξνζθνξάο θαη πεξηιακβάλεη ξεηή δέζκεπζε αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

 

Ζ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο ησλ κεξψλ απφ ην παξφλ άξζξν εθηείλεηαη ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη θάζε ηπρφλ δηαζηήκαηνο αλαλέσζεο ηεο 

ηζρχνο ηεο, θαη γηα δχν (2) έηε κεηά ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιχζε ή ιήμε απηήο. Δηδηθά δε, ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ νηνπδήπνηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ 

γλσζηνπνηνχληαη νπνηεδήπνηε κεηά ηελ θαζ‟νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο παξνχζαο. 

 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάινπλ ζηνλ αληηζπκβαιιφκελφ 

ηνπο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή δεκία πνπ απηφο ππέζηε εμ αηηίαο ηεο σο άλσ παξαβίαζεο ηεο 
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ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο ή ηνπο ελ γέλεη ζπλεξγάηεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο . 

 

1.5. ΔΚΥΧΡΖΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ  

 

Με εμαίξεζε ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ΠΡΟΦΟΡΑ, ν Σ.Π. 

δελ απνθηά θαλέλα εκπξάγκαην δηθαίσκα, ηίηιν ηδηνθηεζίαο ή/ θαη βάξνο επί ησλ αθηλήησλ θαη 

θηλεηψλ ηδηνθηεζίαο, λνκήο ή/θαη ρξήζεο ηνπ ΟΣΔ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη ηηο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ.  

 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ δχλαληαη λα εθρσξήζνπλ νιηθψο ή κεξηθψο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ ζχκβαζε ε νπνία ζα ππνγξαθεί κε βάζε ηελ παξνχζα ΠΡΟΦΟΡΑ, ή λα κεηαβηβάζνπλ 

νιηθψο ή κεξηθψο δηθαίσκαηα ή ππνρξεψζεηο, ή λα αλαζέζνπλ ηελ εθηέιεζε απηψλ, ρσξίο ηελ 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, άιισο παξέρεηαη δηθαίσκα έγγξαθεο 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ παξφρνπ θαη ΟΣΔ.  

Καη΄ εμαίξεζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δχλαηαη λα εθρσξήζεη ην δηθαίσκα 

είζπξαμεο ησλ απαηηήζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ε νπνία ζα ππνγξαθεί κε βάζε ην 

παξφλ, ζε αλαγλσξηζκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα ηεο Διιάδνο ή/ θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε νπνηαδήπνηε κνξθή εθρψξεζεο απαίηεζεο απφ ηνλ ΟΣΔ, θαζψο θαη νιηθή ή 

κεξηθή κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο, ή αλάζεζε εθηέιεζεο ππνρξέσζεο κε βάζε ηελ Παξνχζα 

Πξνζθνξά, ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απηφο θέξεη, σο Πάξνρνο 

κε εκαληηθή Ηζρχ ζηελ εζληθή αγνξά ρνλδξηθήο παξνρήο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο (πιήξσο θαη 

κεξηδφκελεο) ζε κεηαιιηθνχο βξφρνπο θαη ππνβξφρνπο.  

 

1.6. ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 

 

ε πεξίπησζε πνπ έλα πκβαιιφκελν κέξνο δελ ηεξεί ππαίηηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ παξνχζα Πξνζθνξά, ηφηε ην άιιν κέξνο δχλαηαη κε έγγξαθε εηδνπνίεζε λα ηάμεη πξνζεζκία 

ελφο (1) κελφο γηα ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Ζ παξάγξαθνο 1 ηεο παξνχζαο δηάηαμεο δελ πεξηνξίδεη ζε ηίπνηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ Σ.Π απφ ηελ 

θείκελε ελ ηζρχ λνκνζεζία θαη ηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ, ηδίσο ην δηθαίσκά ηνπ λα 

ππνβάιιεη θαηαγγειία ζηελ ΔΔΣΣ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 3431/2006, ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ ΟΣΔ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα 

πξνζθνξά. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά 

Αλαθνξάο, ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε ελ ηζρχ 

λνκνζεζία.  

 

1.7. ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Κάζε έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε νθείιεη λα κελ αλαθέξεη ή ρξεζηκνπνηεί κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ηα ινγφηππα ή ζήκαηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ άιινπ Μέξνπο 

θαη/ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ Δηαηξηψλ ηνπ ή γισζζηθνχο φξνπο πνπ λα εκπεξηέρνπλ, λα ππνδειψλνπλ 

ή αλαθέξνπλ ηα νλφκαηα άιινπ Μέξνπο θαη/ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ Δηαηξηψλ ηνπ ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ. Δπίζεο, ζπκθσλείηαη λα κελ πξνβεί επηπιένλ ζηελ έθδνζε ή 

ηελ ρξήζε πιηθνχ δηαθήκηζεο, πξνψζεζεο πσιήζεσλ, αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Σχπν ή άιινπ πιηθνχ 

δεκνζηφηεηαο ζηα νπνία αλαθέξνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα ήκαηα, ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ άιινπ Μέξνπο. 
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1.8. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

 

Καλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ θαζίζηαηαη ππαίηην γηα νπνηαδήπνηε αδπλακία 

εθπιήξσζεο ή κε πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

παξνχζα Πξνζθνξά, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή ε απνηπρία νθείιεηαη ζε γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο. 

Χο γεγνλφο αλσηέξαο βίαο ζεσξείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θάζε γεγνλφο ην 

νπνίν βξίζθεηαη εθηφο ηεο ζθαίξαο επηξξνήο ησλ κεξψλ θαη ην νπνίν αληηθεηκεληθά δελ ζα 

κπνξνχζε λα απνηξαπεί νχηε κε ηελ επίδεημε άθξσο εμεηδηαζκέλεο επηκέιεηαο, εθφζνλ απηφ 

ζπλεπάγεηαη αληηθεηκεληθή αδπλακία ηνπ πιεηηφκελνπ κέξνπο πξνο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ. 

ε πεξίπησζε επέιεπζεο γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα θαη ζπλδένληαη αηηησδψο κε ηελ αλσηέξσ βία αλαζηέιινληαη γηα 

φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ γεγνλφησλ απηψλ.  

 

Δκθαληδνκέλνπ ιφγνπ αλσηέξαο βίαο πνπ δελ ζα είλαη θνηλψο γλσζηφο, ην πιεηηφκελν Μέξνο 

ππνρξενχηαη, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο εκθαλίζεσο ηνπ, λα ηνλ γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο 

ζην άιιν Μέξνο. Δλφζσ πθίζηαηαη θαη δηαξθεί ν ιφγνο ηεο αλσηέξαο βίαο θαηά ηα αλσηέξσ, ηα 

Μέξε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

δεκηψλ πνπ ήζειε πξνθχςνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ θάζε εχινγε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα 

άξνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα απνηειέζκαηα νπνηαζδήπνηε θαηάζηαζεο αλσηέξαο βίαο θαη επίζεο 

λα αλαδεηνχλ εχινγεο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ επίηεπμε ηζνδχλακσλ απνηειεζκάησλ 

ζχκθσλα κε ηε χκβαζε θαη ηελ παξνχζα Πξνζθνξά. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο ζπλερηζηνχλ γηα ρξνληθή πεξίνδν 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ηφηε ηα Μέξε ζα ζπλελλνεζνχλ κε θαιή πίζηε πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο ή γηα λα 

ηξνπνπνηήζνπλ (εθ' φζνλ είλαη επαξθψο δηθαηνινγεκέλν) ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηεο 

παξνχζαο Πξνζθνξάο ζπλεπεία ηεο εμαθνινχζεζεο ηεο αλσηέξαο βίαο, θαη λα θαζνξίζνπλ 

ηαπηφρξνλα ηηο πεξαηηέξσ ζρέζεηο ηνπο. 

Αλ ηα Μέξε δελ θαηνξζψζνπλ λα ζπκθσλήζνπλ λα αλαιάβνπλ δξάζε ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο 

φξνπο ηεο χκβαζεο ή λα ιχζνπλ ηε χκβαζε θαηφπηλ ακνηβαίαο ζπκθσλίαο, ηφηε, ζε πεξίπησζε 

δηάξθεηαο ησλ γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο κεγαιχηεξεο απφ ελελήληα (90) εξγάζηκεο εκέξεο (εθηφο 

εάλ κε βάζε δηάηαμε ηεο παξνχζαο πξνβιέπεηαη ζπληνκψηεξε πξνζεζκία), νπνηνδήπνηε ησλ 

Μεξψλ έρεη ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε χκβαζε, εηδνπνηψληαο εγγξάθσο ην άιιν Μέξνο, 

ρσξίο λα παξαβιάπηνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πθίζηαλην πξηλ απφ ηελ ελ ιφγσ 

ιχζε ηεο χκβαζεο, δειαδή θάζε Μέξνο ζα εθπιεξψζεη φιεο ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

είραλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο. 

Σν δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηνπ ΟΣΔ ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ηνπ 

επηβάιινληαη δπλάκεη ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 388/012/2006. 

 

1.9. ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ-ΔΤΘΤΝΖ 

 

Καζέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε επζχλεηαη έλαληη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ θαη ππνρξενχηαη 

λα απνθαηαζηήζεη απηφλ πιήξσο: 

 γηα νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή, απψιεηα, θζνξά ή δεκηά πξνθαιέζεη νπνηνδήπνηε εμ απηψλ, θαη 

ε νπνία νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ, ππαιιήισλ ηνπ, πξνζηεζέλησλ ή βνεζψλ εθπιήξσζεο 

απηνχ, ή νπνηαδήπνηε ελ γέλεη πξφζσπν ρξεζηκνπνηεί απηφ πξνο εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ επί ηεο 

πεξηνπζίαο, θηλεηήο θαη αθίλεηεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ,. 
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 γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή ζσκαηηθήο βιάβεο ή βιάβεο ηεο πγείαο πξνζψπσλ, ε 

νπνία νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ, ππαιιήισλ, πξνζηεζέλησλ ή βνεζψλ εθπιήξσζεο απηνχ 

ή νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη πξνζψπνπ ρξεζηκνπνηεί απηφ πξνο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο. 

 γηα θάζε ζεηηθή δεκία ηνπ πξνεξρφκελε απφ αμίσζε ηξίηνπ θαη ε νπνία νθείιεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο ή ζε πξνζβνιή 

δηθαησκάησλ ερεκχζεηαο/ απνξξήηνπ ηξίησλ. 

 

Ο ΟΣΔ θέξεη ηελ επζχλε ησλ εξγαζηψλ ζηα ΑΚ ηνπ πξνθεηµέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί Μεξηδφκελε 

Πξφζβαζε. 

 

Αληίζηνηρα, ν ΟΣΔ νπδεµία επζχλε θέξεη γηα ηηο εξγαζίεο ζην ρψξν ηνπ Σ.Π.  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο) ή ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε, νη νπνίεο γίλνληαη 

απφ ηνλ Σειεπ. Πάξνρν ή απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην (ν νπνίνο δελ αλήθεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΣΔ 

νχηε άιισο ζπλδέεηαη κε απηφλ, ηδίσο κε ζρέζε πξνζηήζεσο). 

 

Ο Σ.Π. νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ ΟΣΔ µε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπµβάζεσο- πιαίζην ηα νλφµαηα 

ηνπ εμνπζηνδνηεµέλνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ αηηήζεσλ ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ πξνζσπηθνχ ή 

ζπλεξγαηψλ ηνπ θαζψο θαη γηα θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

 

Ο Σ.Π. νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ ΟΣΔ µε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο γηα θπζηθή/ ζχκκηθηε 

ζπλεγθαηάζηαζε, ηα αηηνχκελα απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, ΑΓΣ ή 

δηαβαηεξίνπ, πξφζθαηε θσηνγξαθία ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ 

ηνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν θπζηθήο / ζχκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο. 

 

1.10. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ - ΗΥΤΟΝ ΓΗΚΑΗΟ 

 

Σα πκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ θαη ηπρφλ δηαθσληψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξκελεία θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.  

 

Ζ παξνχζα Πξνζθνξά  ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην θαη αξκφδηα δηθαζηήξηα 

γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.  

 

1.11. ΔΠΗΚΔΦΑΛΗΓΔ 

 

Οη επηθεθαιίδεο ησλ άξζξσλ θαη ησλ παξαγξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα είλαη κφλν 

πξνο δηεπθφιπλζε θαη δελ απνηεινχλ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν φξνπο απηήο. 

 

1.12. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Σα παξαξηήκαηά ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, θαη θαιχπηνπλ 

πιήξσο φια φζα αλαθέξνληαη ζ‟ απηήλ.  
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2. ΠΑΡΟΥΖ ΑΓΔΜΟΠΟΗΖΣΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΟΝ ΣΟΠΗΚΟ ΒΡΟΥΟ 

ΚΑΗ ΤΠΟ-ΒΡΟΥΟ 
 

2.1. ΖΜΔΗΑ ΠΡΟΒΑΖ – ΠΑΡΟΥΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

 

2.1.1. ηνηρεία δηθηύνπ ηνπ ΟΣΔ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξόζβαζε ζηνλ ηνπηθό βξόρν: 

 

 Γεληθφο Καηαλεκεηήο ΟΣΔ (ΓΚΟ)  

 Τπαίζξηνο Καηαλεκεηήο (KV ή ONU) 

 

Πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε αηηήκαηνο παξνρήο Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΣνΒ) απφ Γεληθφ Καηαλεκεηή ΟΣΔ 

(ΓΚΟ) ν Σ.Π. ζα πξέπεη λα έρεη πινπνηήζεη πλεγθαηάζηαζε (Απνκαθξπζκέλε, ή Φπζηθή ή 

Δηθνληθή ή χκκηθηε) κε ζχλδεζε ζηνλ ΓΚΟ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Κεθάιαην 3 ηεο 

παξνχζαο. 

 

Πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε αηηήκαηνο γηα παξνρή ππν-βξφρνπ απφ ππαίζξην θαηαλεκεηή ΟΣΔ (KV ή 

ONU) ν Σ.Π. ζα πξέπεη λα έρεη πινπνηήζεη απνκαθξπζκέλε ζπλεγθαηάζηαζε κε ζχλδεζε ζηνλ 

αληίζηνηρν ππαίζξην θαηαλεκεηή ΟΣΔ ν νπνίνο εμππεξεηεί ηνλ αληίζηνηρν ππν-βξφρν, ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην Κεθάιαην 3 ηεο παξνχζαο. 

 

Ζ δηάζεζε βξφρνπ ή ππν-βξφρνπ ζε Σ.Π. είλαη δπλαηή εάλ δελ ζπληξέρεη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο 

κε δηαζεζηκφηεηαο φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ παξαγξ. 2.2.4. ηεο παξνχζαο  

 

Ζ δπλαηφηεηα παξνρήο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ ππφ–βξφρν θαζψο θαη ν κέγηζηνο δπλαηφο αξηζκφο 

απηψλ ζα πξνθχπηεη κφλν κεηά ηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο ηερληθήο κειέηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

Τπαίζξην Καηαλεκεηή, ηελ νπνία ζα αηηείηαη ν Σ.Π., ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο 

ζηελ ελφηεηα 3.7 ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο. 

 

Σα αηηήκαηα παξνρήο βξφρνπ / ππν-βξφρνπ ππνβάιινληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ 

(Π.. ΟΣΔ) ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ θεθάιαην 

θαζψο θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11. 

 

 

 
 

 

 

2.1.2. Παξνρή Πιεξνθνξηώλ από ηνλ ΟΣΔ 

 

Ο ΟΣΔ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε βάζεο γεληθψλ θαη 

εηδηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν 

    Τπαίθπιορ 
    Κασανεμησήρ (KV) 

  Απεπφόμενο Δίκστο  

 Κύπιο Δίκστο 

 

               Γενικόρ  

       Κασανεμησήρ (ΓΚΟ) 

  

Γ 
   Β 

eskalit         

κσιπίοτ 

A 

ΥΖΜΑ 1 :    ΚΤΡΗΟ & ΑΠΔΡΥΟΜΔΝΟ ΓΗΚΣΤΟ 
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(ΑΠΣνΒ). Ζ βάζε πιεξνθνξηψλ παξέρεη ζηνπο Σ.Π. επαξθή πιεξνθφξεζε, ζε ζηνηρεία πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν. O 

OTE αλαξηά ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ www.otewholesale.gr πίλαθεο κε ηηο δηαζέζηκεο γεληθέο 

πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2.Α, νη νπνίεο είλαη δεκνζίσο δηαζέζηκεο.  

Οη γεληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 2Β είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ απφ ηνπο 

Σ.Π. νη νπνίνη έρνπλ ππνγξάςεη ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ΑΠΣνΒ κε ηνλ ΟΣΔ. Ο ΟΣΔ 

ππνρξενχηαη λα θξαηά επηθαηξνπνηεκέλεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 2Β. ηελ πεξίπησζε 

φπνπ νη  πιεξνθνξίεο ησλ πεξηπηψζεσλ 5 θαη 6 ηνπ Παξαηήκαηνο 2Β δελ είλαη δηαζέζηκεο απφ ην 

Π.. ΟΣΔ  ηφηε ν Σ.Π. ππνβάιεη εγγξάθσο ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθή αίηεζε δειψλνληαο ηα θέληξα γηα ηα 

νπνία επηζπκεί ηηο ζπγθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ αίηεζεο φπσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην Π.. ΟΣΔ. 

 

Οη εηδηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 2Γ ζα παξέρνληαη ζηνλ Σ.Π. πνπ έρεη ππνγξάςεη 

ζπκθσλία ΑΠΣΒ θαη δεηά ππεξεζίεο ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ γηα ηνλ αληίζηνηρν ππαίζξην 

θαηαλεκεηή. Οη εηδηθέο πιεξνθνξίεο εθφζνλ δελ είλαη δηαζέζηκεο, ζα παξέρνληαη ην αξγφηεξν 

εληφο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ, απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνλ Σ.Π. ζηνλ 

ΟΣΔ. Όινη νη Σ.Π. νη νπνίνη έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλίεο ΑΠΣΒ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εηδηθέο 

πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο νη ίδηνη ή θάπνηνο άιινο Σ.Π. έρεη αηηεζεί. 

Ο ΟΣΔ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 2Γ θαη ηελ 

δεκηνπξγία θαηάιιειεο δηεπαθήο κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ, ψζηε νη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο λα είλαη 

άκεζα πξνζβάζηκεο απφ ηνπο Σ.Π. νη νπνίνη έρνπλ ππνγξάςεη ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

ΑΠΣνΒ κε ηνλ ΟΣΔ. 

Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ παξαξηεκάησλ 2Α, 2B θαη 2Γ ηνπ παξαξηήκαηνο ζα 

γίλεηαη άκεζα, πιελ αιιαγψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ, νη νπνίεο ζα πξέπεη 

λα αλαθνηλψλνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο λσξίηεξα. Απξφβιεπηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο κφιηο εκθαληζηεί ε αληίζηνηρε αλάγθε γηα ηηο αιιαγέο απηέο. 

 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πξνζθνξά, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη: 

OTE A.E. 

Δ/νζε Εμποπικήρ Ανάπηςξερ Παπόσων  

Υποδ/νζε Ανάπηςξερ Υπεπεζιών Ππόζβαζερ & Εςπςδωνικόηεηαρ 

Δ.Μ. ΟΤΕ, Κεθιζίαρ 99, 151 25 Μαπούζι,  

Τελέθ  : 210 611 5596 

Fax  : 210 611 7899 

 

2.2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΒΡΟΥΧΝ   

 

2.2.1. Δίδε αηηήζεσλ 

 Αίηεζε παξνρήο ΔΝΣνΒ, ε νπνία αθνξά ην ζπλεζηξακκέλν δεχγνο κεηαιιηθψλ θαισδίσλ 

κέζσ ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη ηειεθσληθέο ή ISDN ππεξεζίεο ζε πθηζηάκελνπο ζπλδξνκεηέο 

ηνπ ΟΣΔ (κε ή ρσξίο θνξεηφηεηα αξηζκνχ).  (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3) 

 Αίηεζε παξνρήο  ΑΝΣνΒ, ε νπνία αθνξά ην ζπλεζηξακκέλν δεχγνο κεηαιιηθψλ θαισδίσλ 

κέζσ ηνπ νπνίνπ δελ παξέρνληαη ηειεθσληθέο ή ISDN ππεξεζίεο ζε πθηζηάκελνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπ ΟΣΔ, (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4). 

 Αίηεζε παξνρήο MToB, ε νπνία αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε ελεξγφ ζπλεζηξακκέλν δεχγνο 

κεηαιιηθψλ θαισδίσλ κέζσ ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη ζε ζπλδξνκεηέο ηνπ ΟΣΔ ππεξεζίεο 

θσλεηηθήο ηειεθσλίαο (POTS), ή θαη ππεξεζίεο ΗSDN βαζηθήο πξφζβαζεο (BRA) 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5). 

 Αίηεζε παξνρήο  ΔΝΣνΤΒ, ε νπνία αθνξά ην ζπλεζηξακκέλν δεχγνο κεηαιιηθψλ θαισδίσλ 

(ην νπνίν ζπλδέεηαη ζην KV ή ONU) κέζσ ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη ηειεθσληθέο ή ISDN 
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ππεξεζίεο ζε πθηζηάκελνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ ΟΣΔ (κε ή ρσξίο θνξεηφηεηα αξηζκνχ) 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6). 

 Αίηεζε παξνρήο  AΝΣνΤΒ, ε νπνία αθνξά ην αλελεξγφ ζπλεζηξακκέλν δεχγνο κεηαιιηθψλ 

θαισδίσλ (ην νπνίν ζπλδέεηαη ζην KV ή ΟΝU) κέζσ ηνπ νπνίνπ δελ παξέρνληαη ππεξεζίεο ζε 

πθηζηάκελνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ ΟΣΔ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7) 

 Αίηεζε κεηάβαζεο ζε ΠΣνΒ κε θαηάξγεζε αλά πεξίπησζε ΠΣνΒ,  ΜΣνΒ, ζχλδεζεο 

Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (ΥΔΠ), ππεξεζηψλ επηινγήο/πξνεπηινγήο θνξέα (κε ή 

ρσξίο θνξεηφηεηα αξηζκνχ) (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8) 

 Αίηεζε κεηάβαζεο ζε ΜΣνΒ κε θαηάξγεζε αλά πεξίπησζε ΜΣνΒ, ζχλδεζεο Υνλδξηθήο 

Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (ΥΔΠ), (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 13) 

Γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο, ηζρχνπλ αληίζηνηρα αηηήζεηο αθχξσζεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9) θαη 

θαηάξγεζήο ηνπο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10). 

 

Όια ηα αηηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηνπ ΣνΒ ππνβάιινληαη απφ ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν 

κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11. 

Σα αηηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ΣνΒ πξέπεη λα πξνσζνχληαη απφ ηνλ Σ.Π. ζηνλ ΟΣΔ εληφο 

εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην νπνίν δε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο εμνπζηνδφηεζεο/δήισζεο ηνπ θαηαλαισηή.  

 

2.2.2. Έιεγρνο πξσηόηππσλ αηηήζεσλ & εμνπζηνδόηεζεο ζπλδξνκεηή  

 

Ζ πξσηφηππε αίηεζε παξνρήο ΜΣνΒ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ζπλδξνκεηή πξνο ηνλ Σ.Π., 

πεξηιακβάλεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή πξνο ηνλ Σ.Π. γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 12. Ζ εμνπζηνδφηεζε-δήισζε ηνπ ζπλδξνκεηή ηζνδπλακεί αλά 

πεξίπησζε, κε θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιήςε ππεξεζηψλ κέζσ Μεξηδφκελεο 

Πξφζβαζεο ή κέζσ πξφζβαζεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (ΥΔΠ). 

 

Ζ πξσηφηππε αίηεζε παξνρήο ΔΝΣνΒ ή ΔΝΣνΤΒ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ζπλδξνκεηή πξνο ηνλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν πεξηιακβάλεη εμνπζηνδφηεζε-δήισζε ηνπ ζπλδξνκεηή πξνο ηνλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. Ζ εμνπζηνδφηεζε-δήισζε ηνπ 

ζπλδξνκεηή ηζνδπλακεί κε θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ιήςε ηειεθσληθψλ 

(PSTN/ISDN) ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΣΔ θαη αλά πεξίπησζε, επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ 

Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο ή κέζσ ΥΔΠ, ή/θαί ππεξεζηψλ επηινγήο / πξνεπηινγήο θνξέα απφ ηνλ 

πάξνρν δέθηε ή/θαη ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο θνξέα απφ νπνηνδήπνηε άιιν Σ.Π, θαη ηαπηφρξνλα 

απνηειεί αίηεκα γηα λα ιακβάλεη ππεξεζίεο κέζσ ηνπ βξφρνπ απηνχ απφ ηνλ ελ ιφγσ πάξνρν.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ θαηαγγειηψλ εθθηλνχλ απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ . 

 

Οη πξσηφηππεο αηηήζεηο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπλδξνκεηή θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε (φπνπ απηή 

απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ΠΡΟΦΟΡΑ), παξακέλνπλ ζηνλ Σ.Π.. 

 

Ο Σ.Π. ν νπνίνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ αηηήζεσλ, ππνρξενχηαη λα ηηο δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπο ζην ΟΣΔ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε , ν T.Π. ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔΣΣ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

ηεο ΔΔΣΣ, ηηο πξσηφηππεο αηηήζεηο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

δεηήζεθαλ. 
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Ο Σ.Π. πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ ζην Π.. ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα έρεη ζηε 

θαηνρή ηνπ ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο / εμνπζηνδνηήζεηο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, νη νπνίεο 

αθνινπζνχλ ην πξφηππν ηνπ Παξαξηήκαηνο 12. Οη ελ ιφγσ αηηήζεηο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

ππνβάιινληαη ζηνλ Σ.Π. κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:  

i. εγγξάθσο, κε ηελ επηζχλαςε θσηνηππίαο ηαπηφηεηαο, ή  

ii. κε ηειενκνηνηππία, κε ηελ επηζχλαςε θαη απνζηνιή θσηνηππίαο ηαπηφηεηαο, ή 

iii. ειεθηξνληθά, κφλν κε ρξήζε ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο.   

 

 

2.2.3. Αθύξσζε Αίηεζεο 

 

Γηαθξίλεηαη ζε : 

 Οίθνζελ : Αθχξσζε ηεο αίηεζεο απφ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2.4. 

 Με αίηεζε ηνπ Σ.Π. Ο Σ.Π ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη αηηήκαηα αθχξσζεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε (απφ ην Π.. ΟΣΔ) ή ζπκθσλεκέλε κ‟ άιινλ 

ηξφπν εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο αίηεζεο παξνρήο ηνπ ΣνΒ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε αίηεζε 

αθχξσζεο ελδερνκέλσο λα κελ είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζεί.  

 

2.2.4. Δπηιεμηκόηεηα Βξόρνπ / Λόγνη απόξξηςεο αηηεκάησλ ΣνΒ 

 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ αηηήκαηνο παξνρήο ηνπηθνχ βξφρνπ απφ ηνλ Σ.Π. θαη  ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξνχζα πξνζθνξά δηαδηθαζίεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11), ν ΟΣΔ νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη, κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, ηνλ Σ.Π. ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε ή φρη ηνπ αηηήκαηνο. Ο βξφρνο 

ζεσξείηαη επηιέμηκνο φηαλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζχκθσλα κε 

ηα θαησηέξσ:  

 

Α. Λφγνη απφξξηςεο αίηεζεο παξνρήο ηνπηθνχ βξφρνπ 

 

Οη ιφγνη απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπηθνχ βξφρνπ είλαη πεξηνξηζηηθά νη θάησζη:  

 

 Γηα Αλελεξγό βξφρν: 

 Έιιεηςε θπξίνπ ή απεξρφκελνπ δηθηχνπ (ηκήκα Β-Γ ή Β-Α ηνπ ζρήκαηνο1) 

 Γ/λζε εθηφο νξίνπ Α/Κ ζπλεγθαηάζηαζεο 

 Έιιεηςε εηζαγσγήο ζε λέα πνιπθαηνηθία ή ζε κε νινθιεξσκέλε νηθνδνκή  

 Με εμεχξεζε εμνπζηνδνηεκέλνπ αηφκνπ απφ ηνλ αηηνχληα ηειηθφ ρξήζηε ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνζθνξά. 

 Πιεκκειή ή αλαθξηβή ζηνηρεία αίηεζεο 

 Γηα Δλεξγό ή µεξηδόµελν βξφρν: 

 Αλαθξηβή ζηνηρεία αίηεζεο (π.ρ δηαθνξεηηθφ επψλπκν ή επσλπµία ζπλδξνκεηή ή αξηζκφο 

ηειεθψλνπ απφ απηά ηεο αίηεζεο), 

 Έιιεηςε δηθηχνπ ραιθνχ ζην ηκήκα Β-Γ ηνπ ζρήκαηνο 1  

 Αδπλαµία δηθηχνπ ζχλδεζεο (PCM ή Φ/) θαη έιιεηςε δηθηχνπ ραιθνχ 

 Γηεπηινγηθή ζχλδεζε (γηα BRA DDI, PRA ISDN, C2Β)  

 Πνιιαπιφο ζπλδξνκεηηθφο αξηζµφο (MSN)  

 Δηδηθή θχζε ζχλδεζεο (θνηλφρξεζηε ζχλδεζε, θιπ)  

 Γηεχζπλζε ιεηηνπξγίαο ζχλδεζεο εθηφο νξίσλ Α/Κ ζπλεγθαηάζηαζεο 

 Γηα Δλεξγό βξφρν κε παξάιιειε αίηεζε θνξεηφηεηαο: 

 Με θαηάζεζε αίηεζεο θνξεηφηεηαο ζην δεηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 Με θαηάζεζε Απνδεθηήο αίηεζεο θνξεηφηεηαο ζην δεηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα 
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 Αθχξσζε ηεο Αίηεζεο Φνξεηφηεηαο Αξηζκνχ 

 Γηα θάζε είδνπο αίηεκα (ελεξγφ ή αλελεξγφ): 

 Με νινθιεξσκέλε πξνγελέζηεξε αίηεζε απφ άιινλ Σ.Π.  

 Έιιεηςε ειεχζεξνπ δεχγνπο ζην ΔΚ ή ΔΚΣ ηνπ Σ.Π. 

 

ε θάζε πεξίπησζε απφξξηςεο ν ΟΣΔ νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Σ.Π. γηα ηνπο ιφγνπο 

απφξξηςεο θαη γηα ηπρφλ ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ ην αξγφηεξν 

εληφο 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απφξξηςεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. Οη ιφγνη 

απφξξηςεο ηνπ ΟΣΔ νθείινπλ δε φπσο είλαη «αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλνη» ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

Αληαγσληζκνχ ζε πκθσλίεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

 

Β. Ζ αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν δελ είλαη δπλαηή γηα ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

 Γηα ππεξεζίεο εζληθήο αζθάιεηαο ή θαη έθηαθηεο αλάγθεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ΟΣΔ ζα 

ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ ΔΔΣΣ γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ. 

 

2.3. ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

 

2.3.1. Καηάξγεζε Λεηηνπξγνύλησλ Σνπηθώλ Βξόρσλ 

 

Λφγνη θαηάξγεζεο ιεηηνπξγνχλησλ ΣνΒ: 

 Καηάξγεζε ζπλεγθαηάζηαζεο (µαδηθή επηινγή κεηά απφ αίηεκα ηνπ Σ.Π.)  

 Αίηεζε θαηάξγεζεο ηνπ ΣνΒ απφ ηνλ Σ.Π. 

 

2.3.2. Μεηαηξνπή Παξερνκέλσλ Τπεξεζηώλ   

 

Γεδνκέλνπ φηη νη Σ.Π. ιακβάλνπλ απφ ηνλ ΟΣΔ πξντφληα ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο 

(ΥΔΠ.), δχλαληαη δε λα ηδηνπαξέρνπλ ηα πξντφληα απηά θαη κέζσ αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ 

ηνπηθφ βξφρν (πιήξε ή κεξηδφκελν), ηνλ νπνίν επίζεο ιακβάλνπλ απφ ηνλ ΟΣΔ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή λα επηιέγεη κεηαμχ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ, 

δχλαληαη λα εθδεισζνχλ νη αθφινπζεο κεηαηξνπέο: 

 

1. Μεηαηξνπή ηεο ππεξεζίαο ΥΔΠ ζε αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν (πιήξε ή 

κεξηδφκελν) ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Σ.Π. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11 (δηαδηθαζίεο Α1, Α2 θαη Β1, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

παξαξηήκαηνο). 

 

2α. Μεηαηξνπή ηεο πιήξνπο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ζε ρνλδξηθή 

επξπδσληθή πξφζβαζε (ΥΔΠ): Ζ κεηαηξνπή απηή ζπλίζηαηαη ζε θαηάξγεζε ηνπ αδεζκνπνίεηνπ 

βξφρνπ παξφρνπ (Π.. ΟΣΔ), παξνρή ππεξεζηψλ PSTN/ISDN απφ ηνλ ΟΣΔ (κε ή ρσξίο 

θνξεηφηεηα) θαη  παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ΥΔΠ ζηνλ ζπλδξνκεηή απφ ηνλ ίδην ή άιιν πάξνρν.  

 

2β. Μεηαηξνπή ηεο κεξηδφκελεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ζε ππεξεζία ΥΔΠ: 

Ζ κεηαηξνπή απηή ζπλίζηαηαη ζε θαηάξγεζε ηνπ κεξηδφκελνπ βξφρνπ παξφρνπ θαη παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο ΑΡΤ ζηνλ ίδην ζπλδξνκεηή απφ ηνλ ίδην ή άιιν πάξνρν. 

 

3. Μεηαηξνπή κεξηδφκελεο πξφζβαζεο ζε πιήξσο αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν θαη 

ππν-βξφρν, ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ παξφρνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11 (δηαδηθαζίεο Γ1 θαη Γ2 ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

παξαξηήκαηνο). 



 18 

 

4. Μεηαηξνπή πιήξσο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ηνπηθνχ βξφρνπ ζε κεξηδφκελε πξφζβαζε 

ηνπηθνχ βξφρνπ: Ζ κεηαηξνπή ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξγεζε ηνπ αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ 

παξφρνπ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ PSTN/ISDN απφ ηνλ ΟΣΔ (κε ή ρσξίο θνξεηφηεηα αξηζκνχ) θαη 

ζηε παξνρή κεξηδφκελεο πξφζβαζεο ζηνλ ζπλδξνκεηή απφ ηνλ ίδην ή άιιν πάξνρν.  

 

5. Μεηαηξνπή πιήξνπο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ηνπηθνχ βξφρνπ ζε πιήξε πξφζβαζε ηνπηθνχ 

βξφρνπ άιινπ Σ.Π.: Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11 

(δηαδηθαζία Δ1 ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαξηήκαηνο).  

 

6. Μεηαηξνπή κεξηδφκελεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ηνπηθνχ βξφρνπ ζε κεξηδφκελε πξφζβαζε 

ηνπηθνχ βξφρνπ άιινπ Σ.Π.: Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11 (δηαδηθαζία Γ1 ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαξηήκαηνο). 

 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

α. Σα αηηήκαηα παξνρήο εηζάγνληαη ζην Π.. ΟΣΔ  βάζεη ηνπ ηειεθσληθνχ αξηζκνχ ηνπ 

ζπλδξνκεηή ή άιινπ θαηάιιεινπ πεδίνπ, ην νπνίν νξίδεη κνλνζήκαληα ην βξφρν γηα ηνλ νπνίν 

ππεβιήζε ε αίηεζε.  

β.  Σα αηηήκαηα παξνρήο βξφρνπ/ADSL εμππεξεηνχληαη ζχκθσλα κε ηε ζεηξά εηζαγσγήο ηνπο ζηα 

αληίζηνηρα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα. 

γ. Σα αηηήκαηα θαηάξγεζεο βξφρνπ/ADSL πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο  

δηαδηθαζίεο ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο.  

ε.  Όιεο νη παξνρέο θαη δηαθνπέο ππεξεζηψλ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα θάζε ππεξεζία κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ ιακβάλεη φια εθείλα ηα κέηξα θαη πξνβαίλεη ζε φιεο εθείλεο ηηο 

ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη θαη είλαη εθηθηφ λα πινπνηεζνχλ, ψζηε ε κεηάβαζε απηή απφ ηελ κία 

ππεξεζία ζηελ άιιε λα γίλεηαη κε ηνλ ηαρχηεξν θαη αζθαιέζηεξν ηξφπν, κεξηκλψληαο γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο ή/θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ Σειηθφ 

Υξήζηε.  

 

2.4. ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΠΗΚΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΗ ΜΔΣΡΖΔΗ 

 

2.4.1 Παξάδνζε Σνπηθνύ Βξόρνπ 

 

 Ζ παξάδνζε ηνπ ΣνΒ : 

 

ε θάζε πεξίπησζε πεξηιακβάλεη ηε γλσζηνπνίεζε απφ ηνλ ΟΣΔ  πξνο ηνλ Γηθαηνχρν Σ. Π ηνπ 

«θαληαζηηθνχ αξηζκνχ» ηνπ βξφρνπ (ή άιισο αξηζκνχ βξφρνπ), κέζσ θαηαρψξεζήο ηνπ ζην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ΟΣΔ (WCRM/LLU). 

Γεδνκέλνπ φηη ν σο άλσ αξηζκφο απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ βξφρνπ ζην Π.  WCRM/LLU, είλαη 

απαξαίηεην λα δειψλεηαη σο ππνρξεσηηθφ πεδίν, ζε θάζε αίηεζε ζρεηηδφκελε κε ηνπηθφ Βξφρν 

φπσο αίηεζε παξάδνζεο, κεηαηξνπήο, θαηάξγεζεο θιπ.  

Ο Σ.Π. ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ην «θαληαζηηθφ αξηζκφ» ηνπ βξφρνπ ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

ζπλδξνκεηή, κέζσ ππνρξεσηηθήο αλαγξαθήο ηνπ ζηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ απνζηέιιεη ζε 

απηφλ. 

Δπηπξνζζέησο πεξηιακβάλεη, θαηά πεξίπησζε, ηα αθφινπζα: 
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Α. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΝΣνΒ, ηελ απνκηθηνλφκηζή ηνπ απφ ηελ νξηδφληηα νξηνισξίδα ηνπ ΓΚΟ 

θαη ηε  ζχλδεζή ηνπ ζηελ αληίζηνηρε ζέζε (φξην) ηεο νξηνισξίδαο ηνπ Σ.Π. ζην Γεληθφ 

Καηαλεκεηή ηνπ ΟΣΔ.  

 

Β. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΑΝΣνΒ, ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ζηνλ θαηαλεκεηή ή ζην θνπηί δηαθιάδσζεο 

(ραιχβδηλν) κεηά ηνλ αθξαίν δηαθιαδσηή (box) ηνπ θηηξίνπ ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε θαη 

ηε ζχλδεζή ηνπ ζηελ αληίζηνηρε ζέζε (φξην) ηεο νξηνισξίδαο ηνπ Σ.Π. ζην Γεληθφ Καηαλεκεηή ηνπ 

ΟΣΔ θαη επηπιένλ ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γεθχξσζεο κεηαμχ θπξίνπ θαη απεξρφκελνπ δηθηχνπ 

ζηνλ ππαίζξην θαηαλεκεηή. Ο Σ.Π. ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ γηα ηελ εκεξνκελία 

κεηάβαζεο ηνπ ζπλεξγείνπ ζηε δηεχζπλζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε θαη δχλαηαη λα παξεπξίζθεηαη γηα ηε 

δνθηκή/παξαιαβή ηνπ δεχγνπο. Μεηά ην θιείζηκν ηνπ ξαληεβνχ κε ηνλ Σ.Π. θαη εάλ ν Σ.Π. δελ 

πξνζέιζεη ζην ξαληεβνχ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δεχγνπο, ν ΟΣΔ εθφζνλ είλαη εθηθηφ, θάλεη ηε 

ζχλδεζε – δνθηκή, αθήλεη ζεκείσκα πάλσ ζην δεχγνο, φηη είλαη εληάμεη. Δάλ ην ζπλεξγείν δελ 

κπνξέζεη λα κπεη ζην θηίξην, ηφηε αθήλεη ζεκείσκα ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ αλαθέξνληαο ηα 

νλφκαηα ησλ ηερληθψλ θαη ηελ ψξα θαη εκεξνκελία επίζθεςεο θαη επηζηξέθεη ην δειηίν 

θαηαζθεπήο κε ηελ έλδεημε «θιεηζηφ». ε πεξίπησζε εθ λένπ κεηάβαζεο ηνπ ζπλεξγείνπ ζηελ ίδηα 

δηεχζπλζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, γηα ηε δνθηκή/ζχλδεζε ηνπ δεχγνπο, ν Σ.Π. ρξεψλεηαη ηέινο 

άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ. 

 

Γ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΜΣνΒ, ηελ απνκηθηνλφκεζή ηνπ απφ ηελ νξηδφληηα νξηνισξίδα ηνπ ΓΚΟ, 

ηε ζχλδεζε ηνπ ζηνλ δηαρσξηζηή θαη ηελ δξνκνιφγεζε, αθελφο ηνπ δεχγνπο θσλήο ζην ςεθηαθφ 

θέληξν θαη αθεηέξνπ ηνπ δεχγνπο ησλ δεδνκέλσλ είηε ζηνλ Δλδηάκεζν θαηαλεκεηή (θπζηθή, 

εηθνληθή, ζχκκηθηε ζπλεγθαηάζηαζε), είηε ζηελ αληίζηνηρε ζέζε (φξην) ηεο νξηνισξίδαο ηνπ Σ.Π. 

ζην ΓΚΟ. 

 

Γ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΝΣνΤΒ, ηε δηαθνπή ηνπ ζηνλ ΓΚΟ, ηελ απνκηθηνλφκεζή ηνπ ζηνλ ΤΚ 

ΟΣΔ θαη ηε ζχλδεζή ηνπ ζην θαιψδην ηνπ Σ.Π. 

 

Δ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΑΝΣνΤΒ, ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ζηνλ θαηαλεκεηή ή ζην θνπηί δηαθιάδσζεο 

(ραιχβδηλν) κεηά ηνλ αθξαίν δηαθιαδσηή (box) ηνπ θηηξίνπ ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε θαη 

ηε ζχλδεζή ηνπ ζηελ αληίζηνηρε ζέζε (φξην) ηεο νξηνισξίδαο ηνπ ΤΚ ΟΣΔ. 

 

Ο ΟΣΔ θαη ν Σ.Π. ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ ρξήζηε, κέζσ ηνπ δεχγνπο ζην νπνίν 

παξέρεηαη αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε. 

 

2.4.2. Μεηξήζεηο 

 

Ο ΟΣΔ πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ ΔΝΣνΒ, ΜΣνΒ, θαζψο θαη ΑΝΣνΒ πξαγκαηνπνηεί ηηο εμήο 

κεηξήζεηο, απφ ην ΓΚΟ έσο ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηνπο: 

 Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο κεηαμχ α αγσγνχ - γεο. 

 Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο κεηαμχ β αγσγνχ - γεο. 

 Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο κεηαμχ α αγσγνχ - β αγσγνχ. 

 

Σηο ίδηεο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηεί ν ΟΣΔ, κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ ζεκείσλ ηεξκαηηζκνχ, θαη θαηά 

ηελ παξάδνζε ηνπ ΣνΤΒ.  

Γηα ηνλ ΑΝΣνΒ ν ΟΣΔ επηπιένλ πξαγκαηνπνηεί δνθηκέο θνπδνπληζκνχ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν ΟΣΔ δεζκεχεηαη λα πξαγκαηνπνηεί πξηλ ηελ παξάδνζε ελφο ΔΝΣνΒ/ ΜΣνΒ/ 

ΑΝΣνΒ ηηο ίδηεο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη ζηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο δηθψλ ηνπ 

ζπλδξνκεηψλ.  
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2.5. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΓΔΜΟΠΟΗΖΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΒΡΟΥΟΤ  

 

Με ηελ επηθχιαμε δηαθνξεηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ΟΣΔ θαη Σ.Π., ειάρηζηνο ρξφλνο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά είλαη έλα (1) κήλαο, κεηά ην πέξαο ησλ 

νπνίσλ ε ζχκβαζε αλαλεψλεηαη ζησπεξά θαη γίλεηαη πιένλ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ιχεηαη δε κε 

θαηαγγειία ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.   

 

Με ηελ επηθχιαμε δηαθνξεηηθήο έγγξαθεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ, ν Σ.Π., κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ειάρηζηνπ ρξφλνπ, έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηφπηλ πξνεγνχκελεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο θνηλνπνηνχκελεο πξνο ηνλ ΟΣΔ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ πξηλ ηελ επηζπκεηή 

εκεξνκελία θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο.  

 

2.6. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΛΑΒΧΝ  

 

2.6.1. Γεληθά  

 

Ο ΟΣΔ ζηα πιαίζηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ δηαηεξεί ηνπο βξφρνπο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο 

ζηελ θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζήο ηνπ 

λα παξέρεη Καζνιηθή ππεξεζία. 

 

ε πεξίπησζε βιάβεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, ε νπνία νθείιεηαη απνδεδεηγκέλα ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Σ.Π., ν ΟΣΔ ζα απνδεκησζεί πιήξσο γηα ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο ελ ιφγσ 

βιάβεο θαη γηα θάζε δεκηά ηνπ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ βιάβε θαη ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ή/θαη ζε ηξίηνπο. 

 

ε πεξίπησζε βιάβεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σ.Π., ε νπνία νθείιεηαη απνδεδεηγκέλα 

ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ΟΣΔ ν Σ.Π. ζα απνδεκησζεί πιήξσο γηα ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο ελ 

ιφγσ βιάβεο θαη γηα θάζε δεκηά ηνπ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ βιάβε θαη ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ή/θαη ζε ηξίηνπο. 

 

2.6.2. Αλαγγειία – άξζε βιάβεο ηνπηθνύ βξόρνπ 

 

Ζ αλαγγειία, θαζψο θαη ε άξζε βιάβεο, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 3.2.3 ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 14.  

 

2.6.3. πλεξγαζία ΟΣΔ θαη Γηθαηνύρσλ 

 

ε θάζε πεξίπησζε ηα κέξε έρνπλ ακνηβαία ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. 

 

Ζ αλαγγειία ηεο βιάβεο γίλεηαη απφ ηνλ Σ.Π. κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζην Παξάξηεκα 14, ελφηεηα 3.2.3 ηεο παξνχζαο. ηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

κεξψλ γηα ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή άξζε ηεο βιάβεο, ν Σ. Π. νθείιεη λα πξνζδηνξίζεη ην 

ζεκείν ηεο βιάβεο εηζάγνληαο ζην Π.. (WCRM/LLU) ηνπ ΟΣΔ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ 

ηκήκα
1
 ηνπ βξφρνπ πνπ έιεγμε θαη ην εηθαδφκελν ζεκείν βιάβεο.  Αληίζηνηρα πεδία ζην Π. 

                                                           
1
Σν θχθισκα ζπλδξνκεηή – Σ. Π. δηαθξίλεηαη ζηα εμήο ηκήκαηα:  
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(WCRM/LLU) ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη θαη απφ ην ηερληθφ ηκήκα ηνπ ΟΣΔ  θαηά ηνλ έιεγρν 

θαη/ ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.  

Σα σο άλσ ζηνηρεία ηεξνχληαη κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εθθαζάξηζεο ησλ ξεηξψλ ηεο ζρεηηθήο 

πεξίνδν, εθηφο εάλ εθθξεκεί δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξάο, νπφηε ηεξνχληαη κέρξη ηελ επίιπζε 

απηήο. 

 

Σν Π.. (WCRM/LLU) ηνπ ΟΣΔ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κφλν ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

παξακέηξσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 28 ηεο παξνχζεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ κηα βιάβε ηνπηθνχ 

βξφρνπ, θαζψο θαη πεδίν απνδνρήο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο απφ ηνλ Σ.Π. Οη ελ ιφγσ 

παξάκεηξνη πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζην ζηνηρεία αλαθνξηθά κε: ηε ζέζε βιάβεο, ηα αίηηα απηήο, 

ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαζψο θαη ηνλ ππαίηην ηεο βιάβεο (ΟΣΔ,  Γηθαηνχρν 

Σ.Π., ή ηξίην), κε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ζε ειεχζεξν θείκελν, ηθαλνχ κεγέζνπο, ηφζν απφ ηνπο 

ηερληθνχο ηνπ ΟΣΔ φζν θαη απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ Σ.Π. 

 

ηελ πεξίπησζε Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο, ε ζπκθσλία κεηαμχ ΟΣΔ θαη Σ.Π. ζηεξίδεηαη ζηελ 

βαζηθή αξρή φηη ε ππεξεζία θσλεηηθήο ηειεθσλίαο δελ ζα επεξεάδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ Σ.Π. κέζσ ηνπ ΜΣνΒ ζηνλ νπνίν παξέρεηαη ε Μεξηδφκελε Πξφζβαζε, θαζψο 

θαη ην αληίζηξνθν κε ηελ επηθχιαμε εμαζθάιηζεο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο. 

 

2.6.4. Πξνγξακκαηηζκέλεο θαη έθηαθηεο εξγαζίεο  

 

Οη πξνγξακκαηηζκέλεο θαη έθηαθηεο εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.2.4 ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 14.  

 

2.7. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 

 

Ζ πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη ζηνλ πάξνρν έρεη ηελ ίδηα πνηφηεηα κε ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο ηνπ 

ΟΣΔ θαη είλαη ζχλλνκε κε ηνπο ζπλήζεηο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη o OTE γηα ηελ 

παξνρή ηεο ηειεθσληθήο ππεξεζίαο ζην θνηλφ.  

 

Οη ζπζθεπέο κεηάδνζεο θαη ηα ζήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ, 

πξέπεη λα είλαη θαηά ETSI.  

 

Σα εθηθηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξακκήο εμαξηψληαη απφ ηηο ήδε εγθαηεζηεκέλεο ηερλνινγίεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν θαιψδην θαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλεζηξακκέλνπ δεχγνπο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα είλαη πηζαλφ, ζηελ παξνχζα θάζε νη ηερλνινγίεο πνπ ήδε έρνπλ εγθαηαζηαζεί λα 

απνδίδνπλ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο ελψ ε κειινληηθή εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ ελφο λενεηζεξρφκελνπ λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα φρη κφλν ζηνλ λενεηζεξρφκελν, 

αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ δίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο Σ.Π.  

ε θάζε πεξίπησζε ν εμνπιηζκφο εθείλνο ν νπνίνο απνδεδεηγκέλα δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζα πξέπεη 

λα απνκαθξπλζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε εμνπιηζκφ πνπ δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα.  

 

Ο Σ.Π., ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην δεχγνο ζην νπνίν παξέρεηαη Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο. 

                                                                                                                                                                                                 

1.Δζσηεξηθή θαισδίσζε ζπλδξνκεηή κέρξη ην escalit / box  

2. Απφ ην escalit / box κέρξη ηνλ Τπαίζξην Καηαλεκεηή δηθηχνπ ραιθνχ (ΚV),  

3. Απφ ηνλ Τπαίζξην Καηαλεκεηή (KV) κέρξη ην Γεληθφ Καηαλεκεηή ΟΣΔ,  

4. Απφ ην Γεληθφ Καηαλεκεηή ΟΣΔ κέρξη ηνλ Δλδηάκεζν Καηαλεκεηή Παξφρσλ,  

5. Απφ ηνλ Δλδηάκεζν Καηαλεκεηή Παξφρσλ κέρξη ην θέληξν ηνπ Παξφρνπ. 
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Ο Σ.Π. ππνρξενχηαη λα απνθεχγεη ηηο παξελνριήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΣΔ ή/θαη ησλ άιισλ 

Σ.Π. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο κε-δηάθξηζεο, ν ΟΣΔ παξέρεη ζηνπο Σ.Π. ην ίδην 

επίπεδν πνηφηεηαο γξακκήο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπ αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο.  

 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ ησλ Σ.Π. ζην δίθηπν πξφζβαζεο πξνβιέπεηαη φηη 

ζα απαηηεζεί ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηα εγθεθξηκέλα Δπξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα. 

 

Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο θαη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπκβαηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σ.Π. κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ, κέζσ ηνπ ΜΣνΒ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ Γηαρσξηζηψλ ζηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε, επσκηδφκελνο ν ίδηνο ην ζρεηηθφ θφζηνο, 

ρσξίο λα παξεκπνδίδεη ηηο παξερφκελεο απφ ηνλ Σ.Π. ππεξεζίεο. 

 

Ο έιεγρνο, ζε φηη αθνξά ηε παξνρή ππεξεζηψλ PΟΣS & ISDN, πεξηιακβάλεη ηππηθέο κεηξήζεηο 

ζηε γξακκή (κφλσζε, δπλακηθφ), σο θαη κεηξήζεηο ζηνπο Γηαρσξηζηέο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη 

θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ 

 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε απφ ηνλ ΟΣΔ κεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ πξέπεη λα έρεη σο 

άκεζν ή έκκεζν απνηέιεζκα ηελ απφθιηζε απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζην παξφλ δηαδηθαζία παξνρήο 

ππεξεζηψλ ΑΠΣνΒ.  

 

Ο ΟΣΔ δχλαηαη λα δηελεξγεί δνθηκαζηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε εξγαζηεξηαθφ 

πεξηβάιινλ γηα δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ, εθφζνλ απηφο δελ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ζπζθεπψλ πνπ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο. 

 

2.8. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

2.8.1. θνπόο ζπζηήκαηνο 

 

Ζ θαηάζεζε αηηήζεσλ Σ.Π. γηα πλεγθαηάζηαζε & Σνπηθφ Βξφρν γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ (Π.. ΟΣΔ). ε θάζε αίηεκα Σ.Π. πνπ ππνβάιιεηαη ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ζε θάζε απάληεζε κέζσ ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο, ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνδίδεη απηφκαηα κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εληχπνπ θαη θαηαγξάθεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δεκηνπξγίαο ηνπ. Ο . Σ.Π ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ λα εθηππψλεη ηελ ζρεηηθή αίηεζε / απάληεζε ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη ν 

κνλαδηθφο αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο θαη ε ζρεηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, ηα νπνία θαη απνηεινχλ 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ξεηξψλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14 ηνπ παξφληνο γίλεηαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

δηεθπεξαίσζε θάζε αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα 

πξνζθνξά αλαθνξάο, θαη ηεξνχληαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία 

είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε θάζε Σ.Π. ζην κέηξν πνπ αθνξνχλ 

αηηήκαηά ηνπ θαη ζπλνιηθά ζηελ ΔΔΣΣ. Ο ΟΣΔ νθείιεη λα ελεκεξψλεη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν 

ηνπο Σ.Π. αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ Π.. ΟΣΔ. 
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Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, νη Σ.Π. έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ αηηήζεψλ ηνπο. Ο ΟΣΔ έρεη ηελ ππνρξέσζε άκεζεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο 

αηηήζεηο ησλ Σ.Π., ψζηε λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία. 

 

Οη αηηήζεηο ζπλεγθαηάζηαζεο & βξφρνπ ζα θαηαηίζεληαη απφ ηνλ πάξνρν ειεθηξνληθά ζην Π.. 

ΟΣΔ θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζα ελεκεξψλεηαη ε θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ζηνλ ρψξν ζηνλ 

νπνίν ζα έρεη πξφζβαζε ν Σ.Π.. Ο ΟΣΔ νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Π.. ΟΣΔ γηα θάζε αιιαγή 

θαηάζηαζεο ησλ αηηήζεσλ άκεζα θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηεο ίδηαο εξγάζηκεο εκέξαο. Ζ 

πιεξνθνξία ζα αθνξά κφλν ηνλ ζπγθεθξηκέλν Σ.Π. πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα. 

Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη γηα ην ελ ιφγσ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (Π.. ΟΣΔ): 

 

 Γηαζεζηκφηεηα Δθαξκνγήο:99.95% αλά έηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ 

ζπληήξεζεο. 

 Υξφλνο απφθξηζεο ζε αίηεζε Σ.Π. ή ηεο ΔΔΣΣ: Σν 95% ησλ αηηήζεσλ ζα πξέπεη λα ηπγράλεη 

επεμεξγαζίαο ζε ιηγφηεξν απφ δχν (2) δεχηεξα. 

 Πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ππεξεζίαο (απιή): Σν πνιχ 8 ψξεο ην κήλα, κφλν Κπξηαθή ή 

επίζεκεο αξγίεο θαη κφλν γηα ηηο ψξεο 06:00 έσο 14:00, ή θαζεκεξηλέο θαη κφλν γηα ηηο ψξεο 

00:00 έσο 08:00. Απαξαίηεηε ε εηδνπνίεζε ηεο ΔΔΣΣ θαη ησλ Σ.Π. ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο.  

 Πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ππεξεζίαο (εθηεηακέλε): Σν πνιχ 18 ψξεο ην κήλα, κφλν 

Κπξηαθή θαη κφλν γηα ηηο ψξεο 06:00 έσο 24:00. Απαξαίηεηε ε εηδνπνίεζε ησλ Σ.Π. ηξεηο (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο. 

 

Ο ΟΣΔ νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 

πάξνρνη ζα απνζηέιινπλ αλαθνξέο πξνβιεκάησλ θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

Π.. ΟΣΔ. Ο ΟΣΔ νθείιεη λα απαληάεη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. 

 

2.8.2. ύλδεζε κε ην ζύζηεκα 

 

Σν ζχζηεκα είλαη δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο Σ.Π. πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλία 

εκπηζηεπηηθφηεηαο κε ηνλ ΟΣΔ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο http://www.otewholesale.gr. Γηα ηελ 

εηζαγσγή θάπνηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα, απαηηείηαη ε ρξήζε νλφκαηνο ρξήζηε (username) θαη 

θσδηθνχ πξφζβαζεο (password) πνπ ζα έρεη δνζεί απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνπο Σ.Π. 

 

Αλ ν Σ.Π. δελ έρεη username/password, ην ζχζηεκα κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ “Δγγξαθή”, ζα ηνλ 

παξαπέκπεη ζηελ θφξκα αίηεζεο δηάζεζεο θχξηνπ username/password (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 15). ηελ 

αίηεζε απηή ν Σ.Π. ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ζα ηνπ 

παξνπζηάδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη. Ζ αξρηθή απηή αίηεζε ζα αλαθέξεηαη 

πάληα ζην θχξην username ηνπ Σ.Π. θαη ζα αληηζηνηρεί ζηνλ ππεχζπλν ηεο ππεξεζίαο θάζε Σ.Π.  

 

Ζ εκεξνκελία Αίηεζεο ζα ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Όηαλ ε αίηεζε εγθξηζεί απφ 

ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ΟΣΔ, ν Σ.Π. πξέπεη λα παξαιάβεη απφ ηνλ ΟΣΔ, αληίζηνηρν θσδηθφ 

Πξφζβαζεο, ππνγξάθνληαο ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο. Ζ παξαιαβή 

θσδηθνχ πξφζβαζεο (password) θαη ε ρξήζε ηνπ Π.. ΟΣΔ ηεθκαίξεη αλαγλψξηζε, απφ πιεπξάο 

ηνπ Σ.Π., ησλ αηηήζεσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνλ/ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο 

ηνπ. 

 

2.8.3. Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία  

 

http://www.otewholesale.gr/
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Σν ζχζηεκα, πέξαλ φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ξεηξψλ, ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη ζηνηρεία:  

 Λεηηνπξγνύζεο πλεγθαηαζηάζεηο 

Σν ζχλνιν ησλ ζπλεγθαηαζηάζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή αλά ΑΚ, Σειεπ. 

Πάξνρν, κήλα ιεηηνπξγίαο θαη είδνο ζπλεγθαηάζηαζεο: 

 Δθθξεκείο αηηήζεηο 

Σν ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ πνπ εθθξεκνχλ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή αλά ΑΚ, Σειεπ. Πάξνρν, 

εκεξνκελία αίηεζεο θαη είδνο ζπλεγθαηάζηαζεο. 

 Τινπνηεκέλεο αηηήζεηο 

Όιεο νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί έσο ηελ δεδνκέλε ζηηγκή αλά ΑΚ, Σειεπ. Πάξνρν, 

εκεξνκελία πινπνίεζεο, είδνο ζπλεγθαηάζηαζεο θαη είδνο αίηεζεο. 

 Λεηηνπξγνύληεο Βξόρνη 

Σν ζχλνιν ησλ βξφρσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή αλά ΑΚ, Σειεπ. Πάξνρν, είδνο 

ζπλεγθαηάζηαζεο, κήλα ιεηηνπξγίαο θαη είδνο βξφρνπ.  

 Δθθξεκείο αηηήζεηο 

Σν ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ πνπ εθθξεκνχλ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή αλά ΑΚ, Σειεπ. Πάξνρν, είδνο 

ζπλεγθαηάζηαζεο, εκεξνκελία αίηεζεο θαη είδνο βξφρνπ. 

 Τινπνηεκέλεο αηηήζεηο 

Όιεο νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί έσο ηελ δεδνκέλε ζηηγκή αλά ΑΚ, Σειεπ. Πάξνρν, 

είδνο ζπλεγθαηάζηαζεο, κήλα ιεηηνπξγίαο θαη είδνο βξφρνπ. 

 

2.8.4. Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο (ΓΑ) 

 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ, ν ΟΣΔ ζα δεκνζηνπνηεί ζην Π.. ΟΣΔ αλά ηξίκελν, εμάκελν 

θαη έηνο ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ππεξεζίαο «Αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν 

θαη ηηο ζρεηηθέο Τπεξεζίεο», ζπλνιηθά γηα ηελ ΔΔΣΣ θαη αλά Σ. Π. γηα θάζε Σ. Π.. 

 

Οη ΓΑ ζα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο ζηνηρεία : 

i. Αξηζκφο αηηνχκελσλ ΣνΒ γηα πιήξε Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε  αλά Πάξνρν, αλά κήλα. 

ii. Αξηζκφο αηηνχκελσλ ΣνΒ γηα Μεξηδφκελε Πξφζβαζε αλά Πάξνρν, αλά κήλα. 

iii. Αξηζκφο ΣνΒ γηα Πιήξε Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε  πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα αλά 

Πάξνρν ζε ηξηκεληαία βάζε. 

iv. Αξηζκφο ΣνΒ γηα Μεξηδφκελε Πξφζβαζε πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα αλά Πάξνρν ζε 

ηξηκεληαία βάζε. 

v. Παξαδφζεηο βξφρσλ (Πιήξσο θαη Μεξηδφκελεο πξφζβαζεο) αλά ΑΚ θαη αλά εκέξα. 

vi. Μέζν ρξφλν παξάδνζεο βξφρσλ (Πιήξσο θαη Μεξηδφκελεο πξφζβαζεο) αλά Πάξνρν ζε 

ηξηκεληαία βάζε. 

vii. Αξηζκφο απνξξηθζέλησλ αηηήζεσλ ηνπηθψλ βξφρσλ αλά αηηηνινγία ηεο απφξξηςήο ηνπο αλά 

πάξνρν ζε ηξηκεληαία βάζε. 

viii. Αξηζκφο ελεξγψλ αδεζκνπνίεησλ ηνπηθψλ βξφρσλ (πιήξεο αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε θαη 

κεξηδφκελε) αλά Πάξνρν θαη αλά Α/Κ. 

ix. Αξηζκφο θαηαξγεζέλησλ βξφρσλ αλά Πάξνρν ζε ηξηκεληαία βάζε. 

x. Αξηζκφο αλαθεξφκελσλ βιαβψλ (αλά πξνηεξαηφηεηα, ρσξηζηά γηα πιήξε θαη κεξηδφκελε 

αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε) αλά Πάξνρν. 

xi. Αξηζκφο βιαβψλ πνπ απνθαηαζηάζεθαλ εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

ζπκθσλεκέλν SLA αλά Πάξνρν ζε ηξηκεληαία βάζε. 

xii. Αξηζκφο ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ γηα ζπλεγθαηάζηαζε (γηα θάζε ηχπν ζπλεγθαηάζηαζεο).  

xiii. Αξηζκφο πινπνηεκέλσλ ζπλεγθαηαζηάζεσλ (γηα θάζε ηχπν ζπλεγθαηάζηαζεο) εληφο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. 
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xiv. Αξηζκφο πινπνηεκέλσλ ζπλεγθαηαζηάζεσλ (γηα θάζε ηχπν ζπλεγθαηάζηαζεο) εθηφο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

 

2.9. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΠΗΚΟΤ ΒΡΟΥΟΤ  

 

Ζ παξνρή πξνβιέςεσλ απφ ηνπο Σ.Π.  πξνο ηνλ ΟΣΔ, δηεπθνιχλεη ηελ παξάδνζε ζε απηνχο ησλ 

απαηηνχκελσλ πφξσλ απφ πιεπξάο ΟΣΔ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ θαη 

ππν-βξφρνπ. Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ηνλ ηνπηθφ βξφρν αλαθέξνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο. 
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3. ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  
 

3.1. ΓΔΝΗΚΑ 

 

3.1.1. Μνξθέο παξερόκελεο ζπλεγθαηάζηαζεο 

  

Οη κνξθέο ηεο πλεγθαηάζηαζεο πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ είλαη : 

 Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

o Σε ζπλεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηνπ παξφρνπ ζε δσκάηηα παξφρσλ μερσξηζηά απφ ην 

ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΟΣΔ, (εθεμήο Φ) θαζψο θαη  

o Σε ζπλεγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ παξφρνπ ζηνλ ίδην ρψξν κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

ΟΣΔ, ρσξίο ηελ χπαξμε ρσξηζκάησλ θαη ρσξίο ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο μερσξηζηνχ 

δσκαηίνπ παξφρνπ (χκκηθηε πλεγθαηάζηαζε, εθεμήο ) 

o Σελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηνπ παξφρνπ ζε θακπίλα Παξφρνπ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

ζηνλ πξναχιην ρψξν αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΣΔ 

 Δηθνληθή πλεγθαηάζηαζε (εθεμήο Δ) 

 Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε (εθεμήο Α) ζε πεξίπησζε πνπ ε Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε 

παξέρεηαη ζε επίπεδν Σνπηθνχ Βξφρνπ 

 Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε παξέρεηαη 

ζε επίπεδν Τπν-βξφρνπ (κε ζχλδεζε ζηνλ Τπαίζξην Καηαλεκεηή (KV ή ONU)) 

ηηο πεξηπηψζεηο Φ, Δ θαη , ε δπλαηφηεηα ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο πξνθχπηεη απφ ηελ ηερληθή 

πξνκειέηε, βάζε ηεο νπνίαο νξίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα/θαηαιιειφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ. 

 

Οη Σ.Π. κπνξνχλ λα αηηεζνχλ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε κε κνξθή μερσξηζηνχ ρψξνπ απνθιεηζηηθά 

γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ Σ.Π. ζε νπνηνδήπνηε αζηηθφ θέληξν ηνπ ΟΣΔ.  

 

Οη Σ.Π. κπνξνχλ επίζεο λα αηηεζνχλ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε κε ηε κνξθή χκκηθηεο 

πλεγθαηάζηαζεο ζε νπνηαδήπνηε Αζηηθφ Κέληξν πνπ πιεξνί αζξνηζηηθά ηηο θάησζη 

πξνυπνζέζεηο: 

 δελ ππάξρεη ήδε θαηαζθεπαζκέλνο μερσξηζηφο ρψξνο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο 

 δελ έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαηαζθεπή μερσξηζηνχ ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο ζχκθσλα 

κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ παξαγξάθσλ 3.3.3.1 θαη 3.3.3.2 

 ν ππάξρσλ ειεχζεξνο ρψξνο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ Σ.Π. πνπ αηηείηαη ζπλεγθαηάζηαζε θαη ηαπηφρξνλα δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρψξνο 

γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ μερσξηζηνχ ρψξνπ    

 

Οη Σ.Π. κπνξνχλ λα αηηεζνχλ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε κε κνξθή εγθαηάζηαζεο θακπίλαο ζηνλ 

πξναχιην ρψξν φισλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ΟΣΔ ρσξεηηθφηεηαο ίζεο ή κηθξφηεξεο ησλ 5000 

ζπλδξνκεηψλ. Μπνξνχλ επίζεο λα αηηεζνχλ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε κε κνξθή εγθαηάζηαζεο 

θακπίλαο ζηνλ πξναχιην ρψξν αζηηθψλ θέληξσλ ΟΣΔ ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 5000 

ζπλδξνκεηψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ ιφγνη: 

 

 δελ ππάξρεη ήδε θαηαζθεπαζκέλνο ρψξνο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο είηε κε κνξθή 

μερσξηζηνχ ρψξνπ είηε κε κνξθή χκκηθηεο πλεγθαηάζηαζεο  

 δελ έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαηαζθεπή μερσξηζηνχ ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο ζχκθσλα 

κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ παξαγξάθσλ 3.3.3.1 θαη 3.3.3.2 ή ρψξνπ χκκηθηεο πλεγθαηάζηαζεο 

ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.5.1 
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 ν ππάξρσλ ειεχζεξνο ρψξνο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ Σ.Π. πνπ αηηείηαη ζπλεγθαηάζηαζε θαη ηαπηφρξνλα δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρψξνο 

γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ μερσξηζηνχ ρψξνπ 

 

Οη Σ.Π. κπνξνχλ λα αηηεζνχλ Δηθνληθή ή Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε ζε νπνηνδήπνηε 

Αζηηθφ Κέληξν ΟΣΔ. 

 

3.1.2. Πξνϋπνζέζεηο παξνρήο ζπλεγθαηάζηαζεο 

 

Ο ΟΣΔ παξέρεη ηελ αηηεζείζα ζπλεγθαηάζηαζε ζηα αζηηθά θέληξα πνπ δηαζέηεη, πιελ 

πεξηπηψζεσλ φπνπ αληηθεηκεληθνί ιφγνη πνπ αθνξνχλ ην ηερληθψο εθηθηφ ή ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο 

ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ΟΣΔ- δελ επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Με 

ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο, ην είδνο ηεο παξερφκελεο ζπλεγθαηάζηαζεο 

θαζνξίδεηαη απφ ην αίηεκα ηνπ Σ.Π. 

 

Χο ιφγνη απφξξηςεο αηηεκάησλ ζπλεγθαηάζηαζεο, αλά ηχπν ζπλεγθαηάζηαζεο δχλαληαη λα 

πξνηείλνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ απνθιεηζηηθά νη αθφινπζνη: 

Α. ΦΤΗΚΖ, ΔΗΚΟΝΗΚΖ θαη ΤΜΜΗΚΣΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (Φ, Δ θαη ) 

1. Πεξίπησζε κηζζσκέλσλ θηηξίσλ ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηνλ φκηιν ηνπ ΟΣΔ (φπνπ ππάξρεη 

έιιεηςε ρψξνπ ή δελ επηηξέπεηαη απφ ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην, κφλν εθφζνλ ν εθκηζζσηήο 

απνξξίςεη αίηεκα ΟΣΔ γηα ηελ ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ). 

2. Έιιεηςε δηαζέζηκνπ  ρψξνπ ζηα ΑΚ ΟΣΔ, θαηάιιεινπ γηα ηελ αηηεζείζα ζπλεγθαηάζηαζε. 

3. Γηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο δηθηχνπ ΟΣΔ  κφλν θαηφπηλ πιήξνπο αηηηνιφγεζεο. 

4. Αδπλακία ιήςεο ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ησλ Γεκνζίσλ, Γεκνηηθψλ Αξρψλ 

θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζπλεγθαηάζηαζεο, ε νπνία δελ 

νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ. 

 

Β. ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (Α) 

1. Γηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο δηθηχνπ ΟΣΔ  κφλν θαηφπηλ πιήξνπο αηηηνιφγεζεο. 

2. Αδπλακία ιήςεο ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ησλ Γεκνζίσλ, Γεκνηηθψλ Αξρψλ 

θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζπλεγθαηάζηαζεο, ε νπνία δελ 

νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ. 

ε θάζε πεξίπησζε νη σο άλσ ιφγνη νθείινπλ λα είλαη αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλνη, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ 

Αληαγσληζκνχ ζε πκθσλίεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ [Access notice, (265/2, 

22-8-1998, παξ. 91(ε)]. 

 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, δελ δχλαηαη λα παξάζρεη ηνλ ηχπν ζπλεγθαηάζηαζεο πνπ αηηείηαη ν 

Σ.Π. γηα θάπνηνλ απφ ηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνπο ιφγνπο, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη 

φπσο ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ Σ.Π. πνπ έρεη αηηεζεί ηελ ζρεηηθή ππεξεζία, αηηηνινγψληαο ηελ 

άξλεζή ηνπ κε αλαθνξά ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο  γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη εθηθηή ε παξνρή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζπλεγθαηάζηαζεο, εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. Ζ ζρεηηθή ελεκέξσζε θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ 

ΔΔΣΣ εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο. 

 

Σαπηφρξνλα κε ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ιφγσλ απφξξηςεο, ν ΟΣΔ νθείιεη λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθφ 

ηχπν ζπλεγθαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ Σ.Π.  
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πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε φπνπ δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ε παξνρή θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο ή 

ε επέθηαζε ρψξνπ ζε θηίξηα φπνπ ήδε παξέρεηαη Φ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3.3.3, ζα εμεηάδεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ε πεξίπησζε παξνρήο χκκηθηεο πλεγθαηάζηαζεο, 

ε νπνία λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Σ.Π. ε πεξίπησζε φπνπ, γηα ηερληθνχο ιφγνπο θαη 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, δελ είλαη δπλαηή νχηε ε Παξνρή , ν 

ΟΣΔ ζα εμεηάδεη ηελ πεξίπησζε παξνρήο Δ.  

ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα Φ,  θαη Δ, ν Σ.Π. κπνξεί λα 

αηηείηαη νπνηεδήπνηε Α.  

 

3.1.3. πλδεηηθά Καιώδηα 

 

Σα πλδεηηθά Καιψδηα απνηεινχληαη απφ ζπλεζηξακκέλα δεχγε κεηαιιηθψλ θαισδίσλ, κεηαμχ 

ηνπ Γεληθνχ ή ηνπ Τπαίζξηνπ Καηαλεκεηή ΟΣΔ θαη ηνπ εκείνπ Οξηνζέηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3.1.4 ηεο παξνχζαο. 

 

Ζ παξνρή ζπλδεηηθψλ θαισδίσλ απφ ηνλ ΟΣΔ πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε, ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπο 

ζην εκείν Οξηνζέηεζεο, ηε ζπληήξεζε θαη ηε δνθηκή ηνπο.  

 

ηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο ή ηεο εηθνληθήο ή θαη ηεο χκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο ηνπ Σ.Π. κε 

ηνλ ΟΣΔ, ην πλδεηηθφ Καιψδην παξακέλεη ζην θηίξην ηνπ ΟΣΔ (Δζσηεξηθφ πλδεηηθφ Καιψδην). 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ΟΣΔ θξίλεη απαξαίηεην, εγθαζηζηά Δλδηάκεζν Καηαλεκεηή πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλδέεηαη ν εμνπιηζκφο ηνπ Σ.Π. κε ηνλ ΓΚΟ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ην πλδεηηθφ θαιψδην 

ζπλδέεη ην Γεληθφ Καηαλεκεηή ΟΣΔ κε ηνλ  εμνπιηζκφ ηνπ ΣΠ ή ηνλ Δλδηάκεζν Καηαλεκεηή ζην 

ρψξν ηεο θπζηθήο  θαη θαηά πεξίπησζε ηεο εηθνληθήο ή ηεο χκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο.  

 

ηελ πεξίπησζε ηεο απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηάζηαζεο ην πλδεηηθφ Καιψδην απφ ηνλ Γεληθφ 

Καηαλεκεηή ΟΣΔ ππνγεηψλεηαη, έιθεηαη θαη δηνδεχεηαη κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ ζσιελψζεσλ γηα 

λα νδεγεζεί εθηφο θηηξίνπ ζην Φξεάηην Τπνδνρήο Παξφρσλ (ΦΤΠ) θαη νλνκάδεηαη Δζσηεξηθφ 

πλδεηηθφ Καιψδην Σεξκαηηζκνχ (ΔΚΣ) γηα λα δηαθξίλεηαη/αληηδηαζηέιιεηαη απφ ην ζπλδεηηθφ 

θαιψδην (ΔΚ) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θπζηθή ζηελ εηθνληθή ή θαη ηελ χκκηθηε 

ζπλεγθαηάζηαζε. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηάζηαζεο ζηνλ Τπαίζξην Καηαλεκεηή ΟΣΔ, ε 

ζχλδεζε πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.7. 

 

3.1.4. εκείν Οξηνζέηεζεο  

 

εκείν νξηνζέηεζεο κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ Σειεπ. Παξφρσλ, αλά ηχπν 

ζπλεγθαηάζηαζεο  είλαη: 

 

Α. ΦΤΗΚΖ & ΤΜΜΗΚΣΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 Ζ πιεπξά ηεξκαηηζκνχ ηνπ ΔΚ ζην ηθξίσκα ηνπ Σ.Π. ή ζηνλ Δλδηάκεζν Καηαλεκεηή 

 Ζ κνχθα (εθθπιηζκέλν ζεκείν) ηεο νπηηθήο ίλαο ζην ΦΤΠ, ζηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ελζχξκαηνπ backhaul  

 

Β. ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 Ζ πιεπξά ηεξκαηηζκνχ ηνπ ΔΚ ζην ηθξίσκα ηνπ Σ.Π. ή ζηνλ Δλδηάκεζν Καηαλεκεηή 

 Ζ κνχθα (εθθπιηζκέλν ζεκείν) ηεο νπηηθήο ίλαο ζην ΦΤΠ 

 

Γ. ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΣΟΠΗΚΟΤ ΒΡΟΥΟΤ 
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 Ζ κνχθα (εθθπιηζκέλν ζεκείν) ηνπ ΔΚΣ – ΔΞΚ ζην ΦΤΠ / ΦΤΣΠ 

 

Γ. ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΣΟΠΗΚΟΤ ΤΠΟΒΡΟΥΟΤ 

 Ζ βάζε ηνπ ΤΚ ΟΣΔ, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε έλσζε ηνπ πλδεηηθνχ Καισδίνπ ηνπ 

Τπαίζξηνπ Καηαλεκεηή ΟΣΔ κε ην θαιψδην πνπ ελψλεη ηνλ Τπαίζξην Καηαλεκεηή ή θπηίν ηνπ 

παξφρνπ  

 

Ο ΟΣΔ ζπληεξεί ηα ζπλδεηηθά θαιψδηα κέρξη θαη ηνπ ζεκείνπ νξηνζέηεζεο απηψλ. 

 

3.1.5. Σερληθή κειέηε / πξνκειέηε 

 

ηηο πεξηπηψζεηο Φ, Δ θαη , είλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε ηερληθήο κειέηεο/ πξνκειέηεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Α εθπνλείηαη κφλν ηερληθή κειέηε. Αλάινγα κε ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, 

δχλαηαη λα απαηηείηαη εθπφλεζε ηερληθήο κειέηεο/πξνκειέηεο θαη γηα ηελ επαχμεζε ζηνηρείσλ ηεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο.  

 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο Φ,  θαη Δ, ε ηερληθή κειέηε/πξνκειέηε εθπνλείηαη ζηε βάζε ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο (φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

16, 21 & 22, παξάγξαθνη 3.4 θαη 3.5) θαη εμεηδηθεχεη/ πνζνηηθνπνηεί αλά θέληξν θαη αλά ηχπν 

ζπλεγθαηάζηαζεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο.  

 

εκεηψλεηαη φηη ν ΟΣΔ αλαιακβάλεη γηα θάζε Φ , Δ θαη  ηελ θαηαζθεπή θαη ελφο Φξεαηίνπ 

ππνδνρήο Παξφρσλ (ΦΤΠ) γηα ηελ πξφζβαζε ησλ δηθηχσλ ησλ ΣΠ ζηνλ ρψξν Φ, Δ ή  κέζσ 

ΚΟΗ.  

 

Σν ΦΤΠ απνηειεί θξεάηην θνηλήο ππνδνρήο ραιθνχ θαη νπηηθήο ίλαο, ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο: 

 ζχλδεζεο ΔΚΣ – ΔΞΚ ζηελ πεξίπησζε ηεο Απνκαθξπζκέλεο πλεγθαηάζηαζεο,   

 ηεο ππεξεζίαο χλδεζεο & Μεηάδνζεο (backhaul services) ζηελ πεξίπησζε θπζηθήο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθαηάζηαζεο θακπίλαο ζηνλ πξναχιην ρψξν ΑΚ ΟΣΔ), ζχκκηθηεο 

θαη εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο κε Καιψδην Οπηηθψλ Ηλψλ ηνπ Σ.Π., 

 παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο δηθηχσλ θσλήο. 

 

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο εγθαηάζηαζεο θακπίλαο ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ, 

δχλαηαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ Σερληθή Μειέηε, λα εγθαηαζηαζεί είηε απφ ηνλ ΟΣΔ 

(ΦΤΠ-ΟΣΔ), είηε απφ ηνπο Σ.Π. (ΦΤΠ-ΣΠ), θξεάηην δηαζχλδεζεο ησλ ράιθηλσλ δεπγψλ – ηεο 

νπηηθήο ίλαο – ησλ θαισδίσλ ππεξεζίαο backhauling ΟΣΔ ή ηεο αζχξκαηεο δεχμεο κε ίδηα κέζα 

ηνπ ΣΠ – ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.3 ηνπ παξφληνο. 

 

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο Α, ην ΦΤΠ δχλαηαη λα θαηαζθεπαζηεί είηε απφ ηνλ ΟΣΔ (ΦΤΠ-

ΟΣΔ), είηε απφ ηνπο Σ.Π. (ΦΤΠ-ΣΠ), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.6 ηνπ 

παξφληνο. 

 

ηελ πεξίπησζε Φ, Δ θαη , ν ΟΣΔ εθπνλεί Σερληθή Πξνκειέηε (ΣΠΜ) απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο (Πξνζθνξά) πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ Σ.Π., ψζηε ν 

ηειεπηαίνο λα γλσξίδεη ζε ηάμε κεγέζνπο ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. Ζ ΣΠΜ πεξηιακβάλεη, αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν ζπλεγθαηάζηαζεο, εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη:  

1. ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ηνπ ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο κε ηηο ζέζεηο ησλ ηθξησκάησλ, ησλ A/C 

θαη DC πηλάθσλ, νπψλ δηέιεπζεο θαισδίσλ,  θιπ  

2. ηελ πξνβιεπφκελε ηζρχ αλά ηθξίσκα, 
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3. ζρεκαηηθφ δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ ζέζε ηνπ ΦΤΠ θαζψο θαη ηηο πηζαλέο εηζφδνπο 

ησλ εθάζηνηε θαισδίσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ελζχξκαηνπ backhaul,  

4. ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ δεπγψλ ζηνλ ΓΚΟ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ππφ 

θαηαζθεπή/δηακφξθσζε ρψξν ζπλεγθαηάζηαζεο. 

5. ηελ ζέζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, 

6. ηελ ζέζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλεκεηψλ, 

7. ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο θακπίλαο, ηηο δηαζηάζεηο ηεο βάζεο απφ κπεηφλ, ην ΦΤΠ/ΦΤΣΠ, 

ηελ ηζρχ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, ηελ γείσζε ηεο θακπίλαο, ηα απαξαίηεηα εμσηεξηθά 

θαλάιηα γηα ηηο εμσηεξηθέο θαισδηψζεηο, ηνλ ρψξν πξφζβαζεο ηεο θακπίλαο απφ έκπξνζζελ 

θαη απφ θάζε πιεπξά, 

8. ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ησλ θεξαηνζπζηεκάησλ θαη ησλ πνκπνδεθηψλ, ηελ δηαδξνκή ησλ 

θαισδηψζεσλ θαη ησλ θπκαηνδεγψλ 

9. ηε ζέζε θαη ηελ ζηήξημε ηνπ απαξαηηήηνπ πξνβφινπ ή θαη ηζηνχ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

θεξαηνζπζηεκάησλ. 

 

Μεηά ηελ απνδνρή ηεο Πξνζθνξάο, ην έξγν πινπνηείηαη βάζεη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ παξαγξάθσλ 

3.3 – 3.7.  

 

ηελ εηθνληθή θαη ζηε χκκηθηε ζπλεγθαηάζηαζε, ε ηερληθή πξνκειέηε θαη κειέηε ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνπλ επηπιένλ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε 

πξνκειέηε/κειέηε. 

 

ηελ απνκαθξπζκέλε ζπλεγθαηάζηαζε εθπνλνχληαη δχν (2) ηερληθέο κειέηεο, ήηνη : 

A. Ζ ηερληθή κειέηε, πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ΦΤΠ-ΟΣΔ / ΦΤΣΠ ζχκθσλα κε ηηο 

εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεκα 22, γηα ΦΤΠ-ΟΣΔ) ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθνχ θαισδίνπ 

(ΔΚΣ) θαη ζηελ επέθηαζε/επαχμεζή ηνπο (ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 17). Ζ ελ ιφγσ 

Σερληθή Μειέηε πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ζρεκαηηθφ ζρεδηάγξακκα ζέζεο θαη θαηαζθεπήο 

ηνπ ΦΤΠ κε έλδεημε ηεο εηζφδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Σ.Π. θαη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, θαη 

B. Ζ ηερληθή κειέηε, πνπ αθνξά, ζηε ζχλδεζε ηνπ ΔΞΚ ηδηνθηεζίαο Σ.Π. κε ην ΔΚΣ ηνπ ΟΣΔ 

ζε ζχλδεζκν εληφο ηνπ ΦΤΠ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 18). 

 

ηελ απνκαθξπζκέλε ζπλεγθαηάζηαζε κε ζχλδεζε ηνπ ΔΞΚ Σ.Π. ζηνλ Τπαίζξην Καηαλεκεηή 

ΟΣΔ, εθπνλείηαη ηερληθή κειέηε, πνπ αθνξά ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ ζηνλ Τ.Κ. ΟΣΔ θαζψο 

θαη νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

 

 

3.2. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ 

 

Ο εμνπιηζκφο ησλ Σειεπ. Παξφρσλ γηα φιεο ηηο κνξθέο ζπλεγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηα ηζρχνληα πξφηππα ή/θαη πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 66 ηνπ Ν. 3431/2006, κε ελδεηθηηθή αλαθνξά ζηα παξαθάησ, φπσο 

ηζρχνπλ: 

 

3.2.1. Πξνδηαγξαθέο 

 

3.2.1.1. ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟΤ ETSI 

 

ADSL 

 TR 101 728 V1.1.1(2000-12), ETSI TR 101 728 V1.2.1 (2002-06) 
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o Title: Access and Terminals (AT) ; Study for the specification of the low pass section 

of POTS/ADSL splitters: Πξνδηαγξαθέο γηα Γηαρσξηζηέο (POTS Splitter) 

 TR 102 139 V1.1.1(2000-06),  

o Title: Compatibility of POTS terminal equipment with xDSL systems 

 ETR 328 ed.1 (1996-11),  

o Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; Asymmetric Digital Subscriber Line 

(ADSL);Requirements and performance 

 ETSI TS 101 388 V1.1.1 (1998-11), ETSI TS 101 388 V1.2.1 (2001-10), ETSI TS 101 388 

V1.3.1 (2002-05) 

o Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; Access transmission systems on metallic 

access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) - Coexistence of ADSL 

and ISDN-BA on the same pair [ANSI T1.413 - 1998, modified]: Πξνδηαγξαθέο γηα 

Γηαρσξηζηέο (ΗSDN Splitters) 

o Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; Access transmission systems on metallic 

access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) - European specific 

requirements;(ITU-T G.992.1 modified) 

o Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; Access transmission systems on metallic 

access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) - European specific 

requirements [ITU-T Recommendation G.992.1 modified] 

HDSL, SDSL 

 

 ETR 152 ed.1(1995-02), ETR 152 ed.2(1995-06), ETR 152 ed.3(1996-12) 

o Ed.1 Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; High bit-rate Digital Subscriber 

Line (HDSL) transmission system on metallic local lines;HDSL core specification 

and applications for 2 048 kbit/s based access digital sections 

o Ed. 2 Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; High bit-rate Digital Subscriber 

Line (HDSL) transmission system on metallic local lines;HDSL core specification 

and applications for 2 048 kbit/s based access digital sections including HDSL dual-

duplex Carrierless Amplitude Phase Modulation (CAP) based system 

o Ed. 3 Title: Transmission and Multiplexing (TM);High bit-rate Digital Subscriber 

Line (HDSL) transmission on metallic local lines 

 ETSI TS 101 135 V1.4.1 (1998-02), ETSI TS 101 135 V1.5.1 (1998-11), ETSI TS 101 135 

V1.5.2 (1999-09), ETSI TS 101 135 V1.5.3 (2000-09) 

o Title: Transmission and Multiplexing (TM);High bit-rate Digital Subscriber Line 

(HDSL) transmission system on metallic local lines;HDSL core specification and 

applications for 2 048 kbit/s based access digital sections 

o Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; High bit-rate Digital Subscriber Line 

(HDSL) transmission systems on metallic local lines;HDSL core specification and 

applications for combined ISDN-BA and 2 048 kbit/s transmission  

o Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; High bit-rate Digital Subscriber Line 

(HDSL) transmission systems on metallic local lines;HDSL core specification and 

applications for combined ISDN-BA and 2 048 kbit/s transmission 



 32 

o Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; High bit-rate Digital Subscriber Line 

(HDSL) transmission systems on metallic local lines;HDSL core specification and 

applications for combined ISDN-BA and 2 048 kbit/s transmission 

 ETSI TS 101 524-1 V1.1.1 (2000-04), ETSI TS 101 524-2 V1.1.1 (2000-06), ETSI TS 101 

524 V1.1.1 (2001-06), ETSI TS 101 524 V1.1.2 (2001-08), ETSI TS 101 524 V1.1.3 (2001-

11), ETSI TS 101 524 V1.2.1 (2003-03), ETSI TS 101 524 V1.3.1 (2005-02) 

o Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; Access transmission system on metallic 

access cables;Symmetrical single pair high bitrate Digital Subscriber Line 

(SDSL);Part 1: Functional requirements 

o Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; Access transmission system on metallic 

access cables; Symmetrical single pair high bit rate Digital Subscriber Line 

(SDSL);Part 2: Transceiver requirements 

o Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; Access transmission system on metallic 

access cables; Symmetrical single pair high bitrate Digital Subscriber Line (SDSL) 

o Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; Access transmission system on metallic 

access cables; Symmetrical single pair high bitrate Digital Subscriber Line (SDSL) 

o Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; Access transmission system on metallic 

access cables; Symmetrical single pair high bitrate Digital Subscriber Line (SDSL) 

o Title: Transmission and Multiplexing (TM) ; Access transmission system on metallic 

access cables; Symmetric single pair high bitrate Digital Subscriber Line (SDSL) 

o Title: Transmission and Multiplexing (TM); Access transmission system on metallic 

access cables; Symmetric single pair high bitrate Digital Subscriber Line (DSL) 

 

3.2.1.2. ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΖ ITU 

 

 G.992.1, G.992.2 (ADSL) 

 G.992.3, G.992.4, G992.5 (ADSL2+) 

 G.991.1, G.991.2 (SHDSL)  

 G.922.2 

 G.994.1 (HANDSHAKE PROCEDURES FOR DSL TRANSCEIVERS) 

 G.995.1,2,3,4  

 G.996.1, (TEST PROCEDURES FOR DSL TRANSCEIVERS) 

 G997.1 (PHYSICAL LAYER MANAGEMENT FOR DSL TRANSCEIVERS) 

 

3.2.2. Υαξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνύ Σειεπ. Παξόρσλ  

 

Ο Σ.Π. πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνλ ΟΣΔ γηα βαζηθέο παξακέηξνπο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο παξερφκελεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο. 

Οη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο έρνπλ απζηεξά εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνλ ΟΣΔ απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δφζεθαλ ήηνη ηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο 

παξερφκελεο ζπλεγθαηάζηαζεο. 

Ο Σ.Π. πιεξνθνξεί ηνλ ΟΣΔ γηα ηα παξαθάησ: 

 Άλσ φξην ηζρχνο εθπνκπήο ησλ DSL tranceivers Σειεπ. Παξφρσλ. 

 Δίδνο (ηξφπνο ) δηακφξθσζεο ησλ δηαπνδηακνξθσηψλ (θψδηθαο). 

 Απαηηνχκελε ειεθηξηθή ηζρχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ, ζηελ πεξίπησζε θπζηθήο ή 

εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, εμνπιηζκνχ. 

 Θεξκηθέο απψιεηεο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ, ζηελ πεξίπησζε θπζηθήο ή εηθνληθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ. 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θαισδίσλ πνπ ζπλδένληαη ζηνπο θαηαλεκεηέο. 
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 Σν ζπλνιηθφ θάζκα πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη.  

 Σηο δηαζηάζεηο θαη βάξνο ηεο θακπίλαο ζηνλ πξναχιην ρψξν θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ 

εμνπιηζκνχ απηήο καδί κε ηηο αλάγθεο ξεπκαηνιεςίαο θαη γείσζεο. 

 Σν αξηζκφ ησλ ηζηψλ, θεξαηψλ, ηνλ ηξφπν ζηήξημεο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

ηζηψλ, θεξαηψλ φπσο ελδεηθηηθά δηαζηάζεηο, βάξνο, θαηεπζπληηθφηεηα, ινβνί, θ.ι.π.) θαη 

ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπο κνλάδσλ (εζσηεξηθέο – εμσηεξηθνί πνκπνδέθηεο), φξηα θαη 

ηζρχο εθπνκπήο θαη ιήςεο, ζπρλφηεηα, εχξνο δψλεο θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηείηαη γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θεξαηνζπζηεκάησλ. 
 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπαθψλ ISDN θαη POTS, πξέπεη λα είλαη αλνηρηά, θαζνξηζκέλα 

θαη ηππνπνηεκέλα, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζχλδεζε ζ‟ απηέο, ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ δηαθνξεηηθψλ 

θαηαζθεπαζηψλ.  

 

Ο πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηερληθέο απαηηήζεηο, φπσο 

απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3.2.3. 

 

O ΟΣΔ δεκνζηνπνηεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο, ζην www.otewholesale.gr, ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ Γηαρσξηζηψλ.  

 

ε θάζε πεξίπησζε ν Σ.Π. έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θξαηά ελήκεξν ηνλ ΟΣΔ γηα θάζε ελεξγή 

δηάηαμε πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ή πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη ζην ρψξν θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο 

 

3.2.3. Πεξηνξηζκνί ζηνλ εμνπιηζκό ζπλεγθαηάζηαζεο 

 

Οη ρψξνη Φ θαη  πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο Σ.Π. ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο ΑΠΣΒ, 

δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απηνχο (Σ.Π.) γηα ηελ εμππεξέηεζε θάζε είδνπο αλαγθψλ 

ζπλεγθαηάζηαζεο, ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ν ΟΣΔ, δπλάκεη ηνπ ηζρχνληνο 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή ζπλεγθαηάζηαζεο κε ηελ επηθχιαμε θαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο. 

 

Καη‟εμαίξεζε, ν ρψξνο πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηα πιαίζηα Δηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, θαη‟ 

εθαξκνγή ηεο θείκελεο Κνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ ηζρχνληνο Καλνληζηηθνχ 

Πιαηζίνπ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο πιήξσο θαη κεξηδφκελεο Αδεζκνπνίεηεο 

Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν, ζα θηινμελεί εμνπιηζκφ ηνπ Σ.Π. ν νπνίνο εμππεξεηεί 

απνθιεηζηηθά ίδηεο αλάγθεο ηνπ θαη κφλν γηα ην ζθνπφ απηφ.  

 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο Σ.Π. δηαζέηεη εμνπιηζκφ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ρψξνπο 

ζπλεγθαηάζηαζεο ζην ίδην θηίξην ηνπ ΟΣΔ, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

δηαζχλδεζεο ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ηνπ Σ.Π. θαη λα δίλεη δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ηεο 

ζπλνιηθήο θίλεζεο ζε έλαλ απφ ηνπο ρψξνπο ζπλεγθαηάζηαζεο εληφο ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΟΣΔ. 

 

ηνπο ρψξνπο Φ θαη  ν Σ.Π. δχλαηαη λα εγθαηαζηήζεη εμνπιηζκφ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ κεηάδνζεο θαη ζχλδεζεο (backhaul services) κε ίδηα κέζα ή κέζσ παξφρνπ ηεο επηινγήο 

ηνπ. Ζ ηδηνπαξνρή ππεξεζηψλ κεηάδνζεο θαη ζχλδεζεο κε ελζχξκαηα κέζα δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί είηε κέζσ KOI απφ ηνλ νπηηθφ θαηαλεκεηή (ODF) θαη ην αληίζηνηρν ΦΤΠ. Ζ 

ηδηνπαξνρή κε αζπξκαηηθά κέζα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ ζηελ ηαξάηζα ή ζε θαηάιιειν ζεκείν ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΟΣΔ, ελψ 

ηελ θαισδίσζε απφ ηνλ ρψξν ζπλεγθαηάζηαζεο σο ηελ ηαξάηζα αλαιακβάλεη ν ΟΣΔ θαη ζχκθσλα 

κε ηελ Σερληθή Μειέηε ηνπ ΟΣΔ. 
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ε πεξίπησζε φπνπ ν δηαζέζηκνο ρψξνο ζπλεγθαηάζηαζεο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ππάξρνπλ 

εθθξεκείο αηηήζεηο ζπλεγθαηάζηαζεο ηφζν ζηα πιαίζηα ΑΠΣνΒ φζν θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

αγνξψλ γηα ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ε αληίζηνηρε ξπζκηζηηθή ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ, ε ζπλεγθαηάζηαζε 

ζηα πιαίζηα ππεξεζηψλ ΑΠΣνΒ έρεη πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ ζπλεγθαηάζηαζεο ησλ ππφινηπσλ αγνξψλ γηα ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.  

 

Ο Σ.Π. ζα δειψλεη ζηελ αίηεζή ηνπ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 19), ηφζν ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη, φζν θαη ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηνπ κε ην δίθηπν θνξκνχ. 

 

Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ελέξγεηαο ηχπνπ κπαηαξηψλ ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ηεο αίζνπζαο παξά κφλν ζηεγαλνχ ηχπνπ VRLA, πνπ θαη ν ΟΣΔ 

ρξεζηκνπνηεί ζηηο δηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο.  

 

Γηα ηε ζπλεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηνπ Σ.Π. ζηα Αζηηθά Κέληξα ηνπ ΟΣΔ, ζα ηεξεζνχλ νη 

αθφινπζεο αξρέο ή/θαη πεξηνξηζκνί : 

 

Ο ΟΣΔ ζα ελεκεξψλεη ηνλ Σειεπ. Πάξνρν γηα : 

α. ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκείσλ δηεπαθήο ηνπ δηθηχνπ ηνπ. 

β. θξίζηκεο παξακέηξνπο πνπ πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγία ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ ή/θαη  ησλ άιισλ 

Σειεπ. Παξφρσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ν ΟΣΔ ζα κπνξεί λα δηαθφςεη ηε παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ο Σ.Π. ζα ελεκεξψλεη ηνλ ΟΣΔ γηα: 

α. ηε ζπλνιηθή ηζρχ ηνπ ηθξηψκαηνο θαη ηελ έληαζε ελφο πιήξσο εμνπιηζκέλνπ πιαηζίνπ. 

β. ηελ θαηαλαιηζθφκελε ηζρχ θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεπ. εμνπιηζκνχ ηνπ. 

γ. ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα ηνπ ηειεπ. εμνπιηζκνχ ηνπ  

δ. ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα (safety) ηνπ ηειεπ. εμνπιηζκνχ ηνπ 

ε. ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν ΟΣΔ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ  

ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηεκάησλ θαη ησλ απαξαηηήησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ειεθηξνληθψλ 

ηνπο κνλάδσλ (πνκπνδέθηεο) πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ θεξαηνζπζηεκαησλ, 

δ. ηε ζπλνιηθή AC ηζρχ ηεο θακπίλαο ζηνλ πξναχιην ρψξν, 

ε. ηηο δηαζηάζεηο θαη ην βάξνο ηεο θακπίλαο ζηνλ πξναχιην ρψξν. 

 

θαη αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη: 

α. ην βάξνο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί βξίζθεηαη 

εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ αζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ, ηα νπνία νθείιεη λα δεκνζηνπνηεί ν ΟΣΔ 

β. νη ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ηνπ Σ.Π. λα κελ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΟΣΔ ή ησλ άιισλ  Σ.Π. 

γ. Ζ απαηηνχκελε ειεθηξηθή ηζρχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί απφ 

ηνλ Σειεπ. Πάξνρν λα κε μεπεξλά ην φξην ηζρχνο πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ρσξίο δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΟΣΔ ή αιινπ Σ.Π., φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ Σερληθή Μειέηε 

πλεγθαηάζηαζεο πνπ έρεη εθπνλεζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν.  

δ. ν ηειεπηθνηλσληαθφο Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Σειεπ. Πάξνρν θαη ν 

νπνίνο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 1999/5/ΔΚ πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

απηήο. Ο ΟΣΔ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Σειεπ. Πάξνρν ηελ επίδεημε ηεο δήισζεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ πξνο ηελ σο άλσ Οδεγία. Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο 

Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο, ν νπνίνο δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 1999/5/ΔΚ πξέπεη λα 

πιεξνί ηα ζεζπηζκέλα Πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο ζε Κνηλνηηθφ επίπεδν ή ειιείςεη απηψλ, 

δηαδνρηθά θαηά ηελ αθφινπζε ζεηξά, ηα πξφηππα ή/θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζεζπίδνληαη απφ 

Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο Σππνπνίεζεο [φπσο ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Σππνπνίεζεο ζηνλ 
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ηνκέα ηειεπηθνηλσληψλ (ETSI), ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN), ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC)], ηα δηεζλή Πξφηππα ή ηηο ζπζηάζεηο ηεο 

δηεζλνχο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ ή ηα εζληθά Πξφηππα ή/θαη πξνδηαγξαθέο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 66 ηνπ Ν. 3431/2006. 

 

3.3. ΦΤΗΚΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

3.3.1. Γεληθά 

 

ηα πιαίζηα ηεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο δηαηίζεηαη εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο εληφο θηηξίσλ 

πνπ ζηεγάδνπλ Γεληθνχο Καηαλεκεηέο ΟΣΔ, εθεμήο Αζηηθά Κέληξα (ΑΚ) ή ζηνλ πξναχιην ρψξν 

απηψλ. Ζ δηακφξθσζε ησλ ελ ιφγσ ρψξσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 16 ηνπ παξφληνο. 

 

Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη φηη ν ρψξνο απηφο ζα ηθαλνπνηεί ηελ άκεζε θαηά ην δπλαηφλ 

πξφζβαζε ζ‟ απηφλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σ.Π.. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ζηνπο 

ρψξνπο Φ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 24 ηνπ παξφληνο. Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα 

δηαζθαιίδεη φηη ν ρψξνο Φ πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηηο απαηηνχκελεο παξνρέο θαη 

επθνιίεο.  

 

Παξάιιεια ζην ρψξν απηφ ν ΟΣΔ ζα πξνζθέξεη ζηνπο Σ.Π. ειεθηξηθφ ξεχκα, θιηκαηηζκφ, 

ππξαλίρλεπζε, ππξαζθάιεηα θαη ινηπέο επθνιίεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 16) πξνθεηκέλνπ λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ θαη λα εμαζθαιηζζεί ηζφηηκε δηαρείξηζε ησλ 

Σ.Π.. 

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλαινγηθά θαη γηα ην ρψξν Δηθνληθήο θαη χκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο.  

 

Τπεξεζίεο Μεηάδνζεο Καη ύλδεζεο (Backhaul Services) 

Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Σ.Π, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο Μεηάδνζεο θαη χλδεζεο 

(Backhaul Services). Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο παξέρνληαη κε ρξήζε δηθηχνπ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζπλδέεηαη ν εμνπιηζκφο ηνπ Σ.Π., πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην ρψξν θπζηθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο, κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Σ.Π. πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ρψξν εθηφο ησλ 

θηηξίσλ ηνπ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζρεηηθά, ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο 

Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ.  

ε πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π. δελ επηζπκεί λα ιάβεη ππεξεζίεο Μεηάδνζεο θαη χλδεζεο κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ ΟΣΔ, ηφηε, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Σ.Π. ν ΟΣΔ ζα ηνπνζεηεί ηελ θαηάιιειε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή. ηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ελζχξκαηνπ backhaul ν ΟΣΔ ζα 

ηνπνζεηεί θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ (ΚΟΗ) ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηνλ νπηηθφ θαηαλεκεηή εληφο ηνπ 

ρψξνπ θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο κε ην ΦΤΠ-ΟΣΔ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 16). Σν ζπγθεθξηκέλν 

θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ ζα ζπλδέεηαη εληφο ηνπ ΦΤΠ-ΟΣΔ κε άιιν θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ 

(ηδηνθηεζίαο ηνπ Σ.Π. ή άιινπ παξφρνπ) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά ηεο θίλεζεο απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ Σ.Π. πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί εληφο ηνπ ρψξνπ Φ ζην δίθηπν ηνπ Σ.Π.  

 

ηελ πεξίπησζε ν Σ.Π. πνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε αζπξκαηηθνχ backhauling ν ΟΣΔ ζα 

ηνπνζεηεί θαιψδην ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ΣΠ εληφο ηνπ ρψξνπ θπζηθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο ή ηεο θακπίλαο ζηνλ πξναχιην ρψξν κε ηελ απαξαίηεηε δηάηαμε 

θεξαηνζπζηήκαηνο ζηελ ηαξάηζα ή ζε θαηάιιειν ζεκείν ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

ΟΣΔ. 
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Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ Φ, ν ΟΣΔ θαιεί ηνλ ΣΠ γηα ηελ παξαιαβή 

ηνπ αλαινγνχληνο ηκήκαηνο ηνπ ρψξνπ Φ θαη ππνγξάθεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο – 

παξαιαβήο πνπ ζα επηβεβαηψλεη ηα αθφινπζα: 

 

 Σνλ αθξηβή ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηθξησκάησλ ή θαη ηεο θακπίλαο ζηνλ πξναχιην ρψξν 

καδί κε ην ζρεηηθφ ΦΤΠ/ΦΤΣΠ, 

 Σελ εγθαηάζηαζε πίλαθα DC θαη ηε ιεηηνπξγνχζα παξνρή DC κέζσ θαηάιιεινπ 

αζθαιεηναπνδεχθηε, 

 Σα αλεπηπγκέλα δεχγε ζηνλ ΓΚΟ, 

 Σηο ιεηηνπξγνχζεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, 

 Σνπο εγθαηεζηεκέλνπο θαηαλεκεηέο, 

 Σν αληίζηνηρν ΦΤΠ ζε ιεηηνπξγία γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ελζχξκαηνπ 

backhaul. 

 Σε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο δηθηχνπ παξφρνπ απφ ΦΤΠ κέρξη ηνλ νπηηθφ θαηαλεκεηή ηνπ ρψξνπ 

ζπλεγθαηάζηαζεο. 

 Σηο νπέο δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ γηα ηελ αζπξκαηηθή δεχμε, 

 Σν αθξηβέο ζεκείν εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο θαη πνκπνδεθηψλ 

 Σελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 24 ηνπ παξφληνο.  

 

3.3.2. Παξνρή ζπλεγθαηάζηαζεο ζε πθηζηάκελν ρώξν Φ  
 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο Σ.Π. αηηείηαη ζπλεγθαηάζηαζε ζε ήδε θαηαζθεπαζκέλν ρψξν 

Φ θαη ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ ειεχζεξνη πφξνη, αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1. Ο Σ.Π. θαηαζέηεη αίηεζε ζην Π.. ΟΣΔ γηα ζπλεγθαηάζηαζε ζε πθηζηάκελν ρψξν Φ 

ελεκεξψλνληαο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ηθξησκάησλ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη. Ζ αίηεζε παίξλεη 

απηφκαηα αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη εμππεξεηείηαη κε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα. Ζ 

δηαδηθαζία παξνρήο θαη επαχμεζεο ηθξησκάησλ πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 29. 

2. Ο ΟΣΔ εληφο πέληε (5) ΔΖ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ελεκεξψλεη ηνλ 

Σ.Π. ζρεηηθά κε ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο 

ζπλεγθαηεζηεκέλνπο Σ.Π., ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 25 ηνπ παξφληνο. ε 

πεξίπησζε φπνπ ηα δηαζέζηκα ειεχζεξα ηθξηψκαηα δελ επαξθνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ αηηήκαηνο ηνπ παξφρνπ, ν ΟΣΔ εληφο ηεο ίδηαο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

εθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν «ππνρξεζηκνπνίεζεο» ήδε 

δηαηεζεηκέλνπ ρψξνπ (ελφηεηα 3.13 ηνπ παξφληνο), ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ηνλ 

αηηνχληα θαζψο θαη ηνπο πθηζηάκελνπο παξφρνπο. Δάλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

δελ πξνθχςνπλ ειεχζεξα –κέζσ απνδέζκεπζεο- ηθξηψκαηα, ην αίηεκα ηνπ παξφρνπ 

ηθαλνπνηείηαη βάζεη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ππν-ελφηεηαο 3.3.3 πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επέθηαζε ρψξνπ Φ. 

3. Ο Σ.Π. ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην αλαινγνχλ πνζφ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο 

ζπλεγθαηεζηεκέλνπο Σ.Π. εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ελεκέξσζεο απφ ηνλ ΟΣΔ. 

4. ε πεξίπησζε φπνπ έλαο Σ.Π. δελ εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα ηελ πξναλαθεξζείζα 

νηθνλνκηθή ηνπ ππνρξέσζε, ε αίηεζή ηνπ αθπξψλεηαη. 

5. Ο Σ.Π. θνηλνπνηεί ηα αληίγξαθα πιεξσκήο ησλ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ παξφρσλ (βήκα 3 

αλσηέξσ) ζηνλ ΟΣΔ θαη ππνγξάθεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζπκθσλεηηθφ 

ζπλεγθαηάζηαζεο κε ηνλ ΟΣΔ.    
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Τθηζηάκελνη ζεσξνχληαη φινη νη ρψξνη Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο γηα ηνπο νπνίνπο ν ΟΣΔ έρεη 

εθδψζεη θαη απνζηείιεη εθθαζαξηζηηθφ ηηκνιφγην θαη απνινγηζηηθά ζηνηρεία θφζηνπο ζηνπο Σ.Π., νη 

νπνίνη είραλ αηηεζεί ηελ ελ ιφγσ θαηαζθεπή. ε θάζε πεξίπησζε, έλαο ρψξνο Φπζηθήο 

πλεγθαηάζηαζεο ινγίδεηαη πθηζηάκελνο κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απνζηνιήο ησλ 

εθθαζαξηζηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ αληηγξάθσλ  ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θφζηνπο, φπσο 

απηή νξίδεηαη ζηηο ελφηεηεο 3.3.3.1 θαη 3.3.3.2 ηεο παξνχζεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο. 

 

3.3.3. Καηαζθεπή/Δπέθηαζε Υώξσλ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο 

 

Γηα ηηο θαηαζθεπέο/επεθηάζεηο ησλ ρψξσλ Φ νη Σ.Π. δχλαληαη λα αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία 

εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε έγθαηξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ ΟΣΔ κεγάινπ αξηζκνχ αηηεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα (παξάγξαθνο 3.3.3.1) δελ πεξηνξίδεη ζε ηίπνηα ην δηθαίσκα ησλ 

Σ.Π λα ππνβάινπλ νπνηεδήπνηε (ad-hoc) αηηήκαηα γηα θαηαζθεπή ή / θαη επέθηαζε ρψξσλ Φ, 

εθηφο ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο (παξάγξαθνο 

3.3.3.2). 

 

3.3.3.1 Δηήζηνο πξνγξακκαηηζκόο θαηαζθεπώλ ρώξσλ Φ 

 

Κάζε ρξφλν θαη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 1 έσο 15/5, νη πάξνρνη ππνβάιινπλ ζηνλ ΟΣΔ κέζσ 

ηνπ Π.. ΟΣΔ, ηα αηηήκαηά ηνπο γηα ηελ παξνρή Φ, αξηζκφ θαη ηχπν θακπηλψλ ζηνλ πξναχιην 

ρψξν, ηθξησκάησλ θαη απαηηνχκελν ρψξν ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m
2
) αλά AK. Σα αηηήκαηα 

θαιχπηνπλ απφ θνηλνχ ηα Αζηηθά Κέληξα ζηα νπνία νη Σ.Π. δελ έρνπλ θπζηθή παξνπζία θαη 

επηζπκνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε θαη ηα Αζηηθά Κέληξα ζηα νπνία έρνπλ 

θπζηθή παξνπζία αιιά απαηηνχλ πξφζζεην ρψξν. Σα ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα αθνξνχλ θαηαζθεπέο 

νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ θαη λα παξαδνζνχλ ην ακέζσο επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο θαη 

γηα ην ζθνπφ απηφ νη ΣΠ νθείινπλ λα ζπλππνβάιινπλ θαη ζρεηηθφ επηζπκεηφ κεληαίν 

ρξνλνπξφγξακκα παξάδνζεο απηψλ.  

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ν ΟΣΔ, ζεβφκελνο ηελ αξρή ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, θαηαξηίδεη 

ζπλνιηθή πξφηαζε πξνγξάκκαηνο παξάδνζεο ρψξσλ θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, κε θξηηήξηα: 

α. ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ, 

β. ηε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ Σ.Π. αλά ΑΚ 

γ. ην πιήζνο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ παξφρσλ γηα θάζε έλα ρψξν Φ, 

 

Ζ πξφηαζε απηή ζα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο  Σ.Π. θαη ζηελ ΔΔΣΣ κέρξη ηελ 31
ε
 

Ηνπιίνπ έθαζηνπ έηνπο θαη ζα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ (Π.. 

ΟΣΔ). 

 

ην πξφγξακκα παξάδνζεο ρψξσλ Φ ζα πεξηέρνληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο : 

α. Ζ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ θάζε ρψξνπ Φ, 

β. Σν πιήζνο ησλ παξφρσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα θάζε ρψξν Φ, 

γ. Σα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε ζην αληίζηνηρν αζηηθφ 

θέληξν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ηθξησκάησλ 30 x 60 cm πνπ δχλαηαη λα εγθαηαζηαζνχλ  ζηνλ ρψξν, 

δ. Πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία θφζηνπο γηα θάζε αζηηθφ θέληξν, 

ε. Ο παξερφκελνο αξηζκφο δεπγψλ γηα ηελ Φ, 

ζη. Οη δπλαηφηεηεο παξνρήο δεπγψλ ζηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή ρσξίο ζχκπηπμε / αλάπηπμε, 

δ. Ζ παξερφκελε ειεθηξηθή ηζρχο. 
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ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Σ.Π. κε ην πξφγξακκα παξάδνζεο ρψξσλ πνπ 

θνηλνπνηεί ν ΟΣΔ, θαηαζέηνπλ εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο/ελζηάζεηο καδί κε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε 

ζηνλ ΟΣΔ, κε παξάιιειε θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ. Ο ΟΣΔ θαιείηαη λα απαληήζεη εγγξάθσο εληφο 

πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηνλ Σ.Π. κε παξάιιειε θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ. Ζ ΔΔΣΣ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ,  δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ην πξφγξακκα παξάδνζεο ρψξσλ κε 

αηηηνινγεκέλε Απφθαζή ηεο.  

 

Οη πάξνρνη ζα θαινχληαη γηα δεζκεπηηθή επηβεβαίσζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο κέρξη ηελ 15
ε
 

επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. 

 

Ζ δέζκεπζε θάζε Σ.Π. ζα επηβεβαηψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο εμακεληαίαο  χκβαζεο / 

Πιαίζην πλεγθαηάζηαζεο θαη ηελ ηαπηφρξνλε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλά ρψξν Φ πνπ 

ν ζπγθεθξηκέλνο πάξνρνο αηηείηαη. Σν ζχλνιν ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ελφο Σ.Π. θαιχπηεη 

πξνυπνινγηζηηθά ην 30% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ έξγσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

πινπνηεζνχλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ επφκελνπ έηνπο, ζηα νπνία ν ζπγθεθξηκέλνο Σ.Π. έρεη 

αηηεζεί ζπλεγθαηάζηαζε. Σν σο άλσ πνζνζηφ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ππνινγίδεηαη γηα θάζε 

Σ. Π. κε βάζε ηελ αλαινγία ηθξησκάησλ ηνπ ζηα ΑΚ ζηα νπνία έρεη αηηεζεί ζπλεγθαηάζηαζε.  Ζ 

εκεξνκελία  ιήμεο θάζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη δχν (2) κήλεο κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο/επέθηαζεο ηνπ αληηζηνίρνπ ρψξνπ Φ.  

Γεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ρψξνπ Φ ζε Αζηηθφ 

Κέληξν, ν ΟΣΔ απνζηέιιεη εηδνπνίεζε ζηνπο  Σ.Π. πνπ έρνπλ αηηεζεί ρψξν ζην ζπγθεθξηκέλν 

θέληξν, θαιψληαο ηνπο λα θαηαβάινπλ σο πξνθαηαβνιή ην 20% ηεο πξνυπνινγηζηηθά 

αλαινγνχζαο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ.  

Ζ θαηάζεζε ηεο πξνθαηαβνιήο πξέπεη λα γίλεη εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε.  

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο πξνθαηαβνιήο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ν 

ΟΣΔ δχλαηαη λα εθπέζεη ηελ ήδε θαηαβιεζείζα εγγπεηηθή επηζηνιή, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 

πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο. Σν ππνιεηπφκελν πνζφ ζηελ πεξίπησζε απηή ζα θαιπθζεί απφ ηνλ/ηνπο 

Σ.Π. πνπ έρνπλ αηηεζεί Φ ζην ζπγθεθξηκέλν ΑΚ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν ΟΣΔ εληφο πξνζεζκίαο 

πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απνζηέιιεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηνπο ελαπνκείλαληεο Σ.Π., ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξεη ην αθξηβέο επηπξφζζεην πνζφ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη/-νπλ. Ζ ελ ιφγσ 

θαηαβνιή πξέπεη λα γίλεη εληφο δηαζηήκαηνο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε ηνπ ΟΣΔ.    

ε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο ηνπ κνλαδηθνχ Σ.Π. πνπ έρεη αηηεζεί ζπλεγθαηάζηαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλν ΑΚ, ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη, ελψ ην έξγν αθπξψλεηαη.  

Σα αθξηβή πνζά εγγχεζεο θαη πξνθαηαβνιήο ζα πξνθχςνπλ κεηά ηε ζπλνιηθή δεζκεπηηθή 

επηβεβαίσζε ηνπ ρψξνπ απφ φινπο ηνπο Σ.Π. θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαινγηθνχ θφζηνπο γηα 

θάζε έλαλ απφ απηνχο.  

 

Ο ΟΣΔ νθείιεη λα θαηαζθεπάζεη ηνπο ρψξνπο ζπλεγθαηάζηαζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 16 ζχκθσλα κε ην θνηλνπνηεκέλν ρξνλνπξφγξακκα. Ζ παξάδνζε ελφο λένπ 

ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο ή επέθηαζεο πθηζηάκελνπ ρψξνπ γίλεηαη εθφζνλ έρνπλ πεξαησζεί φιεο νη 

πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο είλαη ιεηηνπξγηθά έηνηκνο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη Σ.Π. πνπ έρνπλ αηηεζεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν/επέθηαζε θαινχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ 

κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ λα παξαιάβνπλ ην έξγν εληφο δηαζηήκαηνο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, 

αθνχ πξψηα θαηαβάιινπλ ην 50% ηεο αλαινγνχζαο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Σν ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο ππνγξάθεηαη εθφζνλ νη ΣΠ  

πξνζθνκίζνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο πξναλαθεξζείζαο ρξεκαηηθήο θαηαβνιήο.  
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Ο ΟΣΔ εθδίδεη θαη απνζηέιιεη ζηνλ Σ.Π. εθθαζαξηζηηθφ ηηκνιφγην θαη αληίγξαθα ησλ 

απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θφζηνπο (ζρεηηθά ηηκνιφγηα, πξαγκαηηθέο εξγαηνψξεο θιπ) κέζα ζε έλα 

(1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο. Ο Σ.Π. εμνθιεί ην ππφινηπν θφζηνο 

εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ν ΟΣΔ  επηζηξέθεη ηελ 

εγγπεηηθή επηζηνιή. ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο νξζφηεηαο ηνπ ινγαξηαζκνχ αθνινπζνχληαη 

νη γεληθφηεξεο δηαδηθαζίεο ακθηζβήηεζεο ινγαξηαζκψλ νη νπνίεο θαη πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 4.4 ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο αλαθνξάο. Δάλ ν ΟΣΔ δελ απνζηείιεη ηνλ απνινγηζκφ 

ηνπ έξγνπ εληφο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ δηαζηήκαηνο  ηφηε ν ΟΣΔ νθείιεη λα επηζηξέςεη ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή γηα ηνλ ρψξν απηφ.  

 

ε πεξίπησζε φπνπ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο είλαη κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ πνπ έρεη 

θαηαβάιεη ν  Σ.Π. ηφηε ν ΟΣΔ εθδίδεη πηζησηηθφ ζεκείσκα πξνο ηνλ  Σ.Π. γηα ην αλάινγν πνζφ 

εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηηκνινγίνπ ζχκθσλα κε 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Σ.Π. δελ πξνζέιζεη ππαίηηα λα παξαιάβεη θαη λα εμνθιήζεη ην αηηεζέλ έξγν, 

ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΟΣΔ εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έρεη θιεζεί λα παξαιάβεη ην έξγν, ηα δε θαηαβιεζέληα ρξεκαηηθά πνζά δελ 

επηζηξέθνληαη. Ο ζπγθεθξηκέλνο  Σ.Π. ζα αλαθηήζεη ηα πνζά ηεο εγγπεηηθήο θαη ηεο 

πξνθαηαβνιήο απφ άιιν Πάξνρν ή Παξφρνπο πνπ ηπρφλ αηηεζνχλ ζπλεγθαηάζηαζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν Α.Κ., κεηά ηε ζρεηηθή απνπιεξσκή. ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα 

εηζπξάμεη κφλν ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ Φ.  θαη κφλν εθάπαμ. 

ε πεξίπησζε επέθηαζεο ρψξνπ Φ, γηα ηελ νπνία βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην 

Παξάξηεκα 25 ηνπ παξφληνο, αλαινγεί πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο ζηνπο ήδε πθηζηάκελνπο Σ.Π., ν 

ΟΣΔ ελεκεξψλεη ηνλ αηηεζέληα θαζψο θαη ηνπο πθηζηάκελνπο ΣΠ γηα ηα αθξηβή πνζά πνπ πξέπεη 

λα θαηαβάινπλ, εθαξκφδνληαο ηελ δηαδηθαζία ηνπ Παξαξηήκαηνο 25 ηνπ παξφληνο . Οη 

πθηζηάκελνη πάξνρνη θαηαβάιινπλ ζηνλ αηηεζέληα Σ.Π. ην πνζφ πνπ ηνπο αλαινγεί κε βάζε ηελ 

αλαινγία ηθξησκάησλ ηνπο ζην ρψξν Φ., εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη 

απνζηνιή ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ ΟΣΔ. 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηα αηηήκαηα Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο ηνπ δεχηεξνπ 

εμακήλνπ θάζε έηνπο. Οη  Σ.Π. επηθαηξνπνηνχλ ηα αηηήκαηα πνπ είραλ ππνβάιεη ηνλ Μάην θαηά ην 

δηάζηεκα 1 σο 15/11. Σ.Π. ν νπνίνο δελ έρεη ππνβάιεη αηηήκαηα ζηηο 15/5 δχλαηαη λα ππνβάιιεη 

ζρεηηθά αηηήκαηα γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ επφκελνπ έηνπο θαηά ην δηάζηεκα 1/11 έσο 15/11. 

Καηά ηα ινηπά αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία θαζψο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη 

αλσηέξσ γηα ην Α΄ Δμάκελν. εκεηψλεηαη φηη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ θάζε ΣΠ γηα ην 

πξφγξακκα Β΄ εμακήλνπ δελ δχλαηαη λα κεηαβιεζεί θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ +15% απφ ηα 

ζρεηηθά αηηήκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ απφ 1 σο 15 Μαΐνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Αιιαγή Α.Κ. γίλεηαη 

απνδεθηή κφλν ζηελ  πεξίπησζε φπνπ ζπκθσλνχλ εγγξάθσο φινη νη  Σ.Π. πνπ έρνπλ αηηεζεί 

ζπλεγθαηάζηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν θέληξν.  

Οη πάξνρνη ζα θαινχληαη γηα δεζκεπηηθή επηβεβαίσζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο κέρξη ηελ 15
ε
 Μαξηίνπ 

ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

 

Ζ δέζκεπζε θάζε Σ.Π. ζα επηβεβαηψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο εμακεληαίαο χκβαζεο / 

Πιαίζην πλεγθαηάζηαζεο θαη ηελ ηαπηφρξνλε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλά ρψξν Φ πνπ 

ν ζπγθεθξηκέλνο πάξνρνο αηηείηαη. 

 

 

3.3.3.2 Ad-Hoc θαηαζθεπέο/ επεθηάζεηο ρώξσλ Φ 
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Αλεμάξηεηα απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία εηήζηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαηαζθεπήο/ επέθηαζεο 

ρψξσλ Φ, νη ΣΠ δχλαηαη λα ππνβάινπλ νπνηεδήπνηε αηηήκαηα ζπλεγθαηάζηαζεο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπο.  

ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ σο άλσ αηηεκάησλ απαηηείηαη θαηαζθεπή λένπ ή 

επέθηαζε πθηζηάκελνπ ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο, ν εγγπεκέλνο ξπζκφο παξάδνζεο ρψξσλ ζε 

Παλειιαδηθφ επίπεδν ζα είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο απφ δέθα (10) αλά κήλα εθ ησλ νπνίσλ νη λένη 

ρψξνη δελ δχλαηαη λα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηέζζεξηο (4), κε ηελ επηθχιαμε χπαξμεο αληίζηνηρνπ 

αξηζκνχ αηηεκάησλ, ηα νπνία εμππεξεηνχληαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο, ε 

νπνία ππνινγίδεηαη απφ ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ Σ.Π.. Ο αλσηέξσ ειάρηζηνο 

εγγπεκέλνο ξπζκφο εμππεξέηεζεο αηηεκάησλ δελ επεξεάδεη αηηήκαηα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί 

πξηλ ηελ ζέζε ζε ηζρχνο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Ο αλσηέξσ εγγπεκέλνο ξπζκφο παξάδνζεο 

ρψξσλ ζπλεγθαηάζηαζεο αλά κήλα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ παξάδνζε ρψξσλ ζπλεγθαηάζηαζεο 

ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 3.3.3.1. 

Ο φξνο «επέθηαζε ρψξσλ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο» ζηελ παξνχζα παξάγξαθν αλαθέξεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ππνβιεζέληνο αηηήκαηνο Σ.Π. είλαη απαξαίηεηεο 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Αηηήκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη θαηαζθεπή λένπ ή 

επέθηαζε πθηζηάκελνπ ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο ηθαλνπνηνχληαη κε βάζε ηνπο ρξφλνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ελφηεηα 3.8 θαη ζην Παξάξηεκα 14 ηνπ παξφληνο. 

Οη πάξνρνη ππνβάιινπλ ζηνλ ΟΣΔ κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Π.. ΟΣΔ ηα αηηήκαηά 

ηνπο ζε αξηζκφ θαη ηχπν ηθξησκάησλ θαη απαηηνχκελν ρψξν ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m
2
) αλά AK. 

Σα αηηήκαηα θαιχπηνπλ απφ θνηλνχ ηα ΑΚ ζηα νπνία νη Σ.Π. δελ έρνπλ θπζηθή παξνπζία θαη 

επηζπκνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε θαη ηα Αζηηθά Κέληξα ζηα νπνία έρνπλ 

ήδε θπζηθή παξνπζία αιιά απαηηνχλ πξφζζεην ρψξν. 

Αλά πεξίπησζε, ηα ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα κπνξεί λα αθνξνχλ θαηαζθεπέο ή επεθηάζεηο ρψξσλ 

Φ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ θαη λα παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο 

πνπ αθνινπζνχλ: 

- ηελ πεξίπησζε λέαο θαηαζθεπήο ή επέθηαζεο, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη εληφο ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο λα ζπληάμεη θαη λα 

θνηλνπνηήζεη ζηνλ Σ.Π. ηερληθή πξνκειέηε θαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, ζχκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ 3.1.5, ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ηνλ 

Σ.Π. γηα ηελ απνζηνιή ηεο ΣΠΜ κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ. ε πεξίπησζε φπνπ ν ΟΣΔ δελ 

κπνξεί λα πινπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ Σ.Π., ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Σ.Π., θνηλνπνηψληαο 

παξάιιεια ζηελ ΔΔΣΣ, γηα ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, θαη 

απνζηέιιεη ηαπηφρξνλα ηερληθή πξνκειέηε χκκηθηεο ή Δηθνληθήο πλεγθαηάζηαζεο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.1.2 ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο ηερληθήο πξνκειέηεο απφ ηνλ ΟΣΔ νη εκέξεο 

θαζπζηέξεζεο πξνζκεηξνχληαη ζηνπο ζρεηηθνχο ρξφλνπο παξάδνζεο ηνπ ρψξνπ.  

- Ο Σ.Π., εθφζνλ επηζπκεί λα αλαιάβεη ην απαηηνχκελν θφζηνο, νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζε 

ζρεηηθφ αίηεκα κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο 

ηερληθήο πξνκειέηεο. ε πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π. δελ θαηαζέζεη εληφο ησλ δέθα (10) ΔΖ ην 

αίηεκα, ε αξρηθή αίηεζε αθπξψλεηαη.  

- Ο ΟΣΔ πινπνηεί ηηο θαηαζθεπέο θαη ηηο επεθηάζεηο ησλ ρψξσλ Φ κε βάζε ηα αηηήκαηα ησλ 

Σ.Π., ιακβάλνληαο ππφςε ηε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα πνπ έζεζαλ νη Σ.Π.. Ο Σ.Π. ζα 

θαιείηαη εγγξάθσο απφ ηνλ ΟΣΔ εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 

αλσηέξσ αηηήκαηνο γηα δεζκεπηηθή επηβεβαίσζε ηνπ αηηήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο πλεγθαηάζηαζεο, ηελ θαηαβνιή εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

χςνπο 30% θαη ηελ θαηάζεζε πξνθαηαβνιήο χςνπο 20% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο. Σα ελ ιφγσ πνζνζηά ππνινγίδνληαη γηα θάζε Σ.Π. κε βάζε ηελ αλαινγία 

ηθξησκάησλ ηνπ ζην ρψξν Φ.. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη δχν (2) 
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κήλεο κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο/επέθηαζεο ηνπ αληηζηνίρνπ ρψξνπ Φ. 

- Ο ρξφλνο θαηαζθεπήο θαη παξάδνζεο ησλ λέσλ ρψξσλ Φ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο εβδνκήληα 

πέληε (75) εξγάζηκεο εκέξεο θαη ησλ επεθηάζεσλ ηηο πελήληα (50) εξγάζηκεο εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο αλσηέξσ πξνθαηαβνιήο, κε ηελ επηθχιαμε φηη ν κεληαίνο 

ξπζκφο δελ ππεξβαίλεη ην κέγηζην ξπζκφ παξάδνζεο λέσλ ρψξσλ θαη επεθηάζεσλ  

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα ελφηεηα. 

- Ο ΟΣΔ νθείιεη λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή / επέθηαζε ησλ 

ρψξσλ ζπλεγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 16 θαη 

ηνπο πξναλαθεξζέληεο ρξφλνπο. Ζ παξάδνζε ελφο λένπ ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο ή 

επέθηαζεο πθηζηάκελνπ ρψξνπ γίλεηαη εθφζνλ έρνπλ πεξαησζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο 

εξγαζίεο θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο είλαη ιεηηνπξγηθά έηνηκνο. Ο ΟΣΔ απνζηέιιεη 

εγγξάθσο θαη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ ζηνπο Σ.Π. πνπ έρνπλ αηηεζεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν/επέθηαζε εηδνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαιεί ηνπο ελ ιφγσ Σ.Π. λα παξαιάβνπλ 

ην έξγν ππνγξάθνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο εληφο δέθα (10) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ εηδνπνίεζε, αθνχ πξψηα θαηαβάιινπλ ην 50% ηεο 

αλαινγνχζαο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.  

- Ο ΟΣΔ εθδίδεη θαη απνζηέιιεη ζηνλ Σ.Π. εθθαζαξηζηηθφ ηηκνιφγην θαη αληίγξαθα ησλ 

απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θφζηνπο (ζρεηηθά ηηκνιφγηα, πξαγκαηηθέο εξγαηνψξεο θιπ.) κέζα 

ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο. Ο Σ.Π. θαηαβάιεη ζηνλ 

ΟΣΔ ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε απφ ην αλσηέξσ πνζφ εθθαζάξηζεο, ηνπ 

πνζνχ πνπ έρεη ήδε θαηαβάιιεη ν Σ.Π. ζηνλ ΟΣΔ ζε κεηξεηά (δειαδή ηνπ 70% ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πνπ αλαινγεί ζηνλ Σ.Π. κε βάζε ηελ αλαινγία ηθξησκάησλ ηνπ 

ζην ρψξν Φ.) εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ. Ο ΟΣΔ 

επηζηξέθεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζηνλ Σ.Π. εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο. ε πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π. δελ εμνθιήζεη ηνλ ΟΣΔ, ν ΟΣΔ 

έρεη δηθαίσκα λα εθπέζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ έρεη θαηαζέζεη ν Σ.Π. γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

- ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο νξζφηεηαο ηνπ ινγαξηαζκνχ αθνινπζνχληαη νη 

γεληθφηεξεο δηαδηθαζίεο ακθηζβήηεζεο ινγαξηαζκψλ νη νπνίεο θαη πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 4.4 ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο αλαθνξάο. ε πεξίπησζε φπνπ ην πξαγκαηηθφ 

θφζηνο θαηαζθεπήο είλαη κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβάιεη ν  Σ.Π. ηφηε ν ΟΣΔ 

εθδίδεη πηζησηηθφ ζεκείσκα πξνο ηνλ Σ.Π. γηα ην αλάινγν πνζφ εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηηκνινγίνπ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν 

εδάθην.   

- ε πεξίπησζε επέθηαζεο ρψξνπ Φ, γηα ηελ νπνία βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζην Παξάξηεκα 25 ηνπ παξφληνο, αλαινγεί πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο ζηνπο ήδε 

πθηζηάκελνπο Σ.Π., ν ΟΣΔ ελεκεξψλεη ηνλ αηηεζέληα θαζψο θαη ηνπο πθηζηάκελνπο ΣΠ γηα 

ηα αθξηβή πνζά πνπ πξέπεη λα θαηαβάινπλ, εθαξκφδνληαο ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 25 ηνπ παξφληνο . Οη πθηζηάκελνη πάξνρνη θαηαβάιινπλ ζηνλ αηηεζέληα 

Σ.Π. ην πνζφ πνπ ηνπο αλαινγεί κε βάζε ηελ αλαινγία ηθξησκάησλ ηνπο ζην ρψξν Φ., 

εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη απνζηνιή ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ 

ΟΣΔ. 

 

3.4. ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

3.4.1. Γεληθά 

 

Ζ Δ ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή απφ ηνλ ΟΣΔ ηεο δπλαηφηεηαο εγθαηάζηαζεο θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ Σ.Π. γηα ηελ παξνρή ηεο πιήξνπο ή θαη κεξηδφκελεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ 
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ηνπηθφ βξφρν, ζε ρψξν εληφο ησλ θηηξίσλ Αζηηθψλ Κέληξσλ (ΑΚ) ΟΣΔ ζηνλ νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο αληίζηνηρνο εμνπιηζκφο ηνπ ΟΣΔ. Σελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σ.Π. ηελ 

αλαιακβάλεη ν ΟΣΔ. Ζ Δηθνληθή ζπλεγθαηάζηαζε εμεηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3.1.2 ηεο παξνχζαο. 

Ο ΟΣΔ ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ηερληθή πξνκειέηε Δ ζηνλ Σ.Π. ζηελ πεξίπησζε φπνπ αίηεκα 

ηνπ Σ.Π. γηα λέν ή επηπιένλ ρψξν ζπλεγθαηάζηαζεο ζην ζπγθεθξηκέλν Αζηηθφ θέληξν δελ κπνξεί 

λα ηθαλνπνηεζεί κέζσ Φ θαη , ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 

3.3.3. Ο Σ.Π. εηδνπνηείηαη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ γηα ηελ ζρεηηθή απνζηνιή ηεο πξνκειέηεο. 

 

Ο Σ.Π., εθφζνλ επηζπκεί λα αλαιάβεη ην απαηηνχκελν θφζηνο, νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζε ζρεηηθφ 

αίηεκα κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ εηδνπνίεζε κέζσ 

ηνπ Π.. ΟΣΔ.  

 

Ο ΟΣΔ ζα δηακνξθψλεη ηνπο ρψξνπο E κε βάζε ηα αηηήκαηα ησλ Σ.Π., ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα πνπ έζεζαλ νη Σ.Π.. Ο Σ.Π. ζα θαιείηαη εγγξάθσο απφ ηνλ ΟΣΔ εληφο 

πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αλσηέξσ αηηήκαηνο γηα δεζκεπηηθή 

επηβεβαίσζε ηνπ αηηήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο 

πλεγθαηάζηαζεο, ηελ θαηαβνιή εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 30% θαη ηελ θαηάζεζε 

πξνθαηαβνιήο χςνπο 20% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο. Σα ελ ιφγσ πνζνζηά 

ππνινγίδνληαη γηα θάζε Σ.Π. κε βάζε ηελ αλαινγία ηνπ ζην ρψξν Δ.. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη δχν (2) κήλεο κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο/επέθηαζεο ηνπ αληηζηνίρνπ ρψξνπ Δ, ζχκθσλα κε ην ρξφλν πνπ 

νξίδεηαη θαησηέξσ. 

 

Ο ρξφλνο θαηαζθεπήο θαη παξάδνζεο ησλ λέσλ ρψξσλ Δ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ δεζκεπηηθή επηβεβαίσζε ηνπ αηηήκαηνο, φπσο απηή αλαγξάθεηαη 

αλσηέξσ. 

Ζ παξάδνζε ελφο λένπ ρψξνπ Δ γίλεηαη εθφζνλ έρνπλ πεξαησζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο 

θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο είλαη ιεηηνπξγηθά έηνηκνο. Ο ΟΣΔ απνζηέιιεη εγγξάθσο θαη κέζσ ηνπ 

Π.. ΟΣΔ ζηνπο Σ.Π. πνπ έρνπλ αηηεζεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν/επέθηαζε εηδνπνίεζε ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία θαιεί ηνπο ελ ιφγσ Σ.Π. λα παξαιάβνπλ ην έξγν ππνγξάθνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

Παξάδνζεο – Παξαιαβήο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ εηδνπνίεζε, αθνχ 

πξψηα θαηαβάιινπλ ην 50% ηεο αλαινγνχζαο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ. 

 

Σν πξσηφθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο ζα επηβεβαηψλεη ηα αθφινπζα: 

 

 Σνλ αθξηβή ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηθξησκάησλ / ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΣΠ, 

 Σελ εγθαηάζηαζε πίλαθα DC θαη ηε ιεηηνπξγνχζα παξνρή DC κέζσ θαηάιιεινπ 

αζθαιεηναπνδεχθηε, 

 Σα αλεπηπγκέλα δεχγε ζηνλ ΓΚΟ, 

 Σηο ιεηηνπξγνχζεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, 

 Σνπο εγθαηεζηεκέλνπο θαηαλεκεηέο, 

 Σν αληίζηνηρν ΦΤΠ ζε ιεηηνπξγία. 

 Σε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο δηθηχνπ παξφρνπ απφ ΦΤΠ κέρξη ηνλ νπηηθφ θαηαλεκεηή ηνπ ρψξνπ 

ζπλεγθαηάζηαζεο. 

 Σελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 24 ηνπ παξφληνο. 
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Ο ΟΣΔ εθδίδεη θαη απνζηέιιεη ζηνλ Σ.Π. εθθαζαξηζηηθφ ηηκνιφγην θαη αληίγξαθα ησλ 

απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θφζηνπο (ζρεηηθά ηηκνιφγηα, πξαγκαηηθέο εξγαηνψξεο θιπ.) κέζα ζε έλα 

(1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο. Ο Σ.Π. θαηαβάιεη ζηνλ ΟΣΔ ην πνζφ 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε απφ ην αλσηέξσ πνζφ εθθαζάξηζεο, ηνπ πνζνχ πνπ έρεη ήδε 

θαηαβάιιεη ν Σ.Π. ζηνλ ΟΣΔ ζε κεηξεηά (δειαδή ηνπ 70% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πνπ 

αλαινγεί ζηνλ Σ.Π. κε βάζε ηελ αλαινγία ηνπ ζην ρψξν Δ.) εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ. Ο ΟΣΔ επηζηξέθεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζηνλ Σ.Π. εληφο 

πξνζεζκίαο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο. ε πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π. 

δελ εμνθιήζεη ηνλ ΟΣΔ,  ν ΟΣΔ έρεη δηθαίσκα λα εθπέζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ έρεη 

θαηαζέζεη ν Σ.Π. γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο νξζφηεηαο ηνπ ινγαξηαζκνχ αθνινπζνχληαη νη γεληθφηεξεο 

δηαδηθαζίεο ακθηζβήηεζεο ινγαξηαζκψλ νη νπνίεο θαη πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηεο 

παξνχζαο πξνζθνξάο αλαθνξάο. ε πεξίπησζε φπνπ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβάιεη ν Σ.Π. ηφηε ν ΟΣΔ εθδίδεη πηζησηηθφ ζεκείσκα πξνο ηνλ 

Σ.Π. γηα ην αλάινγν πνζφ εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ 

ηηκνινγίνπ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην. 

 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΑΗ ΤΝΓΔΖ (BACKHAUL SERVICES) 

Καηφπηλ ζρεηηθνχ έγγξαθνπ αηηήκαηνο Σ.Π., ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο Μεηάδνζεο 

θαη χλδεζεο (Backhaul Services). Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο παξέρνληαη κε ρξήζε δηθηχνπ ΟΣΔ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζπλδέεηαη ν εμνπιηζκφο ηνπ Σ.Π., πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην ρψξν 

εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Σ.Π. πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ρψξν εθηφο 

ησλ θηηξίσλ ηνπ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζρεηηθά, ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο 

Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ  

ε πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π. δελ επηζπκεί λα ιάβεη ππεξεζίεο Μεηάδνζεο θαη χλδεζεο κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ ΟΣΔ, ηφηε, κεηά απφ αίηεκα ηνπ Σ.Π. ν ΟΣΔ ηνπνζεηεί θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ ην νπνίν ζα 

ζπλδέεη ηνλ νπηηθφ θαηαλεκεηή εληφο ηνπ ρψξνπ εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο κε ην ΦΤΠ-ΟΣΔ 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 16). Σν ζπγθεθξηκέλν θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ ζα ζπλδέεηαη εληφο ηνπ ΦΤΠ-ΟΣΔ 

κε άιιν θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Σ.Π. ή άιινπ παξφρνπ) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

κεηαθνξά ηεο θίλεζεο απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Σ.Π. πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί εληφο ηνπ ρψξνπ Δ ζην 

δίθηπν ηνπ Σ.Π. 

 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο Σ.Π. αηηείηαη ζπλεγθαηάζηαζε ζε ήδε θαηαζθεπαζκέλν ρψξν 

Δ θαη ζηνλ νπνίν ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλεγθαηάζηαζεο θαη άιινπ παξφρνπ, αθνινπζείηαη 

αληίζηνηρε δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.3.2 γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

Φ.  

 

3.4.2. Δμνπιηζκόο - DSLAM  Σ.Π. 

 

Σν DSLAM ηνπ Σ.Π. πξέπεη λα είλαη ίδηαο ηερλνινγίαο κε ην αληίζηνηρν ηνπ ΟΣΔ, ζην 

ζπγθεθξηκέλν Σ.Κ. πνπ γίλεηαη ε ζπλεγθαηάζηαζε, δειαδή ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, ηχπνο, έθδνζε 

ινγηζκηθνχ θιπ, θαη θαζ‟ ππφδεημε ηνπ ΟΣΔ (θαη γεληθά λα πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

νξίδεη ν ΟΣΔ).  

 

Ο ΟΣΔ παξέρεη ζηνλ Σειεπ. Πάξνρν ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ ηχπν DSLAM ζην ζπγθεθξηκέλν Α.Κ.  

 

Ο ΟΣΔ ζα παξαδίδεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα ηξνθνδνζίαο ζε δηαθξηηή ζέζε πίλαθα ειεθηξηθήο 

ηξνθνδνζίαο ελψ ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο απφ ηνλ πίλαθα σο ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ παξφρνπ ζα 
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ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ ίδην, εθηφο θαη εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά. Ζ ζχλδεζε ζα γίλεηαη απφ ηνλ 

Σειεπ. Πάξνρν.  

 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη, ηνπνζεηείηαη ελδηάκεζνο νπηηθφο θαηαλεκεηήο ζην ρψξν ηνπ 

DSLAM γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ νπηηθψλ θαισδίσλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ Σ.Π..  

 

Σα πιηθά θαη νη εξγαζίεο ππνδνκήο (ζπλδεηηθά θαιψδηα, ειεθηξηθέο παξνρέο, δηαρσξηζηέο θιπ.) 

παξέρνληαη θαη εθηεινχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ, ην δε θφζηνο ηνπο επηβαξχλεη ηνλ Σειεπ. Πάξνρν. 

 

3.4.3. Δγθαηάζηαζε DSLAM Σ.Π. 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ DSLAM Σ.Π., πξνυπνζέηεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εηθνληθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ εηθνληθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο. 

 

Μεηά ηα αλσηέξσ, νξίδεηαη απφ θνηλνχ εκεξνκελία, εληφο κελφο, θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη ε έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ηνπ DSLAM ηνπ Σ.Π. κε επζχλε ηνπ Σ.Π. Απφ ηελ ζπκθσλεκέλε 

εκεξνκελία ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο, αξρίδνπλ νη ρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ρψξν. 

Ζ δηάξθεηα απηψλ ησλ εξγαζηψλ, δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ 

ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο πνπ δηθαηνινγεί αληηθεηκεληθά ηελ ππέξβαζε ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν Σ. Π. ππνρξενχηαη ακειιεηί λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ΟΣΔ, κε ζρεηηθή 

θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ, παξαζέηνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν θαζπζηέξεζεο.  

Σν DSLAM εγθαζίζηαηαη απφ ηνλ Σειεπ. Πάξνρν ή κε επζχλε ηνπ, ζην ππνδεηρζέληα απφ ηνλ 

ΟΣΔ ρψξν εγθαηάζηαζεο, κε ηε ζπλνδεία ΟΣΔ. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ DSLAM ηνπ  Σ.Π. ζα γίλεηαη 

ζε μερσξηζηφ ηθξίσκα (ηα) ζε ππάξρνπζα ή λέα ηθξησζεηξά, εάλ απηφ είλαη εθηθηφ ζχκθσλα κε ηελ 

ηερληθή κειέηε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ Δ. ε πεξίπησζε φπνπ δελ 

είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε μερσξηζηνχ ηθξηψκαηνο, ην DSLAM ηνπ Σ.Π. δχλαηαη λα 

εγθαηαζηαζεί ζε θνηλφ ηθξίσκα κε εμνπιηζκφ ηνπ ΟΣΔ ή άιινπ Σ.Π. ην DSLAM ηνπ Σ.Π. 

ηνπνζεηείηαη δηαθξηηηθή ζήκαλζε (π.ρ. πηλαθίδα, ηακπέια ή απηνθφιιεην), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

εχθνιε αλαγλψξηζή ηνπ.  

Ζ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ παξφρνπ γλσζηνπνηείηαη απφ ηνλ ίδην ζηνλ ΟΣΔ εγγξάθσο, 

ψζηε λα αξρίζεη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Απφ ηελ πξψηε εκέξα εθκεηάιιεπζεο αξρίδεη 

θαη ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ παξφρνπ απφ ηνλ ΟΣΔ. 

 

3.4.4. Λεηηνπξγία – δηνξζσηηθή ζπληήξεζε DSLAM  Σ.Π.  

 

Τπνρξεψζεηο Σ.Π: 

 Ζ αλαβάζκηζε ηνπ εγθαηαζηεκέλνπ DSLAM  Σ.Π. παξάιιεια κε ηνλ ΟΣΔ, ψζηε αλά πάζα 

ρξνληθή ζηηγκή ηα DSLAM ΟΣΔ θαη  Σ.Π. λα έρνπλ ηα ίδηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζε 

θάζε Α/Κ παξνρήο ηεο εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο. 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ DSLAM Σ.Π., κέζσ ίδησλ ζπζηεκάησλ ηειεδηαρείξηζεο.  

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ν εληνπηζκφο νπνηαζδήπνηε βιάβεο ηνπ DSLAM  Σ.Π. 

κέζσ ίδησλ ζπζηεκάησλ ηειεδηαρείξηζεο. 

 Ζ παξνρή ζηνλ ΟΣΔ, ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε είλαη 

πηζαλφ λα απαηηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηνπηθή απνθαηάζηαζε βιαβψλ. 

 Ζ παξνρή ζηνλ ΟΣΔ, ησλ εμαξηεκάησλ (αληαιιαθηηθψλ) πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ παξαιαβήο, ιεηηνπξγίαο ή δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ DSLAM 

Σ.Π., ζηνλ ηφπν ηνπ Σ.Κ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην DSLAM Σ.Π.  
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 Ζ δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ ηνπ DSLAM  Σ.Π. πξνο θαη απφ ηνλ ηφπν ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ 

DSLAM. 

 Ζ ππνβνιή ππνγεγξακκέλνπ αλαιπηηθνχ πίλαθα ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ πιηθνχ ηδηνθηεζίαο 

παξφρνπ ζην ζπγθεθξηκέλν Σ.Κ. (ζπλνδεχεη ην πξσηφθνιιν παξάδνζεο/παξαινβήο).  

 Οη εξγαζίεο επέθηαζεο, εκπινπηηζκνχ, αλαβάζκηζεο ηνπ DSLAM Σ.Π.   

 

Τπνρξεψζεηο ΟΣΔ: 

 Ζ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε (κε έγγξαθε εηδνπνίεζε έμη (6) κήλεο πξηλ) ελεκέξσζε ηνπ Σ.Π. 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ΟΣΔ ζην ζπγθεθξηκέλν Σ.Κ, θαη ηνλ 

θαηαιεθηηθφ ρξφλν νινθιήξσζήο ηεο, παξέρνληαο ηνπ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, γηα ην 

είδνο θαη ηνλ ρξφλν αλαβάζκηζεο, εθφζνλ απηή αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ππνδνκψλ ηνπ Σ.Π.. 

 Ζ έγθαηξε ελεκέξσζε (κε fax) ηνπ Σ.Π. γηα ηα απαηηνχκελα πιηθά ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ή 

δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ DSLAM  Σ.Π. θαη ε ππνγξαθή (σο παξαιαβψλ) αληηγξάθνπ ηνπ 

πίλαθα παξάδνζεο πιηθψλ. 

 Ζ επίβιεςε θαη ε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε ηνπ DSLAM Σ.Π., ελεκεξψλνληαο ηνλ  Σ.Π. γηα ηελ 

επηβάξπλζε ηνπ κε ην πξνθαινχκελν θφζηνο 

 Ζ δηαδηθαζία ζπληήξεζεο ζα είλαη αληίζηνηρε ηεο ηζρχνπζαο εθάζηνηε δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνινπζεί ν ΟΣΔ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ. 

 Ζ ζπληήξεζε ηνπ DSLAM Σ.Π., δχλαηαη λα γίλεη θαη απφ πξνζσπηθφ εθκηζζψηξηαο εηαηξίαο 

ηνπ ΟΣΔ, κε ηελ επίβιεςε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ΟΣΔ θαη κε παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΠ αλ 

απηφο ην επηζπκεί. 

 ε θάζε πεξίπησζε, αλαβάζκηζεο ή εκπινπηηζκνχ ηνπ DSLAM Σ.Π., ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο, απφ ηνλ Σειεπ. Πάξνρν ζε ζπλεξγαζία κε πξνζσπηθφ ηνπ ΟΣΔ. 

  

3.4.5. Γηαδηθαζία ζπληήξεζεο 

  

Ο ΟΣΔ αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ  Σ.Π. θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ άξζε 

βιαβψλ ζχκθσλα κε ηε βιαβνδηάγλσζε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Σ.Π.. Ζ αλαγγειία θαη άξζε βιάβεο 

αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14. 

 

3.5. ΤΜΜΗΚΣΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

3.5.1. Γεληθά 

 

Ζ χκκηθηε ζπλεγθαηάζηαζε είλαη ε παξνρή απφ ηνλ ΟΣΔ ηεο δπλαηφηεηαο εγθαηάζηαζεο 

θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ Σ.Π., ζε ρψξν εληφο ησλ θηηξίσλ Αζηηθψλ Κέληξσλ (Α/Κ) ΟΣΔ ζηνλ 

νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο ηνπ ΟΣΔ. Σε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ  Σ.Π. ηελ 

αλαιακβάλεη ν ίδηνο ν Σ.Π., κε θαηάιιειε ζπλνδεία απφ ηνλ ΟΣΔ ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

24 ηνπ παξφληνο. Ζ χκκηθηε ζπλεγθαηάζηαζε εμεηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3.1. 

 

Ο ΟΣΔ ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ηερληθή πξνκειέηε  ζηνλ Σ.Π. ζηελ πεξίπησζε φπνπ αίηεκα 

ηνπ Σ.Π. γηα λέν ή επηπιένλ ρψξν ζπλεγθαηάζηαζεο ζην ζπγθεθξηκέλν Αζηηθφ θέληξν δελ κπνξεί 

λα ηθαλνπνηεζεί κέζσ Φ. Ο ΟΣΔ νθείιεη λα παξαδψζεη ηελ ηερληθή πξνκειέηε ζηνλ Σ.Π. 

ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.3.3. Ο Σ.Π. εηδνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

Π.. ΟΣΔ γηα ηελ ζρεηηθή απνζηνιή ηεο πξνκειέηεο. 
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Ο Σ.Π., εθφζνλ επηζπκεί λα αλαιάβεη ην απαηηνχκελν θφζηνο, νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζε ζρεηηθφ 

αίηεκα κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ εηδνπνίεζε κέζσ 

ηνπ Π.. ΟΣΔ.  

 

Ο ΟΣΔ ζα δηακνξθψλεη ηνπο ρψξνπο  κε βάζε ηα αηηήκαηα ησλ Σ.Π., ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα πνπ έζεζαλ νη Σ.Π.. Ο Σ.Π. ζα θαιείηαη εγγξάθσο απφ ηνλ ΟΣΔ εληφο 

πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αλσηέξσ αηηήκαηνο γηα δεζκεπηηθή 

επηβεβαίσζε ηνπ αηηήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο 

πλεγθαηάζηαζεο, ηελ θαηαβνιή εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 30% θαη ηελ θαηάζεζε 

πξνθαηαβνιήο χςνπο 20% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο. Σα ελ ιφγσ πνζνζηά 

ππνινγίδνληαη γηα θάζε Σ.Π. κε βάζε ηελ αλαινγία ηνπ ζην ρψξν .  Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη δχν (2) κήλεο κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

ησλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο  ηνπ αληηζηνίρνπ ρψξνπ , ζχκθσλα κε ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη 

θαησηέξσ. 

 

Ο ρξφλνο θαηαζθεπήο θαη παξάδνζεο ησλ λέσλ ρψξσλ Δ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη  (20) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ δεζκεπηηθή επηβεβαίσζε ηνπ αηηήκαηνο, φπσο απηή αλαγξάθεηαη 

αλσηέξσ. 

 

Ζ παξάδνζε ελφο λένπ ρψξνπ  γίλεηαη εθφζνλ έρνπλ πεξαησζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο 

θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο είλαη ιεηηνπξγηθά έηνηκνο. Ο ΟΣΔ απνζηέιιεη εγγξάθσο θαη κέζσ ηνπ 

Π.. ΟΣΔ ζηνπο Σ.Π. πνπ έρνπλ αηηεζεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν/επέθηαζε εηδνπνίεζε ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία θαιεί ηνπο ελ ιφγσ Σ.Π. λα παξαιάβνπλ ην έξγν ππνγξάθνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

Παξάδνζεο – Παξαιαβήο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ εηδνπνίεζε, αθνχ 

πξψηα θαηαβάιινπλ ην 50% ηεο αλαινγνχζαο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ. 

 

Σν πξσηφθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο ζα επηβεβαηψλεη ηα αθφινπζα: 

 

 Σνλ αθξηβή ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηθξησκάησλ ηνπ ΣΟ. 

 Σελ εγθαηάζηαζε πίλαθα DC θαη ηε ιεηηνπξγνχζα παξνρή DC κέζσ θαηάιιεινπ 

αζθαιεηναπνδεχθηε. 

 Σα αλεπηπγκέλα δεχγε ζηνλ ΓΚΟ. 

 Σηο ιεηηνπξγνχζεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο. 

 Σνλ αξηζκφ ησλ θαισδίσλ, θεξαηνζπζηεκάησλ ή θαη ηζηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα εγθαηαζηαζε 

 Σνπο εγθαηεζηεκέλνπο ODF θαη DDF. 

 Σν αληίζηνηρν ΦΤΠ ζε ιεηηνπξγία ζηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ελζχξκαηνπ backhaul. 

 Σε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο δηθηχνπ παξφρνπ απφ ΦΤΠ κέρξη ηνλ νπηηθφ  θαηαλεκεηή ηνπ ρψξνπ 

ζπλεγθαηάζηαζεο. 

 Σελ ζπλερή δπλαηφηεηα πξφζβαζεο (7x24x365 βάζε) ζην ζπκθσλεκέλν ρψξν 

ζπλεγθαηάζηαζεο κε θιεηδηά ε / θαη θάξηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηνπ ΟΣΔ ηνπο 

νπνίνπο εθαξκφδεη γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη νη νπνίνη έρνπλ θνηλνπνηεζεί 

ζηνλ Πάξνρν πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο. 

 

Ο ΟΣΔ εθδίδεη θαη απνζηέιιεη ζηνλ Σ.Π. εθθαζαξηζηηθφ ηηκνιφγην θαη αληίγξαθα ησλ 

απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θφζηνπο (ζρεηηθά ηηκνιφγηα, πξαγκαηηθέο εξγαηνψξεο θιπ.) κέζα ζε έλα 

(1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο. Ο Σ.Π. θαηαβάιεη ζηνλ ΟΣΔ ην πνζφ 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε απφ ην αλσηέξσ πνζφ εθθαζάξηζεο, ηνπ πνζνχ πνπ έρεη ήδε 

θαηαβάιιεη ν Σ.Π. ζηνλ ΟΣΔ ζε κεηξεηά (δειαδή ηνπ 70% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πνπ 

αλαινγεί ζηνλ Σ.Π. κε βάζε ηελ αλαινγία ηνπ ζην ρψξν ) εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
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απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ. Ο ΟΣΔ επηζηξέθεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζηνλ Σ.Π. εληφο 

πξνζεζκίαο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο. ε πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π. 

δελ εμνθιήζεη ηνλ ΟΣΔ,  ν ΟΣΔ έρεη δηθαίσκα λα εθπέζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ έρεη 

θαηαζέζεη ν Σ.Π. γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο νξζφηεηαο ηνπ ινγαξηαζκνχ αθνινπζνχληαη νη γεληθφηεξεο 

δηαδηθαζίεο ακθηζβήηεζεο ινγαξηαζκψλ νη νπνίεο θαη πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο 

παξνχζαο πξνζθνξάο αλαθνξάο. ε πεξίπησζε φπνπ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβάιεη ν  Σ.Π. ηφηε ν ΟΣΔ εθδίδεη πηζησηηθφ ζεκείσκα πξνο ηνλ 

Σ.Π. γηα ην αλάινγν πνζφ εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ 

ηηκνινγίνπ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην. 

 

Ο επηιεγκέλνο ρψξνο εληφο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ζα απνηειεί κηα χκκηθηε δψλε, εληφο ηεο νπνίαο 

ζα παξέρεηαη ε ππεξεζία χκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο. Μέζα ζηελ επξχηεξε  χκκηθηε δψλε ν 

Σ.Π. ζα έρεη ηε δηθή ηνπ χκκηθηε  πεξηνρή, ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηήζεη ηα ηθξηψκαηά ηνπ. Ζ 

ειάρηζηε χκκηθηε πεξηνρή ελφο Σ.Π είλαη ε επηδαπέδηα πξνβνιή, πνπ νλνκάδεηαη ειάρηζηε 

πξνβνιή, ελφο ηθξηψκαηνο δηαζηάζεσλ πνπ ε δηάζηαζεο ηεο είλαη 60x30 cm (κήθνο x πιάηνο). H 

εγθαηάζηαζε θακπηλψλ κε επηδαπέδηα πξνβνιή 60x80 cm ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλεη ρψξν 2 

ειάρηζησλ πξνβνιψλ. 

 

Με ηελ παξαγγειία  ν Σ.Π. ζπκθσλεί κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ ηεο χκκηθηεο δψλεο νη νπνίεο 

είλαη νη πξνυπάξρνπζεο ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο. 

 

Τπεξεζίεο Μεηάδνζεο θαη ύλδεζεο (Backhaul Services) 

 

Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο Μεηάδνζεο θαη χλδεζεο (Backhaul Services). Οη ελ 

ιφγσ ππεξεζίεο παξέρνληαη κε ρξήζε δηθηχνπ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα δηαζπλδέεηαη ν εμνπιηζκφο ηνπ 

Σ.Π., πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην ρψξν ζχκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο, κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Σ.Π. 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ρψξν εθηφο ησλ θηηξίσλ ηνπ ΟΣΔ,  ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζρεηηθά, ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ  

 

ε πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π. δελ επηζπκεί λα ιάβεη ππεξεζίεο Μεηάδνζεο θαη χλδεζεο κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ ΟΣΔ, ηφηε, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Σ.Π. ν ΟΣΔ ζα ηνπνζεηεί ηελ θαηάιιειε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή. ηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ελζχξκαηνπ backhaul ν ΟΣΔ ζα 

ηνπνζεηεί θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηνλ νπηηθφ θαηαλεκεηή εληφο ηνπ ρψξνπ 

ζχκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο κε ην ΦΤΠ-ΟΣΔ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 16). Σν ζπγθεθξηκέλν θαιψδην 

νπηηθψλ ηλψλ ζα ζπλδέεηαη εληφο ηνπ ΦΤΠ-ΟΣΔ κε άιιν θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ (ηδηνθηεζίαο ηνπ 

Σ.Π. ή άιινπ παξφρνπ) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά ηεο θίλεζεο απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

Σ.Π. πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί εληφο ηνπ ρψξνπ  ζην δίθηπν ηνπ Σ.Π..  

 

ηελ πεξίπησζε Σ.Π. πνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε αζπξκαηηθνχ backhauling ν ΟΣΔ ζα ηνπνζεηεί 

θαιψδην ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ΣΠ εληφο ηνπ ρψξνπ θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο κε 

ηελ απαξαίηεηε δηάηαμε θεξαηνζπζηήκαηνο ζηελ ηαξάηζα ή ζε θαηάιιειν ζεκείν ζηνλ πξναχιην 

ρψξν ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΟΣΔ. 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ρψξνπ  αθνινπζνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εθάζηνηε 

ρψξνπ ηνπ ΟΣΔ ν νπνίνο ζα θηινμελήζεη ηελ  θαη ζην ρψξν εγθαζίζηαηαη  εμνπιηζκφο  

αληίζηνηρνο κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ΟΣΔ  

Ο ΟΣΔ νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπο Σ.Π., κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Π.. ΟΣΔ, κε 

πιήξε θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή, ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ χκκηθηεο 

πλεγθαηάζηαζεο πνπ έρεη αλαπηχμεη.  
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ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο Σ.Π. αηηείηαη ζπλεγθαηάζηαζε ζε ήδε θαηαζθεπαζκέλν ρψξν 

Δ θαη ζηνλ νπνίν ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλεγθαηάζηαζεο θαη άιινπ παξφρνπ, αθνινπζείηαη 

αληίζηνηρε δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.3.2 γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

Φ.  

 

3.5.2. Δμνπιηζκόο Σ.Π.  

 

Ο Σ.Π. πξνκεζεχεηαη θαη εγθαζηζηά ν ίδηνο ή κε επζχλε  ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ. Δπίζεο ν ίδηνο ή κε 

επζχλε ηνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο ηπρφλ επεθηάζεηο ηνπ (π.ρ. πξνζζήθε θαξηψλ θιπ) 

 

Ο ΟΣΔ ζα παξαδίδεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα ηξνθνδνζίαο ζε δηαθξηηή ζέζε πίλαθα ειεθηξηθήο 

ηξνθνδνζίαο, ελψ ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο απφ ηνλ πίλαθα σο ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ παξφρνπ ζα 

ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ ίδην,  εθηφο θαη εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά. Ζ ζχλδεζε ζα γίλεηαη απφ ηνλ 

Σειεπ. Πάξνρν.  

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη, ηνπνζεηείηαη ελδηάκεζνο νπηηθφο θαηαλεκεηήο ζην ρψξν  γηα 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ νπηηθψλ θαισδίσλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ Σ.Π.» 

 

Σα πιηθά θαη νη εξγαζίεο ππνδνκήο (ελδηάκεζνη θαηαλεκεηέο, ζπλδεηηθά θαιψδηα, ειεθηξηθέο 

παξνρέο, δηαρσξηζηέο θιπ.) παξέρνληαη θαη εθηεινχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ, ην δε θφζηνο ηνπο 

επηβαξχλεη ηνλ Σειεπ. Πάξνρν θαη ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππνρξέσζε 

θνζηνζηξέθεηαο ηνπ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 388/012/2007. 

 

3.5.3. Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ Σ.Π. 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σ.Π., πξνυπνζέηεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

χκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ φπσο, φδεπζε θαη ηεξκαηηζκφ ησλ 

ζπλδεηηθψλ θαισδίσλ απφ ην ρψξν ηεο  κέρξη ην ρψξν ηνπ ΓΚΟ.  

 

Μεηά ηα αλσηέξσ, νξίδεηαη απφ θνηλνχ εκεξνκελία, εληφο κελφο, θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη ε έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σ.Π. Απφ ηελ ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία ηεο 

έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο, αξρίδνπλ νη ρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν. 

 

Ζ δηάξθεηα απηψλ ησλ εξγαζηψλ, δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ 

ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο πνπ δηθαηνινγεί αληηθεηκεληθά ηελ ππέξβαζε ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν Σ. Π. ππνρξενχηαη ακειιεηί λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ΟΣΔ, κε ζρεηηθή 

θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ, παξαζέηνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν θαζπζηέξεζεο.  

 

Ο εμνπιηζκφο εγθαζίζηαηαη απφ ηνλ Σειεπ. Πάξνρν ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ  πάληα κε 

επζχλε ηνπ Σ.Π., ζην ππνδεηρζέληα απφ ηνλ ΟΣΔ ρψξν εγθαηάζηαζεο, κε επίβιεςε ΟΣΔ. 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ  Σ.Π. ζα γίλεηαη ζε μερσξηζηφ ηθξίσκα (ηα) ζε ππάξρνπζα ή 

λέα ηθξησζεηξά, εάλ απηφ είλαη εθηθηφ ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή κειέηε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ . 

 

ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Σ.Π. ηνπνζεηείηαη δηαθξηηηθή ζήκαλζε (π.ρ. πηλαθίδα, ηακπέια ή 

απηνθφιιεην), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εχθνιε αλαγλψξηζή ηνπ.  

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ  Σ.Π. θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ππνδνκψλ, νξίδεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ  Σειεπ. Πάξνρν, 
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εκεξνκελία εληφο ησλ επφκελσλ δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ, θαηά ηελ νπνία ζα ππνγξαθεί απφ 

εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνο ηνχην εθπξνζψπνπο ηνπο ην Π.Π.Π. ηεο χκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο.  

 

Γηα ηελ είζνδν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ  Σ.Π. ζην ρψξν χκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο, παξέρεηαη απφ 

ηνλ ΟΣΔ ππεξεζία ζπλνδείαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 27. 

 

3.5.4. Λεηηνπξγία – ζπληήξήζε Δμνπιηζκνύ Σ.Π. 

 

Τπνρξεψζεηο Σ.Π: 

 Yπνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο,  ειεθηξηθήο 

αζθάιεηαο (safety), θιπ., ησλ κεραλεκάησλ πνπ εγθαζηζηά, κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΟΣΔ. 

 Yπνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα ζπληεξήζεη  ηα κεραλήκαηά ηνπ 

ζχκθσλα κε ηα Δζληθά θαη Δπξσπατθά πξφηππα. 

 Γελ πξέπεη κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ (εγθαηεζηεκέλν ή θνξεηφ) παξεκβνιή ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

ΟΣΔ ή άιισλ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ Σειεπ. Παξφρσλ.  

 Τπνβάιιεη ππνγεγξακκέλν αλαιπηηθφ πίλαθα ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ πιηθνχ ηδηνθηεζίαο ηνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν Σ.Κ. (ζπλνδεχεη ην πξσηφθνιιν παξάδνζεο - παξαιαβήο).  

 Οθείιεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, λα επαλαθέξεη ηνλ ρψξν ζηελ αξρηθή ηνπ 

θαηάζηαζε θαη λα αθαηξέζεη ηα κεραλήκαηα, εμαξηήκαηα, εμνπιηζκφο δνθηκψλ, εγρεηξίδηα 

εξγαιεία, παθέηα θιπ. απφ ηε χκκηθηε δψλε πνπ ηνπ έρεη δηαηεζεί. 

 Γελ κπνξεί λα αλαξηήζεη θακία πηλαθίδα ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ ΟΣΔ ζηελ  επξχηεξε  

χκκηθηε  δψλε ηνπ θέληξνπ.  

 Γηαρεηξίδεηαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, κέζσ ίδησλ ζπζηεκάησλ  ηειεδηαρείξηζεο.  

 Παξαθνινπζεί ηελ πνηφηεηα θαη εληνπίδεη νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, κέζσ ίδησλ 

ζπζηεκάησλ ηειεδηαρείξηζεο. 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 

 Γηαθηλεί ηα πιηθά ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πξνο θαη απφ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο απηνχ ζην Α.Κ. 

ΟΣΔ, πάληα κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ΟΣΔ, ν νπνίνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη θαιφπηζηα κε 

ηνλ Σ. Π. γηα ηε δηεπθφιπλζε δηελέξγεηαο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ. 

 Γελ επηθέξεη αιιαγέο νχηε ζηελ χκκηθηε πεξηνρή ηνπ, νχηε ζηελ επξχηεξε χκκηθηε πεξηνρή, 

ρσξίο πξφηεξε ζπκθσλία ηνπ ΟΣΔ. 

 

Τπνρξεψζεηο ΟΣΔ: 

 Ζ ζπληήξεζε θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ χκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ηεξεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηηο δηθέο ηνπ ππεξεζίεο θαη ηηο 

ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ εηαηξείεο. 

 Ζ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Μ θαη  Ζ/Π εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπλδεηηθψλ θαισδίσλ. 

 Ζ δηάζεζε ζηνλ Σειεπ. Πάξνρν ππεξεζηψλ ζπλνδείαο γηα ηε ζπληήξεζε ή εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ ηνπ, ή επηζθέςεσλ πνπ εθηειεί ν Σ.Π., κεηά απφ αίηεκά ηνπ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 27). 

 

3.6. ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Αδεζκνπνίεηε 

Πξόζβαζε παξέρεηαη ζε επίπεδν Σνπηθνύ Βξόρνπ  

3.6.1. Γεληθά 

 

Ζ Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε (Α) γηα ζχλδεζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν πινπνηείηαη κε ηε 

ζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σ.Π., κε ηνλ ΓΚΟ ηνπ Αζηηθνχ Κέληξνπ, ζηνπο ηνπηθνχο βξφρνπο ηνπ 

νπνίνπ επηζπκεί ηελ πξφζβαζε ν Σ.Π..  
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H ζχλδεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πνιπδεπγηθψλ ζπλδεηηθψλ θαισδίσλ  (θαιψδηα 

ζπλεζηξακκέλσλ ράιθηλσλ δηπιαγσγψλ), εληφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θξεαηίνπ (θνηλφ 

Φξεάηην Τπνδνρήο Παξφρσλ – ΦΤΠ-ΟΣΔ γηα θέληξα κε πεξηζζφηεξνπο απφ 5.000 ζπλδξνκεηέο ή 

ΦΤΣΠ γηα κηθξφηεξα θέληξα). ηελ πεξίπησζε ηεο απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηάζηαζεο γηα 

ζχλδεζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν, ε ζχλδεζε (κνχθα) πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ ΦΤΠ απνηειεί 

θαη ην ζεκείν νξηνζέηεζεο κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ηνπ δηθηχνπ ηνπ Σ.Π, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.1.4 ηνπ παξφληνο. 

 

ην ζχλνιν ησλ παξαγξάθσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο, φπνπ αλαθέξεηαη 

ΦΤΠ ελλννχληαη θαη νη δχν πξναλαθεξζέληεο ηχπνη ΦΤΠ. (ΦΤΠ-ΟΣΔ θαη ΦΤΣΠ). 

 

3.6.2. Σξόπνη πινπνίεζεο απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηάζηαζεο – ΦΤΠ 
 

A) ε θέληξα ηνπ ΟΣΔ κε πεξηζζφηεξνπο απφ 5.000 ζπλδξνκεηέο: 

Ο Ο.Σ.Δ. ζα θαηαζθεπάδεη Φξεάηην Τπνδνρήο Παξφρσλ (Φ.Τ.Π.-ΟΣΔ) ην νπνίν ζα ζπλδέεη κε 

ζσιήλσζε κε ηελ πθηζηάκελε δηθή ηνπ ππνδνκή, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ (Δ..Κ.Σ. ηνπ Ο.Σ.Δ.) ζηε δηαδξνκή απφ ην Φ.Τ.Π.-ΟΣΔ κέρξη ην ΓΚΟ, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.6.6. Ζ ρξέσζε ησλ Παξφρσλ ζα γίλεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία παξερφκελεο ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα (αξηζκφ δεπγψλ) ησλ θαισδίσλ 

πνπ ζα ζπλδένληαη. 

Γηα ηελ επθνιφηεξε ζχλδεζε ησλ ΔΞΚ ζην ΦΤΠ-ΟΣΔ, απηφ θαηαζθεπάδεηαη φπνπ είλαη δπλαηφ 

ζε δηαζηαχξσζε πιεζίνλ ηνπ Α/Κ θαη είλαη αλάινγνπ ηχπνπ κε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

Παξάξηεκα 21 γηα δηαζηαχξσζε.  

 

B)ε θέληξα ηνπ ΟΣΔ κε ιηγφηεξνπο απφ 5.000 ζπλδξνκεηέο: 

Ο Πάξνρνο, πνπ επηζπκεί ηε ζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ κε ην Κέληξν ηνπ Ο.Σ.Δ., ζα θαηαζθεπάδεη 

«θαηαιεθηηθφ θξεάηην», εθεμήο ΦΤΣΠ, θαηάιιεινπ κεγέζνπο θαη πξνδηαγξαθψλ ζε ζέζε 

γεηηνληθή κε ην ζεκείν ζχλδεζεο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Σ.Δ. (ζε ζέζε πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη 

θαηφπηλ απηνςίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ θνηλνχ απφ ηερληθνχο ηνπ Παξφρνπ θαη ηνπ Ο.Σ.Δ.), 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.3.6. Δληφο ηνπ θξεαηίνπ απηνχ, απνθιεηζηηθήο 

θαηνρήο θαη ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σ.Π., πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαζχλδεζε ηνπ ΔΚΣ κε ην 

ΔΞΚ ηνπ Σ.Π.. Ζ ζσιήλσζε, πνπ ζα ζπλδέεη ην ΦΤΣΠ κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΣΔ ζα 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ. Ζ εξγαζία απηή ζα αληηκεησπίδεηαη σο έξγν θαη ε ρξέσζε ηνπ 

Παξφρνπ ζα γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζχληαμεο απνινγηζκνχ θαη εμφθιεζεο ηνπ νθεηιφκελνπ 

πνζνχ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ηξίηνο πάξνρνο αηηεζεί απνκαθξπζκέλε ζπλεγθαηάζηαζε ζην ίδην 

θέληξν, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην ΦΤΣΠ θαηφπηλ ζρεηηθήο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ 

ησλ Σ.Π. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξναλαθεξφκελνη Σ.Π. ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο 

ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ θνηλή ρξήζε ηνπ ππάξρνληνο ΦΤΣΠ. Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα νδεγήζεη ΔΚΣ γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ Σ.Π,. λα πινπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο εληφο ηνπ ΦΤΣΠ θαη λα 

επηκεξίζεη αλαινγηθά ηα θνηλά θφζηε θαηαζθεπήο ζσιελψζεσλ θαη ΔΚΣ κεηαμχ ησλ δχν Σ.Π. 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.6.6.  Παξφκνηνο επηκεξηζκφο ελδέρεηαη λα 

απαηηεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν λένο Σ.Π. θαηαζθεπάζεη δηθφ ηνπ αλεμάξηεην ΦΤΣΠ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν ΟΣΔ ρξεζηκνπνηήζεη κέξνο ησλ ππνδνκψλ (π.ρ. ζσιελψζεσλ, ΔΚΣ) πνπ έρεη 

ήδε αλαπηχμεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θαηά ζεηξά αηηήκαηνο απνκαθξπζκέλεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο. 

 

3.6.3. Δζσηεξηθό πλδεηηθό Καιώδην Σεξκαηηζκνύ (ΔΚΣ) 
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Σν ΔΚΣ, ηδηνθηεζίαο ΟΣΔ, είλαη θαηά πεξίπησζε θαιψδην ησλ 2400 ή ησλ 1200 κεηαιιηθψλ 

δεπγψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.8.1γ. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Σ.Π ζε 

θέληξα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ιηγφηεξνπο απφ 5.000 ελεξγνχο ζπλδξνκεηέο θαη ζηα νπνία ν 

αηηνχκελνο ηελ Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε Σ.Π. θαηαζθεπάδεη ην θξεάηην ππνδνρήο, ην 

ΔΚΣ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο (π.ρ. 600 δεπγψλ) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 3.6.2. 

Σν ΔΚΣ παξέρεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Σ.Π., θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά 

σο θπζηθή (γαιβαληθή) πξνέθηαζε ησλ ηνπηθψλ βξφρσλ ηνπο νπνίνπο εθκηζζψλεη ν Σ.Π. γηα λα 

παξέρεη κέζσ απηνχ ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο ηνπ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο Αδεζκνπνίεηεο 

Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν ηνπ ΟΣΔ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί (εμ 

νινθιήξνπ ή θαη κέξνο ηεο ρσξεηηθφηεηαο απηνχ) γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε άιιεο ππεξεζίαο 

απφ ηνλ ΟΣΔ πξνο ηνλ Σ. Π. (π.ρ. POTS, PRI - BRI ISDN, Μηζζσκέλεο γξακκέο, θ.ι.π.).  

Ζ δξνκνιφγεζε ηνπ θαισδίνπ απφ ην ζεκείν νξηνζέηεζεο πξνο θαη εληφο ηνπ ρψξνπ επζχλεο ΟΣΔ 

είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ΟΣΔ. Σα απαηηνχκελα θαιψδηα ζα νδεγνχληαη ζην ΦΤΠ 

θαηά ηνλ πιένλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο ζην Αζηηθφ Κέληξν ΟΣΔ 

ζπλζήθεο. 

 

Σν ΔΚΣ ζπλδέεη ηνλ ΓΚΟ ή ηνλ Τπαίζξην Καηαλεκεηή, κε ην Δμσηεξηθφ πλδεηηθφ Καιψδην - 

ΔΞΚ ηνπ Σ.Π. 

 

Ο Σ.Π. νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΟΣΔ θαηάιιειε πξφζβαζε ζηνλ ρψξν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ φπνπ ηεξκαηίδεη ην ΔΞΚ , πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνβνχλ ζε 

έιεγρν ή/θαη δνθηκέο δεπγψλ ησλ ΔΚΣ, ή θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ ζπλδεηηθψλ θαισδίσλ. ε 

πεξίπησζε πνπ είλαη αλαγθαία ε πξφζβαζε ηνπ ΟΣΔ ζηνλ ρψξν ηνπ Σ.Π φπνπ ηεξκαηίδεη ην ΔΞΚ, 

ν ΟΣΔ νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο (επηζηνιή, email ή fax) ηνλ αληηζπκβαιιφκελν ηνπ εληφο 

εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, φρη κηθξφηεξνπ ησλ δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ,  θνηλνπνηψληαο 

ηνπ ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε πξφζβαζε. Ο πξναλαθεξφκελνο ρξνληθφο 

πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε δηαδηθαζηψλ άξζεο βιάβεο, ζηηο νπνίεο ν ΟΣΔ πξέπεη λα έρεη 

άκεζε πξφζβαζε ζηνλ ρψξν ηνπ Σ.Π. ε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο άξζεο 

βιαβψλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14 ηνπ παξφληνο.   

Ο ΟΣΔ ζα παξέρεη θαη ζα ζπληεξεί ηα ΔΚΣ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 22) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη γηα ηηο δηθέο ηνπ αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο. 

 

3.6.4. Δμσηεξηθό πλδεηηθό Καιώδην (ΔΞΚ) 

 

Σν ΔΞΚ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γεθχξσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σ.Π., κε ην ΔΚΣ. Ζ ζρεηηθή 

ζχλδεζε (κνχθα) πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ ΦΤΠ.  

 

Ο Σ.Π. θαηαζθεπάδεη δηθφ ηνπ Δμσηεξηθφ πλδεηηθφ θαιψδην (ΔΞΚ), ην νπνίν ηεξκαηίδεη ζηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ, ν νπνίνο εγθαζίζηαηαη απφ ηνλ ίδην πιεζίνλ ηνπ Αζηηθνχ Κέληξνπ ηνπ ΟΣΔ, ζην 

νπνίν επηζπκεί ηελ ζπλεγθαηάζηαζε. Ο Σ.Π ππνρξενχηαη λα νδεγεί ζην ΦΤΠ-ΟΣΔ κφλν ηα δεχγε 

θαισδίνπ ηνπ ΔΞΚ ηα νπνία ζπλδένληαη (κνπθάξνληαη) κε ην ΔΚΣ.. 

 

Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΞΚ θαη ζηηο δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, γίλεηαη κε επζχλε 

ηνπ Σ.Π. Ο ΟΣΔ δελ θέξεη επζχλε γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ηεξκαηηζκνχ ηνπ ΔΞΚ θαζψο 

θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ νθείινληαη ζε απηφ.  

 

3.6.5. Σερληθή πεξηγξαθή ηεο ζύλδεζεο ΔΞΚ-ΔΚΣ 
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Σν ΔΞΚ ηνπ Σ.Π. κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί θαη λα ζπλδεζεί κε ην ΔΚΣ ηνπ ΟΣΔ κέζσ ηνπ ΦΤΠ σο 

αθνινχζσο: 

 

Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ΔΞΚ ησλ Σ.Π. κε ηνλ ΓΚΟ, ν ΟΣΔ θαηαζθεπάδεη Φξεάηην Τπνδνρήο 

Παξφρσλ (ΦΤΠ-ΟΣΔ) εληφο ηνπ νπνίνπ ν θάζε Σ.Π. ζα νδεγήζεη ην ΔΞΚ ηδηνθηεζίαο ηνπ. Σν 

θξεάηην απηφ, ηδηνθηεζίαο ΟΣΔ, ζα είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο Σ.Π. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 22. Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 3.6.2 ζε 

κηθξφηεξα Α/Κ, ηα νπνία εμππεξεηνχλ ιηγφηεξνπο απφ 5.000 ζπλδξνκεηέο, ν Σ.Π. ν νπνίνο αηηείηαη 

Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε, νθείιεη λα θαηαζθεπάζεη δηθφ ηνπ θξεάηην (ΦΤΣΠ). 

 

Ο ΟΣΔ εγθαζηζηά κεηαμχ ηνπ ΦΤΠ/ΦΤΣΠ θαη ηνπ ΓΚΟ ην ΔΚΣ. Σν ΔΚΣ ηεξκαηίδεηαη ζηελ 

θαηαθφξπθε πιεπξά ηνπ ΓΚΟ. Σα ΔΞΚ ησλ Σειεπ. Παξφρσλ δηαζπλδένληαη κε ην ΔΚΣ κε έλα 

δηαθιαδσηηθφ ζχλδεζκν (κνχθα). ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη έλα «εθθπιηζκέλν» ζεκείν 

νξηνζέηεζεο πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ ζπλδέζκνπ ζην ΦΤΠ/ΦΤΣΠ.  

 

ε θάζε λέν ΔΚΣ πνπ παξαδίδεηαη, ην πξψην δεπγάξη ζα κέλεη ειεχζεξν, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα δνθηκέο. 

 

3.6.6. Γηαδηθαζία παξνρήο ΔΚΣ θαη ζύλδεζε ΔΞΚ-ΔΚΣ 

 

Ο ΟΣΔ παξέρεη, κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, πιεξνθνξίεο δηαζέζηκσλ πφξσλ ζρεηηθέο κε ηα ππάξρνληα 

ΦΤΠ-ΟΣΔ (π.ρ. δηαζεζηκφηεηα νπψλ εηζφδνπ θαισδίσλ, δηαζεζηκφηεηα δεπγψλ ΔΚΣ, θιπ.).  

 

Α) Γηαδηθαζία παξνρήο λένπ ΔΚΣ θαη θαηαζθεπή ΦΤΠ 

 

Α1) Γηαδηθαζία παξνρήο λένπ ΔΚΣ θαη θαηαζθεπή ΦΤΠ-ΟΣΔ (ΑΚ κε πεξηζζόηεξνπο από 

5000 ζπλδξνκεηέο) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αθνξά θέληξα κε πεξηζζφηεξνπο απφ 5.000 ζπλδξνκεηέο φπνπ ηελ 

ππνρξέσζε θαηαζθεπήο ηνπ θνηλνχ θξεαηίνπ ππνδνρήο (ΦΤΠ-ΟΣΔ) ηελ έρεη ν ΟΣΔ. Σν ΦΤΠ-

ΟΣΔ θαηαζθεπάδεηαη κεηά απφ αίηεκα παξνρήο δεπγψλ ΔΚΣ απφ έλαλ Σ.Π. ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη δηαζέζηκν ΦΤΠ-ΟΣΔ ζην ζπγθεθξηκέλν θέληξν ή ην ππάξρνλ ΦΤΠ-ΟΣΔ δελ δηαζέηεη 

ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο (π.ρ. ρψξν, νπέο εηζαγσγήο θ.ι.π.) γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

αηηήκαηνο.  

Δληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ 

αηηήκαηνο (αίηεζε παξάδνζεο) απφ ηνλ Σ.Π. ζην Π.. ΟΣΔ, ν ΟΣΔ νθείιεη λα ζπληάμεη ηηο δχν 

ηερληθέο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.5 θαη λα ηηο θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ 

Σ.Π., ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ην Π.. ΟΣΔ γηα ηε ζρεηηθή απνζηνιή. ε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο απφ ηνλ ΟΣΔ, νη κέξεο θαζπζηέξεζεο 

πξνζκεηξνχληαη ζηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ΔΚΣ. 

Ο ΟΣΔ θαηαζθεπάδεη ην ΦΤΠ-ΟΣΔ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηερληθή 

κειέηε θαη εηδνπνηεί κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ ηνλ Σ.Π. ψζηε ν ηειεπηαίνο λα πινπνηήζεη ηηο εξγαζίεο 

φδεπζεο ηνπ ΔΞΚ κέζσ ηεο ππνδεηρζείζαο απφ ηνλ ΟΣΔ νπήο εηζαγσγήο εληφο ηνπ ΦΤΠ-ΟΣΔ. Ζ 

πξναλαθεξζείζα εηδνπνίεζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε εκεξνκελία πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα 14 

ηνπ παξφληνο. Ο Σ.Π ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο 5 ΔΖ απφ ηελ αλσηέξσ εηδνπνίεζε λα έρεη 

νινθιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο φδεπζεο ηνπ ΔΞΚ ζην ΦΤΠ-ΟΣΔ.  

Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ ζχλδεζε ησλ δεπγψλ ΔΞΚ-ΔΚΣ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη 

ζηελ ζρεηηθή ηερληθή κειέηε. Ο ΟΣΔ θαηά ηε ζχλδεζε ηνπ ΔΞΚ ζην ΦΤΠ πξαγκαηνπνηεί κε δηθφ 

ηνπ ζπλεξγείν ηελ ηαπηνπνίεζε (θνπδνχληζκα) ησλ δεπγψλ θαη ζηνλ ρψξν ηνπ Σ.Π., ζηνλ νπνίν ν 

ηεξκαηηζκφο ηνπ ΔΞΚ έρεη γίλεη απφ ηνλ Σ. Π.  
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Α2) Γηαδηθαζία παξνρήο λένπ ΔΚΣ θαη θαηαζθεπή ΦΤΣΠ (ΑΚ κε ιηγόηεξνπο από 5000 

ζπλδξνκεηέο) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αθνξά θέληξα κε ιηγφηεξνπο απφ 5.000 ζπλδξνκεηέο φπνπ ηελ 

ππνρξέσζε θαηαζθεπήο ηνπ θξεαηίνπ ππνδνρήο (ΦΤΣΠ) ηελ έρεη ν ΣΠ.  

Ζ δηαδηθαζία εθθηλεί κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε γηα απνκαθξπζκέλε ζπλεγθαηάζηαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλν θέληξν ηελ νπνία ν Σ.Π. ππνβάιεη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ. Δληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ Σ.Π. ζην Π.. 

ΟΣΔ, ν ΟΣΔ θαιεί εγγξάθσο ηνλ Σ.Π. πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί απφ θνηλνχ ε ζέζε ηνπ ΦΤΣΠ. 

ε θάζε πεξίπησζε ε ζέζε ηνπ ΦΤΣΠ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηα 

ζρεηηθά θξεάηηα εηζαγσγήο ηνπ ΟΣΔ (ή ζε παξφκνηεο εγθαηαζηάζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά 

θξεάηηα) νχησο ψζηε λα απαηηνχληαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξεο εξγαζίεο ζχλδεζεο ηνπ ΔΞΚ κε ην 

ΔΚΣ.  

Δληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ 

αηηήκαηνο απφ ηνλ Σ.Π. ζην Π.. ΟΣΔ, ν ΟΣΔ νθείιεη λα θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ Σ.Π. 

ζρεηηθή ηερληθή κειέηε, ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ην Π.. ΟΣΔ γηα ηε ζρεηηθή απνζηνιή. ε 

πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο απφ ηνλ ΟΣΔ, νη κέξεο 

θαζπζηέξεζεο πξνζκεηξνχληαη ζηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ΔΚΣ. Ζ ηερληθή κειέηε πεξηιακβάλεη 

θαη‟ ειάρηζην ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νθείιεη λα ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν ΦΤΣΠ θαζψο θαη ηε 

ζέζε απηνχ. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ΦΤΣΠ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζχλδεζε κε ην ΔΚΣ. ε θακία πεξίπησζε ν ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα ππνρξεψλεη ηνλ Σ.Π. ζε 

θαηαζθεπή ΦΤΣΠ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ζπλεγθαηάζηαζε ζην ελ ιφγσ ΦΤΣΠ θαη 

δεχηεξνπ Σ.Π.  

Ο Σ.Π. θαηαζθεπάδεη ην ΦΤΣΠ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη αηηείηαη δεχγε ΔΚΣ κέζσ ηνπ Π.. 

ΟΣΔ. Ο ΟΣΔ πινπνηεί ηελ φδεπζε ηνπ λένπ ΔΚΣ ζην ΦΤΣΠθαη πξαγκαηνπνηεί ηελ ζχλδεζε ησλ 

δεπγψλ ΔΞΚ-ΔΚΣ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή ηερληθή κειέηε. Ο ΟΣΔ θαηά ηε 

ζχλδεζε ηνπ ΔΞΚ ζην ΦΤΠ πξαγκαηνπνηεί κε δηθφ ηνπ ζπλεξγείν ηελ ηαπηνπνίεζε 

(θνπδνχληζκα) ησλ δεπγψλ θαη ζηνλ ρψξν ηνπ Σ.Π., ζηνλ νπνίν ν ηεξκαηηζκφο ηνπ ΔΞΚ έρεη γίλεη 

απφ ηνλ Σ. Π.  

 

Β) Γηαδηθαζία παξνρήο δεπγώλ ΔΚΣ ζε ππάξρνλ ΦΤΠ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη θνηλή θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ΦΤΠ (ΦΤΠ-ΟΣΔ θαη ΦΤΣΠ). Ο 

Σ.Π. αηηείηαη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ δεχγε ΔΚΣ απφ ηνλ ΟΣΔ.  

 

Β1) ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεπγάξηα ζην ππάξρνλ ΔΚΣ ψζηε λα 

ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκα θαηαζθεπάδεηαη λέν ΔΚΣ απφ ηνλ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ:  

 

Δληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ 

αηηήκαηνο απφ ηνλ Σ.Π. ζην Π.. ΟΣΔ, ν ΟΣΔ νθείιεη λα ζπληάμεη ηελ ηερληθή κειέηε πνπ αθνξά 

ηελ ζχλδεζε ΔΞΚ-ΔΚΣ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.5 θαη λα ηελ θνηλνπνηήζεη 

εγγξάθσο ζηνλ Σ.Π., ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ην Π.. ΟΣΔ γηα ηε ζρεηηθή απνζηνιή. ε 

πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο απφ ηνλ ΟΣΔ νη κέξεο θαζπζηέξεζεο 

πξνζκεηξνχληαη ζηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ΔΚΣ. 

Ο Σ.Π., εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο αλσηέξσ κειέηεο ππνβάιεη αίηεκα 

παξνρήο δεπγψλ ΔΚΣ ζε ππάξρνλ ΦΤΠ, κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ.   

Ο ΟΣΔ πινπνηεί ηελ φδεπζε ηνπ λένπ ΔΚΣ ζην ΦΤΠ θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ ζχλδεζε ησλ δεπγψλ 

ΔΞΚ-ΔΚΣ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή ηερληθή κειέηε θαη ζχκθσλα κε ηνπο ρξφλνπο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα 14.  
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Β2) ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεχγε ζην ΔΚΣ, ν ΟΣΔ πξαγκαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο 

ζχλδεζεο ΔΞΚ-ΔΚΣ εληφο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα 14. 

 

ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ν ΟΣΔ θαηά ηε ζχλδεζε ηνπ ΔΞΚ ζην ΦΤΠ πξαγκαηνπνηεί κε 

δηθφ ηνπ ζπλεξγείν ηελ ηαπηνπνίεζε (θνπδνχληζκα) ησλ δεπγψλ θαη ζηνλ ρψξν ηνπ Σ.Π., ζηνλ 

νπνίν ν ηεξκαηηζκφο ηνπ ΔΞΚ έρεη γίλεη απφ ηνλ Σ. Π..  

 

3.7 Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε 

παξέρεηαη ζε επίπεδν Σνπηθνύ ΤπνΒξόρνπ (κε ζύλδεζε ζηνλ ππέζξην θαηαλεκεηή ΟΣΔ 

(KV/ONU))  

 

Ζ Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε ζε Τπαίζξην Καηαλεκεηή ΟΣΔ (KV/ONU) πινπνηείηαη κε ηε 

ζχλδεζε ηνπ Σ.Π. ζηνλ Τπαίζξην Καηαλεκεηή ΟΣΔ, ζηνπο ηνπηθνχο ππν-βξφρνπο ηνπ νπνίνπ 

επηζπκεί λα έρεη πξφζβαζε θαη βάζεη ζρεηηθψλ νδεγηψλ πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ γηα θάζε ζέζε. 

 

Γηα ηε ζχλδεζή ηνπ ν Σ.Π. ηνπνζεηεί ζε θαηάιιειν ζεκείν (ζπληζηάηαη λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν 

απφ 30 κέηξα), θπηίν δηαλνκήο (αλπςσκέλν ζεκείν) ή Τπαίζξην Καηαλεκεηή ΣΠ, θαη 

θαηαζθεπάδεη  ππφγεην θαιψδην απφ ην θπηίν ή απφ ηνλ Καηαλεκεηή ΣΠ κέρξη ηελ βάζε ηνπ 

Τπαίζξηνπ Καηαλεκεηή ΟΣΔ (KV/ONU), κεηά απφ ηελ ππφδεημε ηνπ ΟΣΔ γηα ην αθξηβέο ζεκείν 

ηεξκαηηζκνχ ηνπ. Δθεί ην θαιψδην ηνπ Σ.Π. ζπλδέεηαη (κνπθάξεηαη) κε ην θαιψδην ηνπ ΟΣΔ (50 

δεπγψλ) πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ Τπαίζξηνπ Καηαλεκεηή ηνπ, κε βήκα 10 δεπγψλ. Μέζσ ησλ 

δεπγψλ απηψλ ν Σ.Π. ιακβάλεη ηνπο αηηνχκελνπο ππν-βξφρνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε βάζε ηνπ ππαίζξηνπ θαηαλεκεηή ππάξρεη θξεάηην ν Σ.Π. ηεξκαηίδεη ην 

θαιψδηφ ηνπ ζην θξεάηην. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηε βάζε ηνπ ππαίζξηνπ θαηαλεκεηή δελ ππάξρεη 

θξεάηην ν Σ.Π. ζα θαηαζθεπάδεη θξεάηην, ζχκθσλα κε ππφδεημε ηνπ ΟΣΔ. 

 

Ζ δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο ησλ δεπγψλ ζα θξίλεηαη αλά Τπαίζξην Καηαλεκεηή ΟΣΔ (KV/ONU), 

κεηά απφ κειέηε ηνπ ΟΣΔ, ζηελ νπνία ζα δηαπηζηψλεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ Τ.Κ. θαη 

ζα δίλνληαη νδεγίεο γηα ηε ζχλδεζή ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη αδπλακία παξαρψξεζεο 

ησλ αηηεζέλησλ δεπγψλ ν ΟΣΔ αηηηνινγεί εηδηθά ηελ άξλεζή ηνπ θνηλνπνηψληαο ηελ ζηελ ΔΔΣΣ, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.1.2 Β ηεο παξνχζαο. 

 

3.8. ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΔ 

 

Βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ ρσξεηηθνηήησλ είλαη: 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο (φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηα αηηήκαηα ησλ Σ.Π.)  θαζψο 

θαη ηεο κειινληηθήο (φπσο απηή πξνθχπηεη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ησλ Σ. Π.) δήηεζεο ησλ 

Σειεπ. Παξφρσλ.  

 Ζ απνδνηηθή ρξήζε ησλ ππνδνκψλ (πθηζηακέλσλ θαη λέσλ). 

 Ζ επέθηαζε ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν θάιπςεο ζπγθεθξηκέλνπ 

πνζνζηνχ απηψλ (βιέπε πην θάησ). 

 

3.8.1.α Υσξεηηθόηεηα & Δπεθηάζεηο Φ 

 

Ο ΟΣΔ εγθαζηζηά ζε θάζε ρψξν Φ: 

 

α) ην κέγηζην αξηζκφ ηθξησκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε βέιηηζηε δηάηαμε ησλ 

ηθξησζεηξψλ, 

β) ODF κε 64 ΚΟΗ κε βήκα επέθηαζεο 64 ΚΟΗ, 

γ) DDF κε 24 νκναμνληθά θαιψδηα κε βήκα επέθηαζεο 24 νκναμσληθά θαιψδηα, 
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δ) ν αξρηθφο αξηζκφο ησλ δεπγψλ πνπ ζα είλαη ηεξκαηηζκέλα ζηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή γηα ηνπο 

ρψξνπο Φ θαη ην βήκα επέθηαζεο ζα εμαξηάηαη απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ Α/Κ σο αθνινχζσο: 

 

 8000 γηα ηα Α/Κ πνπ εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 50001 ελεξγνχο ζπλδξνκεηέο 

(πιεπξά δηθηχνπ) θαη βήκα επέθηαζεο ηνπιάρηζηνλ 5000 δεπγψλ, 

 5000 γηα ηα Α/Κ πνπ εμππεξεηνχλ κεηαμχ 30001 θαη 50000 ελεξγνχο ζπλδξνκεηέο (πιεπξά 

δηθηχνπ) θαη βήκα επέθηαζεο ηνπιάρηζηνλ 3000 δεπγψλ, 

 3000 δεχγε γηα ηνπο ρψξνπο Φ ησλ Α/Κ πνπ εμππεξεηνχλ κεηαμχ 10001 θαη 30000 

ελεξγνχο ζπλδξνκεηέο (πιεπξά δηθηχνπ) θαη βήκα επέθηαζεο ηνπιάρηζηνλ 2000 δεπγψλ, 

 1500 γηα ηνπο ρψξνπο Φ ησλ Α/Κ πνπ εμππεξεηνχλ ιηγφηεξνπο απφ 10000 ελεξγνχο 

ζπλδξνκεηέο (πιεπξά δηθηχνπ) θαη βήκα επέθηαζεο ηνπιάρηζηνλ 1000 δεπγψλ. 

 

Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ επέθηαζεο είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα 

14 ηνπ παξφληνο. 

 

3.8.1.β Υσξεηηθόηεηα & Δπεθηάζεηο  

 

Ο ΟΣΔ εγθαζηζηά ζε θάζε ρψξν : 

 

α) ην κέγηζην αξηζκφ ηθξησκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε βέιηηζηε δηάηαμε ησλ 

ηθξησζεηξψλ, 

β) ODF κε 64 ΚΟΗ κε βήκα επέθηαζεο 64 ΚΟΗ, 

γ) DDF κε 24 νκναμνληθά θαιψδηα κε βήκα επέθηαζεο 24 νκναμσληθά θαιψδηα, 

δ) Ο αξηζκφο ησλ δεπγψλ πνπ ζα είλαη ηεξκαηηζκέλα ζηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή γηα ηνπο ρψξνπο 

 ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ Α/Κ σο αθνινχζσο: 

 8000 γηα ηα Α/Κ πνπ εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 50001 ελεξγνχο ζπλδξνκεηέο 

(πιεπξά δηθηχνπ) θαη βήκα επέθηαζεο 5000, 

 5000 γηα ηα Α/Κ πνπ εμππεξεηνχλ κεηαμχ 30001 θαη 50000 ελεξγνχο ζπλδξνκεηέο (πιεπξά 

δηθηχνπ) θαη βήκα επέθηαζεο 3000, 

 3000 δεχγε γηα ηνπο ρψξνπο Φ ησλ Α/Κ πνπ εμππεξεηνχλ κεηαμχ 10001 θαη 30000 

ελεξγνχο ζπλδξνκεηέο (πιεπξά δηθηχνπ) θαη βήκα επέθηαζεο 2000, 

 1500 γηα ηνπο ρψξνπο Φ ησλ Α/Κ πνπ εμππεξεηνχλ ιηγφηεξνπο απφ 10000 ελεξγνχο 

ζπλδξνκεηέο (πιεπξά δηθηχνπ) θαη βήκα επέθηαζεο 1000. 

 

Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ επέθηαζεο είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα 

14 ηνπ παξφληνο. 

 

3.8.1.γ Υσξεηηθόηεηα θαη Δπεθηάζεηο ΦΤΠ-ΟΣΔ / ΔΚΣ 

 

Σν ΦΤΠ-ΟΣΔ θαηαζθεπάδεηαη κε ηππηθή δπλαηφηεηα ππνδνρήο: 

 ηεζζάξσλ (4) ηνπιάρηζηνλ θαισδίσλ ΔΚΣ ησλ 1.200 δεπγψλ ραιθνχ ην θαζέλα,  

 ηα ΚΟΗ απφ ηνπο  ρψξνπο Φ,  θαη Δ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ππεξεζίεο 

ζχλδεζεο θαη κεηάδνζεο,  

 ηα ΚΟΗ ηνπ ΟΣΔ ζηα πιαίζηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο Σ.Π.  

 

Σν πξψην ΔΚΣ πνπ εγθαζηζηά ν ΟΣΔ είλαη 2400 δεπγψλ γηα Αζηηθά Κέληξα πνπ εμππεξεηνχλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 30000 ζπλδξνκεηέο θαη 1200 δεπγψλ ζηα κηθξφηεξα Αζηηθά Κέληξα. ε 

πεξίπησζε κηθξνχ αξηζκνχ δηαζέζηκσλ νπψλ / ζσιελψζεσλ, ζα θαηαζθεπάδεηαη εμαξρήο ΔΚΣ 

ρσξεηηθφηεηαο 2400 δεπγψλ. Ο ΟΣΔ νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ηνπνζέηεζε θαισδίσλ 
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αλάινγα κε ηε δήηεζε, έηζη ψζηε ε παξνρή δεπγψλ ζηνπο Σ.Π. λα γίλεηαη έγθαηξα. Αλεμάξηεηα απφ 

ηα αλσηέξσ, ν ΟΣΔ νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπο Σ.Π. ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηεο ησλ 

ΦΤΠ-ΟΣΔ θαη ησλ ΔΚΣ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ θαηάιεςήο ηνπο, κέζσ ηνπ Π..- ΟΣΔ.  

Δάλ ιφγσ ρξήζεο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ΔΚΣ (ζπλνιηθά ηππηθήο ρσξεηηθφηεηαο 4800 δεπγψλ) ζην 

ΦΤΠ-ΟΣΔ, απαηηεζεί επηπιένλ εγθαηάζηαζε ΔΚΣ, ηφηε ν ΟΣΔ θαηαζθεπάδεη δεχηεξν ΦΤΠ-

ΟΣΔ, ζηε γεηηλίαζε ηνπ ππάξρνληνο ΦΤΠ-ΟΣΔ, κε αληίζηνηρε ρσξεηηθφηεηα.  

 

3.8.1.δ. Υσξεηηθόηεηα Γεληθνύ Καηαλεκεηή ΟΣΔ 

 

Ο ΟΣΔ αμηνπνηεί ηελ πθηζηάκελε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ΓΚΟ, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

πθηζηάκελεο, (κε βάζε ηα αηηήκαηα ησλ Σ.Π) θαη ηεο κειινληηθήο (κε βάζε ηηο ππνβιεζείζεο 

πξνβιέςεηο) δήηεζεο ησλ Σ.Π. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν δηαζέζηκνο ρψξνο ζηνλ Γεληθφ 

Καηαλεκεηή δελ επαξθεί, ζα γίλνληαη, εθφζνλ ν ρψξνο ην επηηξέπεη θαη είλαη ηερληθά εθηθηφ, νη 

ζρεηηθέο πξνεθηάζεηο ή ζπκπηχμεηο, κε επηβάξπλζε ηνπ/ησλ Σ.Π. πνπ επσθεινχληαη απφ ηηο 

ζρεηηθέο ελέξγεηεο. 

 

3.9. ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ – ΑΡΖ ΒΛΑΒΖ  

 

Ζ αλαγγειία θαη άξζε ηεο βιάβεο ηεο θπζηθήο, εηθνληθήο, ζχκκηθηεο θαη απνκαθξπζκέλεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο, πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγείηαη βιάβε ζε θάπνηα απφ ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο, ν Σ.Π. ζα εηδνπνηεί 

ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΣΔ, ε νπνία ζα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη ηελ 

αγνξά ηπρφλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ θιπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Ζ αλαγγειία 

βιάβεο ζα γίλεηαη φιν ην 24σξν. 

 

Ζ άξζε θαη δηαρείξηζε ηεο βιάβεο ηνπ ΚΟΗ ζχλδεζεο ODF θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, ηνπ ΔΚΣ 

ηεο απνκαθξπζκέλεο ζπλεγθαηάζηαζεο θαη ηεο εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, πεξηγξάθεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14. 

 

3.10. ΜΔΣΡΖΔΗ 

 

Ζ ζχλδεζε ηνπ ΔΚ, πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο γαιβαληθήο ζπλέρεηαο. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηνπ ΔΚΣ ζην ΦΤΠ, εάλ πξνθχςνπλ δηαθνξέο θαηά ηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ δεπγψλ ηνπ θαισδίνπ, νη νπνίεο εληνπηζζνχλ ζην ηκήκα ηνπ ΔΞΚ ζα 

γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ Σ. Π. ν νπνίνο ζα αλαιακβάλεη ηελ άξζε ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ απηέο 

αθνξνχλ ην ΔΚΣ ε άξζε ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ. 

 

Ο ΟΣΔ ζε θάζε πεξίπησζε ζα γλσζηνπνηεί ηελ απνηχπσζε ησλ δεπγψλ ζηνλ Σ. Π. 

ηελ πεξίπησζε ζπγθφιιεζεο ηεο νπηηθήο ίλαο ΟΣΔ - Σ.Π. ζε νπηηθφ ζχλδεζκν ζην ΦΤΠ 

(backhaul services), νη κεηξήζεηο ΟΣΔ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο G.652.A θαηά ITU (έθδνζε 

6
νο

/2005).  

 

3.11. ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο θάζε ηχπνπ ζπλεγθαηάζηαζεο, νξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14 

 

3.12. ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  
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Καη‟εμαίξεζε ησλ αλαθεξφκελσλ αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 1.8 ηνπ Κεθαιαίνπ 1 ηεο παξνχζαο 

πξνζθνξάο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο Φπζηθήο ή Δηθνληθήο ή χκκηθηεο πλεγθαηάζηαζεο, ή 

ην ΔΚΣ ή ην ΦΤΠ ή φια ηα πξνεγνχκελα ζην ζχλνιφ ηνπο θαηαζηξαθεί/νχλ εμ‟ νινθιήξνπ ή 

κεξηθψο, - θαη ε θαηαζηξνθή δελ νθείιεηαη ζε ειάηησκα ηεο χιεο ή ηεο αξρηθήο θαηαζθεπήο 

απηνχ/ψλ,- παξά ζε απξφβιεπηα ή/θαη αλεμέιεγθηα γεγνλφηα, πιεξνχληα ηελ έλλνηα ηεο Αλσηέξαο 

Βίαο, ψζηε λα θαηαζηεί/νχλ νινθιεξσηηθά αθαηάιιειν/α γηα ηε ζπκθσλεκέλε  ρξήζε ηνπ/ηνπο 

απφ ηνλ Σ.Π, ηφηε ν ΟΣΔ ή ν πάξνρνο κπνξεί/νχλ λα επηιέμεη/νπλ κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ επέιεπζε ηεο αλσηέξσ θαηαζηξνθήο, λα ηεξκαηίζεη/νπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1.8 ηνπ Κεθαιαίνπ 1 (Γεληθνί Όξνη) ηεο 

παξνχζαο. 

 

Δάλ νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα ΜΔΡΖ πξνβεί ζε ηέηνηα επηινγή θαη ηε 

γλσζηνπνηήζεη ζην άιιν ΜΔΡΟ εγγξάθσο, ηφηε ακθφηεξα ηα ΜΔΡΖ απαιιάζζνληαη πάζεο 

ππνρξεψζεσο απνξξένπζαο απφ ηε κεηαμχ ηνπο ηζρχνπζα ζχκβαζε. 

 

Δάλ ν ρψξνο θπζηθήο ή εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, ή ην ΔΚΣ ή ην ΦΤΠ ή θαη ηα δχν, 

ππνζηεί/νχλ κηθξφηεξεο δεκηέο θαη δελ θαηαζηεί/νχλ νινθιεξσηηθά αθαηάιιειν/α γηα ηε ρξήζε 

πνπ έρεη επηηξαπεί ζηνλ Σειεπ. Πάξνρν ή εάλ ππνζηεί/νχλ δεκηέο, κε ζπλέπεηα λα εκπνδίδεηαη ε 

παξνρή ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο απφ ΟΣΔ ή Σειεπ. Πάξνρν, ν ΟΣΔ αλαιακβάλεη λα 

πξνρσξήζεη ακέζσο ζηελ επηζθεπή ησλ δεκηψλ (κε εμαίξεζε βειηηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηδηνθηεζία 

ηνπ ΟΣΔ εθηφο εάλ νη κε επηζθεπάζηκεο απφ ηνλ ΟΣΔ δεκηέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παξεκπνδίδνπλ 

ηνλ Σ.Π. ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο), κε επηβάξπλζε ηνπ/ησλ Σ.Π. κε ην αλαινγνχλ θφζηνο 

απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ. 

 

3.13. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΟΡΧΝ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Α) Καηαλνκή πφξσλ ζπλεγθαηάζηαζεο: 

 

Σα αηηήκαηα ησλ Σ.Π. γηα παξνρή πφξσλ ζπλεγθαηάζηαζεο (π.ρ. ρψξνπ, δεπγψλ θ.ι.π.) 

ηθαλνπνηνχληαη θαηά ζεηξά ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο. 

 

Χο ειάρηζηε πξψηε παξνρή ρψξνπ ζηελ Φ θαη  ζεσξείηαη ην έλα (1) ηθξίσκα (δηαζηάζεσλ 60 x 

30 cm). ηελ πεξίπησζε ηεο Δ κπνξεί λα παξέρεηαη θαη ρψξνο κηθξφηεξνο ηνπ ελφο ηθξηψκαηνο 

(sub-rack) εθφζνλ απηφ είλαη ηερληθά δπλαηφ. ηελ Φ θαη ζηελ  ην βήκα επέθηαζεο είλαη έλα 

ηθξίσκα (δηαζηάζεσλ 60 x 30 cm).  

 

Δάλ ν Σ.Π., δελ εγθαηαζηήζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζην ρψξν θπζηθήο / εηθνληθήο ή χκκηθηεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο γηα ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ παξάδνζε ζε απηφλ ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ θαη εθφζνλ , 

ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεινπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ, εθθξεκεί αίηεζε ζπλεγθαηάζηαζεο γηα ΑΠΣΒ 

άιινπ Σ.Π., ν Σ.Π ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ην ρψξν θπζηθήο / εηθνληθήο ή χκκηθηεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο, εληφο πξνζεζκίαο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηνλ ΟΣΔ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΔΣΣ.  

 

ε πεξίπησζε φπνπ ΣΠ έρεη δεζκεχζεη ρψξν γηα πεξηζζφηεξα απφ δχν (2) ηθξηψκαηα 60 x 30 cm 

ζην ρψξν ηεο Φ ή πεξηζζφηεξα απφ έλα (1) ηθξίσκα ζην ρψξν ηεο  ή ηεο Δ θαη δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή ππν-ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έμη (6) κήλεο, ελψ 

παξάιιεια ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεινπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ, εθθξεκεί αίηεζε ζπλεγθαηάζηαζεο 

άιινπ Σ.Π., ν Σ.Π ππνρξενχηαη λα πεξηνξίζεη ηα ηθξηψκαηά ηνπ ζην ρψξν Φ,  ή Δ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα εθθξεκή αηηήκαηα, εληφο δεθαπέληε (15) ΔΖ  απφ ηε ζρεηηθή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ΟΣΔ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΔΣΣ.  
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Ο πάξνρνο πνπ απνρσξεί, δχλαηαη λα δηαηεξήζεη δεζκεπκέλα κφλν δχν (2) ηθξηψκαηα (30 x 60 

εθαη.) ζηελ πεξίπησζε ηεο Φ ή έλα (1) ηθξίσκα ζηελ πεξίπησζε ηεο  ή ηεο Δ. ε θάζε 

πεξίπησζε ν πάξνρνο πνπ απνρσξεί κπνξεί λα δηαηεξήζεη ζηελ θαηνρή ηνπ φξηα 500 δεπγψλ ζηνλ 

θαηαλεκεηή επηπιένλ απηψλ πνπ έρεη δηαζέζεη ζε ηειηθνχο ζπλδξνκεηέο.  

 

Ζ απνδέζκεπζε ηθξησκάησλ ή θαη δεπγψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ Σ.Π. ν νπνίνο απνρσξεί, κε 

παξάιιειε αλάιεςε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ ΟΣΔ.  

Ο λένο πάξνρνο, ππνρξενχηαη , σο πξνυπφζεζε παξάδνζεο ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ ΟΣΔ, λα θαηαβάιεη 

ζηνλ Σ.Π. ν νπνίνο απνρσξεί ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 25 

ηνπ παξφληνο.  

 

Δγθαηεζηεκέλνο Σ.Π. δχλαηαη λα αηηεζεί νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κεξηθή ή νιηθή 

απνδέζκεπζε ηθξησκάησλ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ΑΚ. Ζ δηαδηθαζία απνδέζκεπζεο θαη επηκεξηζκνχ 

θφζηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 25 ηνπ Παξφληνο. ε 

πεξίπησζε αθνχζηαο απνρψξεζεο (ι.ρ. πηψρεπζεο, παχζεο εξγαζηψλ, θηι) αθνινπζνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη, επηθνπξηθψο, νη εγθξηζείζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ 

δηαδηθαζίεο εθνχζηαο απνρψξεζεο. 

 

Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζε θάζε λενεηζεξρφκελν Σ.Π ν νπνίνο εηζέξρεηαη ζε ρψξν 

Φ/Δ/ 600 δεχγε θαισδίσλ ζχλδεζεο κε ηνλ ΓΚΟ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν αξηζκφο ησλ 

δηαζέζηκσλ δεπγψλ δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ λενεηζεξρφκελσλ Σ.Π είλαη κηθξφηεξνο απφ 600 ηφηε ν 

ΟΣΔ παξέρεη ζε θάζε λενεηζεξρφκελν Σ.Π αξηζκφ δεπγψλ ν νπνίνο ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαζέζηκσλ δεπγψλ δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ λενεηζεξρνκέλσλ παξφρσλ.  

Ο Σ.Π δηθαηνχηαη λα αηηεζεί απφ ηνλ ΟΣΔ ηε δηάζεζε επηπιένλ δεπγψλ (ζε πνιιαπιάζηα ησλ 100 

δεπγψλ θαη κέρξη 1.000 δεχγε) ζε πεξίπησζε φπνπ ν αξηζκφο ησλ ειεχζεξσλ δεπγψλ είλαη 

κηθξφηεξνο ηνπ πνζνζηνχ 50% ηεο αξρηθήο δηάζεζεο δεπγψλ ή ηνπ πνζνζηνχ 50% ηεο ηειεπηαίαο 

κέγηζηεο δπλαηήο επαχμεζεο αληίζηνηρα 

Δθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεχγε, ν ΟΣΔ νθείιεη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα εληφο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο Π.. ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα 14 ηνπ παξφληνο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα επαξθή δεχγε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο 

ηνπ ΣΠ ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο επέθηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 3.8, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ρξφλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14. 

 

ε θάζε πεξίπησζε αηηήκαηνο δηάζεζεο επηπιένλ δεπγψλ ν ΟΣΔ νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ 

αηηνχληα Σ.Π. κέζσ ηνπ Π.. W-CRM, ηνλ αθξηβή ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ αηηήκαηνο ζχκθσλα κε 

ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ηεο ππν-ελφηεηαο 4.2.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο 14, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κέζσ θαηαρψξεζήο ηνπ 

ζην σο άλσ Π. ΟΣΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δηαζεζηκφηεηα θαισδίνπ θαζψο θα ηηο εξγαζίεο 

ζχκπηπμεο ή επέθηαζεο πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη ζηνλ γεληθφ θαηαλεκεηή. 

Δπηπξφζζεηα, ν ΟΣΔ νθείιεη λα απαληά εγγξάθσο θαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε θάζε έγγξαθν αίηεκα Σ.Π, ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν δηάζεζεο επηπιένλ δεπγψλ 

ζπλδεηηθψλ θαισδίσλ ζε ζπγθεθξηκέλν θέληξν ΟΣΔ. 

 

ε πεξίπησζε φπνπ θάπνηνο ΣΠ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ  πεξηζζφηεξα απφ 500 ειεχζεξα δεχγε, θαη 

ν εμακεληαίνο ξπζκφο δηάζεζεο ΣνΒ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο είλαη κηθξφηεξνο απφ 100 δεχγε ζην 

ηειεπηαίν εμάκελν, ελψ παξάιιεια εθθξεκεί αίηεζε άιινπ Σ.Π., ιφγσ έιιεηςεο δεπγψλ, ηφηε ν 

ΟΣΔ θαιεί εγγξάθσο ηνλ Σ. Π. λα πεξηνξίζεη ηα ειεχζεξα δεχγε πνπ δηαζέηεη ζε 500 επηπιέσλ 
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απηψλ πνπ έρεη ήδε δηαζέζεη. Σν θφζηνο ησλ εξγαζηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κε βέιηηζηα 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ δεπγψλ επηβαξχλεη ηνλ ΣΠ πνπ δελ θάλεη βέιηηζηε ρξήζε απηψλ.  

 

ηελ Δ ε αξρηθή δηάζεζε δεπγψλ ραιθνχ ζηνλ ΣΠ ζα είλαη κέρξη 500 δεχγε κε επεθηάζεηο απηψλ 

κέρξη 500 δεχγε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΣΠ. Καη‟ αλαινγία ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Δ φηη θαη ζηελ Φ θαη  γηα ηελ κε βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ (π.ρ. ρψξνπ θαη δεπγψλ) απφ 

ηνπο ΣΠ. 

 

ηελ Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε, εάλ ν αξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ Σειεπ. Παξφρσλ 

ππεξβαίλεη εμ‟ αξρήο ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ ΦΤΠ-ΟΣΔ, φπσο απηή απνηππψζεθε ζηελ 

εθπνλεζείζα ηερληθή κειέηε ζπλεγθαηάζηαζεο, ηφηε ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάζεη θαη λέν 

ΦΤΠ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.8.1.γ. 

 

ηελ Α ζε θάζε Σειεπ. Πάξνρν δηαηίζεληαη ζηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζε λέν ΦΤΠ 600 

δεχγε ραιθνχ απφ ην ΔΚΣ εθηφο αλ ν ΣΠ αηηεζεί ιηγφηεξα ή ην πιήζνο ησλ αηηήζεσλ γηα δεχγε 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηάκελε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ΔΚΣ δελ ην επηηξέπνπλ. Με ηελ εμάληιεζε 

ηνπ 50% ησλ δηαζέζηκσλ δεπγψλ ν Σ.Π, κπνξεί λα αηηείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ηε δηάζεζε επηπιένλ 

δεπγψλ, κε βήκα δηάζεζεο πνιιαπιάζην ησλ 200 δεπγψλ. Καη‟ εμαίξεζε, ζε Α/Κ κε ιηγφηεξνπο 

ησλ 5.000 ζπλδξνκεηψλ, ν Σ.Π κπνξεί λα αηηείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ηε δηάζεζε επηπιένλ δεπγψλ, κε 

βήκα δηάζεζεο 100, 200, 400, 600, 800. 

 

Β) Γηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ Μεηάδνζεο θαη χλδεζεο (Backhaul): 

 

Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Σ.Π., κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, 

ππεξεζίεο Μεηάδνζεο θαη χλδεζεο (Backhaul Services) ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζρεηηθά, 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ. 

ε πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π., ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3.3, 3.4 θαη 3.6 

αηηεζεί, κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, ππεξεζίεο θαισδίσζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ιήςε 

ππεξεζηψλ Μεηάδνζεο θαη χλδεζεο κε ίδηα κέζα ή απφ ηξίην πάξνρν, ν ΟΣΔ νθείιεη λα 

πινπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα 14 ηνπ παξφληνο.  

 

3.14. ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

Αθνξά ζε πξνιεπηηθή θαη επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ. 

Οη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ, δχλαληαη (δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ 

βξίζθεηαη ν ρψξνο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, ) λα είλαη : 

 

ΔΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ 

ΔΣΖΗΧ 

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ 

Κιηκ. Μνλάδεο Κιεηζηνχ Διέγρνπ 4 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΑ 

Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε  2 

ΤΣΖΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Κάκεξεο, πνιππιέθηεο, video, νζφλε 2 

ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ 

Ππξαληρλεπηέο, θνκβία, ζεηξήλεο θ.ιπ. 1 

Αλειθπζηήξαο  
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Οη εξγαηνψξεο γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δηαθνξνπνηνχληαη αλά θηίξην, βάζεη ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ζπληεξνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Ζ επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ησλ αλσηέξσ Ζ/Μ 

εγθαηαζηάζεσλ. Ακέζσο κεηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο ε βιάβε ζα γλσζηνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ΟΣΔ, ε νπνία θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. 

 

3.15 ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

3.15.1. Αζθάιεηα Πξόζβαζεο 

 

ηελ πεξίπησζε θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο πξφζβαζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ Σειεπ. Παξφρσλ ζηνπο ρψξνπο ζπλεγθαηάζηαζεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 24. 

 

Θα ππάξρεη θαηάινγνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηνπο Σ.Π. γηα ηελ πξφζβαζή 

ηνπο ζην ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο θαηάινγνο απηφο ζα γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζηνλ ΟΣΔ, έηζη 

ψζηε λα ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο ησλ Α.Κ. ηνπ θαη λα παξέρεηαη ε ζρεηηθή άδεηα 

πξφζβαζεο απφ ηνλ ΟΣΔ. 

 

Ο Σ.Π. δηθαηνχηαη δχν (2) επηζθέςεηο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ θπζηθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο. Σν θφζηνο ζπλνδείαο γηα ηηο πιένλ ησλ 2 επηζθέςεσλ ζα επηβαξχλεη ηνλ 

ελδηαθεξφκελν Σειεπ. Πάξνρν.  

 

Ζ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ Σ.Π. κε ηνλ ΟΣΔ, δεζκεχεη φιν ην 

δηαπηζηεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Σ.Π., ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί επηζθέςεηο ζην ρψξν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

ηελ χκκηθηε ζπλεγθαηάζηαζε, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπληήξεζεο ή 

εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ ή επηζθέςεσλ, ν Σ.Π. ζα ζπλνδεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνζσπηθφ ζπλνδείαο  

 

Tν θφζηνο ζπλνδείαο ζα επηβαξχλεη ηνλ Σ.Π. 

 

3.15.2. Αζθάιεηα πξνζσπηθνύ 

 

Οη Σ.Π.. πξέπεη λα αθνινπζνχλ πηζηά ηηο ήδε πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΣΔ. 

 

Όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ν εμνπιηζκφο ζπλεγθαηάζηαζεο δελ πξέπεη λα 

επηβαξχλεη θαζ‟ νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΣΔ, ή ηνπ  Σ.Π. Γε δχλαηαη 

φκσο ν ΟΣΔ αδηθαηνιφγεηα λα απαγνξεχζεη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ 

ζπλεγθαηάζηαζεο Σ.Π, θαη ηδίσο εάλ ε απαγφξεπζε δελ ηζρχεη θαη γηα ην δηθφ ηνπ εμνπιηζκφ.. 

 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο, ν ΟΣΔ νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηα ίδηα επίπεδα αζθαιείαο 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ Σ.Π. πνπ ηεξεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ή ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο 

 

3.15.3. Αζθάιεηα εγθαηαζηάζεσλ 

 



 61 

Δίλαη απαξαίηεηε ε πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΟΣΔ απφ βιάβεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Σ.Π.. 

 

ε πεξίπησζε βιάβεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ε νπνία 

νθείιεηαη απνδεδεηγκέλα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Σ.Π., ν ΟΣΔ ζα απνδεκησζεί πιήξσο γηα ηηο δαπάλεο 

απνθαηάζηαζεο ηεο ελ ιφγσ βιάβεο. 

 

ε πεξίπησζε βιάβεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σ.Π., ή ηνπ δηθηχνπ ηνπ, ε νπνία 

επεξεάδεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ  Σ.Π. θαη ε νπνία νθείιεηαη απνδεδεηγκέλα ζε 

άκεζε ππαηηηφηεηα ηνπ ΟΣΔ, ν Σ.Π. ζα απνδεκησζεί πιήξσο γηα ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο ελ 

ιφγσ βιάβεο. 

 

Ο ΟΣΔ δελ θέξεη νπδεκία επζχλε γηα βιάβε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηξίηνπο (πρ άιινπο Σ.Π.) ζηνλ 

εμνπιηζκφ ή ζην δίθηπν ηνπ Σ.Π. 

 

Ο εμνπιηζκφο ησλ Σειεπ. Παξφρσλ δελ πξέπεη λα παξαβηάδεη θαλέλα απφ ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 

ησλ ρψξσλ ΟΣΔ. Οη θαλφλεο απηνί αλαθέξνληαη ζε πξνζηαζία απφ : 

 Κεξαπλνχο 

 Ππξθαγηέο 

 Τπεξηάζεηο 

 εηζκνχο 

 Πιεκκχξεο 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο πνπ δεηείηαη λα εγθαηαζηαζεί, αλαηξέπεη ηελ πθηζηάκελε κειέηε 

γηα ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο, ην θφζηνο ηεο λέαο κειέηεο ζα επηβαξχλεη ηνλ / ηνπο 

Σ.Π. πνπ επσθεινχληαη ζρεηηθά. 
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4. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 

4.1  ΓΔΝΗΚΑ 

 

Ο Σ.Π. ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζηνλ ΟΣΔ ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ηέιε γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ΑΠΣΒ ή / θαη πλεγθαηάζηαζεο ηηο νπνίεο ιακβάλεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

Πξνζθνξά. Σα ελ ιφγσ ηέιε (ΑΠΣΒ θαη πλεγθαηάζηαζεο) ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε 

θνζηνζηξέθεηαο βάζεη κεζνδνινγίαο Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε βάζε ην 

ηξέρνλ θφζηνο ησλ παγίσλ (ΜΜΔΚ/ ΣΚ (LRAIC / Current cost)), ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 388/012/2006 (ΦΔΚ 932/Β/2006), ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ θαη 

δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Σα δεκνζηεπκέλα ηηκνιφγηα ππεξεζηψλ ΑΠΣΒ ή θαη πλεγθαηάζηαζεο θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ δελ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ. Δπηβαξχλνληαη κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή  ΦΠΑ, ζχκθσλα 

κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. 

 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ην ηηκνιφγην κεληαία ηέιε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, είλαη απαηηεηά θαζ‟ φιε 

ηελ δηάξθεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΑΠΣΒ. Απφ ηα ηέιε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κφλν ηα 

κεληαία ηέιε Σνπηθνχ βξφρνπ, πξνθαηαβάιινληαη.  

 

Ο ΟΣΔ εθδίδεη γηα φιεο ηηο Τπεξεζίεο ΑΠΣΒ θαη πλεγθαηάζηαζεο  θαη γηα θάζε πεξίνδν 

ρξέσζεο, ηηκνιφγην, ην νπνίν νξίδεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ρξέσζεο γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία. Σν 

ελ ιφγσ ηηκνιφγην πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα θαη‟ ειάρηζην ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:  

 εκεξνκελία έθδνζεο ηηκνινγίνπ  

 αξηζκφο ηηκνινγίνπ 

 πεξίνδνο ρξέσζεο πνπ αθνξά ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη απνινγηζηηθά  

 πεξίνδνο ρξέσζεο πνπ αθνξά ηέιε πνπ πξν-θαηαβάιινληαη  

 ηξφπνο πιεξσκήο 

 αξηζκφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

 πεξηγξαθή παξερφκελεο ππεξεζίαο  

 ηφπνο – δηεχζπλζε παξερφκελεο ππεξεζίαο 

 αξηζκφο κνλάδσλ αλά ππεξεζία 

 ηηκή κνλάδαο αλά ππεξεζία 

 ζχλνιν ρξεψζεσλ ρσξίο ΦΠΑ 

 πνζνζηφ ηζρχνληνο ΦΠΑ 

 ζχλνιν ρξέσζεο ΦΠΑ 

 ζπλνιηθφ πνζφ ρξέσζεο κε ΦΠΑ 

 εκεξνκελία ιήμεο πιεξσκήο 

 

Ο ΟΣΔ απνζηέιιεη ηηκνιφγην θαη πιεξνθνξίεο ηηκνινγίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD) ζηνλ Σ.Π. 

εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ ρξέσζεο γηα ηα ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη 

απνινγηζηηθά (ζην ελ ιφγσ ηηκνιφγην πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πάγηα ηέιε ΑΠΣΒ πνπ 

πξνθαηαβάιινληαη), ζηελ δηεχζπλζε απνζηνιήο πνπ έρεη νξίζεη ν Σ.Π. ζηε ζχκβαζε πνπ ζα 

ππνγξαθεί κε βάζε ηελ παξνχζα Πξνζθνξά. Ο Σ.Π. νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ ΟΣΔ θάζε 

αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο απνζηνιήο ησλ ινγαξηαζκψλ, ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηε ζέζε απηήο ζε 

ηζρχ. 
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Σα πηζησηηθά ζεκεηψκαηα  εθδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ακειιεηί, ζηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν 

ρξέσζεο απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ πξνθχπηεη ε ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ έθδνζή ηνπο. Σν πνζφ 

πνπ αλαθέξεηαη ζην πηζησηηθφ ζεκείσκα είλαη άκεζα πιεξσηέν απφ ηνλ ΟΣΔ. 

 

Ζ ρξέσζε θάζε επηκέξνπο Σνπηθνχ βξφρνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο 

γλσζηνπνίεζεο απφ ην Π.. ΟΣΔ ηεο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ΣνΒ, εθφζνλ ηνλ 

απνδερζεί ν Σ.Π., άιισο απφ ηελ εκεξνκελία άξζεο ηεο αλαγγειζείζαο βιάβεο, εληφο ηνπ 

ηξηεκέξνπ απνδνρήο. 

ηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξγεζεο ζα 

ππνινγίδεηαη απφ ην ζχζηεκα ε Ζκεξνκελία απνρξέσζεο σο ε επνκέλε εκεξνινγηαθή ηεο 

Ζκεξνκελίαο Οινθιήξσζεο ηεο θαηάξγεζεο ζην Π.. ΟΣΔ.  

 

Ο Σει. Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηα ηηκνιφγηα εληφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζε απηά 

πξνζεζκίαο  εμφθιεζεο ε νπνία δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ (ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ζθξαγίδα 

ηαρπδξνκείνπ), εθηφο αλ ζπκθσλεζεί εγγξάθσο δηαθνξεηηθά κεηαμχ ησλ Μεξψλ θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο ππνρξέσζεο ακεξνιεςίαο ηελ νπνία θέξεη ν ΟΣΔ ζχκθσλα κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 

388/012/2006. 

 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ν ΟΣΔ δελ επζχλεηαη γηα πνζά 

απνδεκίσζεο ή θαη επηζηξνθέο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ηπρφλ θαηαβιεζέλησλ ιφγσ κε παξνρήο ή 

πιεκκεινχο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ Σ.Π.  

 

ηηο πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηεο ζπκθσλεκέλεο ππεξεζίαο πέξαλ ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξνχζα (ή ηελ εηδηθφηεξε ζπκθσλία ησλ κεξψλ /advanced SLA) ρξφλνπ 

παξάδνζήο ηεο, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο άξζεο βιάβεο πέξαλ ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ  ζηελ παξνχζα (ή ζε ηπρφλ εηδηθφηεξε ζπκθσλία ησλ κεξψλ/ advanced SLA) 

ρξφλνπ άξζεο βιάβεο, εθφζνλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ, o OTE νθείιεη λα 

θαηαβάιιεη ζηνλ ΣΠ πνηληθή ξήηξα ε νπνία ππνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα 14 ηεο παξνχζαο (ή ηελ εηδηθφηεξε ζπκθσλία εθφζνλ έρεη ππνγξαθεί 

ζπκθσλία γηα advanced SLA).  

 

Ζ αλαπξνζαξκνγή απφ ηνλ ΟΣΔ ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ηεο παξνρήο Αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο 

ζηνλ ΣνΒ, ππφθεηηαη ζηελ αξρή ηεο θνζηνζηξέθεηαο θαη γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε θνηλνηηθή 

θαη εζληθή λνκνζεζία.  

 

4.2. ΑΓΔΜΟΠΟΗΖΣΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΟΝ ΣΟΠΗΚΟ ΒΡΟΥΟ 

 

4.2.1. Σέιε ηνπηθνύ βξόρνπ  

 

 Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο αθνξά ηα θφζηε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ 

λα απνζπλδέζεη έλαλ ζπλδξνκεηή/πειάηε ηνπ θαη λα ζπλδέζεη ην βξφρν ηνπ 

ζπλδξνκεηή/πειάηε ζε έλαλ ΣΠ (θαη επηπιένλ ηπρφλ θφζηε δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ελ ιφγσ εξγαζία). 

 

 Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο Αλελεξγνχ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο αθνξά ηα θφζηε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλδέζεη ζε έλαλ ΣΠ έλα βξφρν ν νπνίνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ θάπνηνλ 
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ζπλδξνκεηή/πειάηε ηνπ (θαη επηπιένλ ηπρφλ θφζηε δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ελ ιφγσ εξγαζία). 

 

 Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο αθνξά ηα θφζηε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ 

λα πινπνηήζεη ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζχλδεζε ελφο κεξηδφκελνπ ηνπηθνχ 

βξφρνπ (θαη επηπιένλ ηπρφλ θφζηε δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ ελ ιφγσ εξγαζία). 

 

 Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο ζχλδεζεο Δλεξγνχ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο ζπληζηά απνθαηάζηαζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ΟΣΔ γηα ηπρφλ 

εξγαζίεο πνπ έρεη θάλεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αξρηθήο αίηεζεο ηνπ ΣΠ πξνο ζχλδεζε 

ηνπ ελεξγνχ βξφρνπ. 

 

 Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο ζχλδεζεο Αλελεξγνχ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο ζπληζηά απνθαηάζηαζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ΟΣΔ γηα ηπρφλ 

εξγαζίεο πνπ έρεη θάλεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αξρηθήο αίηεζεο ηνπ ΣΠ πξνο ζχλδεζε 

ηνπ αλελεξγνχ βξφρνπ 

 

 Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο ζχλδεζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο ζπληζηά απνθαηάζηαζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ΟΣΔ γηα ηπρφλ 

εξγαζίεο πνπ έρεη θάλεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αξρηθήο αίηεζεο ηνπ ΣΠ πξνο ζχλδεζε 

ηνπ κεξηδφκελνπ βξφρνπ 

 

 Δθάπαμ ηέινο θαηάξγεζεο Πιήξνπο Σνπηθνχ Βξφρνπ 

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο αθνξά ηα θφζηε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ 

λα απνζπλδέζεη ηε θπζηθή ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ πνπ ζπλδένπλ ην βξφρν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ΣΠ (θαη επηπιένλ ηπρφλ θφζηε 

δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ελ ιφγσ εξγαζία). 

 

 Δθάπαμ ηέινο θαηάξγεζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα θφζηε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν 

ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα απνζπλδέζεη ηε θπζηθή ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ πνπ ζπλδένπλ ην 

βξφρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ΣΠ (θαη επηπιένλ ηπρφλ θφζηε 

δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ελ ιφγσ εξγαζία). 

 

 Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο απνζχλδεζεο Πιήξνπο Σνπηθνχ Βξφρνπ 

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο ζπληζηά απνθαηάζηαζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ΟΣΔ γηα ηπρφλ 

εξγαζίεο πνπ έρεη θάλεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αξρηθήο αίηεζεο ηνπ ΣΠ πξνο 

απνζχλδεζε ηνπ πιήξνπο βξφρνπ 

 

 Δθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο απνζχλδεζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο ζπληζηά απνθαηάζηαζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ΟΣΔ γηα ηπρφλ 

εξγαζίεο πνπ έρεη θάλεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αξρηθήο αίηεζεο ηνπ ΣΠ πξνο 

απνζχλδεζε ηνπ κεξηδφκελνπ βξφρνπ 

 

 Δθάπαμ ηέινο κεηαηξνπήο κεξηδφκελνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ζε πιήξε ηνπηθφ βξφρν 

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο αθνξά ηα θφζηε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ 

λα πινπνηήζεη ην παξαπάλσ αίηεκα (θαη επηπιένλ ηπρφλ θφζηε δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ελ ιφγσ εξγαζία). 
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 Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο  ζε πιήξε ηνπηθφ βξφρν  

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο αθνξά ηα θφζηε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ 

λα πινπνηήζεη ην παξαπάλσ αίηεκα. (θαη επηπιένλ ηπρφλ θφζηε δηαρεηξηζηηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ελ ιφγσ εξγαζία) 

 

 Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ζε Μεξηδφκελν Σνπηθφ Βξφρν   

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο αθνξά ηα θφζηε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ 

λα πινπνηήζεη ην παξαπάλσ αίηεκα (θαη επηπιένλ ηπρφλ θφζηε δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ελ ιφγσ εξγαζία). 

 

 Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο κεξηδφκελνπ ηνπηθνχ βξφρνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ 

Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 1 ζε κεξηδφκελν ηνπηθφ βξφρν πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ 

Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 2 

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο αθνξά ηα θφζηε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ 

λα πινπνηήζεη ην παξαπάλσ αίηεκα. (θαη επηπιένλ ηπρφλ θφζηε δηαρεηξηζηηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ελ ιφγσ εξγαζία). 

 

 Δθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο απφ πξφζβαζε ζε πιήξσο αδεζκνπνίεην ηνπηθφ βξφρν πνπ παξέρεηαη 

απφ ηνλ Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 1 ζε πιήξσο αδεζκνπνίεην ηνπηθφ βξφρν πνπ παξέρεηαη 

απφ ηνλ Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 2 (εθεμήο ΣΠ2) 

o Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο πεξηιακβάλεη ηα θφζηε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ην παξαπάλσ αίηεκα (θαη επηπιένλ ηπρφλ θφζηε 

δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ελ ιφγσ εξγαζία). 

 

 Πάγηα κεληαία ηέιε ρξήζεο Πιήξσο Αδεζκνπνίεηνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

 

 Πάγηα κεληαία ηέιε ρξήζεο Μεξηδφκελνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ 

 

 Δθάπαμ ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα παξάδνζε Σνπηθνχ Βξφρνπ 

 

 Δθάπαμ ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο 

 

4.3. ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

 

4.3.1. Δπηκεξηζκόο Κόζηνπο πλεγθαηάζηαζεο 

 

Σα ηέιε πλεγθαηάζηαζεο νξίδνληαη κε βάζε ηελ ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο ηνπ ΟΣΔ βάζεη 

κεζνδνινγίαο Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε βάζε ην ηξέρνλ θφζηνο ησλ 

παγίσλ (ΜΜΔΚ/ ΣΚ (LRAIC / Current cost)) κε πξνζέγγηζε Bottom-up, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 388/012/2006 (ΦΔΚ 932/Β/2006) θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο 

ΔΔΣΣ. 

 

Ο επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο ηνπ ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο, ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ  αξηζκνχ 

ηθξησκάησλ πνπ θαηαιακβάλεη ν θάζε Σ.Π. ζε απηφλ ζε ζπγθεθξηκέλν Αζηηθφ Κέληξν, ζχκθσλα 

κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 25 ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ έρεη ήδε δηακνξθψζεη ην ρψξν 

θπζηθήο/εηθνληθήο/ζχκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο γηα ινγαξηαζκφ άιινπ/σλ Σ.Π., νη θνηλέο δαπάλεο 

νη νπνίεο πξνέθπςαλ ή πξφθεηηαη λα πξνθχςνπλ (φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ Σερληθή Μειέηε σο 

θνηλφ θφζηνο) ζα αλαθαηαλέκνληαη απνινγηζηηθά κεηαμχ ησλ κεξψλ.  
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Όιεο νη επηπιένλ εηδηθέο εξγαζίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο εμνπιηζκνχ) πνπ δελ 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ππνινγηζζέλ αξρηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ Φ, φπσο ηδίσο 

ζπκπηχμεηο/ επεθηάζεηο θαηαλεκεηψλ, ζα ηηκνινγνχληαη βάζεη ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη νη 

δαπάλεο ζα επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ ΣΠ θαη΄αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ηθξησκάησλ πνπ θαηαιακβάλεη ν θάζε Σ.Π ζηνλ ρψξν Φ ζε ζπγθεθξηκέλν Αζηηθφ Κέληξν, 

ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 25..  

 

ηηο εξγαζίεο απηέο δελ πεξηιακβάλεηαη ε πεξίπησζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά 

απφ αίηεκα ζπγθεθξηκέλνπ ΣΠ ή κέξνο ησλ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ ΣΠ, θαη νη νπνίεο θαιχπηνπλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν δηθέο ηνπο αλάγθεο, νη νπνίεο ζα ρξεψλνληαη απεπζείαο ζηνλ ΣΠ (ή ζηνπο 

ΣΠ) πνπ ππέβαιε ην αίηεκα.  

 

Ζ δηαδηθαζία εμφθιεζεο γηα ηε θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε αλαιχεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 25 ηεο 

παξνχζαο. Ο Σ.Π. ρξεψλεηαη γηα ηνλ αξηζκφ ηθξησκάησλ πνπ θαηαιακβάλεη, ζηνλ ρψξν Φ ζε 

ζπγθεθξηκέλν Αζηηθφ Κέληξν, βάζεη ησλ εθάζηνηε εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ ηηκνινγίσλ ηνπ 

ΟΣΔ.  

 

ηε ζχκκηθηε ζπλεγθαηάζηαζε, ην πξνθαινχκελν θφζηνο δηακφξθσζεο ηεο ζέζεο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ επθνιηψλ, επηκεξηζκέλν αλαινγηθά επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Σ.Π. πνπ έρεη αηηεζεί 

ηελ ζπλεγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηε δηαηηζέκελε επηθάλεηα (ε νπνία είλαη πνιιαπιάζηα ησλ 2 

η.κ.).  

 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ρξήζεο ρψξνπ ππνινγίδνληαη αλά ηεηξ. κέηξν επί ηνπ εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ 

θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, επί  ηεο αλαινγνχζαο θάιπςεο  ησλ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ Σειεπ. 

Παξφρσλ.  

ηελ θπζηθή, εηθνληθή ή θαη ζχκκηθηε ζπλεγθαηάζηαζε, ε ρξέσζε γηα ηε δηαηηζέκελε επηθάλεηα κε 

βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ ρψξνπ ρξήζεο δαπέδνπ, δελ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλάισζε 

ξεχκαηνο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σ.Π. Ζ σο άλσ ρξέσζε ηνπ  Σ.Π. γηα ηνλ 

δηαηηζέκελν ζε απηφλ ρψξν αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ 

πξσηνθφιινπ παξάδνζεο - παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σ.Π.  

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ΦΤΠ, ν Σ.Π. αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ ΦΤΠ ζα θαηαβάιιεη ηα αλαινγνχληα 

ηέιε γηα θάζε παξερφκελε ππεξεζία ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ηηκνιφγηνθαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξνχζα..  

 

ηελ πεξίπησζε επέθηαζεο ηνπ ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο ή πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηψλ 

ζηνλ πθηζηάκελν ρψξν Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηεκέλσλ 

παξφρσλ, αθνινπζνχληαη θαη‟αλαινγία νη ίδηεο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ, 

θαηακεξηζκνχ θφζηνπο θαη πιεξσκψλ κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα γηα ηελ 

θαηαζθεπή ρψξνπ θαη βαξχλνπλ ην ζχλνιν ησλ παξφρσλ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο. Αλαιπηηθφηεξα ν επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 25 ηνπ παξφληνο. 

 

4.3.2. Πξνϋπνινγηζκόο – απνινγηζκόο έξγσλ ζπλεγθαηάζηαζεο 

 

Ζ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΣΔ ζπληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. Ζ απνζηνιή ηνπ ζηνπο Σ.Π. ζα γίλεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ηνπ 

θάζε ΣΠ, ή ζηελ δηεχζπλζε πνπ έρεη νξηζζεί απφ απηφλ ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε βάζε 

ηελ παξνχζα. 
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Ο πξνυπνινγηζκφο ζα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ 

θφζηνπο (Γνκηθά Έξγα, Αζθάιεηα Δγθαηαζηάζεσλ, Ζ.Μ εξγαζίεο, Γηθηπαθά). Κάζε βαζηθή 

θαηεγνξία θφζηνπο ζα αλαιχεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ νκαδνπνίεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ. ε θάζε ππνθαηεγνξία ζα πεξηιακβάλεηαη ην αληίζηνηρν θφζηνο θαη ην 

ζχλνιν απηψλ ζα είλαη ην θφζηνο ηεο βαζηθήο θαηεγνξίαο. 

 

Οη  πξνβιεπφκελεο ζηα άξζξα 3.3.3, 3.4.1 θαη 3.5.1 πξνθαηαβνιέο θαζψο θαη νη εμνθιήζεηο ησλ 

εθθαζαξηζηηθψλ ηηκνινγίσλ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, απφ ηνλ Σειεπ. Πάξνρν, ζα γίλεηαη ζην 

ηακείν πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ κε επηζηνιή, κε ηε ζπκπιήξσζε ηφζν ηνπ ιφγνπ 

πιεξσκήο, φζν θαη ηνπ θσδηθνχ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππεξεζίαο. 

 

Δληφο ελφο (1) κήλα απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε έξγνπ δηακφξθσζεο ρψξνπ θπζηθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο ζε θάζε ΑΚ γίλεηαη απνινγηζκφο ηνπ έξγνπ κε πνζνηηθή θαηακέηξεζε εξγαζηψλ 

θαη πιηθψλ ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ νπνία νξηζηηθνπνηείηαη ην θφζηνο ηνπ ην νπνίν επηκεξίδεηαη βάζεη 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ΣΠ πνπ έρνπλ αηηεζεί Φ ζηνλ ρψξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα  

4.3.1. Οη δηαδηθαζίεο πιεξσκήο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 3.3.3. 

 

Οη απαηηνχκελεο εξγαζίεο (pull through) θαη ηα πιηθά βαξχλνπλ ηνλ Σ.Π. θαη ρξεψλνληαη βάζεη 

πξαγκαηηθψλ  δαπαλψλ. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηηκψλ (πιηθψλ, κεηαθνξηθψλ, 

εξγαηηθψλ θαη εξγνιαβηθήο δαπάλεο) πνπ ήζειε πξνθχςεη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ κεηά ην πέξαο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

Οπνηαδήπνηε ρξεσπηζησηηθή δηαθνξά πξνθχςεη αλάκεζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηνλ 

απνινγηζκφ, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, ζα ελζσκαηψλεηαη ζην 

ηηκνιφγην. 

 

Οη ζπληειεζηέο επηβάξπλζεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη θφζηνπο θεθαιαίνπ θαζψο θαη νη 

ππνθαηεγνξίεο θφζηνπο πνπ ζα επηβαξχλνληαη κε απηνχο ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ.  

 

Ο ηζρχσλ ΦΠΑ ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ζα ελζσκαηψλεηαη ζην 

ηηκνιφγην. 

 

Οη εξγαζίεο ηθαλνπνίεζεο θάζε λένπ αηηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπλεγθαηάζηαζεο ελφο Σ.Π. 

ζην ΑΚ ζα εθθηλνχλ εθφζνλ ν ζπγθεθξηκέλνο Σ.Π. έρεη απνδεδεηγκέλα εθπιεξψζεη νπνηεζδήπνηε, 

κε βάζε ην παξφλ, νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο ζην ΑΚ 

ινηπνχο Σ.Π. ε πεξίπησζε πνπ ν Σ.Π. δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εληφο ηεο 

νξηζκέλεο ζηελ ελφηεηα 3.3.2 πξνζζεζκίαο, ε αίηεζή ηνπ γηα ζπλεγθαηάηαζηαζε ζην ελ ιφγσ Α.Κ. 

απνξξίπηεηαη.  

 

4.3.3 Σέιε Τπεξεζηώλ πλεγθαηάζηαεο  

 

Α. ΦΤΗΚΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Α1.ΜΖΝΗΑΗΑ ΣΔΛΖ  

 

 Πάγηα ηέιε γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ρξήζεο ρψξνπ αλά η.κ 

ην ηέινο πεξηιακβάλεηαη ην κεληαίν θφζηνο κίζζσζεο ηνπ ρψξνπ αλά m
2
, 

 

 Μεληαία ηέιε ιεηηνπξγίαο ρψξνπ  
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ην ηέινο απηφ πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ηξέρνπζαο δηαρείξηζεο ηνπ 

ρψξνπ. Απηέο νη ρξεψζεηο αληηζηνηρνχλ ζην κεξίδην ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ζηηο εμήο 

δαπάλεο: 

o θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο  

o ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ  

o ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ  

o ζπληήξεζε ινηπνχ εμνπιηζκνχ (αζθαιείαο θ.ιπ.)   

o έθδνζε θαξηψλ πξφζβαζεο ζην ρψξν Φ 

o Γεκνηηθά ηέιε, Φφξνη θιπ απφ Σηκνιφγηα ΓΔΖ  

 

 Πάγηα κεληαία ηέιε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ηζρχνο (αλά Ampere DC) 

Σα θφζηε απηά πεξηιακβάλνπλ: (α) Κφζηε θαηαλαινχκελεο DC ηζρχνο θαη ελεξγείαο 

ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ (β) Κφζηε θαηαλαινχκελεο ΑC ηζρχνο θαη ελεξγείαο 

θιηκαηηζκνχ νη νπνίεο έρνπλ αλαρζεί (βάζεη κειέηεο) ζε ηζνδχλακε DC ηζρχ θαη ελέξγεηα (γ) 

Κφζηε ζπληήξεζεο θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ (δ) Κφζηε ζπληήξεζεο αλνξζσηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ζπζηνηρηψλ ζπζζσξεπηψλ (ε) Κφζηε ζπληήξεζεο εθεδξηθψλ ειεθηξνπαξαγσγψλ 

ζπζηεκάησλ.  

εκείσζε: Σα ηξία ηειεπηαία θφζηε αλάγνληαη ζε ηζνδχλακε DC ηζρχ θαη ελέξγεηα (δει. αλά 

Ampere DC) βάζεη ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ ξεχκαηνο απφ κία θιηκαηηζηηθή κνλάδα (αθνχ 

κεηαζρεκαηηζηεί απφ AC ζε DC ηζρχ κε βάζε ηελ ίδηα ινγηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αληηζηνίρηζε ηεο AC ηζρχνο ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζε DC ηζρχ)   

 

Α.2 ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ 

 

 Σέινο εθπφλεζεο πξνκειέηεο 

Σν ηέινο απηφ πεξηιακβάλεη θφζηε εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζεη ηελ 

πξνκειέηε γηα ρψξν Φ πξνο ηνλ ΣΠ. πγθεθξηκέλα:  

o Δπίζθεςε πνιηηηθνχ κεραληθνχ (Απνηχπσζε δνκηθψλ εξγαζηψλ, Υσξνζέηεζε ρψξνπ, 

Μειέηε μπινηχπνπ, Γηακφξθσζε)  

o Δπίζθεςε δηθηπαθνχ (Δμέηαζε ρσξεηηθφηεηαο Γεληθνχ Καηαλεκεηή, κήθνο δηαδξνκήο 

ΔΚ, ζραξψλ, ηνπνζέηεζε ηθξησκάησλ ΟΣΔ -Παξφρσλ, δηαδξνκέο δεχμεσλ απφ Γελ. 

Καηαλεκεηή ζε SDH, PCM, Φξεάηην Παξφρσλ) 

o Δπίζθεςε ππεπζχλνπ αζθαιείαο εγθαηαζηάζεσλ (Δπνπηεία ρψξνπ, πξνδηαγξαθέο 

αζθαινχο πξφζβαζεο, αζθάιεηαο εγθαηαζηάζεσλ, access control, video camera, video 

θαηαγξαθήο)  

o Γηάθνξεο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο/δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο ππνζηήξημεο (Παξαιαβή - 

Γηαθίλεζε αίηεζεο, Κνζηνιφγεζε - Δθπφλεζε πξνυπνινγηζκνχ, ρεδίαζε, Γηαθίλεζε 

ζρεδίσλ & θ/α, Γηαθίλεζε πξνυπνινγηζκνχ, Απνζηνιή πξνυπνινγηζκνχ & ηερληθήο 

κειέηεο) 

 

 Σέινο αθχξσζεο πξνκειέηεο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο ζπληζηά απνθαηάζηαζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ΟΣΔ γηα ηπρφλ εξγαζίεο πνπ 

έρεη ήδε εθηειέζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αξρηθήο αίηεζεο ηνπ ΣΠ πξνο εθπφλεζε κειέηεο 

ρψξνπ Φ. 

 

 Σέινο ζχλδεζεο νξηνισξίδαο 100/512 δεπγψλ   

Σν ηέινο απηφ πεξηιακβάλεη θφζηε εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ εληφο ηνπ αζηηθνχ ηνπ 

θέληξνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζεη κηα νξηνισξίδα 100/512 δεπγψλ ζην ΔΚΣ ΣΠ, 

ζπγθεθξηκέλα:  
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o εξγαζίεο ζε ζρέζε κε ην κεηξψν ησλ δεπγψλ (αλαδήηεζε πξν ηεο κηθηνλφκεζεο, 

ελεκέξσζε θαηφπηλ ηεο κηθηνλφκεζεο)  

o Μηθηνλφκεζε δεπγψλ (δει. πινπνίεζε ησλ θπζηθψλ ζπλδέζεσλ) θαη ην θφζηνο ηνπ 

ηδίνπ ηνπ πιηθνχ (νξηνισξίδα)  

o  Γηάθνξεο ηπρφλ απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο/δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο ππνζηήξημεο 

 

 Κφζηνο ινηπψλ εξγαζηψλ θαηφπηλ αηηήκαηνο Σ.Π.  

Αθνξά εξγαζίεο πνπ αηηείηαη ν Σ.Π. εθηφο απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηέιε πνπ έρνπλ σο 

άλσ πεξηγξαθεί θαη ζα ρξεψλεηαη βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλφκελσλ αλζξσπνσξψλ θαζψο 

θαη ηπρφλ θφζηνο πιηθψλ.   

 

Β. ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

 

Β.1 Σέιε  

 

 Σέινο ζχλδεζεο ΦΤΠ & ΔΚΣ 200 δεπγψλ 

 Σν ηέινο απηφ πεξηιακβάλεη ηα θφζηε πιηθψλ θαη κηαο ζεηξάο εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ 

εληφο ηνπ αζηηθνχ ηνπ θέληξνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζεη κηα νκάδα 200 δεπγψλ ραιθνχ ηνπ 

ΔΞΚ ηνπ ΣΠ κε ηνλ γεληθφ/δεπηεξεχνληα θαηαλεκεηή (κέζσ ΦΤΠ θαη ΔΚΣ). πγθεθξηκέλα:  

o Τιηθά θαη εξγαζίεο γηα ηηο ρσκαηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ΦΤΠ (σιελψζεηο, κπνχθεο, 

Καηαζθεπή ραληαθηψλ θαη ηνπνζέηεζε, Τιηθά Φξεαηίνπ (Καπάθη, Σξαβέξζα θηι), 

Καηαζθεπή Φξεαηίνπ, ζηεγαλνπνίεζε)  

o Κφζηνο κειέηεο ΔΚΣ (Υσκαηνπξγηθά, Γηθηπαθά, Γηάθνξεο απαηηνχκελεο 

δηνηθεηηθέο/δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο ππνζηήξημεο)  

o Τιηθά ηνπ ΔΚΣ θαη γηα ηελ θαισδηνπνίεζεο-ηνπνζέηεζε-ζχλδεζε ηνπ ΔΚΣ κε ην 

Γεληθφ/δεπηεξεχνληα θαηαλεκεηή (θαιψδην 1200‟‟, νξηνισξίδεο, ξεηίλεο 

ζηεγαλνπνίεζεο θιπ.)  

o Γηάθνξεο εξγαζίεο πξνζσπηθνχ γηα ην ΔΚΣ (θαισδηνπνίεζε, ηεξκαηηζκφο θαη 

πιέμηκν, ηνπνζέηεζε νξηνισξίδαο, θαηαζθεπή γεηψζεσο, επηζηαζία) 

 

 Σέινο δεχμεο 200/400/600 δεπγψλ ζε ζχλδεζκν εληφο ΦΤΠ (κνχθα)  

Σν ηέινο απηφ πεξηιακβάλεη ηα θφζηε πιηθψλ θαη κηαο ζεηξάο εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ 

εληφο ηνπ ΦΤΠ πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζεη κηα νκάδα 200/400/600 δεπγψλ ραιθνχ ηνπ ΔΞΚ 

ηνπ ΣΠ κε αληίζηνηρα δεχγε ηνπ ΔΚΣ  

πγθεθξηκέλα:  

o Κφζηνο κειέηεο ΔΚΣ πνπ ηαπηίδεηαη κε ην θφζηνο/εξγαζίεο κειέηεο γηα ηελ αξρηθή 

ζχλδεζε ζην ΦΤΠ&ΔΚΣ (Υσκαηνπξγηθά, Γηθηπαθά, Γηάθνξεο απαηηνχκελεο 

δηνηθεηηθέο/δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο ππνζηήξημεο)  

o Τιηθά απαξαίηεηα γηα ηε ζπγθφιιεζε (κνχθα) φπσο ζεξκνζπζηειιφκελνο καλδχαο θαη 

ινηπά κηθξνυιηθά/αλαιψζηκα δηθηχνπ  

o Γηθηπαθέο εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο (κνχθαο) εληφο ηνπ ΦΤΠ (Μεηάβαζε πλεξγείνπ, 

Καηαζθεπή πλδέζκνπ ζε σιελα Μεη., Σνπνζέηεζε ζεξκνζπζηειιφκελνπ, Πιέμηκν 

Μνχθαο πλδέζκνπ (1.200 Εεχγε) 

o Γνθηκή MDF-ΜΟΤΦΑ-HDF, άλνηγκα-θιείζηκν ΦΤΠ) 

o Γηάθνξεο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο/δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο ππνζηήξημεο 

 

 Σέιε ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιάβεο ζην ΦΤΠ αλά 200 δεχγε 

Σν ηέινο απηφ πεξηιακβάλεη ηα θφζηε πιηθψλ θαη κηαο ζεηξάο εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ 

εληφο ηνπ ΦΤΠ πξνθεηκέλνπ είηε λα ζπληεξήζεη είηε λα απνθαηαζηήζεη βιάβε εληφο ηνπ ΦΤΠ. 

πγθεθξηκέλα:   
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o Τιηθά απαξαίηεηα γηα ηε ζπγθφιιεζε (κνχθα) φπσο ζεξκνζπζηειιφκελνο καλδχαο θαη 

ινηπά κηθξνυιηθά/αλαιψζηκα δηθηχνπ  

o Γηθηπαθέο εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο (κνχθαο) εληφο ηνπ ΦΤΠ (Μεηάβαζε πλεξγείνπ, 

Σνπνζέηεζε ζεξκνζπζηειιφκελνπ, Πιέμηκν Μνχθαο πλδέζκνπ (1.200 Εεχγε), 

Γνθηκή/κεηξήζεηο MDF-ΜΟΤΦΑ-HDF, άλνηγκα-θιείζηκν ΦΤΠ) 

o Γηάθνξεο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο/δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο ππνζηήξημεο 

 

 Πάγηα ηέιε ρξήζεο δεχγνπο ΔΞΚ αλά κέηξν  

Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο απνδίδεηαη απφ ηνλ ΣΠ πξνο ηνλ ΟΣΔ θαη αθνξά ηέιε/δηθαίσκα/ελνίθην 

ρξήζεο ράιθηλνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο βξφρνπο ηνπ ΟΣΔ γηα 

λα εμππεξεηεί ηνλ πειάηε ηνπ. 

 

 Σέινο επίζθεςεο ζπλεξγείνπ ΟΣΔ ζε ζχλδεζκν (κνχθα) γηα άξζε βιάβεο ε νπνία νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα παξφρνπ 

Σν ηέινο απηφ πεξηιακβάλεη ηα θφζηε πιηθψλ θαη κηαο ζεηξάο εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ 

εληφο ηνπ ΦΤΠ πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζεη βιάβε εληφο ηνπ ΦΤΠ ηελ νπνία έρεη 

πξνθαιέζεη ΣΠ. πγθεθξηκέλα:   

o Τιηθά απαξαίηεηα γηα ηε ζπγθφιιεζε φπσο ζεξκνζπζηειιφκελνο καλδχαο θαη ινηπά 

κηθξνυιηθά/αλαιψζηκα δηθηχνπ  

o Γηθηπαθέο εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο εληφο ηνπ ΦΤΠ (Μεηάβαζε πλεξγείνπ, Καηαζθεπή 

πλδέζκνπ ζε σιελα Μεη., Σνπνζέηεζε ζεξκνζπζηειιφκελνπ, Πιέμηκν Μνχθαο 

πλδέζκνπ, Γνθηκή/κεηξήζεηο MDF-ΜΟΤΦΑ-HDF, άλνηγκα-θιείζηκν ΦΤΠ) 

o Γηάθνξεο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο/δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο ππνζηήξημεο 

 

 

Β.2 Δθθαζάξηζε νθεηιώλ πθηζηάκελσλ ΦΤΠ  

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί αληαγσληζκνχ θαη ησλ αξρψλ ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, ηα ηέιε ησλ ππεξεζηψλ Απνκαθξπζκέλεο πλεγθαηάζηαζεο Αδεζκνπνίεηεο 

Πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν 2006, αλ θαη 

κε θνζηνζηξεθή κε βάζε ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα top down MMEK, δχλαληαη λα εθαξκνζζνχλ 

αλαδξνκηθά απφ ηνλ ΟΣΔ, κφλν θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ‟αξηζ. 418/016/19-01-2006 ζρεηηθά κε ηα 

«Απνηειέζκαηα Κνζηνινγηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. 

(ΟΣΔ Α.Δ.) Έηνπο 2006 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2004) / Πξνζσξηλά ηηκνιφγηα 2007»] 

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηα ήδε ππάξρνληα ΦΤΠ, θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ, δχλαηαη 

λα ηζρχζεη ε παξαθάησ δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο νθεηιψλ: 

 

Ο ΟΣΔ ζα αλαθνηλψζεη κε επηζηνιή ηνπ ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνρσξήζεη 

ζε εθθαζάξηζε νθεηιψλ αλά ΦΤΠ. Σα ελδηαθεξφκελα κέξε νθείινπλ λα απαληήζνπλ γηα ηελ 

απνδνρή ή  φρη ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

επηζηνιήο. ηελ πεξίπησζε έγγξαθεο απνδνρήο ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο απφ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ν ΟΣΔ ζα εθθαζαξίζεη φια ηα έξγα ΔΚΣ/ΦΤΠ/ΚΟΗ (ππνινγίδνληαο φιεο ηηο 

ρξενπηζηψζεηο κεηαμχ ησλ Σειεπ. Παξφρσλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνλ ΟΣΔ), 

πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο. Ζ 

θαηαγξαθή απηή ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο Σ.Π. πξνο επηβεβαίσζε. Ζ επηβεβαίσζε πξέπεη λα γίλεη 

εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε.  
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Καηφπηλ ζρεηηθήο ζπκθσλίαο κε ηνπο παξφρνπο, ν ΟΣΔ ζα ηηκνινγήζεη ηνπο Σ.Π. εθαξκφδνληαο ηα 

ηζρχνληα ηηκνιφγηα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ παξαδφζεθαλ ηα ΔΚΣ/ΦΤΠ/ΚΟΗ ζε απηνχο. Σα 

πνζά πνπ ζα πξνθχςνπλ απ‟ απηήλ ηελ ηηκνιφγεζε ζα αθαηξεζνχλ απφ ην πνζφλ (θφζηνο) πνπ 

έρνπλ θαηαβάιεη νη Σ.Π., φπσο πξνέθπςε απφ ηελ πξναλαθεξφκελε εθθαζάξηζε. Αλ πξνθχςεη 

πηζησηηθφ πνζφ γηα ηνλ Σειεπ. Πάξνρν, ζα αθνινπζεζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ παξ. 4.1 ζρεηηθά κε ηα πηζησηηθά ζεκεηψκαηα.  Αλ πξνθχςεη ρξεσζηηθφ πνζφ γηα ηνλ Σειεπ. 

Πάξνρν, απηφ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ρξεσζηηθφ 

ηηκνιφγην ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δχν (2) κελψλ, απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 

ηηκνινγίνπ.  

 

Γ. ΣΔΛΖ ΔΗΚΟΝΗΚΖ & ΤΜΜΗΚΣΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

 

Σα ηέιε νξίδνληαη κε βάζε ηελ ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο ηνπ ΟΣΔ βάζεη κεζνδνινγίαο Μέζνπ 

Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο κε βάζε ην ηξέρνλ θφζηνο ησλ παγίσλ (ΜΜΔΚ/ ΣΚ 

(LRAIC / Current cost)) κε πξνζέγγηζε Bottom-up, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 

388/012/2006 (ΦΔΚ 932/Β/2006) θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ.. 

 

 

4.4. ΑΜΦΗΒΖΣΖΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 

 

Ο Σ.Π. έρεη ην δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο ηεο νξζφηεηαο ησλ ρξεψζεσλ ηνπ ηηκνινγίνπ.  Σν ελ ιφγσ 

δηθαίσκα αζθείηαη κε ηελ ππνβνιή έγγξαθεο αίηεζεο επαλεμέηαζεο / δηφξζσζεο ηηκνινγίνπ, εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ, (εθηφο απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ακθηζβήηεζε αθνξά ηε κε ζπκφξθσζε κε Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ  ή δηάηαμε 

λφκνπ νπφηε ε πξνζεζκία ακθηζβήηεζεο ηνπ ηηκνινγίνπ εθθηλεί απφ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ή 

ηεο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο). ηελ Αίηεζε πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο ην κέξνο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ 

ακθηζβεηείηαη θαη επηζπλάπηεηαη θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν / πιεξνθνξία επαιήζεπζεο. Ο ΟΣΔ 

απαληά ζηελ ελ ιφγσ αίηεζε ηνπ Σ.Π. εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο, 

εγγξάθσο θαη αηηηνινγεκέλσο, απνζηέιινληαο φια ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο.  

 

ε πεξίπησζε – νιηθήο ή κεξηθήο – απνδνρήο ηεο αίηεζεο ν ΟΣΔ εθδίδεη πηζησηηθφ ζεκείσκα γηα 

ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ε ζρεηηθή δηαθνξά ζπκςεθίδεηαη ζηνλ ακέζσο  επφκελν ινγαξηαζκφ απφ 

ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ΣΠ πεξί απνδνρήο ηεο αίηεζήο ηνπ. 

 

ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο απφ ηνλ ΟΣΔ, ηα κέξε θαηφπηλ αηηήκαηνο 

ηνπ Σ.Π., εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Σ.Π. ηεο απάληεζεο ηνπ 

ΟΣΔ, ζπγθξνηνχλ κηθηή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ΟΣΔ θαη Σ.Π. γηα ηελ δηεπθξίληζε ηεο 

δηαθσλίαο (Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ), ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη κε θνηλή 

ζπκθσλία ΟΣΔ θαη ΣΠ. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ κηθηή 

Δπηηξνπή  εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ζπγθξφηεζή ηεο αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο ππεξεζίεο 

θαη ηελ πεξίνδν ρξέσζεο φπνπ εληνπίδεηαη ε δηαθσλία, πξνο απφδεημε ηεο αθξίβεηαο ησλ 

ππνινγηζκψλ ηνπο. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ επίιπζεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ηα ζρεηηθά αξρεία γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ππάξρεη εθθξεκήο 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. .Σα ζπκβαιφκελα κέξε ζα ελεξγνχλ θαιφπηζηα ψζηε 

νη δηαθνξέο λα αίξνληαη κε δηάζεζε εμεχξεζεο ιχζεο. Ζ Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξάο 

απνθαζίδεη επί ηεο δηαθνξάο ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππαγσγή ηεο ζε 

απηήλ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ πξσηνχ απνθαλζεί φηη δελ δχλαηαη λα ιχζεη ηελ δηαθνξά. 
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ε πεξίπησζε – νιηθήο ή κεξηθήο – απνδνρήο ηεο αίηεζεο ν ΟΣΔ εθδίδεη πηζησηηθφ ζεκείσκα γηα 

ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ε ζρεηηθή δηαθνξά ζπκςεθίδεηαη ζηνλ ακέζσο  επφκελν ινγαξηαζκφ απφ 

ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ΣΠ πεξί απνδνρήο ηεο αίηεζήο ηνπ. 

 

ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο απφ ηνλ ΟΣΔ, ηα κέξε θαηφπηλ αηηήκαηνο 

ηνπ Σ.Π., εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Σ.Π. ηεο απάληεζεο ηνπ 

ΟΣΔ, ζπγθξνηνχλ κηθηή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ΟΣΔ θαη Σ.Π. γηα ηελ δηεπθξίληζε ηεο 

δηαθσλίαο (Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ), ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη κε θνηλή 

ζπκθσλία ΟΣΔ θαη ΣΠ. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ κηθηή 

Δπηηξνπή  εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ζπγθξφηεζή ηεο αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηελ πεξίνδν ρξέσζεο φπνπ εληνπίδεηαη ε δηαθσλία, πξνο απφδεημε ηεο αθξίβεηαο ησλ 

ππνινγηζκψλ ηνπο. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ επίιπζεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ηα ζρεηηθά αξρεία γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ππάξρεη εθθξεκήο 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Σα ζπκβαιφκελα κέξε ζα ελεξγνχλ θαιφπηζηα ψζηε 

νη δηαθνξέο λα αίξνληαη κε δηάζεζε εμεχξεζεο ιχζεο. Ζ Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξάο 

απνθαζίδεη επί ηεο δηαθνξάο ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππαγσγή ηεο ζε 

απηήλ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ πξσηνχ απνθαλζεί φηη δελ δχλαηαη λα ιχζεη ηελ δηαθνξά. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε ακθηζβήηεζε ηεο δηαθνξάο έρεη γίλεη εγγξάθσο πξνο ηνλ ΟΣΔ πξηλ παξέιζεη ε 

πξνζεζκία πιεξσκήο, ε πξνζεζκία πιεξσκήο ηνπ ππφ ακθηζβήηεζε πνζνχ αλαζηέιιεηαη κέρξη 

ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ΟΣΔ 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη θαη ν Σ. Π ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη εγγπήζεηο νη νπνίεο λα θαιχπηνπλ ην 

100% ηνπ πνζνχ ηεο ακθηζβήηεζεο. 

 

Μεηά ηελ άξζε ηεο δηαθσλίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππαγσγή ηεο ζηελ 

Μηθηή Δπηηξνπή, ηα πνζά ζα πιεξψλνληαη πξνζαπμεκέλα κε ην λφκηκν επηηφθην εληφο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία ζηα πιαίζηα ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο, ηα πνζά ζα πιεξψλνληαη 

πξνζαπμεκέλα κε ην λφκηκν επηηφθην, εληφο ζαξάληα (40) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ην ρξνληθφ 

ζεκείν πνπ ε Δπηηξνπή ζα απνθαλζεί φηη δελ δχλαηαη λα επηιχζεη ηε δηαθνξά ή κεηά ηελ άπξαθηε 

πάξνδν δηκήλνπ απφ ηελ ππαγσγή ηεο δηαθνξάο ζε απηήλ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ πνπ 

κεηά απφ αίηεζε ηνπ Σ.Π. ρνξεγεζνχλ ζρεηηθά πξνζσξηλά κέηξα ελψπησλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο 

αξρήο ή θαη ηεο ΔΔΣΣ (εθφζνλ ε δηαθνξά πξνθχπηεη απφ ηελ εξκελεία / εθαξκνγή Απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε θαηαβνιή ηνπ ππφ ακθηζβήηεζε πνζνχ απφ ηνλ Σ.Π δελ 

ζπληζηά ζπλνκνιφγεζε ηεο νθεηιήο, νχηε άιισο πεξηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Σ.Π. απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

χκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ Ν. 3431/2006, ε  Δ.Δ.Σ.Σ. κπνξεί λα αξλείηαη ηελ επίιπζε 

δηαθνξάο κε δεζκεπηηθή απφθαζε, εθφζνλ ηα κέξε δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο εμαληιήζεη ηε 

δηαδηθαζία ππαγσγήο ηεο δηαθνξάο ηνπο ζηελ Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ΟΣΔ θαη Σ.Π. 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 18 παξ. 7 ηνπ Ν. 3431/2006, ε 

δηαδηθαζία ππαγσγήο ηεο δηαθνξάο ζηελ Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, δελ ζηεξεί απφ ην ελδηαθεξφκελν κέξνο ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θαηαγγειία, φηη άιινο 

πάξνρνο παξαβηάδεη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή ηνπ λ. 703/1977, φπσο ηζρχεη, ή λα δεηά ηε ιήςε 
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αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ελψπηνλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 63 ή θαη λα 

πξνζθχγεη ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ. 

Πιεξνθνξίεο Υξεώζεσλ 

 

Ο ΟΣΔ ζα απνζεθεχεη ηηο Πιεξνθνξίεο Υξεψζεσλ γηα πεξίνδν ελφο έηνπο απφ ηελ Ζκεξνκελία 

Σηκνινγίνπ. Αληίζηνηρα, ν Σ.Π. ζα θαηαγξάθεη απφ ηελ δηθή ηνπ πιεπξά θαη ζα δηαηεξεί γηα 

αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο Πιεξνθνξίεο Υξεψζεσλ. 

Οη Πιεξνθνξίεο Υξεψζεσλ ζα παξαρσξνχληαη δσξεάλ κεηαμχ ΟΣΔ θαη Σ.Π. θαη ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο δηαθαλνληζκνχ ακθηζβεηήζεσλ/δηαθνξψλ, θαηφπηλ 

εγγξάθνπ αηηήκαηνο νηνπδήπνηε ησλ κεξψλ ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία 

ακθηζβήηεζεο ηνπ ηηκνινγίνπ. Οη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο.» 

 

4.5. ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Δθφζνλ ν Σ.Π. δελ εμνθιήζεη εκπξφζεζκα ην ινγαξηαζκφ ηνπ, θαη δελ έρεη ππνβάιεη εγγξάθσο 

αίηεζε επαλεμέηαζεο / δηφξζσζεο ηηκνινγίνπ γηα ην νθεηιφκελν πνζφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 4.4 ν ΟΣΔ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Σ.Π. γηα ηελ θαζπζηέξεζε εμφθιεζεο ηεο 

νθεηιήο ηνπ ηάζζνληαο πξνζεζκία γηα ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο ηνπ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

επίδνζε ηεο έγγξαθεο φριεζεο θαη δχλαηαη λα κελ πινπνηεί λέεο αηηήζεηο γηα παξνρή λέσλ 

βξφρσλ.  

 

Δάλ δελ εμνθιεζεί ππαίηηα ε νθεηιή ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, θαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο δεχηεξεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πξνο ην Σ.Π. ή ζε πεξηπηψζεηο ακθηζβεηήζεσλ δελ έρεη 

εμνθιεζεί ππαίηηα ε νθεηιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηνπ παξφληνο ν ΟΣΔ 

δηθαηνχηαη α) λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ ΑΠΣΒ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε ε νθεηιή 

κέρξη ηελ εμφθιεζε ηνπ εθθξεκνχληνο Σηκνινγίνπ ή/θαη β) λα αξλεζεί ηελ παξνρή νπνηνλδήπνηε 

επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ ΑΠΣΒ θαη πλεγθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε εηδνπνίεζε αθνξά 

δηαθνπή ππεξεζηψλ πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηνλ Σ.Π. ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ ηελ δηαθνπή (ε θνηλνπνίεζε γλσζηνπνηείηαη θαη ζηελ ΔΔΣΣ).  

Με ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ πεξίπσζε πνπ ν Σ.Π. 

εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ πξηλ ηελ εθπλνή ηεο εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο, ε δηαθνπή δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Σ.Π. εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο ππεξεζηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ν ΟΣΔ νθείιεη λα πξνβεί εθ λένπ ζε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο είρε 

πξνβεί ζε δηαθνπή εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Φπζηθή, 

χκκηθηε θαη Δηθνληθή ζπλεγθαηάζηαζε, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Απνκαθξπζκέλεο  

ζπλεγθαηάζηαζεο ε απνθαηάζηαζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο γίλεηαη ζηνλ ειάρηζην ηερληθά 

απαηηνχκελν ρξφλν. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο επαλεηιεκκέλεο εθπξφζεζκεο εμφθιεζεο ή κε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ απφ 

παξνρή ππεξεζηψλ ΑΠΣΒ θαη πλεγθαηάζηαζεο ν ΟΣΔ αθνχ έρεη αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αλσηέξσ παξαγξάθνπ δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ Σ.Π, 

κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ σο ΗΑ κε βάζε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 388/012/2006. 

 

Ο Σ.Π. δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε ζπκςεθηζκφ ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ παξνρή  αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζε ηνπηθνχο βξφρνπο ή / θαη ζπλεγθαηάζηαζεο θαη ινηπψλ 
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ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ κε νκνεηδείο απαηηήζεηο ηνπ  πξνο ηνλ ΟΣΔ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ππαρζεί πξνο 

επίιπζε δηαθνξάο ζηε Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο. Σν δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ. Χο 

νκνεηδήο ζεσξείηαη θάζε απαίηεζε πνπ πξνέξρεηαη ή ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή αδεζκνπνίεηεο 

πξφζβαζεο ζε ηνπηθνχο βξφρνπο ή / θαη ζπλεγθαηάζηαζεο θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαβνιήο πνηληθψλ ξεηξψλ δπλάκεη ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο. Σν ίδην 

δηθαίσκα έρεη θαη ν ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ πξνο ηνλ Σ.Π. νη νπνίεο 

απνξξένπλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΑΠΣΒ ή / θαη πλεγθαηάζηαζεο, θαη γηα ηηο 

νπνίεο δελ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε επαλεμέηαζεο /δηφξζσζεο ηηκνινγίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξνχζαο. 

 

4.6. ΔΓΓΤΖΖ 

 

4.6.1 Ο ΟΣΔ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Σ.Π ηελ παξνρή εγγπήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εμφθιεζε 

νθεηιψλ απφ ππεξεζίεο Σ.Β. ή ζπλεγθαηάζηαζεο. Σν δηθαίσκα ηνπ ΟΣΔ λα δεηήζεη ηελ παξνρή 

εγγπήζεσλ εξκελεχεηαη κε βάζε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο επηρείξεζε κε ΗΑ ζηε ζρεηηθή αγνξά 

«Υνλδξηθήο Παξνρήο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζε Μεηαιιηθνχο Βξφρνπο θαη Τπνβξφρνπο» 

ηδίσο ηελ ππνρξεψζε ηήξεζεο ηεο  αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο θαη αζθείηαη ζχκθσλα κε ηελ θαιή 

πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε, αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ θξηηήξηα:  

 

1. ε πεξίπησζε Σει. Παξφρνπ ν νπνίνο δελ θαηέζηε ππεξήκεξνο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή 

νθεηιψλ ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ, απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαηά ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο, ν ΟΣΔ δελ 

απαηηεί θάπνηαο κνξθήο εγγχεζε. Γελ ζεσξείηαη φηη έρεη θαηαζηεί ππεξήκεξνο ν ΣΠ. 

αλαθνξηθά κε νθεηιέο απφ ηηκνιφγηα γηα ηα νπνία ε κε θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη επί ηε βάζε 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο.  

 

2. ε πεξίπησζε Σει. Παξφρνπ ν νπνίνο πξνζθνκίζεη ζηνλ ΟΣΔ ζεηηθή αμηνιφγεζε αλαθνξηθά 

κε ηελ νηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα ηνπ ηδίνπ ή κεηξηθήο ηνπ εηαηξείαο απφ έλαλ θνηλά απνδεθηφ 

απφ ηα πκβαιιφκελα Μέξε αλαγλσξηζκέλν αλεμάξηεην Οξγαληζκφ Αμηνιφγεζεο 

Οηθνλνκηθήο Φεξεγγπφηεηαο Δηαηξηψλ, ν ΟΣΔ δελ απαηηεί θάπνηαο κνξθήο εγγχεζε γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο αμηνιφγεζεο. Ο Σ. Π επηιέγεη απφ ζρεηηθφ θαηάινγν ηνλ νπνίν 

θαηαξηίδεη ν ΟΣΔ κε ηνπο Αλεμάξηεηνπο Οξγαληζκνχο Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθήο 

Φεξεγγπφηεηαο ηεο απνδνρήο ηνπ. Ο ζρεηηθφο θαηάινγνο θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΔΣΣ. Ζ 

αμηνιφγεζε δχλαηαη λα επαλεμεηάδεηαη απφ ηνλ αλεμάξηεην Οξγαληζκφ Αμηνιφγεζεο 

Οηθνλνκηθήο Φεξεγγπφηεηαο Δηαηξηψλ. Μεηά ην πέξαο ησλ δχν (2) εηψλ, εάλ ν ελ ιφγσ 

πάξνρνο δελ θαηαζηεί ππεξήκεξνο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ 

ζην δηάζηεκα απηφ, εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 1.   

3. ηελ πεξίπησζε Σει. Παξφρνπ ν νπνίνο δελ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο 1 θαη 2, ν ΟΣΔ απαηηεί 

ηελ πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.6.2.  

4. Σει. Πάξνρνο ηεο θαηεγνξίαο 3 ν νπνίνο είηε α) κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο 

κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ θαηεγνξίαο 1 είηε β) πξνζθνκίζεη ζηνλ ΟΣΔ ζεηηθή αμηνιφγεζε 

ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία 2,  θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ εληάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξίεο  1 ή 2 αληίζηνηρα θαη απφ ηελ έληαμή ηνπ δελ ππνρξενχηαη ζε πξνζθφκηζε 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηπρφλ δε ήδε πξνζθνκηζζείζα εγγπεηηθή επηζηξέθεηαη. 

 

4.6.2 Δθφζνλ ν ΟΣΔ έρεη δηθαίσκα εγγπήζεσλ, κε βάζε ηελ παξάγξαθν 4.6.1 ηεο παξνχζαο δεηά 

απφ ην ππφρξεν κέξνο, ηελ πξνζθφκηζε αλέθθιεηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξαπέδεο, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν Κξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (φπσο απηφ 

βεβαηψλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) ππέξ ηνπ ΟΣΔ θαη είλαη απνδεθηή απφ ηα 
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ζπκβαιιφκελα κέξε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 26). Δίλαη δπλαηφλ ε σο άλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ηξαπέδεο λα 

εθδνζεί κεηά απφ αίηεκα ηεο (ηπρφλ) κεηξηθήο Δηαηξείαο ηνπ Σ.Π. πξνο ηελ ηξάπεδα γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο ηειεπηαίαο θαη ππέξ ηνπ ΟΣΔ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

ηελ πεξίπησζε ελφο λένπ Σει. Παξφρνπ ν νπνίνο δελ ιακβάλεη ππεξεζίεο ΑΠΣΒ θαη ν νπνίνο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.6.1 ππνρξενχηαη ζε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ην χςνο ηεο αξρηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο νξίδεηαη ζηηο δέθα ρηιηάδεο επξψ (10.000€). Σν χςνο ηεο 

αξρηθήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ζα αλαπξνζαξκνζηεί κεηά απφ έμη (6) κήλεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο ψζηε λα αλέξρεηαη ζην δηπιάζην ησλ ζρεηηθψλ κεληαίσλ πεξηνδηθψλ 

ηειψλ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ηνπ εμακήλνπ ή ηνπ ρξφλνπ αληίζηνηρα. ηελ πεξίπησζε λένπ Σ.Π., ν 

νπνίνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ελφηεηα ππνρξενχηαη ζε θαηάζεζε εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο, ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθή επηζηνιήο. 

 

ηελ πεξίπησζε ελφο Σει. Παξφρνπ ν νπνίνο ήδε ιακβάλεη ππεξεζίεο ΑΠΣΒ θαη ν νπνίνο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ελφηεηα ππνρξενχηαη ζε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, 

ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέξρεηαη ζην δηπιάζην ησλ ζρεηηθψλ κεληαίσλ πεξηνδηθψλ 

ηειψλ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα, εθηφο εάλ απηά είλαη κηθξφηεξα ησλ δέθα ρηιηάδσλ επξψ (10.000€), 

νπφηε πξνζθνκίδεηαη εγγπεηηθή επηζηνιή δέθα ρηιηάδσλ επξψ (10.000€). Σν χςνο ηεο Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο ζα αλαπξνζαξκνζηεί κεηά απφ έμη (6) κήλεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα αλαπξνζαξκφδεηαη 

εηεζίσο ψζηε λα αλέξρεηαη ζην δηπιάζην ησλ ζρεηηθψλ κεληαίσλ πεξηνδηθψλ ηειψλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

κήλα ηνπ εμακήλνπ ή ηνπ ρξφλνπ αληίζηνηρα.  ηελ πεξίπησζε Σ.Π. ν νπνίνο έρεη ήδε 

ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε θαη ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ελφηεηα 

ππνρξενχηαη ζε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, δελ πινπνηνχληαη λέεο αηηήζεηο εθφζνλ δελ 

πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή. 

 

Καη΄ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, αλαθνξηθά κε ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο πνπ απαηηείηαη ε 

δηακφξθσζε ρψξσλ, δεηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ φινπο αλεμαηξέησο ηνπ 

παξφρνπο πνπ αηηνχληαη ηηο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ελφηεηεο 3.3.3, 3.4.1. θαη 

3.5.1. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο κε ηε 

ζχκβαζε απηή απαηηήζεηο απφ ηνλ ΟΣΔ. Οη πεξηπηψζεηο θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ χκβαζε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

ΤΜΒΑΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ  
 

ηα πιαίζηα παξνρήο θάζε είδνπο ππεξεζίαο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν ή 

πλεγθαηάζηαζεο ή θαη ινηπψλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ δπλάκεη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο 

Αλαθνξάο Αδεζκνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν, ν ΟΣΔ θαζψο θαη ε εηαηξεία ζαο 

πξνηίζεληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ε κία πξνο ηελ άιιε νξηζκέλεο εκπηζηεπηηθέο θαη απφξξεηεο 

πιεξνθνξίεο ζηνηρεία θαη δεδνµέλα, εθεμήο θαινχµελα ράξηλ ζπληνµίαο σο «Δµπηζηεπηηθέο 

Πιεξνθνξίεο», νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο θαη ζεµαληηθέο ζε ζρέζε µε ην αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθείκελε ζπλεξγαζία ηνπο. 

 

ηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ, δηα ηνπ παξφληνο ξεηά ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηά 

ηα αθφινπζα: 

 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη απαγνξεχεηαη ε θνηλνπνίεζε θάζε πιεξνθνξίαο ε νπνία 

θέξεη εγγξάθσο ηνλ ραξαθηεξηζκφ <<εκπηζηεπηηθή>> ή <<απφξξεηε>>. ε πεξίπησζε πξνθνξηθήο 

θνηλνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, ε εκπηζηεπηηθφηεηα 

απηψλ ζα πξέπεη λα επηβεβαησζεί θαη εγγξάθσο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ γλσζηνπνίεζε 

απηψλ ζην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο. Δηδηθφηεξα, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα νη ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο παξακέλνπλ εκπηζηεπηηθέο θαη απφξξεηεο θαη πάλησο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο απαγνξεχεηαη ζε θάζε κέξνο λα αλαθνηλψλεη, απνθαιχπηεη ή δεµνζηνπνηεί ηηο 

Δµπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ρσξίο ηελ πξνεγνχµελε έγγξαθε θαη ξεηή 

ζπγθαηάζεζε ηνπ άιινπ κέξνπο.  

 

Ζ σο άλσ απαγφξεπζε θνηλνπνίεζεο δελ ηζρχεη εάλ (α) νη ελ ιφγσ Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο 

έρνπλ ήδε δεµνζηνπνηεζεί, ρσξίο παξαβίαζε ππνρξεψζεσο εµπηζηεπηηθφηεηαο ή ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζεο πµβάζεσο Δµπηζηεπηηθφηεηαο ηδίσο επεηδή είηε απηέο έρνπλ ήδε γίλεη δεκφζηα γλσζηέο 

απφ ην ίδην ην κέξνο  ή (β) ε ελ ιφγσ δεκνζηνπνίεζε επηβάιιεηαη απφ ηελ θείµελε Διιεληθή 

Ννµνζεζία ή µε πξάμε αξµφδηαο ∆ηνηθεηηθήο Αξρήο ή µε ζρεηηθή απφθαζε ∆ηθαζηηθήο ή 

Δηζαγγειηθήο Αξρήο.  

 

Κάζε κέξνο εγγπάηαη φηη, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα νη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο παξακέλνπλ 

εκπηζηεπηηθέο θαη απφξξεηεο θαη πάλησο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην άιιν 

κέξνο, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο αξρηθά δηαηέζεθαλ 

ή/θαη γηα λα επηηξέςνπλ ζηα πκβαιιφκελα κέξε λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην 

πιαίζην ηεο Πξνζθνξάο ή/θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο ή/θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο απφ ηε ζχκβαζε. Κάζε κέξνο εγγπάηαη φηη δελ ζα θνηλνπνηήζεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη δελ 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαζ‟ νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνο φθειφο ηνπ ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ πέξαλ 

ηεο πινπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν, κπζηηθά ή 

πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, ηελ ιεηηνπξγία, ηηο ππεξεζίεο, ηα 

πξντφληα, ηα πλεπκαηηθά ή νηαζδήπνηε άιιεο θχζεσο δηθαηψκαηα θαη ηελ πειαηεία ηνπ. Δηδηθά ν 

ΟΣΔ ξεηά εγγπάηαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ρνλδξηθφ ηνπ άθξν ζηα πιαίζηα 

παξνρήο ζηνλ Σ.Π. ππεξεζηψλ Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο / πλεγθαηάζηαζεο θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ ππεξεζηψλ δπλάκεη ηεο ελ ηζρχ Πξνζθνξάο Αλαθνξάο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη (κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν) απφ ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ.  

 

Οη σο άλσ ππνρξεψζεηο θαιχπηνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ηνπο ππαιιήινπο θαη ην πξνζσπηθφ 

απηψλ, θαζψο θαη θάζε ηπρφλ θάζε ηπρφλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν δξα 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπο πξνο ην ζθνπφ ή επ‟επθαηξίαο πινπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο ΑΠΣΒ / 
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πλεγθαηάζηαζεο ή θαη ινηπψλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ππφζρνληαη θαη 

εγγπψληαη φηη ζα ιάβνπλ θάζε απαξαίηεην κέηξν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ηεο σο 

άλσ δέζκεπζεο, απφ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα ( πξψελ ηειεπηαίν εδάθην παξαγξάθνπ 2) Καηά ηελ 

ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ, ηα δεζκεπφκελα 

πξφζσπα (ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην), νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ 

επηκέιεηα πνπ θαηαβάιινπλ γηα ηηο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ηνπ ηδίνπ κέξνπο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ηελ επηκέιεηα πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξαβηάζεη ηελ σο άλσ ζπλνκνινγεζείζα 

ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, είηε απφ ακέιεηα είηε απφ δφιν, ζα επζχλεηαη 

έλαληη ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ γηα θάζε ηπρφλ δεκία πνπ απηφο ήζειε ππνζηεί ζπλέπεηα ηεο σο 

άλσ παξαβίαζεο. 

 

Οη ζπκβαιιφκελνη αλαγλσξίδνπλ φηη ε γλσζηνπνίεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο, 

αθ‟ απηήο δελ ζπληζηά πξφηαζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, νχηε ζπληζηά βάζε νηαζδήπνηε άιιεο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ δελ πξνρσξήζεη, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε νθείινπλ λα παχζνπλ άκεζα νηαδήπνηε ρξήζε ησλ εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο έρνπλ πεξηέιζεη ελ γλψζεη ηνπο ζρεηηθά θαη λα επηζηξέςνπλ ή λα 

θαηαζηξέςνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ αληηγξάθσλ ή άιισλ 

εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ή ελζσκαηψλνπλ απηέο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε 

παξακέλνπλ ηζρπξέο επί δχν (2) έηε κεηά ηε κε νπνηαδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο ή 

ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ ζπλδέεη ηα κέξε. Δηδηθά δε, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ 

δηθηχνπ νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ηα κέξε ππνρξενχληαη λα κε ηα 

γλσζηνπνηήζνπλ νπνηεδήπνηε κεηά ηελ θαζ‟νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο παξνχζαο.  

 

Απνδέρνκαη ηνπο σο άλσ φξνπο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 
ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΣΔ 

 

Α. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΟΝ ΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΟΣΔ 

 

1. Καηάινγνο ησλ Αζηηθψλ Κέληξσλ (Α.Κ.) ΟΣΔ 

2. Όξηα Α.Κ.: Γεσγξαθηθά φξηα Αζηηθνχ Κέληξνπ (Α.Κ.) ή ηα ειάρηζηα ςεθία πνπ, ζχκθσλα κε 

ην ΔΑ, απαηηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ΑΚ πνπ αλήθεη ν ζπλδξνκεηήο 

3. Φπζηθή ηνπνζεζία Γεληθνχ Καηαλεκεηή ΟΣΔ 

4. Σππηθφ κέζν/κέγηζην κήθνο Σνπηθνχ βξφρνπ  

5. Σππηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν (π.ρ. νλνκαζηηθέο ηηκέο 

ραξαθηεξηζηηθψλ Σνπηθνχ Βξφρνπ) 

6. Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαισδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ηχπνπ θαη ηεο πνηφηεηαο απηψλ  

7. Πιεξνθνξίεο ΓΚΟ θαη Δλδηάκεζνπ Καηαλεκεηή αλά Αζηηθφ Κέληξν (ρσξεηηθφηεηα, 

πνζνζηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θιπ.) 

8. Πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ παξνρήο Σνπηθνχ Βξφρνπ & πλεγθαηάζηαζεο 

 

Β. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ ΟΣΔ 

 

1. Πίλαθαο θέληξσλ πλεγθαηάζηαζεο, αλά ηχπν ζπλεγθαηάζηαζεο: Υαξαθηεξηζηηθά 

(θιηκαηηζκφο, παξνρή ελαιιαζζφκελνπ ή θαη ζπλερνχο ξεχκαηνο, θιπ), ρσξεηηθφηεηα 

(εγθαηεζηεκέλε/θαηεηιεκκέλε/ειεχζεξε) θαη αξηζκφο Παξφρσλ αλά ηχπν ζπλεγθαηάζηαζεο. 

2. Σππηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε ππεξεζηψλ 

ζπλεγθαηάζηαζεο (ρψξνο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, ΦΤΠ) 

3. Δηδηθέο πιεξνθνξίεο αλά ζέζε θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θέληξν, 

ελδηαθέξνληνο ηνπ  Σ.Π. (θαηφςεηο, ζρέδηα, θιπ) 

4. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπλεγθαηάζηαζεο 

5. πλνιηθφ αξηζκφ Σνπηθψλ Βξφρσλ Αζηηθνχ Κέληξνπ, αξηζκφο βξφρσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, πνζνζηφ ειεχζεξσλ βξφρσλ ΑΚ, Δλεξγνί / Αλελεξγνί βξφρνη ΑΚ 

6. Σπρφλ δηαζέζηκα απνηειέζκαηα δνθηκψλ xDSL 

 

Γ. ΔΗΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

1. Φπζηθή ηνπνζεζία (δηεχζπλζε) ηνπ Τπαίζξηνπ Καηαλεκεηή ΟΣΔ ή θαη ηεο ONU θαη 

γεσγξαθηθή θάιπςή ηνπο. Χο γεσγξαθηθή θάιπςε ηνπ ππαίζξηνπ θαηαλεκεηή  ΟΣΔ  ή ηεο 



 79 

ONU νξίδνληαη νη δξφκνη /νδνί ζηνπο νπνίνπο ηεξκαηίδνπλ νη ηνπηθνί ππν-βξφρνη, νη νπνίνη 

εθθηλνχλ απφ ηνλ ελ ιφγσ ππαίζξην θαηαλεκεηή ή ηελ ζπγθεθξηκέλε ONU. 

2. Μέζν/κέγηζην κήθνο Σνπηθνχ βξφρνπ αλά Αζηηθφ Κέληξν.  

3. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο PCM γξακκέο αλά ΑΚ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 

 

ΑΗΣΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΝΔΡΓΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΒΡΟΥΟΤ 
 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο Αίηεζεο Ληαληθνχ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 

 

ΑΗΣΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΑΝΔΝΔΡΓΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΒΡΟΥΟΤ 
 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο Αίηεζεο Ληαληθνχ 

 
πξνζηίζεληαη ηα πεδία: «λνκα:» θαη «Δπώλπκν ή Δπσλπκία:», κεηά ην ηξίην πεδίν ηεο θόξκαο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 

 

ΑΗΣΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΜΔΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΒΡΟΥΟΤ 
 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο Αίηεζεο Ληαληθνχ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6 

 

ΑΗΣΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΝΔΡΓΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΤΠΟ-ΒΡΟΥΟΤ 

 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο Αίηεζεο Ληαληθνχ 

ΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΣΔ *: Δπηινγή απφ ιίζηα Α/Κ φπνπ ιεηηνπξγεί πλεγθαηάζηαζε ηνπ Παξφρνπ 

 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ *: Δπηινγή απφ ιίζηα ησλ ζπλεγθαηαζηάζεσλ ηνπ Παξφρνπ ζην ζπγθεθξηκέλν Α/Κ 

 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦ. ΤΝΓΔΖ :  

 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΕΔΤΓΟΤ ΣΖΝ ΟΡΗΟΛΧΡΗΓΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ ΣΟΝ ΚΤΣΗΟ ΓΗΑΝΟΜΖ *: ΥΥΥ 

 

 

EΠΧΝΤΜΟ ή ΔΠΧΝΤΜΗΑ *: 

 

 

ΟΝΟΜΑ : 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ : 

 

 

ΟΓΟ*:     ΑΡΗΘΜ.*:   Σ.Κ.: 

 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ :        ΝΟΜΟ : 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7 

 

ΑΗΣΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΑΝΔΝΔΡΓΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΤΠΟ-ΒΡΟΥΟΤ 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο Αίηεζεο Ληαληθνχ 

 

ΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΣΔ *: Δπηινγή απφ ιίζηα Α/Κ φπνπ ιεηηνπξγεί πλεγθαηάζηαζε ηνπ Παξφρνπ 

 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ *: Δπηινγή απφ ιίζηα ησλ ζπλεγθαηαζηάζεσλ ηνπ Παξφρνπ ζην ζπγθεθξηκέλν Α/Κ 

 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΕΔΤΓΟΤ ΣΖΝ ΟΡΗΟΛΧΡΗΓΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ ΣΟΝ ΚΤΣΗΟ ΓΗΑΝΟΜΖ *: ΥΥΥ 

 

 

EΠΧΝΤΜΟ ή ΔΠΧΝΤΜΗΑ *: 

 

ΟΝΟΜΑ : 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ : 

 

 

ΟΓΟ*:     ΑΡΗΘΜ.*:   Σ.Κ.: 

 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ :        ΝΟΜΟ : 



 85 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 

 

ΑΗΣΖΖ ΜΔΣΑΒΑΖ Δ ΠΛΖΡΖ ΣνΒ  

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο Αίηεζεο Ληαληθνχ 

ΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΣΔ*:Δπηινγή απφ ιίζηα Α/Κ φπνπ ιεηηνπξγεί πλεγθαηάζηαζε ηνπ Σ.Π. 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ *: Δπηινγή απφ ιίζηα ησλ ζπλεγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Π. ζην 

ζπγθεθξηκέλν Α/Κ 

ΔΠΗΘΤΜΖΣΟ ΕΔΤΓΑΡΗ ΤΝΓΔΖ ΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΣΖΝ ΟΡΗΟΛΧΡΗΓΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ 

ΣΟΝ ΚΚΟ: 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΝΓΔΖ ΠΟΤ ΤΝΓΔΔΣΑΗ ΣΟΝ ΣΟΠΗΚΟ ΒΡΟΥΟ: yyyyyxxxxxxx 

ΦΑΝΣΑΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΒΡΟΥΟΤ: (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ) 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΖΛΔΦ. ΤΝΓΔΖ 

ΔΠΧΝΤΜΟ ΄Ζ ΔΠΧΝΤΜΗΑ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΓΖΛΧΖ: 

ΝΟΜΟ: 

ΠΔΡΗΟΥΖ: 

ΠΟΛΖ: 

ΟΓΟ: 

ΑΡΗΘΜΟ: 

Σ.Κ.: 

ΓΗΑΚΟΠΖ ΠΛΖΡΟΤ ΠΡΟΒΑΖ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΥΟ ΠΛΖΡΟΤ ΠΡΟΒΑΖ: (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ) 

ΓΗΑΚΟΠΖ ΜΔΡΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΒΑΖ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΥΟ ΜΔΡΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΒΑΖ: (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ) 

ΓΗΑΚΟΠΖ ΠΑΡΟΥΖ ΥΔΠ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΥΟ ΠΡΟΒΑΖ ΥΔΠ: (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ) 

ΘΑ ΔΠΑΚΟΛΟΤΘΖΔΗ ΑΗΣΖΖ ΦΟΡΖΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΓΔΖ (Ν/Ο) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9 

 

ΑΗΣΖΖ ΑΚΤΡΧΖ ΔΝΣνΒ – ΑΝΣνΒ – ΜΣνΒ – ΔΝΣνπΒ – ΑΝΣνπΒ 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο Αίηεζεο Ληαληθνχ 

ΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΣΔ*:Δπηινγή απφ ιίζηα Α/Κ φπνπ ιεηηνπξγεί πλεγθαηάζηαζε ηνπ Σ.Π. 

 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ *: Δπηινγή απφ ιίζηα ησλ ζπλεγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Π. ζην ζπγθεθξηκέλν 

Α/Κ 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΓΔΖ ΣΟΠΗΚΟΤ ΒΡΟΥΟΤ:yyyyyxxxxxxx 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΖΛΔΦ. ΤΝΓΔΖ 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ : 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦ. ΤΝΓΔΖ ΜΔΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΒΡΟΥΟΤ : yyyyyxxxxxxx 

 

 

ΔΠΧΝΤΜΟ ή ΔΠΧΝΤΜΗΑ*: 

 

ΟΝΟΜΑ : 

 

Γ/ΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΠΗΚΟΤ ΒΡΟΥΟΤ : 

 

ΟΓΟ*:            ΑΡΗΘΜ.*:     Σ.Κ.: 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ :                   ΝΟΜΟ : 

 

ΛΟΓΟ ΚΑΣΑΡΓΖΖ: Δπηινγή απφ επηηξεπηέο ηηκέο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10 
 

ΑΗΣΖΖ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΟΠΗΚΟΤ ΒΡΟΥΟΤ 
 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο Αίηεζεο Ληαληθνχ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11 
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΣνΒ 

 

Καηά ηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο ΣνΒ ηζρχνπλ γεληθά ηα αθφινπζα: 

 Οη αηηήζεηο ηθαλνπνηνχληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ηνπο 

 Δίλαη δπλαηή θαη ε καδηθή εηζαγσγή αηηήζεσλ ζην Π.. ΟΣΔ. 

 ε φιεο ηηο αηηήζεηο, ηα ζηνηρεία  Σ.Π. ζα ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, αλάινγα 

µε ην username πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζχλδεζε µε ην ζχζηεκα. 

 Ο ΟΣΔ ειέγρεη ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βξφρνπ/βξφρσλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4.  

 

Η. Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη παξνρήο ΣνΒ  

 

Ο ζπλδξνκεηήο θαηαζέηεη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Σ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζηνλ Σ.Π. 

ζρεηηθή αίηεζε παξνρήο βξφρνπ, ε νπνία αθνινπζεί ην πξφηππν ηεο Παξαγξάθνπ 12 ηνπ παξφληνο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο πιήξνπο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο, ε ελ ιφγσ αίηεζε  πεξηιακβάλεη: α) 

αίηεζε θαηάξγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ β) αίηεζε 

παξνρήο ΠηνΒ. Ζ ελ ιφγσ αίηεζε απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη αίηεζε δηαθνπήο ησλ παξερφκελσλ απφ 

ηνλ ΟΣΔ ππεξεζηψλ (θαη αλά πεξίπησζε απφ άιινπο παξφρνπο) θαη ζπληζηά θαηαγγειία ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ηηο νπνίεο ν ζπλδξνκεηήο έρεη ζπλάςεη κε ηνλ ΟΣΔ θαη αλά πεξίπησζε κε 

άιινπο παξφρνπο, ησλ νπνίσλ ηα έλλνκα απνηειέζκαηα εθθηλνχλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 

ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Μεξηδφκελεο πξφζβαζεο, ε ελ ιφγσ αίηεζε  πεξηιακβάλεη αίηεζε παξνρήο 

ΜΣνΒ. 

Ο ΣΠ πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο, σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο. 

 

Οη αηηήζεηο παξνρήο ηνπηθψλ βξφρσλ & ππν-βξφρσλ ζα ππνβάιινληαη απφ ηνπο  Σ.Π. ζην Π.. 

ΟΣΔ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο http://www.otewholesale.gr. 

 

1. Με ηελ εηζαγσγή ηεο ζην ζχζηεµα, ε αίηεζε παίξλεη απηφµαηα µνλαδηθφ αχμνληα αξηζµφ 

πξσηνθφιινπ.  

2. Ωο Ζµεξνµελία Καηάζεζεο (εκεξνκελία εηζαγσγήο ηεο αίηεζεο ζην ζχζηεκα) ζα ιαµβάλεηαη 

ε εµεξνµελία ηνπ ζπζηήµαηνο. 

3. Με ηελ θαηαρψξεζε ηεο ε αίηεζε ζα ειέγρεηαη απφ ην ζχζηεκα, σο πξνο ην επψλπκν ή 

επσλπκία, αξηζκφ θαη 

3.1. εάλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ειιηπή, αλαθξηβή ή ιάζνο, ηφηε ε αίηεζε απνξξίπηεηαη θαη 

ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν Σ.Π.. 

3.2. εάλ ηα ζηνηρεία είλαη αθξηβή, ηφηε ε αίηεζε πξνσζείηαη γηα πινπνίεζε. 

3.3. Οη έιεγρνη ηεο αίηεζεο γίλνληαη απηφκαηα απφ ηα ζπζηήκαηα αιιά θαη απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ ΟΣΔ 

4. Ζ εθ λένπ ππνβνιή ηεο ίδηαο αίηεζεο κε ηα νξζά ζηνηρεία, απνηειεί λέα αίηεζε 

5. Ο Σ.Π. ελεκεξψλεηαη γηα ηελ επηιεμηκφηεηα (ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 

2.2.4.) ή ηε κε επηιεμηκφηεηα θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο 

ηνπ ΣνΒ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν βξφρνο είλαη επηιέμηκνο) ηνπ αηηνχκελνπ ηνπηθνχ βξφρνπ κέζσ 

ηνπ Π.. ΟΣΔ, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ  απφ ηελ εµεξνµελία θαηάζεζεο ηεο 

αίηεζεο.  

http://www.otewholesale.gr/
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5.1. ηε πεξίπησζε ηεο κε επηιεμηκφηεηαο, αλαθέξεηαη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ θαη ν ιφγνο κε 

επηιεμηκφηεηαο, ελψ ε αίηεζε αθπξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

5.2. ηε πεξίπησζε ηεο επηιεμηκφηεηαο, ε αίηεζε πξνσζείηαη γηα πινπνίεζε. 

5.3. ηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο ΑΝΣνΒ ν Σ.Π. δχλαηαη λα παξεπξίζθεηαη ν ίδηνο ή εθπξφζσπφο 

ηνπ, ζηε δ/λζε πνπ έρεη νξίζεη λα ηεξκαηίζεη ν Αλελεξγφο ΣνΒ. 

6. Αιιαγή εκεξνκελίαο πινπνίεζεο βξφρνπ: 

6.1. Δάλ ν ΟΣΔ ζειήζεη λα αιιάμεη εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ βξφρνπ ηφηε ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψζεη ηνλ Σ.Π κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ γηα ηελ λέα εκεξνκελία πινπνίεζεο ηνπ βξφρνπ 

ηνπιάρηζηνλ 2 ΔΖ πξηλ απφ ηελ αξρηθή εκεξνκελία πινπνίεζεο ηνπ βξφρνπ. 

6.2. Δάλ ε αίηεζε ΣνΒ αθπξσζεί απφ ηνλ Σ.Π , ηφηε ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.2.3.  

7. Ο ΣνΒ πινπνηείηαη ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ν ΟΣΔ ζηνλ Σ.Π. ζχκθσλα κε ηνπο  

ρξφλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14 (SLA) θαη παξάιιεια ηελ ίδηα εκέξα ν ΟΣΔ, 

κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, ελεκεξψλεη ηνλ Σ.Π γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ 

βξφρνπ. 

8. Δληφο  ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ 

Σνπηθνχ Βξφρνπ, ν Σ.Π. δχλαηαη λα δειψζεη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ βιάβε γηα ηνλ βξφρν.  

8.1. ηελ πεξίπησζε πνπ o T.Π. δελ δειψζεη βιάβε εληφο  ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο, ν βξφρνο ζεσξείηαη φηη παξαδφζεθε ζηνλ Σ.Π ηελ 

εκεξνκελία πινπνίεζεο (εκεξνκελία παξαιαβήο). Ο Σ.Π. ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ 

ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

8.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δεισζεί απφ ηνλ Σ.Π βιάβε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ηφηε εθθηλνχλ νη 

δηαδηθαζίεο επηδηφξζσζεο βιάβεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην παξάξηεκα 14.  

8.2.1. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα Σ.Π. ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πινπνίεζεο. 

Ο Σ.Π ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

εμαθξίβσζεο ηεο βιάβεο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή 

ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

8.2.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο (εκεξνκελία παξαιαβήο). Ο Σ.Π. ππνρξενχηαη εληφο 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ 

ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν. 

ε πεξίπησζε ΜΣνΒ, ηνπ νπνίνπ θαηαξγείηαη ε Σ, ιφγσ   

i. κεηαβίβαζεο Σ  

ii. κεηαθνξάο Σ ζην ίδην θέληξν 

iii. αιιαγήο αξηζκνχ Σ µε κεηαθνξά ζε άιιν θέληξν  

iv. κεηαηξνπήο Σ ζε msn  

v. θαηάξγεζεο Σ (παξαίηεζε ζπλδξνκεηή)  

vi. θαηάξγεζεο Σ (γηα νθεηιή)  

vii. θαηάξγεζεο Σ (γηα άιιν ιφγν) 

viii. θνξεηφηεηαο Σ  

ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζα ζηέιλεη αηηήζεηο «ελεκέξσζεο» ζηνλ Σ.Π ν νπνίνο παξέρεη ππεξεζίεο 

κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βξφρνπ. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεµα ζα εκθαλίδεη ηνλ βξφρν σο «Διιηπή» 

γηα 20 εξγάζηκεο εκέξεο. ηελ δηάξθεηα ηνπ 20εµέξνπ ν Σ.Π. πξέπεη: 

 γηα ηηο πεξηπηψζεηο i αλσηέξσ λα απνδερηεί ηελ αιιαγή αθνχ πξψηα έρεη εμαζθαιίζεη 

ηελ ζρεηηθή αίηεζε/εμνπζηνδφηεζε  ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ζηνλ νπνίν έρεη γίλεη ε 

κεηαβίβαζε ηεο Σ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.2 
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 γηα ηηο πεξηπηψζεηο ii θαη iii αλσηέξσ λα θαηαζέζεη αίηεζε θαηάξγεζεο ηνπ κεξηδφκελνπ 

βξφρνπ θαη παξνρήο λένπ.  

 γηα ηηο πεξηπηψζεηο iv, v, vi, vii θαη viii (ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν πάξνρνο δέθηεο είλαη 

θαη ν πάξνρνο ν νπνίνο παξέρεη ππεξεζίεο κέζσ Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο) αλσηέξσ λα 

θαηαζέζεη αίηεζε κεηαηξνπήο ηνπ ζε πιήξε.  

Αλ δελ θάλεη ηίπνηε απφ ηα αλσηέξσ, ηφηε ηελ 21
ε
 
 

εκέξα ζα θαηαρσξείηαη αίηεζε θαηάξγεζεο ηνπ 

βξφρνπ.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ ΑΝΣνΒ, εάλ κία αίηεζε λέαο ζχλδεζεο απνξξηθζεί γηα ηνπο ιφγνπο 

«Κιεηζηφ»  (πεξίπησζε «κε εμεχξεζε εμνπζηνδνηεκέλνπ αηφκνπ απφ ηνλ αηηνχληα ηειηθφ ρξήζηε» 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4 )ηφηε ε αίηεζε δελ απνξξίπηεηαη αιιά : 

i. „παγψλεη‟ ζηα provisioning ζπζηήκαηα ψζηε λα κελ κεηξάεη ν ρξφλνο θαη αθπξψλεηαη ε 

εληνιή θαηαζθεπήο θαη 

ii. επηζηξέθεηαη ζην Π.. ΟΣΔ ν ιφγνο „επηζηξνθήο‟ θαη  ε αίηεζε αιιάδεη θαηάζηαζε ζε 

«Δπηζηξνθή Αίηεζεο Απφ ηα πλεξγεία».  

Ο Σ.Π εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ δχλαηαη είηε λα αθπξψζεη ηελ ελ ιφγσ αίηεζε είηε λα 

δεηήζεη εθ λένπ ηελ  πινπνίεζή ηεο. ηελ πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π εληφο ηνπ ελ ιφγσ 10 

εκέξνπ δελ αηηεζεί αθχξσζε ή εθ λένπ πινπνίεζε ηφηε ην Π.. ΟΣΔ δεκηνπξγεί απηφκαηα 

αίηεζε αθχξσζεο.  

 

ΗΗ. Γηαδηθαζίεο παξνρήο ΣνΒ κε παξάιιειε παξνρή θνξεηόηεηαο  

 

Αίηεζε παξνρήο ENΣνΒ κε παξάιιειε Φνξεηφηεηα αξηζκνχ  

 

Ο ζπλδξνκεηήο θαηαζέηεη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Σ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζηνλ ΣΠ 

ζρεηηθή αίηεζε παξνρήο βξφρνπ κε παξάιιειε θνξεηφηεηα αξηζκνχ ε νπνία πεξηιακβάλεη: α) 

αίηεζε θαηάξγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ β) αίηεζε 

παξνρήο ΠηνΒ γ) αίηεζε θνξεηφηεηαο. Ζ ελ ιφγσ αίηεζε απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη αίηεζε 

δηαθνπήο ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ππεξεζηψλ (θαη αλά πεξίπησζε απφ άιινπο παξφρνπο) 

θαη ζπληζηά θαηαγγειία ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ηηο νπνίεο ν ζπλδξνκεηήο έρεη ζπλάςεη κε ηνλ 

ΟΣΔ θαη αλά πεξίπησζε κε άιινπο παξφρνπο, ησλ νπνίσλ ηα έλλνκα απνηειέζκαηα εθθηλνχλ απφ 

ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. 

Ο ΣΠ πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο, σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο. 

Οη αηηήζεηο παξνρήο ηνπηθψλ βξφρσλ & ππν-βξφρσλ ζα ππνβάιινληαη απφ ηνπο  Σ.Π. κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο http://www.otewholesale.gr. 

 

1. Ο Σ.Π. θαηαζέηεη αίηεκα παξνρήο ΔΝΣνΒ, ζην Π.. ΟΣΔ, κε ηε ζήκαλζε φηη ζα αθνινπζήζεη 

θαη αίηεκα θνξεηφηεηαο γηα ηελ ίδηα ζχλδεζε. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη πεξηγξάθεηαη 

αλσηέξσ ππφ Η 1 έσο Η 4.  

2. Ο Σ.Π. ελεκεξψλεηαη γηα ηελ επηιεμηκφηεηα(ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 

2.2.4.) ή ηε κε επηιεμηκφηεηα ηνπ αηηνχκελνπ ηνπηθνχ βξφρνπ κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, εληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ  απφ ηελ εµεξνµελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο.  

2.1. ηε πεξίπησζε ηεο κε επηιεμηκφηεηαο, αλαθέξεηαη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ θαη ν ιφγνο κε 

επηιεμηκφηεηαο, ελψ ε αίηεζε αθπξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

2.2. ηε πεξίπησζε ηεο επηιεμηκφηεηαο, ε αίηεζε πξνσζείηαη γηα πινπνίεζε. Ζ ελεκέξσζε απφ 

ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ βξφρνπ ζα γίλεη ζην ζηάδην 4.2. Παξάιιεια: 

2.2.1. ζην Π.. ΟΣΔ αιιάδεη ε θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ζε «ζε αλακνλή γηαηί δελ έρεη 

θαηαηεζεί αίηεζε θνξεηφηεηαο» 

2.2.2. μεθηλάεη ζην Π.. ΟΣΔ έλαο timer (Σ8) νθηψ (8) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ελεκέξσζεο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα κέζα ζηνλ νπνίν ν πάξνρνο ζα πξέπεη 

λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε θνξεηφηεηαο.  
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3. Δάλ ν Σ.Π. δελ θαηαζέζεη αίηεζε θνξεηφηεηαο εληφο ησλ 8 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ελεκέξσζεο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα, ε αίηεζε ΣνΒ αθπξψλεηαη απηφκαηα απφ ην 

Π.. ΟΣΔ θαη ηαπηφρξνλα ελεκεξψλεηαη ν Σ.Π.  

4. Δάλ ν πάξνρνο θαηαζέζεη αίηεζε θνξεηφηεηαο κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ, εληφο ησλ 8 εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζεο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπ ΣνΒ ηφηε:  

4.1. Δάλ ε αίηεζε θνξεηφηεηαο απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε δηαδηθαζίεο θνξεηφηεηαο 

ηφηε ην Π.. ΟΣΔ ελεκεξψλεηαη γηα ηελ απφξξηςε ηεο θαη ειέγρεη ηνλ Σ8: 

4.1.1. εάλ ν Σ8 έρεη ιήμεη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ δεκηνπξγείηαη απηφκαηα αίηεζε αθχξσζεο 

ηεο αίηεζεο βξφρνπ. 

4.1.2. εάλ ν Σ8 δελ έρεη ιήμεη, ν πάξνρνο κπνξεί λα θαηαζέζεη λέα αίηεζε θνξεηφηεηαο 

εληφο ησλ 8 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζεο γηα ηελ 

επηιεμηκφηεηα. 

4.2. Δάλ ε αίηεζε θνξεηφηεηαο δχλαηαη λα πινπνηεζεί ηφηε ν Σ.Π ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ Π.. 

ΟΣΔ γηα ηελ απνδνρή ηεο θνξεηφηεηαο θαη ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηνπ βξφρνπ ε 

νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο (Due date) 

5. Αιιαγή εκεξνκελίαο πινπνίεζεο θνξεηφηεηαο:  

5.1. Δάλ αιιάμεη ε εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θνξεηφηεηαο, ηφηε αιιάδεη ε εκεξνκελία πινπνίεζεο ηνπ βξφρνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ηαπηίδεηαη κε ηελ λέα εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο ελψ ν 

Σ.Π. ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ γηα ηελ αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο θνξεηφηεηαο θαη 

γηα ηελ λέα εκεξνκελία πινπνίεζεο ηνπ βξφρνπ. Δηδηθφηεξα:  

5.2. Δάλ ν Σ.Π πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο ηεο θνξεηφηεηαο δχν (2) 

ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ 

ΣνΒ, ηφηε ν ΟΣΔ θξνληίδεη λα πινπνηεζεί ε θαηαζθεπή ηνπ ΣνΒ ζηελ λέα εκεξνκελία 

(βήκα 5.1 ). ε αληίζεηε πεξίπησζε ε πινπνίεζε ηεο θνξεηφηεηαο θαη ηνπ βξφρνπ 

ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζπγρξνληζκέλεο. 

6. Αιιαγή εκεξνκελίαο πινπνίεζεο βξφρνπ: 

6.1. Δάλ ν ΟΣΔ ζειήζεη λα αιιάμεη εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ βξφρνπ ηφηε ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψζεη ηνλ Σ.Π κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ γηα ηελ λέα εκεξνκελία πινπνίεζεο ηνπ βξφρνπ 

εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξηλ απφ ηελ αξρηθή εκεξνκελία πινπνίεζεο ηνπ 

βξφρνπ πξνθεηκέλνπ ν Σ.Π λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο 

ηεο θνξεηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θνξεηφηεηαο.  

6.2. Δάλ ν Σ.Π. ζειήζεη λα αιιάμεη εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ βξφρνπ ηφηε ζα πξέπεη κέζσ 

ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαδηθαζηψλ θνξεηφηεηαο λα αιιάμεη ηελ εκεξνκελία 

πινπνίεζεο θνξεηφηεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 5.2 αλσηέξσ. 

7. Αθχξσζε αηηήζεσλ θνξεηφηεηαο ή παξνρήο βξφρνπ: 

7.1. Δάλ ν Σ.Π. πξαγκαηνπνηήζεη αθχξσζε ηεο αίηεζεο θνξεηφηεηαο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ ΣνΒ, ηφηε ν 

ΟΣΔ ζα θξνληίδεη λα κελ πινπνηεζεί θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ΣνΒ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε 

αθχξσζε ηεο θνξεηφηεηαο δελ θαηαηεζεί δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ ΣνΒ, θαη ν ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα απνηξέςεη 

ηελ  πινπνίεζε ηνπ βξφρνπ, ηφηε ν βξφρνο ζα επηζηξέθεη ζηνλ ΟΣΔ  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζεο θαη θαηάξγεζεο ηνπ βξφρνπ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε αθχξσζε 

ηεο θνξεηφηεηαο δελ θαηαηεζεί δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ ΣνΒ, θαη ν ΟΣΔ δχλαηαη λα απνηξέςεη 

ηελ  πινπνίεζε ηνπ βξφρνπ, ηφηε ν ΟΣΔ ζα αθπξψλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ βξφρνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε ν ΣΠ ελεκεξψλεηαη άκεζα κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ γηα ηελ πινπνίεζε ή ηελ 

αθχξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ βξφρνπ. 
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7.2. Δάλ ε αίηεζε ΣνΒ αθπξσζεί απφ ηνλ Σ.Π , ηφηε ν Σ.Π. ζα πξέπεη λα αθπξψζεη θαη ηελ 

αίηεζε θνξεηφηεηαο, δηαθνξεηηθά ζα γίλεη πινπνίεζε ηεο θνξεηφηεηαο θαλνληθά ρσξίο 

ηελ χπαξμε βξφρνπ. 

8. Ο ΣνΒ πινπνηείηαη ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ν ΟΣΔ ζηνλ Σ.Π. ζχκθσλα κε ηνπο  

ρξφλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14 (SLA) ή ηελ εκεξνκελία πνπ πξνθχπηεη 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ βήκαηα ππφ 5 ή / θαη 6 θαη παξάιιεια ηελ ίδηα εκέξα ν ΟΣΔ, κέζσ 

ηνπ Π.. ΟΣΔ, ελεκεξψλεη ηνλ Σ.Π γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ θαη ν Σ.Π. ππνρξενχληαη λα ελεξγήζνπλ έηζη ψζηε νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο λα ιάβνπλ ρψξα ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα: 

8.1. ηεο δηαθνπήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε κέζσ ηνπ ηνπηθνχ 

βξφρνπ 

8.2. ηεο πινπνίεζεο ηνπ βξφρνπ 

8.3. ηεο πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο  

Ο Σ.Π. θέξεη ην θφζηνο γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο/δηαδηθαζίεο. 

9. Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Σνπηθνχ 

Βξφρνπ, ν Σ.Π. δχλαηαη λα δειψζεη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ βιάβε γηα ηνλ βξφρν.  

9.1. ηελ πεξίπησζε πνπ o T.Π. δε δειψζεη βιάβε εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πινπνίεζεο, ν βξφρνο ζεσξείηαη φηη παξαδφζεθε ζηνλ Σ.Π ηελ εκεξνκελία 

πινπνίεζεο (εκεξνκελία παξαιαβήο). Ο Σ.Π. ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ 

ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

9.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δεισζεί απφ ηνλ Σ.Π βιάβε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ηφηε εθθηλνχλ νη 

δηαδηθαζίεο επηδηφξζσζεο βιάβεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα 14.  

9.2.1. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα Σ.Π. ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πινπνίεζεο 

ελψ παξάιιεια ηζρχνπλ νη ρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14. Ο Σ.Π 

ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμαθξίβσζεο ηεο 

βιάβεο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ 

ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

9.2.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Ο Σ.Π. ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ 

ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν. 
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΜΔΣΑΒΑΖ 

 

Α1. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο ππεξεζηψλ απφ Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε (ΥΔΠ) πνπ 

παξέρεηαη απφ ηνλ Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 1 (εθεμήο ΣΠ1) ζηελ Πιήξε Αδεζκνπνίεηε 

Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 2 (εθεμήο ΣΠ2) 

 

1. Ο ζπλδξνκεηήο θαηαζέηεη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Σ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζηνλ ΣΠ2 

ζρεηηθή αίηεζε κεηαηξνπήο («αίηεζε κεηαηξνπήο ΥΔΠ ζε ΠΣνΒ»), πνπ πεξηιακβάλεη: α) 

αίηεζε θαηάξγεζεο ππεξεζηψλ ADSL / θαηαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ΣΠ1 ή ΟΣΔ 

θαηά πεξίπησζε, β) αίηεζε θαηάξγεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ PSTN / ISDN απφ ηνλ ΟΣΔ θαη 

αλά πεξίπησζε επηινγήο/πξνεπηινγήο απφ ηνλ ΣΠ2 ή/θαη πξνεπηινγήο άιινπ/άιισλ 

παξφρνπ/παξφρσλ θαη θαηαγγειίαο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη γ) αίηεζε παξνρήο ΠηνΒ. Ζ 

«αίηεζε κεηαηξνπήο ΥΔΠ ζε ΠΣνΒ» απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη αίηεζε δηαθνπήο ησλ 

παξερφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ππεξεζηψλ PSTN/ISDN, θαη αλά πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ 

επηινγήο/πξνεπηινγήο απφ ηνλ ΣΠ2 ή /θαη ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο άιινπ/άιισλ 

παξφρνπ/παξφρσλ θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ ή ηνπ 

ΣΠ1 (κέζσ ΥΔΠ) θαη ζπληζηά θαηαγγειία ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ηηο νπνίεο ν ζπλδξνκεηήο 

έρεη ζπλάςεη κε ηνλ ΟΣΔ θαη αλά πεξίπησζε κε ηνλ ΣΠ1 ή /θαη  ηνλ πάξνρν / παξφρνπο 

πξνεπηινγήο, ησλ νπνίσλ ηα έλλνκα απνηειέζκαηα εθθηλνχλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 

ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. 

2. Ο ΣΠ2 πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο, σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο. 

3. Ο ΣΠ2 κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ απνζηέιιεη αίηεζε Παξνρήο ΔΝΣνΒ κε ηηο εμήο ζεκάλζεηο: 

3.1. κεηαηξνπή ζχλδεζεο ΥΔΠ,  

3.2.  δήισζε δηαθνπήο ππεξεζηψλ ADSL πξφζβαζεο / θαηαγγειία ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ζ 

δήισζε / θαηαγγειία αθνξά θαηά πεξίπησζε ηνλ πάξνρν ΣΠ1 ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν 

ζπλδξνκεηήο ιακβάλεη απφ ηνλ ΣΠ1 ππεξεζίεο πξφζβαζεο ADSL (ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν 

ΣΠ1 είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ΣΠ2) ή ηνλ OTE γηα ηελ δηαθνπή παξνρή ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ADSL  

3.3. δήισζε δηαθνπήο ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο θνξέα / θαηαγγειία. Ζ δήισζε / θαηαγγειία 

αθνξά ηνλ πάξνρν / ηνπο παξφρνπο απφ ηνλ νπνίν /ηνπο νπνίνπο ν ζπλδξνκεηήο ιακβάλεη 

ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο  

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε ηαπηνπνίεζε ησλ παξφρσλ γίλεηαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ηνπ ΟΣΔ ρσξίο απαξαίηεηα ν ΣΠ2 λα γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

4. Αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ππφ Η1 έσο Η5 αλσηέξσ (ν Σ.Π ηαπηίδεηαη κε ηνλ Σ.Π2) 

5. ηελ πεξίπησζε φπνπ θαηά ην βήκα I5 o βξφρνο είλαη επηιέμηκνο ν ΟΣΔ ελεκεξψλεη θαηά 

πεξίπησζε ηνλ Σ.Π1 ( ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π1 είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ Σ.Π2) ή /θαη 

ηνλ πάξνρν / παξφρνπο ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο. 

6. Ο ΣνΒ πινπνηείηαη ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ν ΟΣΔ ζηνλ Σ.Π2 ζχκθσλα κε 

ηνπο  ρξφλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14 (SLA) θαη παξάιιεια ηελ ίδηα εκέξα ν 

ΟΣΔ, κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, ελεκεξψλεη ηνλ Σ.Π2 γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ηνπηθνχ βξφρνπ. 

7. Ο ΟΣΔ πινπνηεί ηελ δηαθνπή:  

7.1. ησλ ηειεθσληθψλ  ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, 

7.2. ηεο ΥΔΠ θαη ελεκέξσζε ηνπ ΣΠ1, απφ ηνλ ΟΣΔ κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

ν ΣΠ1 παξέρεη ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην ηειηθφ ρξήζηε, 

7.3. ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην ηειηθφ ρξήζηε ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ΟΣΔ  

παξέρεη ππεξεζίεο επξπδσληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην ηειηθφ ρξήζηε, 

7.4. πξνεπηινγήο θνξέα θαη ελεκέξσζε ηνπ /ησλ παξφρνπ / παξφρσλ ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

παξέρνληαη ππεξεζίεο πξνεπηινγήο θνξέα ζην ηειηθφ ρξήζηε  
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8. Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Σνπηθνχ 

Βξφρνπ, ν Σ.Π2 δχλαηαη λα δειψζεη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ βιάβε γηα ηνλ βξφρν.  

8.1. ηελ πεξίπησζε πνπ o T.Π2 δε δειψζεη βιάβε εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πινπνίεζεο, ν βξφρνο ζεσξείηαη φηη παξαδφζεθε ζηνλ Σ.Π2 ηελ εκεξνκελία 

πινπνίεζεο (εκεξνκελία παξαιαβήο). Ο Σ.Π2 ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ 

ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

8.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δεισζεί απφ ηνλ Σ.Π2 βιάβε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ηφηε εθθηλνχλ νη 

δηαδηθαζίεο επηδηφξζσζεο βιάβεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα 14.  

8.2.1. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα Σ.Π2 ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πινπνίεζεο 

ελψ παξάιιεια ηζρχνπλ νη ρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14. Ο Σ.Π2 

ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμαθξίβσζεο ηεο 

βιάβεο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ 

ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

8.2.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Ο Σ.Π2. ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ 

ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν. 

9. ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ θαη ν ΣΠ2 ππνρξενχληαη λα ελεξγήζνπλ έηζη ψζηε νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο λα ιάβνπλ ρψξα ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα: 

9.1. ηεο δηαθνπήο ησλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν ΟΣΔ  

9.2.  ηεο δηαθνπήο ησλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηνπ DSL δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ  

9.3. Σεο δηαθνπήο ησλ ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο θνξέα ( ζηελ πεξίπησζε φπνπ παξέρνληαη ζην 

ηειηθφ ρξήζηε) 

9.4. ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ 

Ο ΣΠ2 θέξεη ην θφζηνο γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο / δηαδηθαζίεο.  

10. ε πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π2 θαηαζέζεη αίηεζε αθχξσζεο ηεο κεηαηξνπήο, ηζρχνπλ ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο. 



 95 

Α2. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο ππεξεζηψλ απφ Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε (ΥΔΠ) πνπ 

παξέρεηαη απφ ηνλ Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 1 (εθεμήο ΣΠ1) ζηελ Πιήξε Αδεζκνπνίεηε 

Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 2 (εθεμήο ΣΠ2) 

κε παξάιιειε αίηεζε θνξεηφηεηαο 

 

1. Ο ζπλδξνκεηήο θαηαζέηεη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Σ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζηνλ ΣΠ2 

ζρεηηθή αίηεζε κεηαηξνπήο («αίηεζε κεηαηξνπήο ΥΔΠ ζε ΠΣνΒ»), πνπ πεξηιακβάλεη: α) 

αίηεζε θαηάξγεζεο ππεξεζηψλ ADSL / θαηαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ΣΠ1 ή ΟΣΔ 

θαηά πεξίπησζε, β) αίηεζε θαηάξγεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ PSTN / ISDN απφ ηνλ ΟΣΔ θαη 

αλά πεξίπησζε επηινγήο/πξνεπηινγήο απφ ηνλ ΣΠ2 ή/θαη πξνεπηινγήο άιινπ/άιισλ 

παξφρνπ/παξφρσλ θαη θαηαγγειίαο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ γ) αίηεζε παξνρήο ΠηνΒ θαη δ) 

αίηεζε θνξεηφηεηαο. Ζ «αίηεζε κεηαηξνπήο ΥΔΠ ζε ΠΣνΒ» απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη αίηεζε 

δηαθνπήο ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ππεξεζηψλ PSTN/ISDN, θαη αλά πεξίπησζε ησλ 

ππεξεζηψλ επηινγήο/πξνεπηινγήο απφ ηνλ ΣΠ2 ή /θαη ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο άιινπ/άιισλ 

παξφρνπ/παξφρσλ θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ ή ηνπ 

ΣΠ1 (κέζσ ΥΔΠ) θαη ζπληζηά θαηαγγειία ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ηηο νπνίεο ν ζπλδξνκεηήο 

έρεη ζπλάςεη κε ηνλ ΟΣΔ θαη αλά πεξίπησζε κε ηνλ ΣΠ1 ή /θαη  ηνλ πάξνρν / παξφρνπο 

πξνεπηινγήο, ησλ νπνίσλ ηα έλλνκα απνηειέζκαηα εθθηλνχλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 

ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. 

2. Ο ΣΠ2 πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο, σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο. 

3. Ο ΣΠ2 κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ απνζηέιιεη αίηεζε Παξνρήο ΔΝΣνΒ κε ηηο εμήο ζεκάλζεηο: 

3.1. κεηαηξνπή ζχλδεζεο ΥΔΠ,  

3.2. δήισζε δηαθνπήο ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΣΔ 

3.3.  δήισζε δηαθνπήο ππεξεζηψλ ADSL πξφζβαζεο / θαηαγγειία ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ζ 

δήισζε / θαηαγγειία αθνξά θαηά πεξίπησζε ηνλ πάξνρν ΣΠ1 ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν 

ζπλδξνκεηήο ιακβάλεη απφ ηνλ ΣΠ1 ππεξεζίεο πξφζβαζεο ADSL (ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν 

ΣΠ1 είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ΣΠ2) ή ηνλ OTE γηα ηελ δηαθνπή παξνρή ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ADSL  

3.4. δήισζε δηαθνπήο ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο θνξέα / θαηαγγειία. Ζ δήισζε / θαηαγγειία 

αθνξά ηνλ πάξνρν / ηνπο παξφρνπο απφ ηνλ νπνίν /ηνπο νπνίνπο ν ζπλδξνκεηήο ιακβάλεη 

ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο  

3.5.  παξάιιειεο αίηεζεο θνξεηφηεηαο 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε ηαπηνπνίεζε ησλ παξφρσλ γίλεηαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ηνπ ΟΣΔ ρσξίο απαξαίηεηα ν ΣΠ2 λα γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

4. Αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ππφ Η1 έσο Η4 αλσηέξσ (ν Σ.Π ηαπηίδεηαη κε ηνλ Σ.Π2) 

5. Αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ππφ ΗI2  αλσηέξσ (ζην βήκα ΗI2 ν Σ.Π ηαπηίδεηαη κε ηνλ Σ.Π2) 

6. ηελ πεξίπησζε φπνπ θαηά ην βήκα II2 o βξφρνο είλαη επηιέμηκνο ν ΟΣΔ ελεκεξψλεη θαηά 

πεξίπησζε ηνλ Σ.Π1 ( ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π1 είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ Σ.Π2) ή /θαη 

ηνλ πάξνρν / παξφρνπο ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο. 

7. Αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ππφ ΗI3 έσο II7 αλσηέξσ (ζηα βήκαηα ΗI3 έσο II7 ν Σ.Π 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ Σ.Π2) 

8. Ο ΣνΒ πινπνηείηαη ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ν ΟΣΔ ζηνλ Σ.Π2 ζχκθσλα κε 

ηνπο  ρξφλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14 (SLA) ή ηελ εκεξνκελία πνπ πξνθχπηεη 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ βήκαηα ππφ 7 θαη παξάιιεια ηελ ίδηα εκέξα ν ΟΣΔ, κέζσ ηνπ Π.. 

ΟΣΔ, ελεκεξψλεη ηνλ Σ.Π2 γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. 

9. Ο ΟΣΔ πινπνηεί ηελ δηαθνπή:  

9.1. ησλ ηειεθσληθψλ  ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε 

9.2. ηεο ΥΔΠ θαη ελεκέξσζε ηνπ ΣΠ1, απφ ηνλ ΟΣΔ κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

ν ΣΠ1 παξέρεη ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην ηειηθφ ρξήζηε 
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9.3. ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην ηειηθφ ρξήζηε ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ΟΣΔ  

παξέρεη ππεξεζίεο επξπδσληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην ηειηθφ ρξήζηε 

9.4. πξνεπηινγήο θνξέα θαη ελεκέξσζε ηνπ /ησλ παξφρνπ / παξφρσλ ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

παξέρνληαη ππεξεζίεο πξνεπηινγήο θνξέα ζην ηειηθφ ρξήζηε  

10. Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Σνπηθνχ 

Βξφρνπ, ν Σ.Π2 δχλαηαη λα δειψζεη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ βιάβε γηα ηνλ βξφρν.  

10.1. ηελ πεξίπησζε πνπ o T.Π2 δε δειψζεη βιάβε εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο, ν βξφρνο ζεσξείηαη φηη παξαδφζεθε ζηνλ Σ.Π2 ηελ 

εκεξνκελία πινπνίεζεο. Ο Σ.Π2 ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε 

γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

10.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δεισζεί απφ ηνλ Σ.Π2 βιάβε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ηφηε 

εθθηλνχλ νη δηαδηθαζίεο επηδηφξζσζεο βιάβεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

Παξάξηεκα 14.  

10.2.1. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα Σ.Π2 ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πινπνίεζεο 

ελψ παξάιιεια ηζρχνπλ νη ρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14. Ο Σ.Π2 

ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμαθξίβσζεο ηεο 

βιάβεο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ 

ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

10.2.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Ο Σ.Π2. ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ 

ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν. 

11. ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ θαη ν ΣΠ2 ππνρξενχληαη λα ελεξγήζνπλ έηζη ψζηε νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο λα ιάβνπλ ρψξα ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα: 

11.1. ηεο δηαθνπήο ησλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν ΟΣΔ  

11.2.  ηεο δηαθνπήο ησλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηνπ DSL δηθηχνπ ηνπ 

ΟΣΔ  

11.3. Σεο δηαθνπήο ησλ ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο θνξέο ( ζηελ πεξίπησζε φπνπ παξέρνληαη 

ζην ηειηθφ ρξήζηε) 

11.4. ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ 

11.5. ηεο πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο  

Ο ΣΠ2 θέξεη ην θφζηνο γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο / δηαδηθαζίεο.  
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Β1. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο ππεξεζηψλ απφ Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε (ΥΔΠ) πνπ 

παξέρεηαη απφ ηνλ Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 1 (εθεμήο ΣΠ1) ζηελ Μεξηδφκελε  Πξφζβαζε ζηνλ 

Σνπηθφ Βξφρν πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 2 (εθεμήο ΣΠ2) 

 

 

1. Ο ζπλδξνκεηήο θαηαζέηεη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Σ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζηνλ ΣΠ2 

ζρεηηθή αίηεζε κεηαηξνπήο («αίηεζε κεηαηξνπήο ΥΔΠ ζε ΜΣνΒ»), πνπ πεξηιακβάλεη: α) 

αίηεζε θαηάξγεζεο ππεξεζηψλ ADSL / θαηαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ΣΠ1 ή ΟΣΔ 

θαηά πεξίπησζε, β) αίηεζε παξνρήο ΜΣνΒ. Ζ «αίηεζε κεηαηξνπήο ΥΔΠ ζε ΜΣνΒ» απνηειεί 

ηαπηφρξνλα θαη αίηεζε δηαθνπήο  ησλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ ή 

ηνπ ΣΠ1 (κέζσ ΥΔΠ) θαη ζπληζηά θαηαγγειία ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ηελ νπνία ν 

ζπλδξνκεηήο έρεη ζπλάςεη κε ηνλ ΟΣΔ θαη αλά πεξίπησζε κε ηνλ ΣΠ1 ηεο νπνίαο ηα έλλνκα 

απνηειέζκαηα εθθηλνχλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. 

2. Ο ΣΠ2 πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο, σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο, 

3. Ο ΣΠ2 κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ απνζηέιιεη αίηεζε Παξνρήο ΜΣνΒ κε ηηο εμήο ζεκάλζεηο: 

3.1. κεηαηξνπή ζχλδεζεο ΥΔΠ,  

3.2. δήισζε δηαθνπήο ππεξεζηψλ ADSL πξφζβαζεο / θαηαγγειία ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ζ 

δήισζε / θαηαγγειία αθνξά θαηά πεξίπησζε ηνλ πάξνρν ΣΠ1 ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν 

ζπλδξνκεηήο ιακβάλεη απφ ηνλ ΣΠ1 ππεξεζίεο πξφζβαζεο ADSL (ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν 

ΣΠ1 είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ΣΠ2) ή ηνλ OTE γηα ηελ δηαθνπή παξνρή ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ADSL  

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε ηαπηνπνίεζε ηνπ παξφρνπ γίλεηαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ηνπ ΟΣΔ ρσξίο απαξαίηεηα ν ΣΠ2 λα γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. 

4. Αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ππφ Η1 έσο Η5 αλσηέξσ (ν Σ.Π ηαπηίδεηαη κε ηνλ Σ.Π2, ) 

5. ηελ πεξίπησζε φπνπ θαηά ην βήκα I5 o βξφρνο είλαη επηιέμηκνο ν ΟΣΔ ελεκεξψλεη θαηά 

πεξίπησζε ηνλ Σ.Π1 ( ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π1 είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ Σ.Π2).  

6. Ο ΣνΒ πινπνηείηαη ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ν ΟΣΔ ζηνλ Σ.Π2 ζχκθσλα κε 

ηνπο  ρξφλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14 (SLA) θαη παξάιιεια ηελ ίδηα εκέξα ν 

ΟΣΔ, κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, ελεκεξψλεη ηνλ Σ.Π2 γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ηνπηθνχ βξφρνπ. 

7. Ο ΟΣΔ πινπνηεί ηελ δηαθνπή:  

7.1. ηεο ΥΔΠ θαη ελεκέξσζε ηνπ ΣΠ1, απφ ηνλ ΟΣΔ κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

ν ΣΠ1 παξέρεη ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην ηειηθφ ρξήζηε, 

7.2. ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην ηειηθφ ρξήζηε ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ΟΣΔ  

παξέρεη ππεξεζίεο επξπδσληθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην ηειηθφ ρξήζηε, 

8. Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Σνπηθνχ 

Βξφρνπ, ν Σ.Π2 δχλαηαη λα δειψζεη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ βιάβε γηα ηνλ βξφρν.  

8.1. ηελ πεξίπησζε πνπ o T.Π2 δε δειψζεη βιάβε εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πινπνίεζεο, ν βξφρνο ζεσξείηαη φηη παξαδφζεθε ζηνλ Σ.Π2 ηελ εκεξνκελία 

πινπνίεζεο. Ο Σ.Π2 ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ 

ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

8.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δεισζεί απφ ηνλ Σ.Π2 βιάβε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ηφηε εθθηλνχλ νη 

δηαδηθαζίεο επηδηφξζσζεο βιάβεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα 14.  

8.2.1. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Σ.Π2 

ηφηε σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία 

πινπνίεζεο ελψ παξάιιεια ηζρχνπλ νη ρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14. 

Ο Σ.Π2 ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηαπίζησζεο ηεο βιάβεο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή 

ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  
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8.2.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Ο Σ.Π2. ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ 

ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν. 

9. ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ θαη ν ΣΠ2 ππνρξενχληαη λα ελεξγήζνπλ έηζη ψζηε νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο λα ιάβνπλ ρψξα ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα: 

9.1.  ηεο δηαθνπήο ησλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ ηνπ DSL δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ  

9.2. ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ 

Ο ΣΠ2 θέξεη ην θφζηνο γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο / δηαδηθαζίεο.  

10. ε πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π2 θαηαζέζεη αίηεζε αθχξσζεο ηεο κεηαηξνπήο, ηζρχνπλ ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο. 
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Γ1. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο ππεξεζηψλ απφ Μεξηδφκελε Πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ 

Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 1 (εθεμήο ΣΠ1) ζε Πιήξε Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη 

απφ ηνλ Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 2 (εθεμήο ΣΠ2) 

 

1. Ο ζπλδξνκεηήο θαηαζέηεη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Σ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζηνλ ΣΠ2 

ζρεηηθή αίηεζε κεηαηξνπήο («αίηεζε κεηαηξνπήο ΜΣνΒ ζε ΠΣνΒ»), πνπ πεξηιακβάλεη: α) 

αίηεζε θαηάξγεζεο ππεξεζηψλ κέζσ Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο / θαηαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο κε ΣΠ1, β) αίηεζε θαηάξγεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ PSTN / ISDN απφ ηνλ ΟΣΔ θαη 

αλά πεξίπησζε επηινγήο/πξνεπηινγήο απφ ηνλ ΣΠ2 ή/θαη πξνεπηινγήο άιινπ/άιισλ 

παξφρνπ/παξφρσλ θαη θαηαγγειίαο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη γ) αίηεζε παξνρήο ΠΣνΒ. Ζ 

«αίηεζε κεηαηξνπήο ΜΣνΒ ζε ΠΣνΒ» απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη αίηεζε δηαθνπήο ησλ 

παξερφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ππεξεζηψλ PSTN/ISDN, ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ 

Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο θαη αλά πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ επηινγήο/πξνεπηινγήο απφ ηνλ 

ΣΠ2 ή /θαη ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο άιινπ/άιισλ παξφρνπ/παξφρσλ θαη ζπληζηά θαηαγγειία 

ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ηηο νπνίεο ν ζπλδξνκεηήο έρεη ζπλάςεη κε ηνλ ΟΣΔ θαη κε ηνλ ΣΠ1 ή 

/θαη  ηνλ πάξνρν / παξφρνπο πξνεπηινγήο, ησλ νπνίσλ ηα έλλνκα απνηειέζκαηα εθθηλνχλ απφ 

ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. 

2. Ο ΣΠ2 πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο, σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο. 

3. Ο ΣΠ2 κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ απνζηέιιεη αίηεζε Παξνρήο ΔΝΣνΒ κε ηηο εμήο ζεκάλζεηο: 

3.1. κεηαηξνπή ζχλδεζεο ΜΣνΒ,  

3.2. δήισζε δηαθνπήο ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΣΔ 

3.3.  δήισζε δηαθνπήο ππεξεζηψλ Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο / θαηαγγειία ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Ζ δήισζε / θαηαγγειία αθνξά ηνλ πάξνρν ΣΠ1 (ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ΣΠ1 είλαη 

δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ΣΠ2)  

3.4. δήισζε δηαθνπήο ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο θνξέα / θαηαγγειία. Ζ δήισζε / θαηαγγειία 

αθνξά ηνλ πάξνρν / ηνπο παξφρνπο απφ ηνλ νπνίν /ηνπο νπνίνπο ν ζπλδξνκεηήο ιακβάλεη 

ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο  

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε ηαπηνπνίεζε ησλ παξφρσλ γίλεηαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ηνπ ΟΣΔ ρσξίο απαξαίηεηα ν ΣΠ2 λα γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

4. Αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ππφ Η1 έσο Η5 αλσηέξσ (ν Σ.Π. ηαπηίδεηαη κε ηνλ Σ.Π2) 

5. Ο ΣνΒ πινπνηείηαη ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ν ΟΣΔ ζηνλ Σ.Π2 ζχκθσλα κε 

ηνπο  ρξφλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14 (SLA) θαη παξάιιεια ηελ ίδηα εκέξα ν 

ΟΣΔ, κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, ελεκεξψλεη ηνλ Σ.Π2 γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ηνπηθνχ βξφρνπ. 

6. Ο ΟΣΔ πινπνηεί ηελ δηαθνπή:  

6.1. ησλ ηειεθσληθψλ  ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε 

6.2. ησλ ππεξεζηψλ Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο θαη ελεκέξσζε ηνπ ΣΠ1 

6.3. πξνεπηινγήο θνξέα θαη ελεκέξσζε ηνπ /ησλ παξφρνπ / παξφρσλ ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

παξέρνληαη ππεξεζίεο πξνεπηινγήο θνξέα ζην ηειηθφ ρξήζηε  

7. Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Σνπηθνχ 

Βξφρνπ, ν Σ.Π2 δχλαηαη λα δειψζεη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ βιάβε γηα ηνλ βξφρν.  

7.1. ηελ πεξίπησζε πνπ o T.Π2 δελ δειψζεη βιάβε εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο, ν βξφρνο ζεσξείηαη φηη παξαδφζεθε ζηνλ Σ.Π2 ηελ 

εκεξνκελία πινπνίεζεο. Ο Σ.Π2 ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε 

γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

7.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δεισζεί απφ ηνλ Σ.Π2 βιάβε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ηφηε εθθηλνχλ νη 

δηαδηθαζίεο επηδηφξζσζεο βιάβεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα 14.  
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7.2.1. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα Σ.Π2 ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πινπνίεζεο 

ελψ παξάιιεια ηζρχνπλ νη ρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14. Ο Σ.Π2 

ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμαθξίβσζεο ηεο 

βιάβεο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ 

ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

7.2.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Ο Σ.Π2. ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ 

ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν. 

8. ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ θαη ν ΣΠ2 ππνρξενχληαη λα ελεξγήζνπλ έηζη ψζηε νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο λα ιάβνπλ ρψξα ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα: 

8.1. ηεο δηαθνπήο ησλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν ΟΣΔ  

8.2.  ηεο δηαθνπήο ησλ ππεξεζηψλ Μεξηδφκελεο πξφζβαζεο  

8.3. Σεο δηαθνπήο ησλ ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο θνξέο ( ζηελ πεξίπησζε φπνπ παξέρνληαη ζην 

ηειηθφ ρξήζηε) 

8.4. ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ 

Ο ΣΠ2 θέξεη ην θφζηνο γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο / δηαδηθαζίεο.  

9. ε πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π2 θαηαζέζεη αίηεζε αθχξσζεο ηεο κεηαηξνπήο, ηζρχνπλ ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο. 
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Γ2. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο ππεξεζηψλ απφ Μεξηδφκελε Πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ 

Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 1 (εθεμήο ΣΠ1) ζε Πιήξε Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη 

απφ ηνλ Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 2 (εθεμήο ΣΠ2) κε παξάιιειε αίηεζε θνξεηφηεηαο 

 

1. Ο ζπλδξνκεηήο θαηαζέηεη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Σ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζηνλ ΣΠ2 

ζρεηηθή αίηεζε κεηαηξνπήο («αίηεζε κεηαηξνπήο ΜΣνΒ ζε ΠΣνΒ»), πνπ πεξηιακβάλεη: α) 

αίηεζε θαηάξγεζεο ππεξεζηψλ κέζσ Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο / θαηαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο κε ΣΠ1, β) αίηεζε θαηάξγεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ PSTN / ISDN απφ ηνλ ΟΣΔ θαη 

αλά πεξίπησζε επηινγήο/πξνεπηινγήο απφ ηνλ ΣΠ2 ή/θαη πξνεπηινγήο άιινπ/άιισλ 

παξφρνπ/παξφρσλ θαη θαηαγγειίαο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ γ) αίηεζε παξνρήο ΠΣνΒ θαη δ) 

αίηεζε θνξεηφηεηαο. Ζ «αίηεζε κεηαηξνπήο ΜΣνΒ ζε ΠΣνΒ» απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη 

αίηεζε δηαθνπήο ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ππεξεζηψλ PSTN/ISDN, ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ κέζσ Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο θαη αλά πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ 

επηινγήο/πξνεπηινγήο απφ ηνλ ΣΠ2 ή /θαη ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο άιινπ/άιισλ 

παξφρνπ/παξφρσλ θαη ζπληζηά θαηαγγειία ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ηηο νπνίεο ν ζπλδξνκεηήο 

έρεη ζπλάςεη κε ηνλ ΟΣΔ θαη κε ηνλ ΣΠ1 ή /θαη  ηνλ πάξνρν / παξφρνπο πξνεπηινγήο, ησλ 

νπνίσλ ηα έλλνκα απνηειέζκαηα εθθηλνχλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ ηνπηθνχ 

βξφρνπ. 

2. Ο ΣΠ2 πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο, σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο. 

3. Ο ΣΠ2 κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ απνζηέιιεη αίηεζε Παξνρήο ΔΝΣνΒ κε ηηο εμήο ζεκάλζεηο: 

3.1. κεηαηξνπή ζχλδεζεο ΜΣνΒ,  

3.2. δήισζε δηαθνπήο ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΣΔ 

3.3.  δήισζε δηαθνπήο ππεξεζηψλ Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο / θαηαγγειία ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Ζ δήισζε / θαηαγγειία αθνξά ηνλ πάξνρν ΣΠ1 (ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ΣΠ1 είλαη 

δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ΣΠ2)  

3.4. δήισζε δηαθνπήο ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο θνξέα / θαηαγγειία. Ζ δήισζε / θαηαγγειία 

αθνξά ηνλ πάξνρν / ηνπο παξφρνπο απφ ηνλ νπνίν /ηνπο νπνίνπο ν ζπλδξνκεηήο ιακβάλεη 

ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο  

3.5.  παξάιιειεο αίηεζεο θνξεηφηεηαο 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε ηαπηνπνίεζε ησλ παξφρσλ γίλεηαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ηνπ ΟΣΔ ρσξίο απαξαίηεηα ν ΣΠ2 λα γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

4. Αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ππφ Η1 έσο Η4 αλσηέξσ (ν Σ.Π ηαπηίδεηαη κε ηνλ Σ.Π2) 

5. Αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ππφ ΗI2  αλσηέξσ (ζην βήκα ΗI2 ν Σ.Π ηαπηίδεηαη κε ηνλ Σ.Π2) 

6. ηελ πεξίπησζε φπνπ θαηά ην βήκα II2 o βξφρνο είλαη επηιέμηκνο ν ΟΣΔ ελεκεξψλεη ηνλ Σ.Π1 

( ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π1 είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ Σ.Π2) ή /θαη ηνλ πάξνρν / παξφρνπο 

ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο. 

7. Αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ππφ ΗI3 έσο II7 αλσηέξσ (ζηα βήκαηα ΗI3 έσο II7 ν Σ.Π 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ Σ.Π2) 

8. Ο ΣνΒ πινπνηείηαη ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ν ΟΣΔ ζηνλ Σ.Π2 ζχκθσλα κε 

ηνπο  ρξφλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14 (SLA) ή ηελ εκεξνκελία πνπ πξνθχπηεη 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ βήκαηα ππφ 7 θαη παξάιιεια ηελ ίδηα εκέξα ν ΟΣΔ, κέζσ ηνπ Π.. 

ΟΣΔ, ελεκεξψλεη ηνλ Σ.Π2 γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. 

9. Ο ΟΣΔ πινπνηεί ηελ δηαθνπή:  

9.1. ησλ ηειεθσληθψλ  ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε 

9.2. ησλ ππεξεζηψλ Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο θαη ελεκέξσζε ηνπ ΣΠ1 

9.3. πξνεπηινγήο θνξέα θαη ελεκέξσζε ηνπ /ησλ παξφρνπ / παξφρσλ ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

παξέρνληαη ππεξεζίεο πξνεπηινγήο θνξέα ζην ηειηθφ ρξήζηε  

10. Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Σνπηθνχ 

Βξφρνπ, ν Σ.Π2 δχλαηαη λα δειψζεη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ βιάβε γηα ηνλ βξφρν.  
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10.1. ηελ πεξίπησζε πνπ o T.Π2 δε δειψζεη βιάβε εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο, ν βξφρνο ζεσξείηαη φηη παξαδφζεθε ζηνλ Σ.Π2 ηελ 

εκεξνκελία πινπνίεζεο. Ο Σ.Π2 ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε 

γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

10.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δεισζεί απφ ηνλ Σ.Π2 βιάβε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ηφηε 

εθθηλνχλ νη δηαδηθαζίεο επηδηφξζσζεο βιάβεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

Παξάξηεκα 14.  

10.2.1. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα Σ.Π2 ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πινπνίεζεο 

ελψ παξάιιεια ηζρχνπλ νη ρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14. Ο Σ.Π2 

ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο 

βιάβεο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ 

ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

10.2.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Ο Σ.Π2. ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ 

ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν. 

11. ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ θαη ν ΣΠ2 ππνρξενχληαη λα ελεξγήζνπλ έηζη ψζηε νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο λα ιάβνπλ ρψξα ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα: 

11.1. ηεο δηαθνπήο ησλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν ΟΣΔ  

11.2.  ηεο δηαθνπήο ησλ ππεξεζηψλ Μεξηδφκελεο πξφζβαζεο  

11.3. Σεο δηαθνπήο ησλ ππεξεζηψλ πξνεπηινγήο θνξέο ( ζηελ πεξίπησζε φπνπ παξέρνληαη 

ζην ηειηθφ ρξήζηε) 

11.4. ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ 

11.5. ηεο πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο  

Ο ΣΠ2 θέξεη ην θφζηνο γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο / δηαδηθαζίεο.  
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Γ1. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο ππεξεζηψλ απφ Μεξηδφκελε Πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ 

Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 1 (εθεμήο ΣΠ1) ζε Μεξηδφκελε Πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ 

Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 2 (εθεμήο ΣΠ2) 

 

1. Ο ζπλδξνκεηήο θαηαζέηεη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Σ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζηνλ 

ΣΠ2 ζρεηηθή αίηεζε κεηαηξνπήο («αίηεζε κεηαηξνπήο ΜΣνΒ ζε MΣνΒ»), πνπ 

πεξηιακβάλεη: α) αίηεζε θαηάξγεζεο ππεξεζηψλ κέζσ Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο / 

θαηαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ΣΠ1, θαη γ) αίηεζε παξνρήο MΣνΒ. Ζ «αίηεζε 

κεηαηξνπήο ΜΣνΒ ζε MΣνΒ» απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη αίηεζε δηαθνπήο ησλ παξερφκελσλ 

απφ ηνλ ΣΠ1 θαη ζπληζηά θαηαγγειία ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ηηο νπνίεο ν ζπλδξνκεηήο 

έρεη ζπλάςεη κε ηνλ ΣΠ1, ησλ νπνίσλ ηα έλλνκα απνηειέζκαηα εθθηλνχλ απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ.  

2. Ο ΣΠ2 πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο, σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο. 

3. Ο ΣΠ2 κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ απνζηέιιεη αίηεζε Παξνρήο ΜΣνΒ κε ηηο εμήο ζεκάλζεηο: 

a. κεηαηξνπή ζχλδεζεο ΜΣνΒ,  

b. δήισζε δηαθνπήο ππεξεζηψλ Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο / θαηαγγειία ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. Ζ δήισζε / θαηαγγειία αθνξά ηνλ πάξνρν ΣΠ1  

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε ηαπηνπνίεζε ησλ παξφρσλ γίλεηαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ηνπ ΟΣΔ ρσξίο απαξαίηεηα ν ΣΠ2 λα γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

4. Αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ππφ Η1 έσο Η5 αλσηέξσ (ζην βήκα I3.1 ν Σ.Π ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

Σ.Π2) 

5. Ο ΣνΒ πινπνηείηαη ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ν ΟΣΔ ζηνλ Σ.Π2 ζχκθσλα κε 

ηνπο  ρξφλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14 (SLA) θαη παξάιιεια ηελ ίδηα εκέξα ν 

ΟΣΔ, κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, ελεκεξψλεη ηνλ Σ.Π2 γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ηνπηθνχ βξφρνπ. 

6. Ο ΟΣΔ πινπνηεί ηελ δηαθνπή ησλ ππεξεζηψλ Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο θαη ελεκέξσζε ηνπ 

ΣΠ1 

7. Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ 

Σνπηθνχ Βξφρνπ, ν Σ.Π2 δχλαηαη λα δειψζεη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ βιάβε γηα ηνλ βξφρν.  

c. ηελ πεξίπησζε πνπ o T.Π2 δελ δειψζεη βιάβε εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο, ν βξφρνο ζεσξείηαη φηη παξαδφζεθε ζηνλ Σ.Π2 

ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο. Ο Σ.Π2 ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε 

ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

d. ηελ πεξίπησζε φπνπ δεισζεί απφ ηνλ Σ.Π2 βιάβε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ηφηε 

εθθηλνχλ νη δηαδηθαζίεο επηδηφξζσζεο βιάβεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

Παξάξηεκα 14.  

i. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

Σ.Π2 ηφηε σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε 

εκεξνκελία πινπνίεζεο ελψ παξάιιεια ηζρχνπλ νη ρξεψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14. Ο Σ.Π2 ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο βιάβεο φπσο 

απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ 

ηνπηθφ βξφρν.  

ii. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

ΟΣΔ ηφηε σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε 

εκεξνκελία απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Ο Σ.Π2. ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη 
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ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ 

βξφρν. 

8. ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ θαη ν ΣΠ2 ππνρξενχληαη ελεξγήζνπλ έηζη ψζηε νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο λα ιάβνπλ ρψξα ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα: 

e.  ηεο δηαθνπήο ησλ ππεξεζηψλ Μεξηδφκελεο πξφζβαζεο  

f. ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ 

Ο ΣΠ2 θέξεη ην θφζηνο γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο / δηαδηθαζίεο.  

9. ε πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π2 θαηαζέζεη αίηεζε αθχξσζεο ηεο κεηαηξνπήο, ηζρχνπλ ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο. 
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Δ1. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο ππεξεζηψλ απφ Πιήξε Πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ 

Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 1 (εθεμήο ΣΠ1) ζε Πιήξε Πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ 

Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν 2 (εθεμήο ΣΠ2) 

 

1. Ο ζπλδξνκεηήο θαηαζέηεη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Σ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζηνλ ΣΠ2 

ζρεηηθή αίηεζε κεηαηξνπήο («αίηεζε κεηαηξνπήο ΠΣνΒ ζε ΠΣνΒ»), πνπ πεξηιακβάλεη: α) 

αίηεζε θαηάξγεζεο ππεξεζηψλ νη νπνίεο παξέρνληαη κέζσ ηεο Πιήξνπο Αδεζκνπνίεηεο 

Πξφζβαζεο θαη β) αίηεζε παξνρήο ΠΣνΒ. ηελ ελ ιφγσ αίηεζε ν ζπλδξνκεηήο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεη θαη ην φλνκα ηνπ ΣΠ1. Ζ «αίηεζε κεηαηξνπήο ΠΣνΒ ζε ΠΣνΒ» απνηειεί ηαπηφρξνλα 

θαη αίηεζε δηαθνπήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΣΠ1 θαη ζπληζηά θαηαγγειία ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ηηο νπνίεο ν ζπλδξνκεηήο έρεη ζπλάςεη κε ηνλ ΣΠ1, ησλ νπνίσλ ηα 

έλλνκα απνηειέζκαηα εθθηλνχλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. 

2. Ο ΣΠ2 πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο, σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο. 

3. Ο ΣΠ2 κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ απνζηέιιεη αίηεζε Παξνρήο ΔΝΣνΒ κε ηηο εμήο ζεκάλζεηο: 

3.1. κεηαηξνπή ζχλδεζεο ΠΣνΒ,  

3.2. δήισζε δηαθνπήο ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΣΠ1  

4. Ο ΟΣΔ ελεκεξψλεη άκεζα, κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ,  ζηνλ ΣΠ1 ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλδξνκεηή ν 

νπνίνο έρεη θαηαζέζεη αίηεζε κεηαηξνπήο. 

5. Ο ΣΠ1 εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζπλδξνκεηή ν νπνίνο έρεη θαηαζέζεη αίηεζε κεηαηξνπήο απνζηέιιεη ζηνλ ΟΣΔ φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ ν ΟΣΔ λα κπνξεί λα ηαπηνπνηήζεη ηνλ βξφρν. Ζ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο κεηαηξνπήο απφ ΠΣνΒ ζε ΠΣνΒ ηαπηίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία ζηελ 

νπνία ν ΣΠ1 απέζηεηιε ζηνλ  ΟΣΔ ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ βξφρνπ.  

6. Αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ππφ Η1 έσο Η5 αλσηέξσ (ν Σ.Π ηαπηίδεηαη κε ηνλ Σ.Π2) 

7. Ο ΣνΒ πινπνηείηαη ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ν ΟΣΔ ζηνλ Σ.Π2 ζχκθσλα κε 

ηνπο  ρξφλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14 (SLA) θαη παξάιιεια ηελ ίδηα εκέξα ν 

ΟΣΔ, κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, ελεκεξψλεη ηνλ Σ.Π2 γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ηνπηθνχ βξφρνπ. 

8. Ο ΟΣΔ πινπνηεί ηελ δηαθνπή ησλ ππεξεζηψλ Πιήξνπο Αδεζκνπνίεηεο  Πξφζβαζεο θαη 

ελεκέξσζε ηνπ ΣΠ1 

9. Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Σνπηθνχ 

Βξφρνπ, ν Σ.Π2 δχλαηαη λα δειψζεη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ βιάβε γηα ηνλ βξφρν.  

9.1. ηελ πεξίπησζε πνπ o T.Π2 δελ δειψζεη βιάβε εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο, ν βξφρνο ζεσξείηαη φηη παξαδφζεθε ζηνλ Σ.Π2 ηελ 

εκεξνκελία πινπνίεζεο. Ο Σ.Π2 ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε 

γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

9.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δεισζεί απφ ηνλ Σ.Π2 βιάβε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ηφηε εθθηλνχλ νη 

δηαδηθαζίεο επηδηφξζσζεο βιάβεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα 14.  

9.2.1. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα Σ.Π2 ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πινπνίεζεο 

ελψ παξάιιεια ηζρχνπλ νη ρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 14. Ο Σ.Π2 

ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο 

βιάβεο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ 

ιφγσ ηνπηθφ βξφρν.  

9.2.2. ηελ πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ ηφηε 

σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Ο Σ.Π2. ππνρξενχηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 
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απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο φπσο απνζηείιεη ζηνλ ΟΣΔ ππνγεγξακκέλε ηελ 

ζρεηηθή ζχκβαζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνπηθφ βξφρν. 

10. ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ θαη ν ΣΠ2 ππνρξενχληαη λα ελεξγήζνπλ έηζη ψζηε νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο λα ιάβνπλ ρψξα ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα: 

10.1.  ηεο δηαθνπήο ησλ ππεξεζηψλ Πιήξνπο Αδεζκνπνίεηεο  Πξφζβαζεο  

10.2. ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ 

Ο ΣΠ2 θέξεη ην θφζηνο γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο / δηαδηθαζίεο.  

11. ε πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π2 θαηαζέζεη αίηεζε αθχξσζεο ηεο κεηαηξνπήο, ηζρχνπλ ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο. 
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Σ: Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ από ηνλ ζπλδξνκεηή  

 

1. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνλ ζπλδξνκεηή ζηνλ Πάξνρν απφ ηνλ νπνίν επηζπκνχλ λα 

πάξνπλ ππεξεζίεο ΑΠΣνΒ κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:  

1.1. εγγξάθσο, κε ηελ επηζχλαςε θσηνηππίαο ηαπηφηεηαο,  

1.2. κε ηειενκνηνηππία, κε ηελ επηζχλαςε θαη απνζηνιή θσηνηππίαο ηαπηφηεηαο,  

1.3. ειεθηξνληθά, κφλν κε ρξήζε ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο,  

2. Ζ ελ ιφγσ αίηεζε απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη αίηεζε δηαθνπήο ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ 

ππεξεζηψλ (θαη αλά πεξίπησζε απφ άιινπο παξφρνπο) θαη ζπληζηά θαηαγγειία ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ ηηο νπνίεο ν ζπλδξνκεηήο έρεη ζπλάςεη κε ηνλ ΟΣΔ θαη αλά πεξίπησζε κε άιινπο 

παξφρνπο, ησλ νπνίσλ ηα έλλνκα απνηειέζκαηα εθθηλνχλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ 

ηνπηθνχ βξφρνπ. 

3. Ο ηειηθφο ρξήζηεο δεζκεχεηαη λα εμνθιήζεη απνινγηζηηθά ηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα 

εθδνζεί γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ειάκβαλε απφ ηνπο παξφρνπο (ΣΠ1, ηνλ ΟΣΔ ή ηνλ πάξνρν / ηνπο 

παξφρνπο πξνεπηινγήο) κέρξη ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

επηηξέςεη ζηνπο ελ ιφγσ παξφρνπο ηηο νπνηαδήπνηε ηεξκαηηθέο δηαηάμεηο (θπξηφηεηαο ησλ ελ 

ιφγσ παξφρσλ) πνπ απηνί είραλ ηπρφλ εγθαηαζηήζεη ζην ρψξν ηνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

παξνρήο ησλ ιακβαλνκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ ηνπ ζπλδξνκεηή πξνο 

ηνπο ελ ιφγσ παξφρνπο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δηαθνπή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλεη 

απφ απηνχο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΑΠΣνΒ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 12 
 

 

ΑΗΣΖΖ / ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

 

Δγψ ν/ε ππνθαηλφκελνο/ε ………………………………………………………… ηνπ 

……………………… , κε ΑΓΣ…………………..., Δθδ. Αξρή ……………………….., κε ΑΦΜ 

……………………… θαη ΓΟΤ …………………………………, θάηνηθνο ηεο 

Πφιεο:……………..………, Πεξηνρή:………………..., Οδφο:…………………….,  Αξηζκ………. 

θαη θάηνρνο ηεο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο:  

(ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΔΝΟ ΜΟΝΟ ΔΗΓΟΤ ΑΝΑ ΑΗΣΖΖ) 

 Απιή Σειεθσληθή 

χλδεζε PSTN 

ΑΡΗΘΜΟ:                       .........................-

...............................................  (10ςήθην)  

 Βαζηθή χλδεζε 

ISDN-BRA 

ΑΡΗΘΜΟ:                       .................…….-

...........................………….......(10ςήθην)  

 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη εμνπζηνδνηψ ηελ εηαηξεία ………………….λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ 

ηνλ ζπλππνγξάθνληα ηελ παξνχζα εμνπζηνδφηεζε εθπξφζσπφ ηεο, λα πξνβεί αλη‟ εκνχ θαη γηα 

ινγαξηαζκφ κνπ ζε φιεο ηηο δένπζεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ιάβσ ηελ ππεξεζία πνπ έρσ 

επηιέμεη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα.  

 

Παξνρή ππεξεζίαο πιήξνπο ηνπηθνχ βξφρνπ   

Παξνρή ππεξεζίαο κεξηδφκελνπ ηνπηθνχ βξφρνπ   

Παξνρή ππεξεζίαο Δλεξγνχ Σνπηθνχ Βξφρνπ κε παξάιιειε Φνξεηφηεηα Αξηζκνχ   

Παξνρή ππεξεζίαο κεηάβαζεο απφ Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε ζε Πιήξε 

Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν  

 

Παξνρή ππεξεζίαο κεηάβαζεο απφ Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε ζε Πιήξε 

Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν κε παξάιιειε αίηεζε θνξεηφηεηαο 

 

Παξνρή ππεξεζίαο κεηάβαζεο απφ Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε ζε Μεξηδφκελε 

Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν 

 

Παξνρή ππεξεζίαο κεηάβαζεο απφ Μεξηδφκελε Πξφζβαζε ζε Πιήξε Αδεζκνπνίεηε 

Πξφζβαζε  

 

Παξνρή ππεξεζίαο κεηάβαζεο απφ Μεξηδφκελε Πξφζβαζε ζε Πιήξε Αδεζκνπνίεηε 

Πξφζβαζε κε παξάιιειε αίηεζε θνξεηφηεηαο 

 

Παξνρή ππεξεζίαο κεηάβαζεο απφ Μεξηδφκελε Πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ 

Πάξνρν Α ζε Μεξηδφκελε Πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Πάξνρν Β  

 

Παξνρή ππεξεζίαο κεηάβαζεο απφ Πιήξε Πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Πάξνρν Α 

ζε Πιήξε Πξφζβαζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Πάξνρν Β  

 

 

Γειψλσ επίζεο φηη είκαη γλψζηεο φηη ε παξνχζα εμνπζηνδφηεζε ηζνδπλακεί κε θαηαγγειία ηεο/ησλ 

ζρεηηθήο/θψλ ζχκβαζεο/ζεσλ κνπ θαη δηαθνπή νξηζκέλσλ εθ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

θαησηέξσ θαη είλαη αλαγθαίν λα ηεξκαηηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβσ ηελ ππεξεζία πνπ έρσ 

δειψζεη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα:  

 

 Τπεξεζία κεξηδφκελεο πξφζβαζεο 

 Τπεξεζία πιήξνπο ηνπηθνχ βξφρνπ ηελ νπνία ιάκβαλα απφ ηελ εηαηξεία «…………………» 

[πκπιεξώλεηαη από ηνλ αηηνύληα] 
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 Τπεξεζία PSTN/ISDN θαζψο θαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ θσλεηηθήο 

ηειεθσλίαο πνπ κνπ παξέρνληαη  

 Τπεξεζία  πξνεπηινγήο πνπ κνπ παξέρεηαη γηα ηελ αλσηέξσ ηειεθσληθή ζχλδεζε  

 Τπεξεζία επηινγήο πνπ κνπ παξέρεηαη γηα ηελ αλσηέξσ ηειεθσληθή ζχλδεζε απφ ηνλ πάξνρν 

απφ ηνλ νπνίν επηζπκψ λα πάξσ ηελ ππεξεζία πνπ δειψλεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα  

 Τπεξεζία πξφζβαζεο ADSL  

 

Γεζκεχνκαη λα εμνθιήζσ ηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα εθδνζεί γηα ηηο ππεξεζίεο  πνπ ειάκβαλα 

κέρξη ζήκεξα θαη ησλ νπνίσλ ηελ δηαθνπή αηηνχκαη δηα ηεο παξνχζεο  θαζψο θαη λα επηζηξέςσ 

νηεζδήπνηε ηεξκαηηθέο δηαηάμεηο [θπξηφηεηαο ηνπ παξφρνπ] πνπ κνπ έρνπλ δνζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

κεηαμχ καο ζχκβαζεο θαη έρνπλ ηπρφλ εγθαηαζηαζεί ζηνλ ρψξν κνπ γηα ηελ παξνρή ησλ 

ιακβαλνκέλσλ ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηηο επηζηξέςσ, δέρνκαη λα ρξεσζψ γηα ηηο 

δηαηάμεηο απηέο. 

 

 

Σφπνο  &  Ζκεξ/λία: ………………………………... 

 

Ο Δμνπζηνδνηψλ Ο Δμνπζηνδνηνχκελνο 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν :   Ολνκαηεπψλπκν : 

 

 

 

Τπνγξαθή  Τπνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 13 

ΑΗΣΖΖ ΜΔΣΑΒΑΖ Δ ΜΔΡΗΕΟΜΔΝΟ ΣνΒ  

 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο Αίηεζεο Ληαληθνχ 

ΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΣΔ*:Δπηινγή απφ ιίζηα Α/Κ φπνπ ιεηηνπξγεί πλεγθαηάζηαζε ηνπ Σ.Π. 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ *: Δπηινγή απφ ιίζηα ησλ ζπλεγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Π. ζην 

ζπγθεθξηκέλν Α/Κ 

ΔΠΗΘΤΜΖΣΟ ΕΔΤΓΑΡΗ ΤΝΓΔΖ ΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΣΖΝ ΟΡΗΟΛΧΡΗΓΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ 

ΣΟΝ ΚΚΟ: 

 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΝΓΔΖ ΠΟΤ ΤΝΓΔΔΣΑΗ ΣΟΝ ΣΟΠΗΚΟ ΒΡΟΥΟ: yyyyyxxxxxxx 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΖΛΔΦ. ΤΝΓΔΖ 

ΔΠΧΝΤΜΟ ΄Ζ ΔΠΧΝΤΜΗΑ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΓΖΛΧΖ: 

ΝΟΜΟ: 

ΠΔΡΗΟΥΖ: 

ΠΟΛΖ: 

ΟΓΟ: 

ΑΡΗΘΜΟ: 

Σ.Κ.: 

ΓΗΑΚΟΠΖ ΠΛΖΡΟΤ ΠΡΟΒΑΖ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΥΟ ΠΛΖΡΟΤ ΠΡΟΒΑΖ: (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ) 

ΓΗΑΚΟΠΖ ΜΔΡΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΒΑΖ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΥΟ ΜΔΡΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΒΑΖ: (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ) 

ΓΗΑΚΟΠΖ ΠΑΡΟΥΖ ΥΔΠ (Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΥΟ ΠΡΟΒΑΖ ΥΔΠ: (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ) 

 

ΘΑ ΔΠΑΚΟΛΟΤΘΖΔΗ ΑΗΣΖΖ ΦΟΡΖΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΓΔΖ (Ν/Ο) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14 

ΒΑΗΚΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (Basic SLA)  

ΣΟΠΗΚΟ ΒΡΟΥΟ & ΥΔΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

Oξηζκνί 

 

1. Γεληθά 

 Αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο 

 

 

2. Λόγνη θαζπζηέξεζεο «κε ππαηηηόηεηαο ΟΣΔ» 

 

3. Σνπηθόο Βξόρνο 

 Παξάδνζε 

3.1.1 Υξόλνη παξάδνζεο 

3.1.2 Πξνβιέςεηο 

3.1.3 Ρήηξεο 

 Βιάβε Σνπηθνύ Βξόρνπ 

3.2.1 Υξόλνη Άξζεο Βιάβεο 

3.2.2 Ρήηξεο 

3.2.3 Αλαγγειία Βιάβεο 

3.2.4 Πξνγξακκαηηζκέλεο θαη έθηαθηεο εξγαζίεο 

 

4. πλεγθαηάζηαζε 

 Παξαδόζεηο 

 Παξάδνζε ρώξνπ (λένπ ή επέθηαζεο) 

 Ρήηξεο 

 Δπαπμήζεηο πλδεηηθώλ Καισδίσλ 

 Υξόλνη επαπμήζεσλ 

 Ρήηξεο 

 Βιάβε ΔΚΣ, ΚΟΗ 

 Υξόλνο Άξζεο Βιάβεο 

 Γηαρείξηζε Βιάβεο 

 Ρήηξεο 

 Βιάβεο εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο 

 Υξόλνη Άξζεο Βιάβεο 

 Ρήηξεο 

 

5. Σαθηνπνίεζε ξεηξώλ 



 112 

ΟΡΗΜΟΗ  

 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηζκψλ ηνπ Κεθαιαίνπ 1.2 ηεο Παξνχζαο Πξνζθνξάο, ιέμεηο ή θξάζεηο, νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία έρνπλ ηελ έλλνηα ε νπνία ηνπο απνδίδεηαη 

παξαθάησ. 

 

Υξόλνο παξάδνζεο : Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα 

απνζηνιήο ηεο αίηεζεο ζηνλ ΟΣΔ, κέρξη ηελ εκεξνκελία πιήξνπο πινπνίεζήο ηεο, φπσο απηέο 

(εκεξνκελίεο) εκθαλίδνληαη ζηα ζρεηηθά πεδία αλαδήηεζεο ηεο αίηεζεο ζην Π.. ΟΣΔ. 

Αλελεξγόο ρξόλνο SLA  (parked time) : Δίλαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο, ν νπνίνο 

απνδεδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ΟΣΔ. 

Πξαγκαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο : Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο κείνλ ηνλ Αλελεξγφ Υξφλν 

SLA. 

Υξόλνο άξζεο βιάβεο (repair fault) : Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηηο 07.20πκ ηεο 

πξψηεο εξγαζίκνπ εκέξαο κεηά ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, κέρξη ηελ ψξα πνπ ζα 

εκθαληζηεί ε άξζε ηεο βιάβεο ζην Π.. ΟΣΔ  

Ώξεο εθηόο ιεηηνπξγίαο (out of service) : Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εηζαγσγή ηεο αλαγγειίαο ηεο 

βιάβεο ζην Π.. ΟΣΔ, κέρξη ηελ ψξα πνπ ζα εκθαληζζεί ζην Π.. ΟΣΔ ε άξζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

βιάβεο. 

πκθσλία βιαβώλ : Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ΟΣΔ & Σειεπ. Παξφρνπ, ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ  αξηζκφ 

ησλ  βιαβψλ πνπ αλήγγεηιε ν Σ.Π., ζε ζρέζε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ βιαβψλ πνπ δηαρεηξίζηεθε ν ΟΣΔ 

θαη νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ.   

Δξγάζηκεο εκέξεο (ΔΖ) : Απφ ηελ Γεπηέξα έσο θαη ηελ Παξαζθεπή, πιελ ησλ επηζήκσλ αξγηψλ. 

Δξγάζηκεο ώξεο (ΔΧ) : Απφ 07.20 πκ έσο 15.00 κκ (σξάξην 5λζήκεξεο εξγαζίαο) 

Αλεπίβιεπην Κέληξν :  Σν θέληξν εγθαηαζηάζεσλ ΟΣΔ, ζην νπνίν δελ ππάξρεη ηερληθφ πξνζσπηθφ 

θαη ε επίβιεςε εξγαζηψλ θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ηνπο γίλεηαη απφ απνκαθξπζκέλν θεληξηθφ ζεκείν. 
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1.    ΓΔΝΗΚΑ 

 

1.1. Ζ Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ Σνπηθνχ Βξφρνπ & ρεηηθψλ Τπεξεζηψλ απνηειεί  

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηζρχνπζαο πξνζθνξάο θαη ε παξνρή ηεο πξνυπνζέηεη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο. 

1.2 α. Ζ παξνχζα ζπκθσλία κεηαμχ ΟΣΔ θαη {ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΥΟΤ}, ζπλάπηεηαη θαη‟εθαξκνγή ηεο 

ΑΠ ΔΔΣΣ 388/012/2006 (άξζξν 4. πεξίπησζε i., παξάγξαθνο (7)) θαη πεξηγξάθεη ηνπο βαζηθνχο / 

ειάρηζηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο (πνηφηεηαο / παξακέηξσλ ππεξεζηψλ) θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα 

εληφο ησλ νπνίσλ, ν ΟΣΔ δεζκεχεηαη λα παξέρεη αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζε πιήξε βξφρν θαη 

ππνβξφρν & κεξηδφκελν ηνπηθφ βξφρν / ππνβξφρν, θαζψο θαη ζε ζπλαθείο επθνιίεο θαη λα απνθαζηζηά 

ηηο βιάβεο ζηνπο ηνπηθνχο βξφρνπο θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηνχο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ην νπνίν δεζκεχεηαη λα θαηαβάιεη ν 

ΟΣΔ σο πνηληθή ξήηξα ζηνλ ΣΠ, ζε πεξίπησζε κε πξνζήθνπζαο, ηδίσο κε έγθαηξεο εθπιήξσζεο ηεο 

ζπκθσλεζείζαο παξνρήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξνζθνξά. 

β. Γηα ηεο παξνχζαο ζπκθσλείηαη ξεηά φηη ε πνηληθή ξήηξα πξνβιέπεηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κε 

πξνζήθνπζαο, ηδίσο ηεο κε έγθαηξεο εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο απφ ηνλ ΟΣΔ, ήηνη ζηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ παξνχζα πξνζθνξά ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηελ παξνχζα πξνζθνξά 

φξνπο. 

1.3.Οη ρξφλνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία, αθνξνχλ εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

1.4 Ζ  αίηεζε/αλαγγειία εηζάγεηαη απφ ηνλ Σειεπ. Πάξνρν ζην Π.. ΟΣΔ. Ζ  αίηεζε εηζάγεηαη 

νπνηαδήπνηε εκέξα θαη ψξα (24 * 7 * 365) 

1. 5. Οη αηηήζεηο/αλαγγειίεο πνπ εηζάγνληαη ζε κε ΔΖ & ΔΧ (Δξγάζηκεο Ώξεο), ζεσξείηαη φηη 

θαηαηέζεθαλ ηελ επφκελε ΔΖ.    

 

1.1.  ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΦΧΝΗΑ 

 

Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο επξείαο δηαζπνξάο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ΟΣΔ θαη ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηεο Βαζηθήο πκθσλίαο Δπηπέδνπ 

Τπεξεζηψλ Σνπηθνχ Βξφρνπ & ρεηηθψλ Τπεξεζηψλ, ηα αζηηθά θέληξα ΟΣΔ νκαδνπνηήζεθαλ ζε 

ηέζζεξεηο επξχηεξεο πεξηνρέο,  φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.  

 

Πίλαθαο 1 

Α/Α Πεξηνρέο Α/Κ ΟΣΔ 

1 Α Ννκνί: Αηηηθήο, Θεο/λίθεο 

2 Β Πξσηεχνπζεο Ννκψλ Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ννκψλ ηεο Κξήηεο  

3 Γ / Γ Σα Α/Κ ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Α θαη 

Β πεξηνρέο  

 

Γηα ηα Α/Κ πνπ εληάζζνληαη ζηηο πεξηνρέο Γ & Γ ηνπ πίλαθα 1, ιφγσ ηεο έιιεηςεο απαξαίηεησλ 

πξνυπνζέζεσλ (φπσο πρ., αλεπίβιεπηα θέληξα, κεγάιεο απνζηάζεηο έδξαο ηκήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

βιάβεο απφ ηα θέληξα) νη ξήηξεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ξήηξεο ζηηο πεξηνρέο Α θαη Β. 

 

2.  ΛΟΓΟΗ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ «ΜΖ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΟΣΔ»  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ θαζπζηέξεζεο γηα ηνλ νπνίν νθείιεηαη ξήηξα θαη‟εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο, δελ ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκα ηνπ ρξφλνπ ησλ ζπκβάλησλ ηα νπνία απνδεδεηγκέλα δελ 

νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα (δφιν ή /θαη ακέιεηα) ηνπ ΟΣΔ, θαζψο θαη απηψλ πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα 

βία, ζηελ έλλνηα ηεο νπνίαο, θαηά ηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαη πεξηζηαηηθά, 
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ηα νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 

Χο ζπκβάληα ηα νπνία δχλαληαη λα ζπληζηνχλ ιφγν θαζπζηέξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηεο 

παξνχζαο δηάηαμεο, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ», νξίδνληαη , ηα παξαθάησ : 

 

Γηα ηελ Παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ: 

 

1. Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ηξίην ζε ππφγεην ή ελαέξην θαιψδην ηνπ ΟΣΔ 

2. Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε εθηφο δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ απφ ηξίηνπο, αιιά επεξεάδεη ηελ παξνρή ηεο 

ζρεηηθήο ππεξεζίαο. 

3. Όηαλ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ηεο ππεξεζίαο ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα πξνζθνξά. 

4. Με έγθαηξε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Σειεπ. Παξφρνπ ή ηνπ πειάηε ηνπ Σειεπ. 

Παξφρνπ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ 

5. Αλσηέξα βία (ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ)  

 

Γηα ηελ Άξζε ηεο Βιάβεο ησλ ππεξεζηψλ: 

 

1. Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ηξίην ζε ππφγεην ή ελαέξην θαιψδην ηνπ ΟΣΔ 

2. Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε εθηφο δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ απφ ηξίηνπο, αιιά επεξεάδεη ηελ παξνρή ηεο 

ζρεηηθήο ππεξεζίαο 

3. Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ηεξκαηηθφ ηνπ πειάηε 

4. Όηαλ έρεη αλαθεξζεί βιάβε αιιά απνδεδεηγκέλα δελ αληρλεχεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζε end to end test 

5. Με έγθαηξε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Σειεπ. Παξφρνπ ή ηνπ πειάηε ηνπ Σειεπ. 

Παξφρνπ ε νπνία απνδεδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ, 

6. Αλσηέξα βία (ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ) 

7. Όηαλ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξφζβαζε ηνπ ΟΣΔ ζην ρψξν ηνπ Παξφρνπ/πειάηε ηνπ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ άξζε ηεο βιάβεο. 

8. Όηαλ δελ αλαθεξζεί ε βιάβε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ηζρχνπζα 

πξνζθνξά 

 

3.   ΣΟΠΗΚΟ ΒΡΟΥΟ    
 

Ζ παξνχζα ζπκθσλία ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ηεο ζπκθσλεζείζαο 

ππεξεζίαο θαη επηζπλάπηεηαη ζε απηήλ. 

 

3.1. ΠΑΡΑΓΟΖ  

 

3.1.1 Υξόλνη Παξάδνζεο 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο, νξίδνληαη νη παξαθάησ ρξφλνη παξάδνζεο ηνπ πιήξσο 

αδεζκνπνίεηνπ ή θαη ηνπ κεξηδφκελνπ ηνπηθνχ βξφρνπ / ππνβξφρνπ  

 

Υξφλνο παξάδνζεο ΣνΒ : Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ επφκελε ΔΖ απνζηνιήο 

ηεο αίηεζεο ζηνλ ΟΣΔ, κέρξη ηελ εκεξνκελία πινπνίεζήο ηεο, φπσο απηέο (εκεξνκελίεο) 

εκθαλίδνληαη ζηα ζρεηηθά πεδία αλαδήηεζεο ηεο αίηεζεο ζην Π.. ΟΣΔ. 

Αλελεξγφο ρξφλνο ΣνΒ (parked time) : Δίλαη ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ θαζπζηέξεζεο, πνπ νθείινληαη 

ζε ιφγνπο  κε ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 2 ηνπ παξφληνο 
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παξαξηήκαηνο. Πξαγκαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ΣνΒ: Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ ΣνΒ κείνλ ηνλ 

αλελεξγφ ρξφλν ΣνΒ. 

 

Ο ΟΣΔ ζα παξαδίδεη ηνπο ΣνΒ ζηνπο πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο πνπ θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα 2: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

 

Α/

Α 
ΤΠΖΡΔΗΑ  

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚ

Ο ΥΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ

 ΣνΒ   Δ 

ΔΖ 

ΔΝΑΡΞΖ                          

ΠΡΟΘΔΜΗΑ 

 Α Β Γ 

1 Αίηεζε παξάδνζεο ΣνΒ ή κεηάβαζεο    Πξνο ΟΣΔ 

2 Παξάδνζε ελεξγνχ ΣνΒ (ΔΝΣνΒ) 13 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

3 Παξάδνζε αλελεξγνχ ΣνΒ (ΑΝΣνΒ) 18 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

4 Παξάδνζε Μεξηδφκελνπ ΣνΒ (ΜΣνΒ) 10 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

5 Παξάδνζε ΔΝΣνΒ κε Φνξεηφηεηα 10 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηεο 

αίηεζεο Φνξεηφηεηαο 

6 Μεηάβαζε ΜΣνΒ ζε ΠηνΒ (ρσξίο 

θνξεηφηεηα) 

13 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

7 Μεηάβαζε ΜΣνΒ ζε ΠΣνΒ κε 

Φνξεηφηεηα 

10 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηεο 

αίηεζεο Φνξεηφηεηαο 

8 Μεηάβαζε ΑΡΤ ζε ΠηνΒ (ρσξίο 

θνξεηφηεηα) 

13 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

9 Μεηάβαζε ΑΡΤ ζε ΠΣνΒ κε 

Φνξεηφηεηα 

10 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηεο 

αίηεζεο Φνξεηφηεηαο 

10 Μεηάβαζε ΑΡΤ ζε MηνΒ 13 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

11 Μεηάβαζε MToB ζε MTνΒ 13 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

12 Μεηάβαζε AΠToB ζε AΠToB  13 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

 

3.1.2 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ  

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ηνλ ηνπηθφ βξφρν αθνξνχλ : 

o Αξηζκφο βξφρσλ (πιήξεηο θαη κεξηδφκελνη μερσξηζηά) αλά Σειεπ. Πάξνρν θαη αλά Α/Κ γηα ηηο 

πξσηεχνπζεο ησλ Ννκψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αζήλαο θαη Πεηξαηά) θαη ζπλνιηθά γηα ηνλ 

ππφινηπν Ννκφ. 

o Καηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε δηάζηεκα 12 κελψλ, αλά κήλα γηα ην πξψην ηξίκελν θαη αλά 

ηξίκελν γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν. 

o Τπνβνιή επηθαηξνπνηεκέλσλ πξνβιέςεσλ αλά ηξίκελν. 

o Απνζηνιή ζηνλ ΟΣΔ ησλ πξνβιέςεσλ αλά ηξίκελν θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Μέρξη 15 Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο γηα ην δσδεθάκελν πνπ αξρίδεη ζηηο 1 Απξηιίνπ. 

 Μέρξη 15 Μαΐνπ θάζε έηνπο γηα ην δσδεθάκελν πνπ αξρίδεη ζηηο 1 Ηνπιίνπ. 

 Μέρξη 15 Απγνχζηνπ θάζε έηνπο γηα ην δσδεθάκελν πνπ αξρίδεη ζηηο 1 Οθησβξίνπ. 

 Μέρξη 15 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο γηα ην δσδεθάκελν πνπ αξρίδεη ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ. 

Οη ππνβαιιφκελεο αηηήζεηο εμππεξεηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο κέζσ ηνπ 

Π.. ΟΣΔ, εθφζνλ ην πιήζνο ησλ ηξηκεληαίσλ αηηεκάησλ αλά Σ.Π., Α/Κ ή ππφινηπν Ννκνχ, φπσο 

νξίδνληαη πην πάλσ γηα ηηο πξνβιέςεηο, δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο κεληαίεο πξνβιέςεηο 

κέρξη  πνζνζηνχ +10% απηψλ.   
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Oη αηηήζεηο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ην φξην ηνπ +10%, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα ζπκθσλία 

θαη ζα ηθαλνπνηνχληαη ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ δηάζηεκα.  

 

ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζ‟ έλα ηξίκελν αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν 

ηνπ 80% ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ ηξηκήλνπ, ηφηε ν ΟΣΔ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ Σ.Π. γηα ην επφκελν ηξίκελν ζε αξηζκφ ίζν ησλ πξαγκαηηθψλ παξαγγειηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ηξηκήλνπ απμεκέλνπ θαηά 20%, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ πξνβιέςεσλ 

είλαη κηθξφηεξνο ησλ πξνβιέςεσλ πνπ είρε θάλεη ν Σ.Π.. εκεηψλεηαη φηη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ελφο 

Σ.Π γηα ζπλαθείο επθνιίεο (πρ. παξάδνζε ΔΚ) ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο 

ηνπ Σ.Π γηα παξνρή βξφρσλ.  

Δάλ ν Σ.Π. δελ ππνβάιιεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ εληφο ησλ σο άλσ θαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ, ηφηε νη 

αηηήζεηο ηνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα ζπκθσλία θαη ζα ηθαλνπνηνχληαη ζηνλ ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ ρξφλν.  

 

3.1.3.    ΡΖΣΡΔ 

ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ ππεξβεί ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ πιήξσο αδεζκνπνίεηνπ ή θαη 

ηνπ κεξηδφκελνπ ηνπηθνχ βξφρνπ / ππνβξφρνπ, θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ζε βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηνπ ΣΠ, 

πνηληθή ξήηξα,  ε νπνία ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 

Οη ξήηξεο ππνινγίδνληαη γηα θάζε Σ.Π αλά εκεξνινγηαθφ έηνο θαη επί ηνπ ελεξγνχ αξηζκνχ ΣνΒ εθηφο 

SLA (A). Ο ελεξγφο αξηζκφο ΣνΒ εθηφο SLA (Α) ππνινγίδεηαη φπσο πην θάησ: 

 

Α = 90% [Min (110% Π, AT) +Π1 – ΔΠ – ΠΔ] 

 

Όπνπ : 

 

Α :είλαη ν ελεξγφο αξηζκφο ΣνΒ εθηφο SLA αλά έηνο 

Π: είλαη ν αξηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ T.Π 

ΑΣ: είλαη ν αξηζκφο ησλ αηηεζέλησλ ηνπηθψλ βξφρσλ εληφο ηνπ ππφ εμέηαζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο 

Π1: είλαη ν αξηζκφο ησλ παξαδνζέλησλ ΣνΒ εληφο ηνπ ππφ εμέηαζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο νη αηηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πξνεγνχκελα εκεξνινγηαθά έηε  

ΔΠ: είλαη ν αξηζκφο ησλ ΣνΒ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξνζέζκσο εληφο ηνπ ππφ εμέηαζε εκεξνινγηαθνχ 

έηνπο  

ΠΔ: ν αξηζκφο ησλ παξαδνζέλησλ ΣνΒ ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο θαηαηέζεθαλ εληφο ηνπ πξνεγνχκελνπ  

(απφ ην ππφ εθθαζάξηζε) έηνπο σο ππεξβάιινπζεο ην 110% ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ ηνπ Σ.Π. 

θαη νη νπνίεο ελεξγνπνηήζεθαλ θαηά ην ππφ εθθαζάξηζε έηνο. 

 

Δάλ ην Α είλαη ζεηηθφ, ηφηε εθαξκφδνληαη νη ξήηξεο ηνπ πίλαθα 3 γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

2,3,5,6,7,8,9,10,13 ηνπ Πίλαθα 2 θαη ηνπ Πίλαθα 3
α
 γηα ηηο πεξηπηψζεηο 4,11,12 ηνπ Πίλαθα 2, θαηά 

πεξίπησζε, γηα ηνλ ελεξγφ αξηζκφ ΣνΒ εθηφο SLA, πνπ παξνπζηάδνπλ ην κηθξφηεξν ρξφλν 

θαζπζηέξεζεο αλά έηνο  

 

Πίλαθαο 3 : ΠηνΒ  – Μεηάβαζε ζε ΠηνΒ 

Δξγάζηκεο Ζκέξεο ππέξβαζεο                                                           

απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο  
Ρήηξα   γηα ηηο πεξηνρέο 

Α&Β ηνπ πίλαθα 1                          

Ρήηξα   γηα ηηο 

πεξηνρέο Γ&Γ ηνπ 

πίλαθα 1                          

1
ε
-6

ε
  Σν 2% ηνπ εθάπαμ ΠΣνΒ 

γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

Σν 1% ηνπ εθάπαμ 

ΠΣνΒ γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

7
ε
-12

ε
  Σν 4% ηνπ εθάπαμ ΠΣνΒ 

γηα θάζε ΔΖ 

Σν 2% ηνπ εθάπαμ 

ΠΣνΒ γηα θάζε ΔΖ 
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θαζπζηέξεζεο θαζπζηέξεζεο 

Γηα ηελ 13
ε 

θαη κεηά  Σν 8% ηνπ εθάπαμ  ΠΣνΒ 

γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

Σν 4% ηνπ εθάπαμ  

ΠΣνΒ γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

 

Πίλαθαο 3
α
  : ΜηνΒ – Μεηάβαζε ζε ΜηνΒ 

 

Δξγάζηκεο Ζκέξεο ππέξβαζεο απφ 

ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο  

Ρήηξα   γηα ηηο πεξηνρέο Α&Β 

ηνπ πίλαθα 1 

Ρήηξα   γηα ηηο πεξηνρέο 

Γ&Γ ηνπ πίλαθα 1 

1
ε
-5

ε
  Σν 2% ηνπ εθάπαμ ΜΣνΒ γηα 

θάζε ΔΖ θαζπζηέξεζεο 

Σν 1% ηνπ εθάπαμ 

ΜΣνΒ γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

6
ε
-10

ε
  Σν 4% ηνπ εθάπαμ ΜΣνΒ γηα 

θάζε ΔΖ θαζπζηέξεζεο 

Σν 2% ηνπ εθάπαμ 

ΜΣνΒ γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

Γηα ηελ 11
ε 

θαη κεηά  Σν 8% ηνπ εθάπαμ ΜΣνΒ γηα 

θάζε ΔΖ θαζπζηέξεζεο 

Σν 4% ηνπ εθάπαμ 

ΜΣνΒ γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

 

3.2.    ΒΛΑΒΖ ΣΟΠΗΚΟΤ ΒΡΟΥΟΤ  

 

3.2.1 Υξόλνη Άξζεο Βιάβεο 

Γηα ηελ πξνζήθνπζα  εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο, νξίδνληαη νη παξαθάησ ρξφλνη άξζεο βιάβεο ηνπ 

πιήξσο αδεζκνπνίεηνπ ή θαη ηνπ κεξηδφκελνπ ηνπηθνχ βξφρνπ θαη ππνβξφρνπ.  

 

Xξόλνο άξζεο βιάβεο (repair fault) :  Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηηο 07.20 πκ ηεο 

πξψηεο εξγαζίκνπ εκέξαο κεηά ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, κέρξη ηελ ψξα πνπ ζα 

εκθαληζηεί ζην Π.. ΟΣΔ  ε άξζε ηεο βιάβεο 

Αλελεξγόο ρξόλνο βιάβεο (νut of service) : Σν ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαζπζηεξήζεσλ άξζεο ηεο 

βιάβεο «κε ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ» ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 2 ηνπ  παξφληνο 

παξαξηήκαηνο  

 

Πξαγκαηηθόο ρξόλνο άξζεο βιάβεο: Ο ρξφλνο άξζεο βιάβεο κείνλ ν αλελεξγφο ρξφλνο βιάβεο 

 

Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα άξεη ηε αλαγγειζείζα βιάβε ησλ ΣνΒ ην αξγφηεξν ζηνπο πην θάησ 

πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο άξζεο βιάβεο: 

 

Πίλαθαο 4  :  ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΗ ΥΡΟΝΟΗ ΑΡΖ ΒΛΑΒΖ ΣνΒ 

 

Σνπηθφο Βξφρνο 
Πξαγκαηηθνί Υξφλνη άξζεο βιάβεο ζην 85% 

ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ ηνπ ΣνΒ 

Πιήξεο ηνπηθφο βξφρνο 1 ΔΖ 

Μεξηδφκελνο ηνπηθφο βξφρνο 1 ΔΖ 

ην πνζνζηφ 85%, πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγγειζείζεο βιάβεο πνπ δηαπηζησκέλα δελ νθείινληαη ζε 

«ππαηηηφηεηα ΟΣΔ» 

 

3.2.2     ΡΖΣΡΔ 
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ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ ππεξβεί ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν άξζεο βιάβεο (πίλ. 4) ηνπ ΣνΒ, γηα θάζε 

εκέξα θαζπζηέξεζεο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ζε βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηνπ ΣΠ, πνηληθή ξήηξα,  ε νπνία 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 5. Οη ξήηξεο ππνινγίδνληαη γηα θάζε Σ.Π. 

Ζ ππέξβαζε ππνινγίδεηαη επί ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ άξζεο ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ ζε ΔΖ ησλ 

ηνπηθψλ βξφρσλ, σο εμήο :  

 

Πίλαθαο 5 – ΠΣνΒ / ΜΣνΒ (ζην 85% ησλ αλαγγειζεηζώλ βιαβώλ, κε ηελ κηθξόηεξε 

θαζπζηέξεζε) 

 

Τπέξβαζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ άξζεο 

ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ ζε ΔΖ 

ΡΖΣΡΑ 

ΠΣνΒ/ ΜΣνΒ γηα ηηο 

πεξηνρέο Α&Β ηνπ 

πίλαθα 1                          

ΠΣνΒ/ ΜΣνΒ γηα ηηο πεξηνρέο 

Γ&Γ ηνπ πίλαθα 1                          

1
ε
 -4

ε
  Σν 1/11 ηνπ κεληαίνπ 

κηζζψκαηνο ΠΣνΒ 

(εάλ πξόθεηηαη γηα 

ΠηνΒ) ή ΜΣνΒ (εάλ 

πξόθεηηαη γηα ΜηνΒ) 

γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

Σν 1/22 ηνπ κεληαίνπ 

κηζζψκαηνο ΠΣνΒ (εάλ 

πξόθεηηαη γηα ΠηνΒ) ή  ΜΣνΒ 
(εάλ πξόθεηηαη γηα ΜηνΒ) γηα 

θάζε ΔΖ θαζπζηέξεζεο 

Γηα ηελ 5
ε 

θαη κεηά
 
 Σν 1/6  ηνπ κεληαίνπ 

κηζζψκαηνο ΠΣνΒ/ 

ΜΣνΒ γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

Σν 1/11 ηνπ κεληαίνπ 

κηζζψκαηνο ΠΣνΒ/ ΜΣνΒ γηα 

θάζε ΔΖ θαζπζηέξεζεο 

 

ην πνζνζηφ 85%, πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγγειζείζεο βιάβεο πνπ δηαπηζησκέλα δελ νθείινληαη ζε 

«ππαηηηφηεηα ΟΣΔ». Οη ξήηξεο ζα ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. 

 

3.2.3.    ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΒΛΑΒΖ 

 

1. ηελ δήισζε βιάβεο ζηα δχν λέα πεδία πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, δειψλνληαη νη ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη (ελ δπλάκεη) ζηνλ ζπλδξνκεηή: 

Α) Πεδίν: Σειεθσλία, Σηκή Πεδίνπ: ΟΥΗ, PSTN, ISDN 

Β) Πεδίν: ADSL, Σηκή Πεδίνπ: ΟΥΗ, ADSL over PSTN, ADSL over ISDN 

Δάλ ππάξρεη ππεξεζία VoIP ζηνλ ζπλδξνκεηή ηφηε ε ηειεθσλία είλαη ΟΥΗ θαη επηιέγεηαη ην 

θαηάιιειν ADSL. 

Οη ηηκέο ησλ παξαπάλσ πεδίσλ φπσο θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξεί ν Σ.Π. ζηε δηαδηθαζία 

δήισζεο βιάβεο απνζεθεχνληαη θαη πξνσζνχληαη ζηα θαηάιιεια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ 

ΟΣΔ ψζηε λα είλαη δηαζέζηκεο ζε φινπο ηνπο ηερληθνχο ηνπ ΟΣΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία άξζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο βιάβεο. 

2. Οη Πάξνρνη πξηλ δειψζνπλ βιάβε ζην WCRM νθείινπλ λα έρνπλ ειέγμεη α) ην ρψξν Φ 

ηεο ελ ιφγσ βιάβεο θαη β) ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε 

βιάβε δελ εληνπίδεηαη ζηνλ ζπλδξνκεηή (εθηφο νξίσλ επζχλεο ΟΣΔ). Καη ζηνπο δχν 

ειέγρνπο νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο θαηάιιειεο κεηξήζεηο θαη ελέξγεηεο ψζηε 

ην δίθηπν επζχλεο ηνπ παξφρνπ λα επηηξέπεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ζπλδξνκεηή. 
3. Αξρηθά ν Σ.Π. νθείιεη λα δηεξεπλήζεη κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη, 

εάλ ε αλαθεξζείζα βιάβε πξνέξρεηαη απφ ην ηκήκα δηθηχνπ ηνπ Σ.Π ή ηνπ ΟΣΔ ιακβάλνληαο 

ππφςε ην ζεκείν νξηνζέηεζεο έηζη φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.4 ηεο Πξνζθνξάο.  



 119 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ εληνπίδεηαη βιάβε ζε ηκήκα επζχλεο ΟΣΔ (ελδεηθηηθά: ΣνΒ, ΓΚΟ, ΚV, 

ΔΚΣ, ΔΚ) γίλεηαη αλαγγειία ηεο βιάβεο απφ ηνλ Σ.Π.. 

5. Ζ αλαγγειία ηεο βιάβεο εηζάγεηαη απφ ηνλ Σ.Π. ζην Π.. ΟΣΔ. Με  ηελ εηζαγσγή ηεο ζην  

ζχζηεκα ε αλαγγειία βιάβεο ιακβάλεη απηφκαηα κνλαδηθφ αχμνληα αξηζκφ πξσηνθφιινπ. Χο 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ζα ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία ηνπ  ζπζηήκαηνο. 

6. Ζ αλαγγειία ηεο βιάβεο εηζάγεηαη 24 * 7 * 365 

7. Ζ αλαγγειία πνπ εηζάγεηαη ζε κε ΔΖ & ΔΧ, ππνινγίδεηαη φηη θαηαηέζεθε ηελ επφκελε ΔΖ 

8. Με ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, ν Σ.Π. ζα παξέρεη ζηνλ ΟΣΔ φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο 

φπσο ζπκπηψκαηα βιάβεο, κεηξήζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηήζεη, θαζψο θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ζην ζπλνιηθφ θχθισκα ζπλδξνκεηή –παξφρνπ ηα άθξα ηνπ ηκήκαηνο πνπ έιεγμαλ 

θαη ην ζεκείν πνπ εηθάδνπλ φηη ππάξρεη βιάβε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.6.3 ηνπ παξφληνο. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, ν ΟΣΔ πξφθεηηαη λα δηακνξθψζεη ζρεηηθφ 

ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζα ζπκπιεξψλεη ν Σ.Π.  

9. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο βιάβεο γίλεηαη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ , ην νπνίν  ελεκεξψλεηαη άκεζα απφ 

ην provisioning ζχζηεκα γηα ηελ εμέιημε ηεο βιάβεο (εκεξνκελία αλαγγειίαο θαη άξζεο βιάβεο)  

10. Ο ΟΣΔ δέρεηαη αλαθνξέο βιαβψλ απεπζείαο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, κφλν γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρεη ν ίδηνο ζ‟ απηνχο (θσλεηηθή ηειεθσλία). ε πεξίπησζε βιάβεο ηαπηφρξνλα θαη ζηηο 

δχν ππεξεζίεο, ε ιήςε αλαθνξάο ηεο βιάβεο γίλεηαη ηφζν απφ ηνλ ΟΣΔ φζν θαη απφ ηνλ Σ.Π. 

θαη ν θάζε έλαο αλαιακβάλεη ην ηκήκα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

11. Οη πάξνρνη απφ ηελ ζηηγκή πνπ δειψζνπλ βιάβε θαη κέρξη λα αξζεί ε    βιάβε  έρνπλ 

απαξαηηήησο ελεξγέο ηηο ππεξεζίεο πνπ δειψλνπλ ζην βήκα 1 ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 
12. Δάλ, θαηά ηελ δηαδηθαζία άξζεο ηεο βιάβεο, ν ΟΣΔ δελ ιακβάλεη ζην ΓΚΟ ζηελ πιεπξά 

παξφρνπ ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη δειψζεη ν πάξνρνο ζην βήκα 1 ηεο παξνχζαο «θιείλεη» ηε 

βιάβε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ΟΣΔ  ελεκεξψλεη ην WCRM, πξνζδηνξίδνληαο πνηα ππεξεζία 

δελ ιακβάλεη , άιισο ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία άξζεο ηεο βιάβεο. 

13. Ο ΟΣΔ θαηά ηελ δηαδηθαζία άξζεο ηεο βιάβεο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί φινπο ηνπο 

θαηάιιεινπο ειέγρνπο, κεηξήζεηο θαη ελέξγεηεο ψζηε λα επηηεπρζεί άξζε ηεο βιάβεο θαη λα 

παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πνπ έρεη δειψζεη ν πάξνρνο έσο ην φξην επζχλεο ηνπ ΟΣΔ ζηελ πιεπξά 

ηνπ ζπλδξνκεηή. Οη ελέξγεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ειέγρνπο θαη κεηξήζεηο ηνπ 

ΔΚ. 

14. Ο ΟΣΔ κε ην θιείζηκν ηεο βιάβεο επηβεβαηψλεη φηη νη ππεξεζίεο πνπ έρεη δειψζεη ν πάξνρνο 

παξέρνληαη έσο ην φξην επζχλεο ΟΣΔ ζηελ πιεπξά ηνπ ζπλδξνκεηή. 

ε πεξηπηψζεηο κεγάιεο απφζηαζεο ηνπ ζπλδξνκεηή απφ ην Α/Κ ΟΣΔ είλαη πξνθαλέο φηη ε 

πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ADSL ππεξεζίαο κπνξεί λα είλαη ρακειή ή ε ππεξεζία αδχλαηνλ λα 

παξαζρεζεί. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ελεκεξψλεηαη ν Πάξνρνο απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ απφζηαζε ηνπ ζπλδξνκεηή απφ ην Α/Κ ηνπ ΟΣΔ. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ε απφζηαζε δελ είλαη κεγάιε θαη ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ADSL 

ππεξεζίαο κπνξεί λα είλαη ρακειή, ή θαη αδχλαηνλ λα παξαζρεζεί, ν Πάξνρνο δειψλεη βιάβε κε 

έλδεημε κηθξή απφζηαζε κε ρακειφ ή αλχπαξθην ADSL ζήκα. ηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 

νπνίεο νθείιεη λα πξνβαίλεη ν ΟΣΔ  γηα άξζε ηεο βιάβεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη, σο έζραηε ιχζε, 

εθφζνλ θαζίζηαηαη άιισο αδχλαηε ε άξζε ηεο βιάβεο θαη εθφζνλ απηφ είλαη ηερληθά εθηθηφ, ε 

αιιαγή ηνπ δεχγνπο ηνπ ελ ιφγσ ζπλδξνκεηή, είηε ζην θχξην είηε ζην απεξρφκελν δίθηπν. ε 

θάζε πεξίπησζε ελεκεξψλεηαη άκεζα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ, πξνθεηκέλνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο πάξνρνο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσζηνπνηήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο βιάβεο 

ζην ζπλδξνκεηή. 

15. Ο ΟΣΔ δελ θιείλεη βιάβε εάλ πθίζηαηαη θαισδηαθή βιάβε. Ζ βιάβε θιείλεη φηαλ αξζεί ε 

θαισδηαθή θαη ε ππαηηηφηεηα είλαη ηνπ ΟΣΔ ή ηξίησλ, πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ πξνθαιέζεη ηελ 

θαισδηαθή βιάβε. ηελ πεξίπησζε θαισδηαθήο βιάβεο ν ΟΣΔ , εληφο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο, 

ελεκεξψλεη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνλ Πάξνρν φηη πθίζηαηαη θαισδηαθή βιάβε 

ππνδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πηζαλή εκεξνκελία άξζεο απηήο. 
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16. Καηά ηελ κεηάβαζε ζπλεξγείνπ ηνπ ΟΣΔ ή ηνπ Σ.Π. ζηνλ ρψξν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ θάζε κέξνπο, δελ ζα γίλνληαη 

επεκβάζεηο νη νπνίεο ζα επεξεάδνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην άιιν κέξνο. Δάλ ε 

κεηάβαζε ζπλεξγείνπ ηνπ ΟΣΔ είλαη αλαγθαία γηα ηερληθνχο ιφγνπο ζα πξνεγείηαη ζπλελλφεζε 

ησλ δχν κεξψλ θαζψο θαη ελεκέξσζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε απφ ηνλ Σ.Π.  Αλ ππάξμεη 

θαζπζηέξεζε ζηε ζπλελλφεζε ή ζηελ εηδνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, ε νπνία απνδεδεηγκέλα 

δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ απηή ε θαζπζηέξεζε ζα πξνζκεηξάηαη ζηνλ αλελεξγφ ρξφλν 

άξζεο βιάβεο. 

17. Ο Σ. Π δχλαηαη λα απνδερηεί ηελ άξζε ηεο βιάβεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ζην 

Π.  (WCRM/LLU) ηνπ ΟΣΔ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν εξγαζίκσλ εκεξψλ  απφ ηελ 

αλαγγειία άξζεο ηεο βιάβεο απφ ηνλ ΟΣΔ, ε άπξαθηε πάξνδνο ηεο νπνίαο επηθέξεη ηελ 

απηφκαηε απνδνρή ηεο σο άλσ άξζεο. 

18. Δληφο ηεο πξνζεζκίαο απνδνρήο ηεο άξζεο ηεο βιάβεο, ν Σ.Π δχλαηαη λα ζεσξήζεη απηή σο κε 

αξζείζα θαη λα αηηεζεί απφ θνηλνχ ζπλάληεζε ηερληθψλ ΟΣΔ θαη Σ.Π  πξνο επίηεπμε ζπκθσλίαο 

γηα ηελ επηδηφξζσζε ηεο σο άλσ βιάβεο. Ζ δηαδηθαζία Ραληεβνχ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαθάησ 

παξάγξαθν. Σν αίηεκα γίλεηαη δεθηφ ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ΟΣΔ ν νπνίνο νθείιεη εληφο κίαο 

εξγάζηκεο εκέξαο, κε θαηαρψξεζε ζην Π. .  (WCRM/LLU), λα νξίζεη εκεξνκελία θαη ψξα 

ζπλάληεζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα απέρεη ρξνληθά πεξηζζφηεξν απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο βιάβεο. 

Καηά ηελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε ηα κέξε νθείινπλ λα πξνβνχλ ζε ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηελ 

άξζε ηεο βιάβεο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηππνπνηεκέλσλ θαη 

πξνδηαγεγξακκέλσλ κεηξήζεσλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. ζηα ζεκεία 

νξηνζέηεζεο ησλ δχν δηθηχσλ). 

 

3.2.4  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΡΑΝΣΔΒΟΤ 

 

1. 1. Ο Πάξνρνο αηηείηαη ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ φηαλ ηζρχνπλ θαηά ειάρηζην φια ηα παξαθάησ: 

α) Ζ ίδηα βιάβε έρεη δεισζεί ζηνλ ΟΣΔ θαη θιείζεη ήδε, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά απφ ηνλ ΟΣΔ. 

β) Ο πάξνρνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ειέγρνπο ηνπ βήκαηνο  2 ηεο ππν-ελφηεηαο 3.2.3 θαη 

γ) ε αίηεζε ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλαγγειία άξζεο ηεο βιάβεο απφ ηνλ ΟΣΔ(ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζην Παξάξηεκα 14 ππν-ελφηεηα. 3.2.3 ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο). 

 

2. Σν αίηεκα γηα ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ θαηαρσξείηαη απφ ηνλ Πάξνρν ζην WCRM 

 

3. Γηα αίηεκα πνπ έρεη θαηαηεζεί έσο 3:00 κκ, ν ΟΣΔ ελεκεξψλεη ηνλ πάξνρν κέζσ ηνπ WCRM κέρξη 

ηεο 3:00 κκ ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο ζρεηηθά κε ην ξαληεβνχ. Σν ξαληεβνχ νξίδεηαη ζην ρψξν 

ηνπ Αζηηθνχ Κέληξνπ ζην νπνίν ν Πάξνρνο αηηείηαη ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ, γηα ηελ επφκελε εξγάζηκε 

εκέξα απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πάξνρνπ κέζσ ηνπ WCRM. ην WCRM αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ζην 

αληίζηνηρν πεδίν “Ζκεξνκελία Ραληεβνχ” ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ηνπ ξαληεβνχ, ελψ ζε άιιν πεδίν 

ην φλνκα ηνπ ηερληθνχ ηνπ ΟΣΔ. Σν θάζε ξαληεβνχ αθνξά απνθιεηζηηθά κία θαη κφλν βιάβε θαη 

νξίδεηαη γηα ηηο 08.00, 09.30, 11.00, 12.30 ψξεο. Καη‟ εμαίξεζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2 παξαπάλσ θαη ν πάξνρνο έρεη αηηεζεί, εληφο ηεο ίδηαο κέξαο (κέρξη 3:00 κκ), 

ζπλδπαζηηθφ ξαληεβνχ γηα δχν ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζην ίδην Αζηηθφ Κέληξν, ην 

ξαληεβνχ αθνξά φιεο ηηο δεισζείζεο βιάβεο. 

 

4. Ο πάξνρνο νθείιεη λα παξνπζηαζζεί ζην ξαληεβνχ ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα, άιισο ε άξζε 

ηεο βιάβεο απφ ηνλ ΟΣΔ ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη απνδεθηή θαη ν πάξνρνο ρξεψλεηαη κε ηελ άζθνπε 

απαζρφιεζε ηνπ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ηηκνιφγηα. Ο ηερληθφο ηνπ ΟΣΔ απνρσξεί εάλ ν 

ηερληθφο ηνπ παξφρνπ θαζπζηεξήζεη γηα πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) ιεπηά. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο 
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ηζρχεη θαη‟ αλαινγία θαη γηα ηνλ Πάξνρν, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίαο γηα ην 

δήηεκα απηφ. 

 

5. Ο ΟΣΔ, ζε θάζε ρψξν Φ/, ηνπνζεηεί ζηαζεξφ ηειέθσλν γηα αζηηθέο θιήζεηο φπνπ αλαγξάθεηαη ν 

αξηζκφο ηνπ θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηνπ ΚΚ ΟΣΔ γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ηερληθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ. Καηά ηελ ζπλάληεζε ησλ ηερληθψλ ησλ δχν πιεπξψλ, ν θάζε ηερληθφο 

ελεκεξψλεη ηνλ άιινλ γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεισζείζαο 

βιάβεο. 

 

6. Ο ηερληθφο ηνπ ΟΣΔ πξαγκαηνπνηεί ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη κεηξήζεηο ζην ΓΚΟ ηνπ ΟΣΔ 

ζηηο νξηνισξίδεο ηνπ ΔΚ πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφρνπ, θαη ν ηερληθφο ηνπ παξφρνπ ηνπο 

απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη κεηξήζεηο ζην ρψξν Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε 

Απνκαθξπζκέλεο πλεγθαηάζηαζεο, ν ΟΣΔ πξαγκαηνπνηεί ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνο ηηο 

νξηνισξίδεο ηνπ ΔΞΚ. Ο ΟΣΔ ειέγρεη εάλ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πνπ έρεη δειψζεη ν πάξνρνο ζην 

βήκα 1 ηεο ππν-ελφηεηαο 3.2.3. Δάλ ζπκβαίλεη απηφ, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ζην βήκα 7 θαησηέξσ. 

Γηαθνξεηηθά, κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ (ν θαζέλαο ζην ρψξν επζχλεο ηνπ) εληνπίδεηαη ε 

βιάβε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε άξζε ηεο. Ζ βιάβε ζε απηφ ην ζηάδην ζεσξείηαη φηη έρεη αξζεί εάλ ζην 

ΓΚΟ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πνπ έρεη δειψζεη ν πάξνρνο ζην βήκα 1 ηεο ππν-ελφηεηαο 3.2.3. Δάλ ε 

βιάβε εληνπηζζεί ζην ΔΚ ή ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο νξηνισξίδαο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν ΟΣΔ ζην 

ρψξν ζπλεγθαηάζηαζεο ή ζην ΓΚΟ, ηφηε ε βιάβε ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζηνλ ΟΣΔ. Οκνίσο, εάλ ε 

βιάβε εληνπηζηεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξφρνπ ή ζηηο νξηνισξίδεο ηνπ ΔΚ πνπ έρεη 

αληηθαηαζηήζεη ν Πάξνρνο ζην ρψξν ζπλεγθαηάζηαζεο ηφηε ε βιάβε ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζηνλ 

Πάξνρν. 

 

7. Οη ηερληθνί ησλ δχν πιεπξψλ κεηαβαίλνπλ ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ην εζθαιίη / ραιχβδηλν. Δθεί 

ειέγρεηαη εάλ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πνπ έρεη δειψζεη ν πάξνρνο. Δάλ ζπκβαίλεη απηφ θιείλεη ε 

βιάβε, δηαθνξεηηθά πξαγκαηνπνηείηαη ε άξζε ηεο. Δάλ δηαπηζησζεί βιάβε ζην 6ν ζηάδην θαη 

πξαγκαηνπνηεζεί άξζε ε επζχλε είλαη ηνπ ΟΣΔ. Δάλ ζην εζθαιίη / ραιχβδηλν ν ζπλδξνκεηήο δελ είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ζην φξην πνπ δίλεη ν ΟΣΔ ηφηε ε επζχλε είλαη ηνπ Παξφρνπ. Ο ΟΣΔ δελ έρεη επζχλε γηα 

ηελ εζσηεξηθή θαισδίσζε ηνπ πειάηε ηνπ παξφρνπ. (Πέξαλ ηνπ εζθαιίη/ραιχβδηλνπ). Ζ ππνρξέσζή 

ηνπ εμαληιείηαη ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο κέρξη ην εζθαιίη/ραιχβδηλν. 

 

8. ε θάζε ζηάδην (5, 6) δνθηκψλ, κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ, ζεκεηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα (π.ρ. 

«θαιψο», ΟΚ, επξέζε ζήκα ADSL, θιπ) ζε εηδηθφ έληππν πνπ δηαζέηεη δηπιά πεδία (γηα ΟΣΔ θαη 

Πάξνρν) ην νπνίν ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνπο δχν ηερληθνχο θαη ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

ηελ επηηξνπή επίιπζεο δηαθνξάο. Σν έληππν είλαη δηπιφηππν (γηα ΟΣΔ θαη Πάξνρν) θαη επηζπλάπηεηαη 

ζην Παξάξηεκα 30. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ραληεβνχ ην έληππν ζαξψλεηαη θαη θαηαρσξείηαη απφ 

ηνλ ΟΣΔ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΣΔ, ζε πεδίν πνπ αθνξά ζηελ βιάβε. Σν έληππν απνηειεί 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο άξζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο βιάβεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ξαληεβνχ. ηα 

ζηαηηζηηθά βιαβψλ δίλεηαη ζε θάζε πάξνρν, ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

απνινγηζκνχ ησλ ζπλδπαζηηθψλ επηζθέςεσλ ηηο νπνίεο αηηήζεθε, αλά ηξίκελν γηα θάζε Αζηηθφ 

Κέληξν ΟΣΔ. 

 

3.2.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΔ & ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

ηελ πεξίπησζε πξνγξακκαηηζκέλσλ ή  εθηάθησλ εξγαζηψλ ΟΣΔ ηζρχνπλ ηα εμήο : 

 

ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο εκπίπηνπλ : επεθηάζεηο Κέληξσλ, κεηαδεχμεηο, αλαβάζκηζε ηνπ 

ζπλδξνκεηηθνχ δηθηχνπ, θαζψο θαη ηπρφλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, κεηξήζεσλ θαη ζπληήξεζεο ηνπηθψλ 

βξφρσλ. 
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1. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΟΣΔ εκπίπηεη θάζε επέκβαζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

βξφρσλ ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο. 

2. Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα επεκβάζεσλ θαη δηακφξθσζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ βξφρσλ γηα 

ιφγνπο αλαβάζκηζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο, ππνζηήξημεο λέσλ ή πθηζηάκελσλ 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηεμαγσγήο κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ, ρσξίο λα παξεκπνδίδεη 

ή λα επεξεάδεη δπζκελψο ηηο παξερφκελεο απφ ηνλ Σ.Π. ππεξεζίεο. 

3. ε θάζε πεξίπησζε, ν ΟΣΔ ζα θαηαβάιεη ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα κεηψλνληαη ζην 

ειάρηζην νη δηαθνπέο πξφζβαζεο ζε ζεκεία ηνπ ηνπηθνχ Βξφρνπ. 

4. Ο ΟΣΔ δελ επζχλεηαη γηα ηελ δηαθνπή ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ 

εξγαζίεο ηξίησλ (π.ρ. έξγα νδνπνηίαο ή δίθηπα ηξίησλ) ή ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ. 

 

Πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, νη νπνίεο θξίλεηαη, κε 

βάζε ηα δηδάγκαηα ηεο επηζηήκεο θαη ηελ θνηλή πείξα  φηη ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν αληηζπκβαιιφκελνο,  εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά ζε δηαζηήκαηα εθηφο σξψλ 

αηρκήο. Χο δηαζηήκαηα εθηφο σξψλ αηρκήο νξίδνληαη νη επίζεκεο αξγίεο θαζψο θαη ην δηάζηεκα 

κεηαμχ 24:00 θαη 06:00 ησλ εξγαζίκσλ εκεξψλ. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη 

εγγξάθσο κε fax ηνλ αληηζπκβαιιφκελν ηνπιάρηζηνλ 5EH πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία 

έλαξμεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ. Ζ πξνζεζκία ησλ 5 ΔΖ απηή κπνξεί θαη‟ εμαίξεζε λα 

ζπληκεζεί κφλν ζε αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο θαη επείγνπζαο 

αλάγθεο. Ο αληηζπκβαιιφκελνο νθείιεη λα επηβεβαηψζεη άκεζα (θαη ην αξγφηεξν εληφο 2EH εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ fax, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθή πεξίπησζε έθηαθηεο θαη 

επείγνπζαο αλάγθεο, νπφηε ε απνζηνιή ηεο επηβεβαίσζεο γίλεηαη ακειιεηί) φηη ελεκεξψζεθε 

απνζηέιινληαο ζρεηηθφ fax ζην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο .Ζ παξαπάλσ ελεκέξσζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί 

 Ζκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ηεο εξγαζίαο 

 Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο 

 Πηζαλέο επηπηψζεηο ζηε παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΣΔ  

 Πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ παξνρή ιηαληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ Σ.Π θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρεη ν ΟΣΔ ζηνλ Σ.Π κέζσ ηεο ΑΠΣΒ  

 ρεηηθή εξγαζία πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη ην άιιν κέξνο, εθφζνλ απαηηείηαη 

 Πηζαλά πξνηεηλφκελα κέηξα πξνζηαζίαο θαη δνθηκέο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ην 

άιιν κέξνο 

 

4.ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

4.1. ΠΑΡΑΓΟΔΗ 

 

4.1.1 Παξάδνζε ρώξνπ (λένπ ή επέθηαζεο)  

 

Οη παξαδφζεηο ησλ ρψξσλ θπζηθήο / απνκαθξπζκέλεο / εηθνληθήο /ζχκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο ζε 

Α/Κ ΟΣΔ (λέσλ ή επεθηάζεσλ πθηζηακέλσλ) θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ επθνιηψλ ζα παξαδίδνληαη 

ζηνπο αηηεζέληεο Σ.Π. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Κεθάιαην 3. 

ηηο πεξηπηψζεηο ad hoc αηηεκάησλ, νη παξαδφζεηο ησλ ρψξσλ θπζηθήο / εηθνληθήο /ζχκκεηθηεο 

ζπλεγθαηάζηαζεο ζε Α/Κ ΟΣΔ (λέσλ ή επεθηάζεσλ πθηζηακέλσλ) θαη ησλ ζρεηηθψλ επθνιηψλ ζηνπο 

αηηεζέληεο Σ.Π. ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 6. 

 

Πίλαθαο 6 – Υξόλνη Παξάδνζεο Γηακνξθσκέλνπ Υώξνπ γηα ad hoc αηηήκαηα (λένπ ή επέθηαζεο) 
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Πεξηνρέο ηνπ πίλαθα 1 Α,Β, Γ, Γ 

1 Καηαβνιή ζρεηηθήο πξνθαηαβνιήο  

Υψξνο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο / 

ππνδνκψλ γηα θακπίλα & ΦΤΠ ζην 

πξναχιην ρψξν κε ηελ αληίζηνηρε παξνρή 

ξεχκαηνο 

75 ΔΖ απφ ηελ επνκέλε ΔΖ ηνπ 1  

Δπέθηαζε ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο  50 ΔΖ απφ ηελ επνκέλε ΔΖ ηνπ 1  

Υψξνο / επέθηαζε χκκεηθηεο 

πλεγθαηάζηαζεο  

15 ΔΖ απφ ηελ επνκέλε ΔΖ ηνπ 1  

Υψξνο / επέθηαζε Δηθνληθήο 

πλεγθαηάζηαζεο  

10 ΔΖ απφ ηελ επνκέλε ΔΖ ηνπ 1  

 

4.1.2 ΡΖΣΡΔ 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο απφ ηνλ ΟΣΔ ησλ παξαδνηέσλ ρψξσλ ζπλεγθαηάζηαζεο (είηε βάζεη ηνπ 

εηήζηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ, είηε βάζεη ad hoc αηηεκάησλ), ζε ζρέζε ηνπο ζπκθσλεκέλνπο θαηά 

ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ρξφλνπο, θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ζε βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηνπ ή ησλ ΣΠ, ν/νη 

νπνίνη έρνπλ επηβεβαηψζεη δεζκεπηηθά (κε ηελ παξνρή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη πξνθαηαβνιψλ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο) πνηληθή ξήηξα, ε νπνία ππνινγίδεηαη 

σο αθνινχζσο: 

 

Πίλαθαο 7 – Παξάδνζε  Γηακνξθσκέλνπ Υώξνπ (λένπ ή επέθηαζεο) 

 

Πεξηνρέο ηνπ πίλαθα 1 Α,Β Γ,Γ 

ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ Δ ΔΡΓΑΗΜΔ ΖΜΔΡΔ ΡΖΣΡΑ* ΡΖΣΡΑ* 

Γηα θάζε ΔΖ  1% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο δηακφξθσζεο 

ηνπ ρψξνπ 

ζπλεγθαηάζηαζεο  

0,8% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο 

δηακφξθσζεο ηνπ 

ρψξνπ 

ζπλεγθαηάζηαζεο 

*Σν πνζφλ ηεο ξήηξαο αθνξά ζην ζχλνιν ησλ Σ.Π. νη νπνίνη έρνπλ δεζκεπζεί γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο. Σν πνζφ ηεο ξήηξαο επηκεξίδεηαη κεηαμχ ησλ ελ 

ιφγσ παξφρσλ . 

 

Πίλαθαο 7α – Παξάδνζε Υώξνπ ζηελ Δηθνληθή πλεγθαηάζηαζε 

 

Πεξηνρέο ηνπ πίλαθα 1 Α,Β Γ,Γ 

ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ Δ ΔΡΓΑΗΜΔ ΖΜΔΡΔ ΡΖΣΡΑ* ΡΖΣΡΑ* 

Γηα θάζε ΔΖ  1% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο δηακφξθσζεο 

ηνπ ρψξνπ 

ζπλεγθαηάζηαζεο  

0,8% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

δηακφξθσζεο ηνπ 

ρψξνπ 

ζπλεγθαηάζηαζεο 

*Σν πνζφλ ηεο ξήηξαο αθνξά ζην ζχλνιν ησλ Σ.Π. νη νπνίνη έρνπλ δεζκεπζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο. Σν πνζφ ηεο ξήηξαο επηκεξίδεηαη κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ παξφρσλ. 

 

Πίλαθαο 7β – Παξάδνζε Υώξνπ ζηε ύκκηθηε πλεγθαηάζηαζε 

 

Πεξηνρέο ηνπ πίλαθα 1 Α,Β Γ,Γ 

ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ Δ ΔΡΓΑΗΜΔ ΖΜΔΡΔ ΡΖΣΡΑ* ΡΖΣΡΑ* 

Γηα θάζε ΔΖ  1% ηνπ ζπλνιηθνχ 0,8% ηνπ 
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θφζηνπο δηακφξθσζεο 

ηνπ ρψξνπ 

ζπλεγθαηάζηαζεο  

ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

δηακφξθσζεο ηνπ 

ρψξνπ 

ζπλεγθαηάζηαζεο 

* Σν πνζφλ ηεο ξήηξαο αθνξά ζην ζχλνιν ησλ Σ.Π. νη νπνίνη έρνπλ δεζκεπζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ρψξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο. Σν πνζφ ηεο ξήηξαο επηκεξίδεηαη κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ παξφρσλ. 

 

Οη ξήηξεο ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. 

 

4.2 Παξάδνζε / Δπαπμήζεηο πλδεηηθώλ Καισδίσλ  

 

4.2.1 Υξόλνη Παξάδνζεο / Δπαπμήζεσλ 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο, νξίδνληαη νη παξαθάησ ρξφλνη παξάδνζεο επαπμήζεσλ ησλ 

ζπλδεηηθψλ θαισδίσλ 

 

Υξόλνο παξάδνζεο πλδεηηθνύ Καισδίνπ : Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

επφκελε ΔΖ απνζηνιήο ηεο αίηεζεο ζηνλ ΟΣΔ, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο, φπσο απηέο 

(εκεξνκελίεο) εκθαλίδνληαη ζηα ζρεηηθά πεδία αλαδήηεζεο ηεο αίηεζεο ζην Π.. ΟΣΔ. 

Αλελεξγόο ρξόλνο παξάδνζεο πλδεηηθνύ Καισδίνπ (parked time) : Δίλαη ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ 

θαζπζηέξεζεο, κε ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 2 ηνπ  παξφληνο 

παξαξηήκαηνο  

Πξαγκαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο πλδεηηθνύ Καισδίνπ: Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πλδεηηθνχ 

Καισδίνπ κείνλ ηνλ αλελεξγφ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ πλδεηηθνχ Καισδίνπ. 

 

Ο ΟΣΔ ζα παξαδίδεη ηα πλδεηηθά Καιψδηα ζηνπο πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο πνπ θαίλνληαη ζηνλ πην 

θάησ Πίλαθα 8: 

ΠΗΝΑΚΑ 8 

Α/

Α 
ΤΠΖΡΔΗΑ  

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚ

Ο ΥΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ

  Δ ΔΖ 

ΔΝΑΡΞΖ                                     

ΠΡΟΘΔΜΗΑ 

1 Αίηεζε παξάδνζεο  auto Πξνο ΟΣΔ 

2 Παξάδνζε Νένπ ΔΚΣ-ΦΤΠ (γηα θέληξα 

>5.000 ) 

45 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

3 Παξάδνζε Νένπ ΔΚΣ ζε Τθηζηάκελν 

ΦΤΠ (γηα θέληξα >5.000 ) 

25 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

4 χλδεζε ΔΞΚ-ΔΚΣ(γηα θέληξα > 5.000 

) 

10 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

5 Πξνζδηνξηζκφο ζέζεο θαη απνζηνιή 

πξνδηαγξαθψλ ΦΤΣΠ (γηα θέληξα <5.000) 

10 ΔΖ Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

6 Παξάδνζε Νένπ ΔΚΣ (γηα θέληξα < 

5.000 ) 

25 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

7 χλδεζε ΔΞΚ-ΔΚΣ(γηα θέληξα <5.000 ) 10 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

8 Παξάδνζε δεπγψλ θαισδίνπ απφ 

πθηζηάκελν ΔΚ 

10 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

9 Παξάδνζε δεπγψλ θαισδίνπ ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ απαηηείηαη πινπνίεζε 

λένπ  ΔΚ ρσξίο επέθηαζε / ζχκπηπμε 

ΓΚΟ 

20 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 
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10 Παξάδνζε δεπγψλ θαισδίνπ ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ απαηηείηαη πινπνίεζε 

λένπ  ΔΚ θαη επέθηαζε ΓΚΟ 

30 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

11 Παξάδνζε δεπγψλ θαισδίνπ ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ απαηηείηαη πινπνίεζε 

λένπ  ΔΚ θαη  ζχκπηπμε ΓΚΟ 

40 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

12 Παξνρή ΚΟΗ θαη ζχλδεζε ίλαο 15 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

13 χλδεζε Ίλαο ζε πθηζηάκελν ΚΟΗ 10 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

14 Παξνρή εζσηεξηθνχ θαισδίνπ γηα  

Backhaul  

10 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

15 Καηαζθεπή εζσηεξηθνχ θαισδίνπ γηα 

αζπξκαηηθφ backhaul 

15 Απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηνπ 1 

 

4.2.2 ΡΖΣΡΔ 

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο απφ ηνλ ΟΣΔ ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο (πίλ. 8) ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Πίλαθα 8, θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ζε βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηνπ ΣΠ, πνηληθή ξήηξα, ε νπνία 

ππνινγίδεηαη, γηα θάζε Σ.Π., αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ Πίλαθα.  

 

Ζ ππέξβαζε ππνινγίδεηαη επί ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο  ησλ αηηνχκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 9 

 ΠΔΡΗΟΥΔ  Α, Β Γ,Γ 

Α/

Α 
ΤΠΖΡΔΗΑ  

Καζπζηέξεζε 

ζε ΔΖ 
ΡΖΣΡΔ ΡΖΣΡΔ 

     

1 Παξάδνζε Νένπ 

ΔΚΣ-ΦΤΠ (γηα 

θέληξα >5.000 ) 

Γηα θάζε ΔΖ 1/11 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

1/22 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

2 Παξάδνζε Νένπ 

ΔΚΣ ζε 

Τθηζηάκελν ΦΤΠ 

(γηα θέληξα >5.000 ) 

Γηα θάζε ΔΖ 1/11 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

1/22 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

3 χλδεζε ΔΞΚ-

ΔΚΣ(γηα θέληξα > 

5.000 ) 

Γηα θάζε ΔΖ 1/11 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

1/22 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

4 Παξάδνζε Νένπ 

ΔΚΣ (γηα θέληξα < 

5.000 ) 

Γηα θάζε ΔΖ 1/11 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

1/22 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

5 χλδεζε ΔΞΚ-

ΔΚΣ(γηα θέληξα 

<5.000 ) 

Γηα θάζε ΔΖ 1/11 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

1/22 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 
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6 Παξάδνζε δεπγψλ 

θαισδίνπ απφ 

πθηζηάκελν ΔΚ 

Γηα θάζε ΔΖ 1/11 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

1/22 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

7 Παξάδνζε δεπγψλ 

θαισδίνπ ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ 

απαηηείηαη 

πινπνίεζε λένπ  

ΔΚ ρσξίο επέθηαζε 

/ ζχκπηπμε ΓΚΟ 

Γηα θάζε ΔΖ 1/11 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

1/22 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

8 Παξάδνζε δεπγψλ 

θαισδίνπ ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ 

απαηηείηαη 

πινπνίεζε λένπ  

ΔΚ θαη επέθηαζε / 

ζχκπηπμε ΓΚΟ 

Γηα θάζε ΔΖ 1/11 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

1/22 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

9 Παξνρή ΚΟΗ θαη 

ζχλδεζε ίλαο 

Γηα θάζε ΔΖ 1/11 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

1/22 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

10 χλδεζε Ίλαο ζε 

πθηζηάκελν ΚΟΗ 

Γηα θάζε ΔΖ 1/11 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

1/22 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

11 Παξνρή εζσηεξηθνχ 

θαισδίνπ γηα 

Backhaul  

Γηα θάζε ΔΖ 1/11 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

1/22 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

12 Παξνρή εζσηεξηθνχ 

θαισδίνπ γηα 

αζπξκαηηθφ 

Backhaul 

Γηα θάζε ΔΖ 1/11 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

1/22 ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΣνΒ πνπ 

παξαδφζεθαλ ηνλ επφκελν 

κήλα επί ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πάγην ηέινο 

Οη ξήηξεο ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. 

 

4.3 ΒΛΑΒΖ ΔΚΣ,  ΚΟΗ 

 

4.3.1. Υξόλνο Άξζεο Βιάβεο 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο, νξίδνληαη νη παξαθάησ ρξφλνη άξζεο βιάβεο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

πλδεηηθνχ Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ (ΔΚΣ) θαη ηνπ Καισδίνπ Οπηηθψλ Ηλψλ (ΚΟΗ).  
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Xξόλνο άξζεο βιάβεο (repair fault) :  Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηηο 07.20 πκ ηεο 

πξψηεο εξγαζίκνπ εκέξαο κεηά ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ , κέρξη ηελ ψξα πνπ ζα 

εκθαληζηεί ζην Π.. ΟΣΔ  ε άξζε ηεο βιάβεο 

Αλελεξγόο ρξόλνο βιάβεο (νut of service) : Σν ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαζπζηέξεζεο άξζεο ηεο 

βιάβεο «κε ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ» ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 2 ηνπ  παξφληνο 

παξαξηήκαηνο  

Πξαγκαηηθόο ρξόλνο άξζεο βιάβεο : Ο ρξφλνο άξζεο βιάβεο κείνλ ν αλελεξγφο ρξφλνο βιάβεο 

 

Πίλαθαο 10: ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΗ ΥΡΟΝΟΗ ΑΡΖ ΒΛΑΒΖ ΔΚΣ / ΔΚ  

 

Σνπηθφο Βξφρνο 
Πξαγκαηηθνί Υξφλνη άξζεο βιάβεο ζην 85% 

ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ  

Δζσηεξηθφ πλδεηηθφ Καιψδην Σεξκαηηζκνχ  

/ Δζσηεξηθφ πλδεηηθφ Καιψδην  
2 ΔΖ 

ην πνζνζηφ 85%, πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγγειζείζεο βιάβεο πνπ δηαπηζησκέλα δελ νθείινληαη ζε 

«ππαηηηφηεηα ΟΣΔ» 

 

Πίλαθαο 10α: ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΗ ΥΡΟΝΟΗ ΑΡΖ ΒΛΑΒΖ ΚΟΗ / Kαιώδην Αζπξκαηηθνύ 

Backhaul  

Σνπηθφο Βξφρνο 
Πξαγκαηηθνί Υξφλνη άξζεο βιάβεο ζην 

85% ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ  

Καιψδην Οπηηθψλ ηλψλ ζπλεγθαηάζηαζεο- ΦΤΠ 

/ Kαιψδην Αζπξκαηηθνχ Backhaul 
1 ΔΖ 

ην πνζνζηφ 85%, πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγγειζείζεο βιάβεο πνπ δηαπηζησκέλα δελ νθείινληαη ζε 

«ππαηηηφηεηα ΟΣΔ» 

 

4.3.2. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΛΑΒΖ   

 

1.Αξρηθά ν Σ.Π. νθείιεη λα δηεξεπλήζεη κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη 

θαη λα εληνπίζεη ηε βιάβε.  ηελ πεξίπησζε πνπ εληνπίδεηαη βιάβε ζε ηκήκα επζχλεο γίλεηαη 

αλαγγειία ηεο βιάβεο απφ ηνλ Σ.Π. 

2.Ζ  αλαγγειία ηεο βιάβεο εηζάγεηαη απφ ηνλ Σ.Π. ζην Π.. ΟΣΔ 

3.Ζ  αλαγγειία ηεο βιάβεο εηζάγεηαη 24 * 7 * 365 

4.Ζ  αλαγγειία πνπ εηζάγεηαη ζε κε ΔΖ & ΔΧ, ππνινγίδεηαη φηη θαηαηέζεθε ηελ επφκελε ΔΖ 

5. Με ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, ν Σ.Π. ζα παξέρεη ζηνλ ΟΣΔ φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο 

φπσο ζπκπηψκαηα βιάβεο, κεηξήζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηήζεη. Γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, ν ΟΣΔ πξφθεηηαη λα δηακνξθψζεη ζρεηηθφ 

ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζα ζπκπιεξψλεη ν Σ.Π. 

 

4.3.3. ΡΖΣΡΔ  

 

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ άξζεο βιάβεο (πίλ. 10, 10α) ησλ ΔΚΣ/ΔΚ θαη 

ΚΟΗ/ Kαιψδην Αζπξκαηηθνχ Backhaul απφ ηνλ ΟΣΔ, θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ζε βάξνο ηνπ θαη ππέξ 

ηνπ ΣΠ, πνηληθή ξήηξα, ε νπνία ππνινγίδεηαη γηα θάζε Σ.Π., ζχκθσλα κε ηνπο  παξαθάησ πίλαθεο 11 

θαη 11α..  

 

Ζ ππέξβαζε ππνινγίδεηαη επί ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ άξζεο ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ ζε ΔΖ ησλ 

ηνπηθψλ βξφρσλ, σο εμήο :  
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Πίλαθαο 11α – ΔΚΣ  / ΔΚ (ζην 85% ησλ αλαγγειζεηζώλ βιαβώλ κε ηελ κηθξόηεξε 

θαζπζηέξεζε) 

 

Τπέξβαζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ άξζεο 

ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ ζε ΔΖ 

Ρήηξα*   γηα ηηο 

πεξηνρέο Α&Β ηνπ 

πίλαθα 1                          

Ρήηξα*   γηα ηηο 

πεξηνρέο Γ&Γ ηνπ 

πίλαθα 1                          

1
ε-

 4
ε
 1/11 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

1/22 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

Γηα ηελ 5
ε 

θαη κεηά
 
 1/6 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

1/11 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

*Δπί ηνπ κεληαίνπ παγίνπ ηέινπο φισλ ησλ ΣνΒ πνπ ιεηηνπξγνχλ πάλσ ζην ΔΚΣ / ΔΚ 

 

Πίλαθαο 11β –ΚΟΗ ζπλεγθαηάζηαζεο – ΦΤΠ / Kαιώδην Αζπξκαηηθνύ Backhaul 

(ζην 85% ησλ αλαγγειζεηζώλ βιαβώλ κε ηελ κηθξόηεξε θαζπζηέξεζε) 

 

Τπέξβαζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ άξζεο 

ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ ζε ΔΖ 

Ρήηξα*   γηα ηηο 

πεξηνρέο Α&Β ηνπ 

πίλαθα 1                          

Ρήηξα*   γηα ηηο 

πεξηνρέο Γ&Γ ηνπ 

πίλαθα 1                          

1
ε-

 4
ε
 1/11 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

1/22 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

Γηα ηελ 5
ε 

θαη κεηά
 
  1/6 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

1/11 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

*Δπί ηνπ κεληαίνπ παγίνπ ηέινπο φισλ ησλ ΣνΒ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην ΚΟΗ / Kαιψδην 

Αζπξκαηηθνχ Backhaul 

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ ξεηξψλ ζα γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε ( εηήζην δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο).  

 

4.4.  ΒΛΑΒΔ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

 

4.4.1 Υξόλνη Άξζεο Βιάβεο  

 

Ζ παξνχζα ζπκθσλία αθνξά ζε βιάβεο DSLAM πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε Δηθνληθή 

πλεγθαηάζηαζε. 

 

H αλαγγειία ηεο βιάβεο γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο αηηήζεσλ Π.. ΟΣΔ . 

 

Ο πξαγκαηηθφο ρξφλνο άξζεο βιάβεο, νξίδεηαη σο : Ζ ρξνληθή δηάξθεηα άξζεο βιάβεο κείνλ ηε 

ρξνληθή θαζπζηέξεζε κε ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 2 ηνπ  

παξφληνο παξαξηήκαηνο  

 

Οη βιάβεο δηαθξίλνληαη ζε : 

 

Κξίζηκεο βιάβεο: νη βιάβεο νη νπνίεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ Σ.Π πξνο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Γηα ηηο ελ ιφγσ βιάβεο ε άξζε ηνπο  

(πξαγκαηηθφο ρξφλνο άξζεο ηεο βιάβεο) πξαγκαηνπνηείηαη  

 εληφο 6 σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, φηαλ ε αλαγγειία γίλεηαη ζε εξγάζηκεο ψξεο 

  εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο, φηαλ ε αλαγγειία γίλεηαη ζε κε εξγάζηκεο ψξεο.  

 

Γεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο βιάβεο (φιεο νη ππφινηπεο βιάβεο πιελ ησλ θξίζηκσλ βιαβψλ). Γηα ηηο ελ 

ιφγσ βιάβεο ε άξζε ηνπο  (πξαγκαηηθφο ρξφλνο άξζεο ηεο βιάβεο) πξαγκαηνπνηείηαη  
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 εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο (1 ΔΖ)   απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, φηαλ ε 

αλαγγειία γίλεηαη ζε εξγάζηκεο ψξεο 

  εληφο ησλ επφκελσλ δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ, φηαλ ε αλαγγειία γίλεηαη ζε κε εξγάζηκεο 

ψξεο.  

Δπίζεο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 Άζθνπε κεηαθίλεζε θαη απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΣΔ ζα βαξχλεη ηνλ Πάξνρν. 

 Οη πξναλαθεξφκελνη ρξφλνη δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε ζπκβάλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο.  

 

4.4.2. ΡΖΣΡΔ 

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ππέξβαζε απφ ηνλ ΟΣΔ ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ άξζεο βιάβεο, 

θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ζε βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηνπ ΣΠ, πνηληθή ξήηξα,  ε νπνία ππνινγίδεηαη, γηα θάζε 

Σ.Π. σο αθνινχζσο (πίλαθεο 12 – 13).  

 

ΠΗΝΑΚΑ 12 – ΚΡΗΗΜΔ ΒΛΑΒΔ  

 

Τπέξβαζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ άξζεο 

ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ  

Ρήηξα*   γηα ηηο 

πεξηνρέο Α&Β ηνπ 

πίλαθα 1  

Ρήηξα*   γηα ηηο 

πεξηνρέο Γ&Γ ηνπ 

πίλαθα 1  

6 έσο 30 ψξεο  1/11 γηα θάζε 6 ψξεο 

θαζπζηέξεζεο 

1/22 γηα θάζε 6 ψξεο 

θαζπζηέξεζεο 

κεγαιχηεξε ησλ 30 σξψλ  1/6 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

1/11 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

*Δπί ηνπ κεληαίνπ παγίνπ ηέινπο φισλ ησλ ιεηηνπξγνχλησλ ΣνΒ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε βιάβε  

 

ΠΗΝΑΚΑ 13– ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΑ ΖΜΑΗΑ ΒΛΑΒΔ  

 

Τπέξβαζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ άξζεο 

ησλ αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ ζε ΔΖ 

Ρήηξα* γηα ηηο πεξηνρέο 

Α&Β ηνπ πίλαθα 1                          

Ρήηξα*   γηα ηηο 

πεξηνρέο Γ&Γ ηνπ 

πίλαθα 1                          

1
ε-

 4
ε
 1/11 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

1/22 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

Γηα ηελ 5
ε 

θαη κεηά
 
 1/6 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

1/11 γηα θάζε ΔΖ 

θαζπζηέξεζεο 

*Δπί ηνπ κεληαίνπ παγίνπ ηέινπο φισλ ησλ ιεηηνπξγνχλησλ ΣνΒ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε βιάβε  

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ ξεηξψλ ζα γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε ( εηήζην δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο).  

 

5.    ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ (ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΡΖΣΡΧΝ 

 

Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ ξεηξψλ  γίλεηαη κέζσ εηεζίσλ πεξηνδηθψλ εθθαζαξίζεσλ (πίζησζε), θαη 

πηζηψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Σ.Π γηα ην αληίζηνηρν πξντφλ.  

 

Σα κέξε ζπκθσλνχλ φηη νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα είλαη εχινγεο θαη δίθαηεο. 

Ζ θαηαβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δελ πεξηνξίδεη ζε ηίπνηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ Σ. Π λα επηδηψμεη απνθαηάζηαζε ηπρφλ επηπιένλ δεκίαο ηελ νπνία ππέζηε απφ ηελ κε 

πξνζήθνπζα εθπιήξσζε (κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 
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Ζ πεξηνδηθή εθθαζάξηζε (πίζησζε), ζα πξαγκαηνπνηείηαη, σο εμήο :  

i. O Σ.Π. ζα απνζηέιιεη ζηνλ ΟΣΔ, κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ δεπηέξνπ κήλα θάζε 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο:  

i.1. πγθεληξσηηθφ πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη ν ππνινγηζκφο ησλ βξφρσλ εθηφο SLA (A), 

θαζψο θαη ην χςνο ησλ ηπρφλ ξεηξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ Παξάξηεκα, πνπ δεηάεη 

απφ ηνλ ΟΣΔ. Δπίζεο ζηνλ ίδην πίλαθα ζα πεξηέρεηαη ν αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ Α, ην χςνπο ησλ 

ξεηξψλ,  φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην παξφλ παξάξηεκα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ Α θαη ηνπ χςνπο ησλ ξεηξψλ θαζψο επίζεο θαη φια ηα απαηηνχκελα ζρεηηθά ζηνηρεία 

πνπ εηζήρζεζαλ ζην Π.. ΟΣΔ. 

 

i.2. πγθεληξσηηθφ πίλαθα βιαβψλ (φισλ ησλ βιαβψλ γηα ηηο νπνίεο δίδεηαη κε ηελ παξνχζα 

πξνζθνξά SLA) πνπ ήξζεζαλ απφ ηνλ ΟΣΔ θαη νη νπνίεο αλαγγέιζεθαλ ζηνλ ΟΣΔ ην πξνεγνχκελν 

έηνο θαη ζηελ άξζε ησλ νπνίσλ δηαπηζηψζεθε ππέξβαζε ηνπ ζπκθσλεκέλνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

άξζεο βιάβεο (φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα). ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ζα εκθαλίδνληαη φια 

ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία πνπ εηζήρζεζαλ ζην Π.. ΟΣΔ  θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ ππέξβαζε.   Δπίζεο ζηνλ πίλαθα ζα  πεξηέρεηαη αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ξεηξψλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ Παξάξηεκα. 

 

ii. O Σ.Π. ζα απνζηέιιεη ζηνλ ΟΣΔ, κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ ηξίηνπ κήλα θάζε 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα φισλ ησλ ηχπσλ ησλ ζπλεγθαηαζηάζεσλ θαη ζπλαθψλ 

ππεξεζηψλ ζπλεγθαηάζηαζεο (ζπλδεηηθψλ θαισδίσλ,  ΦΤΠ θ.α)  πνπ παξαδφζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη γηα ηα νπνία δηαπηζηψζεθε ππέξβαζε ηνπ ζπκθσλεκέλνπ πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπο (φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα). ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ζα 

εκθαλίδνληαη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία πνπ εηζήρζεζαλ ζην Π.. ΟΣΔ θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη ηελ ππέξβαζε.  Δπίζεο ζηνλ πίλαθα ζα  πεξηέρεηαη αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο 

ξεηξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ Παξάξηεκα.  

 

iii.  Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πην πάλσ αλαθεξνκέλσλ εκεξνκεληψλ θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ζηαιεί 

απαηηήζεηο ηαθηνπνίεζεο ξεηξψλ, ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ξεηξψλ. 

iv.  Δθπξφζεζκε ππνβνιή ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή. 

v. Οη πίλαθεο ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη ζηνλ Σ.Π. 

εγγξάθσο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο θαη ζα πηζηνπνηείηαη κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο ηνπο.  

vi. Δληφο ηνπ ηέηαξηνπ κήλα θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ν ΟΣΔ ζα νινθιεξψλεη ηνλ έιεγρν ησλ 

πηλάθσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ιεηηνπξγνχληεο ηνπηθνχο βξφρνπο θαη ηηο βιάβεο πνπ απεζηάιεζαλ ζηνλ 

ΟΣΔ ηνλ δεχηεξν κήλα ηνπ έηνπο θαη ηνπο νπνίνπο ππέβαιιε σο ηα  αλσηέξσ ζεκεία i.1 θαη i.2 ν Σ.Π. 

vii. Δληφο ηνπ πέκπηνπ κήλα θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ν ΟΣΔ ζα νινθιεξψλεη ηνλ έιεγρν ησλ 

πηλάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλεγθαηαζηάζεηο, θαη ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ζπλεγθαηάζηαζεο πνπ 

απεζηάιεζαλ ζηνλ ΟΣΔ ηνλ ηξίην κήλα ηνπ έηνπο θαη ηνπο νπνίνπο ππέβαιε σο ην αλσηέξσ ζεκείν ii 

ν Σ.Π. 

ix.   ε  πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π. θαη ν ΟΣΔ ζπκθσλήζνπλ σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ξεηξψλ: Θα 

πηζηψλεηαη ν επφκελνο ινγαξηαζκφο ηνπ Σ.Π., κε ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο εθθαζάξηζεο θαη ζα 

ελεκεξψλεηαη ν Σ.Π.. 

x.   ε  πεξίπησζε φπνπ ν Σ.Π. θαη ν ΟΣΔ δελ ζπκθσλήζνπλ σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ξεηξψλ 

ηφηε γηα ηα πνζά ησλ ξεηξψλ πνπ δελ ακθηζβεηνχληαη πηζηψλεηαη άκεζα ν επφκελνο ινγαξηαζκφο ηνπ 

Σ.Π.  Γηα ηα πνζά ησλ ξεηξψλ πνπ δελ ππάξρεη ζπκθσλία: 

o Θα ελεκεξψλεηαη ν Σ.Π. εγγξάθσο εληφο ησλ πξψησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ ηνπ πέκπηνπ 

κήλα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο γηα ηα πνζά ησλ πεξηπηψζεσλ i.1, i.2 θαη εληφο ησλ πξψησλ 

δεθαπέληε (15)  εκεξψλ ηνπ έθηνπ κήλα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο γηα ηα πνζά ηεο 
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πεξίπησζεο ii. θαη ε δηαθνξά ζα παξαπέκπεηαη ζηελ Μηθηή επηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ηεο ελφηεηαο 4.4. 

o ε πεξίπησζε πνπ ε Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ επηιχζεη ηελ δηαθνξά,  ε 

επίιπζε ζα βεβαηψλεηαη εγγξάθσο θαη απφ ηα δχν κέξε θαη ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία 

ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ ππφ ix.  

o ε πεξίπησζε πνπ ε Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ επηιχζεη ηελ δηαθνξά, εηο βάξνο 

ηνπ Σ.Π.,  ε επίιπζε ζα βεβαηψλεηαη εγγξάθσο θαη απφ ηα δχν κέξε θαη ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο δηαθνξάο. 

o ε πεξίπησζε κε επίιπζεο ηεο Γηαθνξάο, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν  1.10 

ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 15 
 

ΑΗΣΖΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΤΣΖΜΑ 
 

 



 133 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 16 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΦΤΗΚΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

16.1. ΓΔΝΗΚΑ 

 

Ζ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο (Φ..) πξνυπνζέηεη ηε δηαζεζηκφηεηα 

ρψξνπ ζην Αζηηθφ Κέληξν γηα ην νπνίν δεηείηαη, θαζψο θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ. Ζ  

εμέηαζε γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ ΟΣΔ, ζα γίλεηαη κε θξηηήξηα ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ηελ επθνιία ζηελ πξνζπέιαζε.  

 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ γηα θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε ζε έλα Αζηηθφ Κέληξν (Α/Κ) 

δηαθέξνπλ  αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ. 

 

ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ε ζπλνιηθή  ηππηθή επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ Φ.. είλαη 50 m
2
 ζηα Α/Κ 

Αηηηθήο  θαη Θεζζαινλίθεο θαη 30 m
2
 ζηα Α/Κ ηεο ππφινηπεο ρψξαο θαη ζα ιακβάλεηαη 

κέξηκλα γηα δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ρψξνπ. Χο ειάρηζηνο ρψξνο, ν νπνίνο κπνξεί λα 

θηινμελήζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ΣΖΛΔΠ/ΚΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ (ΣΠ), νξίδνληαη ηα 20 m
2
, κε 

ηε κηθξφηεξε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ Φ... ηνπιάρηζηνλ ηα 2,80m. ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο 

θακπίλαο ΣΠ ζην πξναχιην ρψξν ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ, ζα δηαηίζεηαη ηθαλφο ρψξνο φρη 

κηθξφηεξνο απφ ηξία κέηξα (3) η.κ. (2 x 1,5 κέηξα). 

 

Απφ ηνλ δηαζέζηκν ρψξν ηεο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο, ζα δηαηίζεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σ.Π. ζπγθεθξηκέλνο ηππνπνηεκέλνο ρψξνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

ηθξησκάησλ (βι. παξ. 5). 

 

Σν ρψξν Φ.. δε ζα πξέπεη λα δηαηξέρνπλ ζσιελψζεηο χδξεπζεο ή απνρέηεπζεο. ε πεξίπησζε 

πνπ θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ηφζν γηα ηελ θάιπςή ηνπο 

φζν θαη ηελ παξνρέηεπζή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο δηαξξνψλ.   

 

Οη νδεχζεηο κέρξη ην ρψξν Φ.. θαισδηψζεσλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπµάησλ ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη µε αλεμάξηεηεο ζράξεο (βι. παξ. 6 & 7) αµθφηεξεο γεησµέλεο ζηε γείσζε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θηηξίνπ θαη ζα. πξέπεη λα εηζέξρνληαη ζην ρψξν µε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηε γεληθή 

εξγνλνκία.  Μεηαμχ ηνπο ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη ηθαλή απφζηαζε πξνο απνθπγή πξνβιεµάησλ 

απφ επαγσγηθά ξεχκαηα Οη αλαγθαίεο νπέο γηα ηελ είζνδν θαη δηέιεπζε ησλ ζρεηηθψλ ζραξψλ 

θαη θαισδηψζεσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη µε θαηάιιεια ειαζηηθά παξεκβχζµαηα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ηφζν ε «απνµφλσζε» ηνπ ρψξνπ φζν θαη ε εχθνιε επαχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ.  

 

16.2.  ΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

16.2.1  ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ-ΓΔΝΗΚΑ  

 

Ο ρψξνο πνπ ζα δηαηεζεί γηα Φ.. πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ειεχζεξνο απφ πηζαλή άιιε 

ρξήζε. 

 

Ο ρψξνο πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε θακπίλαο ζηνλ πξναχιην ρψξν, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα είλαη ειεχζεξνο απφ πηζαλή άιιε ρξήζε θαη ζα ηνπ παξέρνληαη νη επθνιίεο 

ηθαλήο ζχλδεζε AC ηζρχνο, γείσζεο, θαη πξφζβαζεο απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηεο θακπίλαο θαζψο 

θαη ζχλδεζεο νπηηθήο ίλαο, ζπλδεηηθνχ θαισδίνπ ραιθνχ κέζσ θξεαηίνπ πιεζίνλ ηεο θακπίλαο 



 134 

έσο ην θξεάηην ΦΤΠ, ζπλδεηηθνχ θαισδίνπ κεηάδνζεο γηα ηελ ζχλδεζε είηε κε κέζα 

κεηάδνζεο ΟΣΔ είηε κε ηδία κέζα ηνπ ΣΠ. 

 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ ζα εθπνλνχληαη. 

 

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ είλαη ζπλήζσο απνμειψζεηο 

ηνηρνπεηαζκάησλ, δαπέδσλ, ςεπδνξνθψλ, θαζαηξέζεηο ηνίρσλ, δηαλνίμεηο θνπθσκάησλ, 

θαηαζθεπή λέσλ δηαρσξηζηηθψλ ηνηρνπεηαζκάησλ, ηνπνζέηεζε ςεπδνπαηψκαηνο, ςεπδνξνθήο, 

λέαο πφξηαο εηζφδνπ, αιιαγή ή θαη πξνζζήθε πνξηψλ ζε φκνξνπο ρψξνπο, δηαλνίμεηο νπψλ ζε 

ηνηρνπνηίεο ή πιάθεο ζθπξνδέκαηνο, ηνπνζεηήζεηο ζραξψλ θαη νδεχζεηο θαισδίσλ, 

ρξσκαηηζκνί. 

 

Δθηφο ησλ εξγαζηψλ ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ Φ.. ζα εθηεινχληαη θαη φιεο νη εξγαζίεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ππξνπξνζηαζία ησλ γεηηνληθψλ κε 

ην ρψξν Φ.. ρψξσλ Ο.Σ.Δ. (Νέα δηαρσξηζηηθά ππξάληνρα ηνηρνπεηάζκαηα αζθαιείαο, 

δηαλνίμεηο θνπθσκάησλ, αιιαγή ή θαη πξνζζήθε πνξηψλ θιπ.) 

 

16.2.2 ΣΟΗΥΧΜΑΣΑ  

 

Σα λέα δηαρσξηζηηθά ηνηρνπεηάζκαηα γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ  ρψξνπ Φ.. ζα είλαη ππξάληνρα 

60 ιεπηψλ απφ ηελ πιάθα δαπέδνπ σο ηελ πιάθα νξνθήο ή ηε δνθφ. Θα απνηεινχληαη  

(μεθηλψληαο απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ρψξνπ ηεο Φ..) απφ δηπιή ππξάληνρε γπςνζαλίδα 

12,5 ριζη ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ γπςνζαλίδαο κε νξζνζηάηε 75x50 αλά 60 εθ., ζε ζηξσηήξα 

75x40, κφλσζε πεηξνβάκβαθα 50 ριζη θαη βάξνπο 48 Kg/m2, ζθειεηφ θνηινδνθψλ 60x60 αλά 

60 εθ., γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 2 ριζη, θαη δηπιή ππξάληνρε γπςνζαλίδα 12,5 ριζη  ζε 

κεηαιιηθφ ζθειεηφ γπςνζαλίδαο κε νξζνζηάηε 75x50 αλά 60 εθ., ζε ζηξσηήξα 75x40 ριζη. 

 

16.2.3 ΓΑΠΔΓΟ / ΟΡΟΦΖ  

 

ην ρψξν Φ.. ζα ηνπνζεηείηαη ςεπδνδάπεδν χςνπο 40 cm, αλάινγσλ πξνδηαγξαθψλ κε ην 

ηνπνζεηνχκελν ςεπδνδάπεδν ζε ρψξνπο ςεθηαθήο ηερληθήο ηχπνπ EWSD ηνπ Ο.Σ.Δ. Σν 

ςεπδνδάπεδν ζα απνηειείηαη απφ πιάθεο 60cm x 60cm, ζε αληίζηνηρν κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη 

κέζα απφ απηφ ζα γίλεηαη ε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ θαζψο θαη ησλ θαισδηψζεσλ-

ζσιελψζεσλ ηνπ θιηκαηηζκνχ.  

 

Πεξηκεηξηθά ζα ηνπνζεηνχληαη δξχηλα, πιαζηηθά (1,2εθ.) ή απφ MDF πξνβακέλα ηππνπνηεκέλα 

ζνβαηεπηά, χςνπο 7cm κε ζηξνγγπιεκέλε ηελ πάλσ αθκή ηνπο . 

 

Καη‟ εμαίξεζε ζε κηθξά, απνκαθξπζκέλα Α/Κ, φπνπ ν ΟΣΔ δελ εγθαζηζηά ςεπδνδάπεδν ζε 

αληίζηνηρνπο ρψξνπο, δελ ζα ηνπνζεηείηαη ςεπδνδάπεδν. Αλη‟ απηνχ ζα αθνινπζνχληαη νη 

ιχζεηο πνπ εθαξκφδνληαη θαη απφ ηνλ Ο.Σ.Δ. ζε φια ηα είδε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Φεπδνξνθή ζα ηνπνζεηείηαη εθεί πνπ ην χςνο ηνπ ρψξνπ ην επηηξέπεη. To ειάρηζην θαζαξφ 

χςνο ηνπ ρψξνπ απφ ην ςεπδνδάπεδν κέρξη ηελ ςεπδνξνθή πξέπεη λα  είλαη 3,00κ. θαη ε 

ειάρηζηε απφζηαζε  κεηαμχ ςεπδνξνθήο θαη  δνθψλ πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζην ρψξν 20εθ. 

 

Ζ ςεπδνξνθή ζα απνηειείηαη απφ ερναπνξξνθεηηθέο πιάθεο νξπθηψλ ηλψλ, πάρνπο 15ριζη. 

ρσξίο ακίαλην, δηαζηάζεσλ (60Υ60)cm., ρξψκαηνο ιεπθνχ, ρσξίο παηνχξα, ζε κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ ηππνπνηεκέλεο αλάξηεζεο πεηαινχδαο κε έλζεηα θσηηζηηθά ςεπδνξνθήο,  ζε ζέζεηο 

πνπ  εμππεξεηνχλ ην θσηηζκφ ησλ ηθξησζεηξψλ (βι. παξ. 7.4). 



 135 

 

16.2.4 ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ  

 

Ζ πφξηα εηζφδνπ ηνπ ρψξνπ ζα είλαη κνλφθπιιε (ή δίθπιιε) ειάρηζηνπ θαζαξνχ πιάηνπο 1,00 

m θαη χςνπο 2,15 έσο 2,20 m, ππξαζθαιείαο 60 min, κε πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, κε 

θνξά αλνίγκαηνο πξνο ηα έμσ.  

 

Ζ πφξηα ζα θέξεη εμσηεξηθά ππξάληνρν ζηαζεξφ πφκνιν θαη εζσηεξηθά κπάξα παληθνχ. 

 

Νέεο πφξηεο κεηαιιηθέο αζθαιείαο, κνλφθπιιεο ή δίθπιιεο αλνηγφκελεο, ηππνπνηεκέλεο 

εκπνξίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ φκνξσλ ρψξσλ ή ησλ ρψξσλ ζηε δηαδξνκή 

πξνο ην ρψξν Φ.., ζε αληηθαηάζηαζε ησλ μχιηλσλ πξεζζαξηζηψλ πνπ ζπλήζσο ππάξρνπλ, 

κεηά απφ ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο ηνηρνπνηίεο (απνμειψζεηο παιαηψλ, 

αλάινγα «κεξεκέηηα» –ηειεηψκαηα θιπ).  

 

Σν άλνηγκα ηεο πφξηαο εηζφδνπ ζα γίλεηαη κε καγλεηηθή θάξηα ειέγρνπ. 

 

Σα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ζα ζπληεξνχληαη θαη ζα ζηεγαλνπνηνχληαη, εθ‟ φζνλ απηφ είλαη 

εθηθηφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα αληηθαζίζηαληαη κε λέα κε δηπινχο παινπίλαθεο 5 - 10 - 5 

mm, ιακβαλνκέλεο πάληα ππ‟ φςηλ ηεο αηζζεηηθήο ησλ φςεσλ ηνπ θηηξίνπ.  

 

Θα ηνπνζεηνχληαη ζε φια ηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ηνπ ρψξνπ Φ.. νξηδφληηεο πεξζίδεο 

αινπκηλίνπ. 

 

ε πεξίπησζε ηζνγείνπ ρψξνπ ζα ηνπνζεηείηαη  ζηα παξάζπξα κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα 

εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

16.2.5  ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

 

Οη ρξσκαηηζκνί ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

 Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκψλ ζε φιεο ηηο ππάξρνπζεο ηνηρνπνηίεο ησλ ππφ δηακφξθσζε ρψξσλ 

κε πιαζηηθφ ρξψκα.  

 Υξσκαηηζκφο φισλ ησλ λέσλ επηθαλεηψλ γπςνζαλίδαο εζσηεξηθά (ζηνπο ππφ δηακφξθσζε 

ρψξνπο) θαη εμσηεξηθά (ζηνπο φκνξνπο ρψξνπο) κε πιαζηηθφ ζπαηνπιαξηζηφ. 

 Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκνχ νξνθήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηνπνζεηεζεί ςεπδνξνθή ζην 

ρψξν, κε ιεπθφ αθξπιηθφ ρξψκα αλ πξφθεηηαη γηα νξνθή απφ εκθαλέο νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα ή κε ιεπθφ πιαζηηθφ ρξψκα αλ πξφθεηηαη γηα επηρξηζκέλε νξνθή.  

 Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκνχ ησλ ππαξρνπζψλ ζηδεξέλησλ επηθαλεηψλ κεηά ηελ θαηάιιειε 

πξνεξγαζία κε ληνπθφρξσκα . 

 Υξσκαηηζκφο  κε ληνπθφρξσκα ζε φιεο ηηο λέεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο -επηθάλεηεο. 

 

16.3 ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ 

 

Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε δχν ηνπιάρηζηνλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θιεηζηνχ ειέγρνπ, 

DOWN FLOW, αλαθπθινθνξίαο, δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (SPLIT), νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ην 

εθιπφκελν ζεξκηθφ θνξηίν ησλ κεραλεκάησλ θαη ηηο απψιεηεο ησλ ρψξσλ. Mία κνλάδα ζα 

είλαη εθεδξηθή ελψ ζα ελαιιάζζνληαη σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπο.  

 

Οη κνλάδεο ζα ξπζκίδνληαη ζηηο παξαθάησ ζπλζήθεο: 
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Θεξκνθξαζία θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ: 

Set point: 24◦C  

High alarm limit: 29◦C  
Low alarm limit: 19◦C 
 

Τγξαζία θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ: 

Set point: 45%  

High alarm limit: 60%  

Low alarm limit: 30% 

 

16.4 ΓΟΜΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ  

 

Ο Υψξνο Φ.. ζα απνηειεί απηνηειέο ππξνδηακέξηζκα 60 ιεπηψλ. 

 

Οη ηνηρνπνηίεο κπαηηθήο νπηνπιηλζνδνκήο, ηα δηαρσξηζηηθά ηνηρνπεηάζκαηα θαη  ε πφξηα 

εηζφδνπ ζα είλαη ππξάληνρα γηα 60 ιεπηά. Σν θελφ θάησ απφ ηελ πφξηα, κεηαμχ  

ςεδνπαηψκαηνο θαη πιάθαο δαπέδνπ, ζα θιείλεη κε δηπιή ππξάληνρε γπςνζαλίδα . 

 

ην ρψξν ζα ηνπνζεηνχληαη δχν (2) θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο (CO2) 

ησλ 6 Kg.  

 

Δπάλσ απφ ηε πφξηα εηζφδνπ ζα ηνπνζεηείηαη θσηηζκφο αζθαιείαο (κε απηφλνκν θσηηζηηθφ) 

θαη ζήκαλζε ΔΥΗΣ. 

 

16.5 ΗΚΡΗΧΜΑΣΑ – ΗΚΡΗΧΔΗΡΔ - ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ  

 

 Σα ηθξηώκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ  ηνπ Σ.Π., ζα είλαη ηππνπνηεκέλα θαηά 

ETSI ETS 300 119 κε δηαζηάζεηο ηθξηώκαηνο Πιάηνο ρ Βάζνο : 600mmx300mm. Οη 

ηθξησζεηξέο ζα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 0,80κ. ώζηε κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ησλ 

ηθξησκάησλ  λα πθίζηαληαη δηάδξνκνη πξόζβαζεο πιάηνπο όρη κηθξόηεξνπ ησλ 80 cm. 

 

Οη ηθξησζεηξέο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην ρψξν ζα έρνπλ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία (ζηήξημε ζε 

νξνθή θαη δάπεδν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο εγθαηάζηαζεο ηθξησζεηξψλ ηνπ Ο.Σ.Δ.). Ο 

Σ.Π. είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αληηζεηζκηθή ζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζηελ 

ηθξησζεηξά ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΟΣΔ. 



 137 

16.6 ΚΑΣΑΝΔΜΖΣΔ 

 

 Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε νπηηθνχ θαηαλεκεηή νξηδφληηνπ ηχπνπ γηα εγθαηάζηαζε ζε 

ηθξίσκα ηππνπνηεκέλν θαηά ETSI, κε απαξηία πιηθνχ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ αληίζηνηρσλ 

Καισδίσλ Οπηηθψλ Ηλψλ κε έλδεημε ηνπ πιήζνπο ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε αξηζκνχ νπηηθψλ ηλψλ 

θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ νπηηθνχ connector. 

 

Σν Καιψδην Οπηηθψλ Ηλψλ ηνπνζεηείηαη ζε ζράξα ή ζε πιαζηηθφ θαλάιη θαη νδεγείηαη, θαηά 

θαλφλα δηά κέζνπ ηνπ ςεπδνδαπέδνπ, εθηφο ηνπ ρψξνπ Φ.. θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Φξεάηην 

Τπνδνρήο Παξφρσλ (ΦΤΠ), φπνπ θαηαζθεπάδεηαη ν ζχλδεζκνο. 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ΦΤΠ είλαη ππεπζπλφηεηαο ηνπ ΟΣΔ θαη ζα παξαδίδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ 

παξάδνζε ηνπ ρψξνπ ηεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο. 

 

Ο αξρηθφο αξηζκφο ησλ δεπγψλ πνπ ζα είλαη ηεξκαηηζκέλα ζηνλ Γεληθφ θαηαλεκεηή ηνπ ΟΣΔ 

γηα ηνπο ρψξνπο Φ θαη ην βήκα επέθηαζεο απηψλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 

3.8.1α ηνπ παξφληνο.  

 

Σα θαιψδηα απηά, ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεινπ κεγέζνπο εζράξεο θαηά ηελ φδεπζή ηνπο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ κέρξη ην ρψξν Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο. ην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ 

Φ.. ηα θαιψδηα ζα νδεχνπλ ηαθηνπνηεκέλα θάησ απφ ην ςεπδνδάπεδν (εθηφο απφ ηηο ζέζεηο 

εηζφδνπ απηψλ ζην ρψξν Φ.., φπνπ ζα γίλεηαη ζπλαξκνγή αλάινγα κε ηελ φδεπζε ησλ 

εζραξψλ εθηφο ηνπ ρψξνπ απηνχ κε ηνπνζέηεζε, φπνπ απαηηείηαη, κηθξνχ κήθνπο εζράξαο απφ 

ηε ζέζε εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ ζην ρψξν Φ.. κέρξη ην ςεπδνδάπεδν).  

 

Οη εζράξεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαισδίσλ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθέο απφ 

εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ φδεπζε ησλ θαισδίσλ ελαιιαζζφκελνπ θαη ζπλερνχο 

ξεχκαηνο (AC & DC) νη νπνίεο κλεκνλεχνληαη ζηε ζπλέρεηα (παξ. 7). Μεηαμχ ηνπο ζα πξέπεη 

λα πθίζηαηαη ηθαλή απφζηαζε πξνο απνθπγή πξνβιεκάησλ απφ επαγσγηθά ξεχκαηα.  

 

Ο Ο.Σ.Δ. είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ρψξν γηα ηνλ Δλδηάκεζν Καηαλεκεηή (HDF) ζην 

ρψξν Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο, ζε πεξίπησζε εμαληιήζεσο ηνπ ήδε δηαζέζηκνπ, θαη‟ 

επέθηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο. 

 

ηελ νξηδφληηα πιεπξά ηνπ Γεληθνχ θαηαλεκεηή ηνπ Ο.Σ.Δ., ζα κηθηνλνκεζνχλ φια ηα 

δεπγάξηα ηα νπνία παξαρσξνχληαη ζηνλ Σειεπ. Πάξνρν κέζσ ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο. 

Ζ κηθηνλφκεζε ζα γίλεη κε ζχξκα κηθηνλφκεζεο (ξαδίξνπκ) θαηάιιεινπ ρξσκαηηζκνχ ελψ νη 

νξηνισξίδεο ησλ αδεζκνπνίεησλ δεπγψλ ζα επηζεκαλζνχλ κε θαηάιιεια βχζκαηα. 

 

16.7 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  

 

16.7.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

Ο Ο.Σ.Δ. γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο θακπίλαο ζηνλ πξναύιην ρώξν, ηνπ αλνξζσηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ηνπ θσηηζκνύ, ησλ ξεπκαηνδνηώλ θιηκαηηζκνύ θαη ηνπ πίλαθα 

ππξαλίρλεπζεο (εθόζνλ ηνπνζεηεζεί) ζα παξέρεη ελαιιαζζόκελε ηάζε από ην θύξην 

δίθηπν ηεο ΓΔΖ θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ΓΔΖ, από Δθεδξηθό Ζιεθηξνπαξαγσγό 

Εεύγνο (ΔΖΕ). Γηα ην ζθνπό απηό πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε επίηνηρνπ ειεθηξηθνύ 

πίλαθα AC. 

 



 138 

Οη αλάγθεο ζε ειεθηξηθή ηζρχ, φπσο ε επάξθεηα ηεο πθηζηάκελεο παξνρήο απφ ηε ΓΔΖ θαη ε 

επάξθεηα ηνπ ΔΖΕ, πξνβιέπνληαη ζε ζρεηηθή  κειέηε.  

 

Ο Ο.Σ.Δ. ζα δηαζέηεη παξνρή ηξνθνδνζίαο ζπλερνχο ξεχκαηνο DC θαη ην θφζηνο παξνρήο ζα 

βαξχλεη ηνλ Σειεπ. Πάξνρν. 

 

Ο Ο.Σ.Δ. ζα δηαζέηεη παξνρή ηξνθνδνζίαο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ηξηθαζηθήο παξνρήο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζεο θακπίλαο ζηνλ πξναχιην ρψξν θαη ην θφζηνο παξνρήο ζα βαξχλεη ηνλ Σειεπ. 

Πάξνρν. 

 

Γηα ηελ παξνρή ηξνθνδνζίαο ζπλερνχο ξεχκαηνο DC ζα ηνπνζεηεζεί ζην ρψξν θπζηθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο έλαο γεληθφο πίλαθαο δηαλνµήο DC ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 7.3.  

 

Οη θαισδηψζεηο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο AC θαη ζπλερνχο ξεχκαηνο DC απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο πίλαθεο ηνπνζεηνχληαη ζε αληίζηνηρεο αλεμάξηεηεο ζράξεο, επίηoηρεο θαη εληφο 

ηνπ ςεπδνδαπέδνπ (παξάιιεια κε ηηο ηθξησζεηξέο), ακθφηεξεο γεησκέλεο ζηε γείσζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ. 

 

Σα ηξνθνδνηηθά θαιψδηα AC θαη DC ζα εηζάγνληαη ζην ρψξν θαηά ην δπλαηφλ θνληά ζηνπο 

αληίζηνηρνπο πίλαθεο. 

 

Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αλαρσξήζεσλ 

θαη θνξηίσλ πνπ δεηνχληαη, ελψ ζα πεξηιακβάλεη θαη κεηξεηή ηεο ζπλνιηθήο ηνπ ρψξνπ AC 

θαηαλάισζεο.  

 

16.7.2  ΓΔΗΧΔΗ 

 

Θα εγθαηαζηαζεί ιάκα γείσζεο πεξηκεηξηθά θαη εζσηεξηθά ζην ρψξν θαζψο θνληά θαη ζηνλ 

ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο θακπίλαο ζηνλ πξναχιην ρψξν. Ζ πεξηκεηξηθή ιάκα γείσζεο ζα είλαη 

δηαζηάζεσλ 40x3mm ζα ζηεξεψλεηαη ζηνλ ηνίρν αλά πεξίπνπ 90cm θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζε 

χςνο 15-20cm πεξίπνπ θάησ απφ ην ςεπδνδάπεδν. ε πεξίπησζε πνπ ζπλαληά θελφ θάησ απφ 

θνχθσκα ε φδεπζε θαη ε ζηεξέσζή ηεο ζα γίλεηαη ζην δάπεδν. 

 

Ζ πεξηκεηξηθή ιάκα γείσζεο ζα ζπλδεζεί κε θαιψδην E1VV 50mm
2
 κε ηε γείσζε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θηηξίνπ. 

 

ηελ πεξηκεηξηθή ιάκα γείσζεο ζα γεηψλεηαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ρψξνπ Φ.. 

(ηθξησκάησλ θαη εζραξψλ) δηά κέζνπ εχθακπηνπ θαισδίνπ αλαιφγνπ δηαηνκήο. Σα 

θιηκαηηζηηθά ζα γεηψλνληαη ζηε γείσζε πξνζηαζίαο. Σηο γεηψζεηο ζα πξαγκαηνπνηεί εθείλνο 

(δει. ν Ο.Σ.Δ. ή ν  Σ.Π.) πνπ θάζε θνξά εγθαζηζηά ηελ αληίζηνηρε εγθαηάζηαζε.  

 

16.7.3  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ DC - ΠΗΝΑΚΑ DC 

 

Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ ζα ειεθηξνδνηείηαη κε αδηάιεηπηε παξνρή ζπλερνχο 

ξεχκαηνο DC κε ηάζε -54V (νλνκαζηηθφ -48V).Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα θαηαζθεπαζηεί πίλαθαο 

δηαλνκήο DC, ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ αλεμάξηεην γηα ηνπο παξφρνπο αλνξζσηηθφ 

ζπγθξφηεκα θαη αληίζηνηρσλ ζπζηνηρηψλ κπαηαξηψλ κε αλεμάξηεηε αλαρψξεζε ζε θαηάιιειν 

ρψξν πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρψξνπ θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο θαζψο επίζεο ζα 

ππνζηεξίδεηαη θαη κέζσ δεχγνπο (ΔΖΕ). 
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Οη αλαρσξήζεηο ζα είλαη δηαθξηηέο αλά πάξνρν. πγθεθξηκέλα ν θάζε Σ.Π. ζα ιακβάλεη κηα 

παξνρή απφ ηνλ πίλαθα δηαλνκήο DC, κε ηελ αζθάιεηα πνπ έρεη δεηήζεη, ηελ νπνία είηε ζα 

νδεγεί απ‟ επζείαο ζηα ηθξηψκαηά ηνπ, είηε ζα ηξνθνδνηεί δηθφ ηνπ ππνπίλαθα πνπ ζα 

ηνπνζεηεί επί ησλ ηθξησκάησλ ηνπ. Γηα θάζε 2 ηθξηψκαηα, ν Σειεπηθνηλσληαθφο Πάξνρνο ζα 

δηθαηνχηαη δχν (2) αλεμάξηεηεο ζέζεηο αζθαιεηψλ ζηνλ πίλαθα DC δηαλνκήο, ειάρηζηεο 

(ηππηθήο γηα ηελ πξφηππε κειέηε) ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ελδηάκεζνπ πίλαθα DC 24 

αζθαιεηψλ γηα ηα Α/Κ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο θαη 16 αζθαιεηψλ γηα ηα Α/Κ ηεο ππφινηπεο 

ρψξαο. 

 

ηελ πξφηππε κειέηε ΟΣΔ, ζα πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή 24KW κέζσ αλνξζσηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο θαη ζπζηνηρηψλ κπαηαξηψλ θαζψο θαη ζα πξνβιέπεηαη, παξνρή ΔΖΕ. 

 

O πίλαθαο δηαλνµήο DC πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ αίζνπζα ησλ Σειεπ. Παξφρσλ ζα είλαη 

κεηαιιηθφο επίηνηρνο (ηχπνπ εξκαξίνπ), ηθαλψλ δηαζηάζεσλ θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

 

 Μπάξα Υαιθνχ δηαζηάζεσλ 50Υ10 mm  ε νπνία ζα ηξνθνδνηείηαη απφ  ην (-) ηνπ Α..  

 

 24/16 αζθαιεην-απνδεχθηεο ηεο ζεηξάο 22Υ58 κε θπζίγθη βξαδείαο ηήμεο, νη νπνίεο ζα 

ηξνθνδνηνχληαη απφ ηελ  κπάξα ηνπ πιελ (-) θαη ζα παξέρνπλ ηηο  αλαρσξήζεηο ηνπ 

πιελ   (-) . 

 

 Μπάξα Υαιθνχ δηαζηάζεσλ 50Υ10 mm ε νπνία ζα ζπλδέεηαη κε ην ζπλ (+) ηνπ Α..  

θαη ζα θέξεη  αληίζηνηρεο  νπέο κε θνριίεο 6 mm γηα ηε ιήςε ηνπ ζπλ (+). 

 

 16.7.4 ΦΧΣΗΜΟ - ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΔ 

 

ην ρψξν ζα ηνπνζεηνχληαη έλζεηα  θσηηζηηθά θζνξηζκνχ (4Υ18W) ςεπδνξνθήο (60x60cm) ζε 

ζέζεηο πνπ λα εμππεξεηνχλ ην θσηηζκφ ησλ ηθξησζεηξψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

εγθαζίζηαηαη ςεπδνξνθή, ζα ηνπνζεηνχληαη γξακκηθά θσηηζηηθά (2Υ36W)  ζε ζράξα 

(150Υ50) ζην θέληξν ησλ δηαδξφκσλ κεηαμχ ησλ ηθξησζεηξψλ. 

 

Ζ κέζε έληαζε θσηφο ζην ρψξν, ζα είλαη αληίζηνηρε κε απηήλ ησλ ρψξσλ ςεθηαθήο ηερληθήο 

ηνπ Ο.Σ.Δ. (πεξίπνπ 300 Lux ζην ςεπδνδάπεδν ή ην ηειηθφ δάπεδν). 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ γεληθήο ρξήζεο ηχπνπ νχθν (3-4 ζην 

ρψξν). 

 

16.7.5 ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ 

 

Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ππξαλίρλεπζεο κε αληρλεπηέο ηνληζκνχ ζηελ νξνθή ηνπ ρψξνπ θαη 

ζην ςεπδνδάπεδν. ε πεξίπησζε χπαξμεο ςεπδνξνθήο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε αληρλεπηψλ 

θαη κεηαμχ νξνθήο θαη ςεπδνξνθήο.   

 

Οη δηαηάμεηο ππξαλίρλεπζεο ζα ζπλδένληαη ζε αλεμάξηεην πίλαθα ππξαλίρλεπζεο πνπ ζα 

βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηεο Φ.. (ή ζα ζπλδένληαη ζηνλ πθηζηάκελν πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ηνπ 

θηεξίνπ, εθ΄ φζνλ απηφ εμππεξεηεί). 

 

16.7.6 ΠΡΟΒΑΖ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ  
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Ζ πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ Σειεπ. Παξφρνπ ζα πξνζηαηεχεηαη κε ζχζηεκα ειεγρφκελεο 

πξφζβαζεο.  

 

Σν ζχζηεκα  ειεγρφκελεο   πξφζβαζεο δηαζέηεη: 

 

 ινγηζκηθφ (γηα ηε δηαρείξηζε – θαηαγξαθή – απνζήθεπζε  ηεο πξφζβαζεο) 

 πιηζκηθφ (θαξηαλαγλψζηεο, πβξηδηθέο θάξηεο κε  επαγσγηθφ  θαη καγλεηηθφ ζηνηρείν) 

 

Σα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα παξακέλνπλ δηαζέζηκα πξνο φινπο ηνπο  Σ.Π. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν 

κε απηφ πνπ νξίδεη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

 

Πξνβιέπεηαη επίζεο ζχζηεκα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 

(video) 72 σξψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εηζφδνπ ζην ρψξν. 

 

16.7.7   ΣΖΛΔΦΧΝΑ 

 

ε θάζε ρψξν Φ.. ζα δηαηίζεηαη κηα ηειεθσληθή γξακκή κε δπλαηφηεηα κφλν εηζεξρνκέλσλ 

θιήζεσλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  17 

 

Α/Α ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΤΠ – ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΚΣ 

 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 

1 Δξεπλεηηθέο ηνκέο – Υάξαμε 

2 Δθζθαθή 

3 Ξπιφηππνο – Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ (Ππζκέλαο, ηνηρία, νξνθή) 

4 θπξνδέηεζε (Ππζκέλαο, ηνηρία, νξνθή) 

5  Ξεθαινχπσκα 

6 ηεγαλνπνίεζε (εζσηεξηθά) εάλ απαηηείηαη 

Β. ΓΗΚΣΤΑΚΑ 

1 Σξάβεγκα θαισδίνπ 

2 Σεξκαηηζκφο ζηνλ Γελ. Καηαλεκεηή 

3 ηεγαλνπνίεζε  

4 Air blocking  

5 Μεηξήζεηο πνηφηεηαο 

6 Σνπνζέηεζε νξηνισξίδσλ ζηνλ Γελ. Καηαλεκεηή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 18 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΣ – ΦΤΠ 
 

Α/Α Δ Η Γ Ο   Δ Ρ Γ Α  Η Χ Ν 

Α  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 

1 Δπίζθεςε ρσκαηνπξγνχ 

2 Δμέηαζε ζηνηρείσλ απφ άιινπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο 

3 Δξεπλεηηθέο ηνκέο 

4 Υσξνζέηεζε Φξεαηίνπ Τπνδνρήο ΠΑΡΟΥΧΝ 

5 Ξπιφηππνο 

6 Κνζηνιφγεζε 

7 ρεδίαζε 

8 Γηαθίλεζε ζρεδίσλ & θ/α 

Β ΓΗΚΣΤΑΚΑ 

1 Δπίζθεςε ζην Αζηηθφ Κέληξν 

2 ηνηρεία Γελ. Καηαλεκεηή 

3 Μειέηε ζρεδίσλ ζσιελψζεσλ  

4 Κνζηνιφγεζε  

5 ρεδίαζε 

6 Γηαθίλεζε ζρεδίσλ & θ/α 

7 Δλεκέξσζε Μεηξψνπ Γηθηχνπ αζηηθνχ θέληξνπ 

8 Δηζαγσγή ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΕΔΤΓΧΝ ΔΚΣ  

1 Τπφδεημε (επίζθεςε) εηζαγσγήο ηνπ ΔΞΚ ΠΑΡΟΥΟΤ ζην ΦΤΠ 

2 πλεξγαζία κε ΠΑΡΟΥΟ (είδνο θαισδίνπ εληφο ΦΤΠ, ζέζε θακπίλαο θ.ι.π.) 

3 Διεγρνο εθεδξηθψλ δεπγψλ ΔΚΣ γηα θάζε ΠΑΡΟΥΟ  

4 ρεδίαζε 

5 Κνζηνιφγεζε  

6 Γηαθίλεζε ζρεδίσλ & θ/α 

7 Δλεκέξσζε Μεηξψνπ Γηθηχνπ αζηηθνχ θέληξνπ 

8 Δηζαγσγή ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 19 
 

   ΑΗΣΖΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΦΤΗΚΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  
  

ΑΗΣΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΚΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ   ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ   

ΟΓΟ:   ΑΡΗΘΜ.   Σ.Κ.   

ΠΔΡΗΟΥΖ   ΝΟΜΟ   

Α.Φ.Μ.   Γ.Ο.Τ   

ΟΝΟΜ/ΧΝΤΜΟ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ    

ΓΔΝΗΚΖ/ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΔΗΑ     

  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΡΜΟΓΗΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:   ΘΔΖ      

ΣΖΛΔΦ.:   FAX   

ΚΗΝΖΣΟ   Email   

ΟΓΟ:   ΑΡΗΘΜ.   Σ.Κ.:   

ΠΔΡΗΟΥΖ:   ΝΟΜΟ   

  

ΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΣΔ   

ΣΑΥ. Γ/ΝΖ 

ΟΓΟ

 
  

ΑΡΗΘ

Μ.: 
  Σ.Κ.:   

ΠΔΡΗ

ΟΥΖ 
  

ΝΟΜ

Ο 
      

  

Α. Φπζηθέο, ειεθηξηθέο θαη πεξηβαληνινγηθέο 

απαηηήζεηο ρώξνπ ζπλεγθαηάζηαζεο                   

Α1. Πνζφηεηα, ηχπνο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηθξησκάησλ 

/ θακπίλαο θαη εμνπιηζκνχ: 
            

(πκπιεξψζηε ηε ζπλ. 

ΦΑ1) 

  

Α2. Πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

πξνζθεξζνχλ  
            

  

Α3. Max ζπλνιηθφ θνξηίν AC πνπ απαηηείηαη (ζε KW)    

  

  

Β. Παξνρή ΔΚ - Δλδηάκεζνπ Καηαλεκεηή - 

Υξήζε Γηθηύνπ Κνξκνύ ΟΣΔ                   

  

Β1. Απαηηνχκελνο αξηζκφο δεπγψλ ΔΚ (αλά 100 δεχγε)   Εεχγε 

  

Β4. Υξήζε Γηθηχνπ Κνξκνχ ΟΣΔ (Backhaul Services) 

NAI/OXI   

Αλ ΝΑΗ: Τπνβάιεηε ηα ζρεηηθά 

αηηήκαηα 

Αλ ΟΥΗ: Τπαβάιεηε αίηεζε γηα 
ΦΤΠ 
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ΣΑΥ. Γ/ΝΖ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΤ Α 

ΟΓΟ

   

ΑΡΗΘ

Μ.:   Σ.Κ.:   

ΠΔΡΗ

ΟΥΖ   

ΝΟΜ

Ο   

Γ. Δλέξγεηα  

  

Γ1. Αξηζκφο αζθαιεηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε θνξεηνχ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ θαη δηάγλσζεο  

AC   DC   

Σχπνο 

(Α)   

Σχπνο 

(Α)   

  

Γ2. Αδηάιεηπηε παξνρή      

  

Δάλ δελ ππάξρεη πεξίζζεηα δπλακηθφηεηα ελέξγεηαο απφ ηηο ήδε εγθαηεζηεκέλεο γελλήηξηεο ηνπ ΟΣΔ, 

πξνηίζεζηε λα αλαιάβεηε ηα έμνδα αλαβάζκηζήο ηνπο; 
ΝΑΗ/Ο

ΥΗ 

  

  

Γ. Πξόζβαζε 
  

  

Γ1. Αξηζκφο θιεηδηψλ ή θαξηψλ πξφζβαζεο 

ζπζηήκαηνο Access Control? 

          

      

  

Δ. Παξαηεξήζεηο 

  

          

 

 
 

         

ΣΟΠΟ, ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ   ΟΝΟΜΑ ΤΠΟΓΡΑΦΖ/ΦΡΑΓΗΓΑ   

ΔΝΣΤΠΟ Α1:  ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ / ΚΑΜΠΗΝΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΘΔΗ  

 

         ΗΚΡΗΧΜΑΣΑ                     ΔΞΟΠΛΗΜΟ       

A/A 

Tχπνο 

Ηθξηψκαη
νο / 

Κακπίλα

ο 

Βάξνο Ύςνο 
Καηαζθεπαζηήο - εκπνξηθή 

νλνκαζία 

 Δίδνο  Σχπνο 

Πνζφηεηα 

Max 

βάξνο* 

Σξνθνδνζία 

AC/DC**  

Παξάκεηξνη 

κεηάδνζεο (ηζρχο, 
εχξνο δψλεο, 

ξπζκφο)* 

Max θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ζε Kw*** (startup) 
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                      \ 

                        

                        

                        

Δπηπξφζζεηεο Απαηηήζεηο /Πιεξνθνξίεο 

ΣΟΠΟ,  

 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ   

ΟΝΟΜΑ  

 

 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ/ΦΡΑΓΗΓΑ     
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 20 
 

ΑΗΣΖΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ/ΤΜΜΗΚΣΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 
 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 
 

  

ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΓΦΩΡΙΩΝ ΠΑΡΟΦΩΝ 

Δ/ΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ & ΔΙΑΦEΙΡΙΗ ΠΑΡΟΦΩΝ 

  

ΑΙΣΗΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ – ΤΜΜΕΙΚΣΗ* ΤΝΕΓΚΑΣΑΣΑΗ  

ΕΠΩΝΤΜΙΑ   
ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ 

ΣΙΣΛΟ 
  

ΟΔΟ:   ΑΡΙΘΜ.   Σ.Κ.   

ΠΕΡΙΟΦΗ   ΝΟΜΟ   

Α.Υ.Μ.   Δ.Ο.Τ   

ΟΝΟΜ/ΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ    

ΓΕΝΙΚΗ/ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ     

  

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:   ΘΕΗ      

ΣΗΛΕΥ.:   FAX   

ΚΙΝΗΣΟ   Email   

ΟΔΟ:   ΑΡΙΘΜ.   Σ.Κ.:   

ΠΕΡΙΟΦΗ:   ΝΟΜΟ   

  

ΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΟΣΕ   

ΣΑΦ. Δ/ΝΗ ΟΔΟ   ΑΡΙΘΜ.:   Σ.Κ.:   
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ΠΕΡΙΟΦΗ   ΝΟΜΟ       

  

Α. Υτςικέρ, ηλεκσπικέρ και πεπιβανσολογικέρ απαισήςειρ φώποτ 

ςτνεγκασάςσαςηρ                   

Α1. Ποςόσησα, σύπορ και φαπακσηπιςσικά ικπιωμάσων και εξοπλιςμού:             
(τμπληπώςσε 

ση ςτν.  ΕΑ1) 

Α2. Πεπιγπαυή σων τπηπεςιών ποτ θα πποςυεπθούν              

Α3. Max ςτνολικό υοπσίο AC ποτ απαισείσαι (ςε KW)    
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Β. Παποφή ΕΚ - Ενδιάμεςοτ 

Κασανεμησή - Φπήςη Δικσύοτ Κοπμού 

ΟΣΕ                   

  

Β1. Απαισούμενορ απιθμόρ  ζετγών ΕΚ (ανά 100 ζεύγη) απ. ζετγών Ζεύγη 

  

Β2. Φπήςη Δικσύοτ Κοπμού ΟΣΕ (Backhaul Services) 
NAI/OXI   

Αλ ΝΑΗ: Τπνβάιεηε ηα ζρεηηθά αηηήκαηα 

Αλ ΟΥΗ: Τπαβάιεηε αίηεζε γηα ΦΤΠ 

  

ΣΑΦ. Δ/ΝΗ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΤ Α 
ΟΔΟ   ΑΡΙΘΜ.:   Σ.Κ.:   

ΠΕΡΙΟΦΗ   ΝΟΜΟ   

Γ.  Αδιάλειπση παποφή 

  

Επιθτμείσε  αδιάλειπση παποφή; ΝΑΙ/ΟΦΙ  

  

Εάν δεν τπάπφει πεπίςςεια δτναμικόσησα ενέπγειαρ από σιρ ήδη εγκασεςσημένερ 

γεννήσπιερ σοτ ΟΣΕ, πποσίθεςσε να αναλάβεσε σα έξοδα αναβάθμιςήρ σοτρ; ΝΑΙ/ΟΦΙ 

  

Σ. Παπασηπήςειρ 

  

* Διαγπάυεσε ανάλογα           

ΣΟΠΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΟΝΟΜΑ ΤΠΟΓΡΑΥΗ/ΥΡΑΓΙΔΑ   

          



 149 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 21 
 

 

ΥΔΓΗΟ ΔΚΣ - ΦΤΠ  
 

 

 

              

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

    

              

              

              

              

              

    

 

  

  

     

              

              

              

       νξηνισξίδα             

              

              

              

             

              

              

 

 

  ΥΡΕΑΣΙΟ  

 ΤΠΟΔΟΦΗ  
ΠΑΡΟΦΩΝ (ΥΤΠ) 

Μελέση  

 

     Α - Β = ΕΚΣ xxxxx΄΄   

 

 

Γενικόρ 
Κασανεμησήρ ΟΣΔ  

    ΥΡΕΑΣΙΟ ΕΙΑΓΩΓΗ  

 

Α  

  Β  

 

  Ε 
Ζ 

     Ε – Ζ = ΕΞΚ ΠΑΡΟΦΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 22 

 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΜΔ ΤΝΓΔΖ ΣΟ ΔΚΣ - ΦΤΠ 

 
 

1. Φξεάηην Τπνδνρήο Παξφρσλ : Σππηθφ θξεάηην, θπξηφηεηαο-επζχλεο ΟΣΔ, γηα θνηλή 

ρξήζε απφ ηνπο  Σ.Π. θαη ηνλ ΟΣΔ, κε ηηο εμήο ηδηφηεηεο - ζθνπνχο : 

 Σππνπνηεκέλν θξεάηην ΟΣΔ, πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν, πιεζίνλ ηνπ 

Α/Κ  ΟΣΔ, ζπλήζσο ηχπνπ, ΦI ή ΦΗΑ, Γηαθιαδψζεσο κε πηζαλή ζηεγαλνπνίεζε 

εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν. 

 Σππηθή δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο 4Υ1200‟‟=4800‟‟ πνπ κπνξεί λα απμνκεησζεί γηα 

ιφγνπο ηερληθνχο ή εξγνλνκηθνχο. 

 Καηαζθεπή ζπλδέζκσλ ζπλήζσο δηαθιαδσηηθψλ κεηαμχ ΔΚΣ & ΔΞΚ 

 Καηαζθεπή θαηάιιειεο ππνδνκήο (κπνχθα) γηα ππνδνρή ΔΞΚ  

 Καηαζθεπή θαηάιιειεο ππνδνκήο γηα ππνδνρή ΔΚΣ γηα ζχλδεζε κε Φξεάηην 

Δηζαγσγήο ή ηνπο ρψξνπο ηεξκαηηζκνχ θαισδίσλ ΟΣΔ. Σππηθή πξφηαζε 4 * Φ100 & 

3 * Φ50 (γηα θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ). 

 

Γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ΔΞΚ ζην ΦΤΠ, απαηηείηαη : 

1 πκβαηφηεηα κε πιηθά (πξνδηαγξαθέο) ΟΣΔ 

2 Υσξεηηθφηεηα ≤1200‟‟ (ν αξηζκφο δεπγψλ πνπ ηεξκαηίδεη o Σ.Π. ζην ΦΤΠ 

ζπκθσλείηαη κε ηνλ ΟΣΔ) 

3 Τπφδεημε ηνπ ζεκείνπ εηζαγσγήο (κπνχθα) ζην ΦΤΠ απφ ηνλ ΟΣΔ 

4 Πιέμηκν ησλ δεπγψλ ηνπ ΔΞΚ ζηε κνχθα ηνπ ΦΤΠ απφ ηνλ ΟΣΔ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 23 

 
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ-ΠΑΡΑΓΟΖ -ΔΚΣ 

 

 
 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ-ΠΑΡΑΓΟΖ ΕΔΤΓΧΝ ΔΚΣ 

ζην Α/Κ ………………………. 

 

Τπεξεζία  : Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν  

κε Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε  

Σειεπ. ΠΑΡΟΥΟ : …………………………………………………………. 

Παξαδνηέν : ε ΦΤΠ  επί ηεο νδνχ ……………………… 

   : Καιψδην *         ΄΄, δηαηνκήο 0,4 

: Οξηνισξίδα  100   512        δεπγψλ ζηνλ Γελ. Καηαλεκεηή 

Τθηζηάκελν ηκήκα : ………κέηξα  (Μήθνο θαισδίνπ απφ Γελ. Καηαλεκεηή έσο ΦΤΠ) 

Δληνιή έξγνπ   : 

χκθσλα κε ηελ απφ …………. αίηεζή ζαο γηα ηελ Απνκαθξπζκέλε πλεγθαηάζηαζε θαη ηε 

ζχλδεζε ηνπ ΔΞΚ ηδηνθηεζίαο ζαο ζην «Φξεάηην Τπνδνρήο ΠΑΡΟΥΧΝ», ζπλεξγείν καο 

κεηέβε ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε ζηηο .............................. θαη :  

1. Οινθιήξσζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Δζσηεξηθνχ πλδεηηθνχ Καισδίνπ Σεξκαηηζκνχ κέρξη 

ην «θξεάηην Τπνδνρήο ΠΑΡΟΥΧΝ».  

2. πλέδεζε  …… δεχγε ηνπ ΔΚΣ κε ην ΔΞΚ ηδηνθηεζίαο ζαο ζην «θξεάηην Τπνδνρήο 

ΠΑΡΟΥΧΝ» .   

3. Πξαγκαηνπνίεζε ηηο απαηηνχκελεο κεηξήζεηο γαιβαληθήο ζπλέρεηαο ησλ ζπλεζηξακκέλσλ 

δεπγψλ ραιθνχ ηνπ ΔΚΣ 

4. Πξαγκαηνπνίεζε ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο (θνπδνπληζκνχο) ηνπ ΔΞΚ ζηνλ Δλδηάκεζν 

Καηαλεκεηή. 

5. Πξαγκαηνπνίεζε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ δεπγψλ ηνπ ΔΞΚ ζηνλ Δλδηάκεζν Καηαλεκεηή. 

 

Μεηά ηα αλσηέξσ, ν θνο ……………….………………. παξέιαβε ην ΔΚΣ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

εηαηξίαο ζαο.  

 

 

*  απ. Καλωδίος, απ. Ζεςγών (πσ ΚΔ 19, 1600΄΄=200΄΄, 800΄΄ - 999΄΄) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 24 

 
ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΠΡΟΒΑΖ Σ.Π. Δ ΚΣΗΡΗΑ ΟΣΔ ΣΑ ΟΠΟΗΑ 

ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΔΜΟΠΟΗΖΣΖ 

ΠΡΟΒΑΖ ΣΟΝ ΣΟΠΗΚΟ ΒΡΟΥΟ 
 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΗΟΓΟΤ ΣΧΝ ΣΖΛΔΠ. ΠΑΡΟΥΧΝ Δ Α/Κ ΟΣΔ 

ΜΔ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ACCESS CONTROL 

 

Ζ είζνδνο ζην ρψξν θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ Αζηηθνχ Κέληξνπ ΟΣΔ ζα γίλεηαη 

κέζσ ειεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Διεγρφκελεο Πξφζβαζεο (ACCESS CONTROL).  

 

Σν ζχζηεκα έρεη σο θχξην αληηθείκελν, ηελ πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο πξφζβαζεο, ζηνπο ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ Σειεπ. Παξφρσλ. 

 

Ζ είζνδνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σειεπ. Παξφρνπ ζηα θηίξηα εγθαηαζηάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν 

γηα εθηέιεζε εξγαζίαο (ιεηηνπξγία ή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ), απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ζηνλ κηζζσκέλν ρψξν θαη ζχκθσλα κε ηηο εμήο δηαδηθαζίεο. 

 

Ζ είζνδνο απηνθηλήησλ ησλ Σειεπ. Παξφρσλ ζηνλ πξναχιην ρψξν, επηηξέπεηαη κεηά απφ 

ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ θηηξίνπ κφλν θαηά ηηο πξσηλέο εξγάζηκεο ψξεο θαη γηα ην 

ζθνπφ ηεο θφξησζεο-εθθφξησζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΣΖΛΔΠ  ΠΑΡΟΥΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ 

ΜΔ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ACCESS CONTROL 

 

i. O Σ.Π. ζα πξέπεη κε αίηεζε ηνπ (επηζηνιή κε θίξκα ηεο εηαηξίαο) λα δεηήζεη απφ ηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΣΔ, ηελ έθδνζε ΑΓΔΗΑ ΔΗΟΓΟΤ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην 

νπνίν πξφθεηηαη λα εξγαζζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ (ONOM/MO, A.Γ.Σ. ή ΑΡ. 

ΓΗΑΒ., ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ, θιπ), θσηνηππία ηεο Αζη. Σαπηφηεηαο θαζψο θαη πξφζθαηε 

θσηνγξαθία. Ζ επηζηνιή ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (κηα 

εβδνκάδα), πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία εηζφδνπ. 

ii.  Ο ΟΣΔ κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηνπο Άδεηαο Δηζφδνπ απφ ηνλ Σειεπ. Πάξνρν, ζα 

εθδίδεη Κάξηα Δηζφδνπ / VISITORS (καγλεηηθή) γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην. Οη θάξηεο 

απηέο ζα είλαη απζηεξά πξνζσπηθέο θαη ζα παξαδίδνληαη καδί κε ηνπο θσδηθνχο 

πξφζβαζεο ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ Σειεπ. Παξφρνπ επί απνδείμεη ζε ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο κε ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιινπ παξάδνζεο – παξαιαβήο. 

iii. Οη καγλεηηθέο Κάξηεο Δηζφδνπ (κε ηνλ θσδηθφ) ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

είζνδν- έμνδν ζην θηίξην θαη ζην ρψξν ηνπ Σειεπ. Παξφρνπ Τ, ελψ ζα παξαθνινπζνχληαη 

απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

iv. Απνηειεί  ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ ε ηήξεζε δηαδηθαζηψλ ρξνλνπαξνπζίαο ηνπ  πξνζσπηθνχ 

ηνπ Σειεπ. Παξφρνπ ζηελ ππφςε εγθαηάζηαζε. 

 

1.1.  Δηδηθέο πεξηπηψζεηο (εμαηξέζεηο) 

 

Καη‟εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, θαη κε ηηο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο, επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε 

θηίξηα εγθαηαζηάζεσλ ΟΣΔ, ρσξίο άδεηα εηζφδνπ ή άιιν ππεξεζηαθφ έγγξαθν: 

α. ηα φξγαλα, ησλ Γηεπζχλζεσλ Δπηζ. Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεκνζίαο Σάμεσο θαη ησλ Αλαθξηηηθψλ Αξρψλ, γηα ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο 
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ηνπο, πάληα φκσο κε ηελ επίδεημε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπο. 

β. ε πξνζσπηθφ ηνπ ΟΣΔ ή Γεκνζίσλ Αξρψλ, Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ ή θαη ηδησηψλ 

κε ζπλνδεία πάληα ππεξεζηαθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ δελ 

επηδέρνληαη αλαβνιή, φπσο ππξθαγηά, πιεκκχξα, ζεηζκφο, θίλδπλνο αλζξψπηλεο δσήο ή 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θ.ι.π. 

 

2.  ΑΓΔΗΔ ΔΗΟΓΟΤ (ΔΚΓΟΖ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ) 

 

i.       Οη άδεηεο εηζφδνπ εθδίδνληαη : 

1.   Γηα ηνπο, σο αλσηέξσ, ηδηψηεο πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ζε 

ρψξνπο ηνπ ΟΣΔ (π.ρ. εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ, άξζε βιαβψλ ή ζπληήξεζε, 

απνμήισζε εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηνπο θ.ι.π.).  

2.   Δηδηθφηεξα, φηαλ πξφθεηηαη γηα άδεηα εηζφδνπ αιινδαπψλ ππεθφσλ ρσξψλ εθηφο 

κειψλ ΔΟΚ, ρνξεγείηαη κφλνλ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ΟΣΔ. Αλ νη ππφςε 

αιινδαπνί ζα απαζρνιεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ, είλαη ε χπαξμε άδεηαο παξακνλήο θαη άδεηαο εξγαζίαο 

ζηε ρψξα καο. 

ii.   Οη εθδηδφκελεο άδεηεο εηζφδνπ παξαδίδνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, νη νπνίνη 

ππνρξενχληαη λα ηηο επηδεηθλχνπλ, κεηά ηεο Αζηπλ. Σαπηφηεηαο ηνπο, ζε θάζε δήηεζε ησλ 

νξγάλσλ ειέγρνπ ησλ θηηξίσλ ηνπ ΟΣΔ. Γελ επηηξέπνληαη επί ησλ αδεηψλ ζβεζίκαηα, 

μέζκαηα, δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θ.ι.π., ελψ πξέπεη λα δηαγξάθνληαη ηα θελά ησλ εληχπσλ 

αδεηψλ. 

 

3.  ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΧΝ – ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ 

 

Έιεγρνο Απνζθεπψλ Δηζεξρνκέλσλ – Δμεξρφκελσλ 

α.  Οη εηζεξρφκελνη ζηα θηίξηα ηνπ ΟΣΔ θαη νη εμεξρφκελνη απ‟ απηά, επηηξέπεηαη λα 

θέξνπλ κφλν ζπλήζεηο ραξηνθχιαθεο ή ηζάληεο κε ηα αηνκηθά ηνπο είδε ζπλήζνπο 

ρξήζεο. 

β.  Ζ είζνδνο ή έμνδνο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ησλ Σειεπ. Παξφρσλ πνπ 

θέξνπλ νηηδήπνηε απνζθεπέο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ (παξαγξ. α), επηηξέπεηαη αθνχ 

πξψηα ειεγρζεί απφ ηα Όξγαλα Διέγρνπ ην πεξηερφκελν ηνπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ππάξρεη εληνιή δηαθηλήζεσο πιηθνχ ή έρεη εμαζθαιηζηεί έγγξαθε ή ηειεθσληθή, 

ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ζπγθαηάζεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Τπεξεζίαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ή γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην αληηθείκελν. 

γ.  ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ακθηβνιηψλ ή επίζεκσλ θαηαγγειηψλ γηα θινπέο, 

δνιηνθζνξέο θ.ι.π.. κπνξεί λα ειέγρεηαη θάζε αληηθείκελν. 

 Δάλ ν εηζεξρφκελνο ή εμεξρφκελνο δελ δέρεηαη ηνλ επηβαιιφκελν έιεγρν απφ ηα 

Όξγαλα Διέγρνπ δελ ηνπ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ή έμνδνο θαη αλ παξίζηαηαη αλάγθε 

εηδνπνηνχληαη νη αξκφδηεο αξρέο.  

 

 

4.   ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΡΣΧΝ 

 

 Ο Σ.Π. απνζηέιιεη αίηεζε άδεηαο εηζφδνπ κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, φπσο απηά 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.i. «Γηαδηθαζίεο εηζφδνπ ηνπ Σειεπ. Παξφρνπ ζε θηίξηα κε 

εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα access control») ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία ΟΣΔ.  

 Μεηά ηελ έθδνζε ησλ θαξηψλ, θαιείηαη ν Σ.Π. λα πξνζέιζεη γηα ηελ παξαιαβή ηνπο.  

 Οη θάξηεο είλαη πξνζσπηθέο θαη ε δηάξθεηα ηνπο είλαη εηήζηα. Ζ αλαλέσζή ηνπο γίλεηαη 

έλα ρξφλν κεηά ηελ έθδνζε ηνπο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ Σειεπ. Παξφρνπ. 
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 Κάζε θνξά πνπ ν Σ.Π. κπαίλεη ζην Α/Κ κε ηελ θάξηα, ηα ζηνηρεία ηνπ απνζεθεχνληαη ζε 

βάζε δεδνκέλσλ ηελ νπνία παξαθνινπζεί ε αξκφδηα ππεξεζία δηαρείξηζεο. 

 Οπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ Σειεπ. 

Παξφρνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ΟΣΔ. 

 ε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο θάξηαο, ν Σ.Π. νθείιεη λα ππνβάιεη άκεζα ππεχζπλε 

δήισζε ζηελ ΓΔΑΠ ε νπνία θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε θαηλνχξγηαο θάξηαο. 

 Ο Σ.Π. επηβαξχλεηαη γηα ηελ έθδνζε/ επαλέθδνζε/ αλαλέσζε θαξηψλ ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ ηηκνιφγην ηνπ ΟΣΔ. 

 ε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο θάξηαο, γίλεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

ΟΣΔ ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ δηαγξαθή ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο ηεο θάξηαο. 

 ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο κε ηελ θάξηα πξφζβαζεο, ζα απεπζχλεζηε ζηνλ θν 

…………. (ηειέθ. ………….) γηα φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη απφ ψξα 08.30 πκ έσο 

15.00κκ, ή ζηνλ θν …………..., (ηειέθ. ………………), ψξεο ……….. θαη ζην 

Κεληξηθφ εκείν Αλαθνξάο (ΚΑ), γηα ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο (Παξαζθεπή έσο θαη 

Κπξηαθή), ζην ηειέθσλν : 

 

πκθσλψ θαη απνδέρνκαη 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 25 

 
ΔΠΗΜΔΡΗΜΟ ΚΟΣΟΤ Φ //ΝΔΑ Φ-ΔΠΔΚΣΑΖ Φ (ΝΔΟ ΓΧΜΑΣΗΟ)-

ΔΠΔΚΣΑΖ Φ (ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΥΧΡΟ)-ΑΠΟΥΧΡΖΖ  ΣΠ// 

Οξηζκνί 

Σν θφζηνο Κt απνηειείηαη απφ ην αξρηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ θαη ην ηπρφλ θφζηνο επεθηάζεσο/ 

επεθηάζεσλ ηνπ αξρηθνχ ρψξνπ κείνλ ηηο αζξνηζηηθέο απνζβέζεηο ηνπ θφζηνπο απηνχ θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή t.  

 

Κt:θφζηνο Φ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t νξίδεηαη σο  

tt AKKaK (Σχπνο 1) 

 

φπνπ  

Κα: Αξρηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ρψξνπ Φ 

Κε: Κφζηνο επεθηάζεσο Φ 

Αt: Αζξνηζηηθέο απνζβέζεηο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t, δειαδή  

ttt AeAaA  φπνπ tAa νη απνζβέζεηο ηνπ Κα θαη tAe  νη απνζβέζεηο ηνπ Κε 

πληειεζηήο Απφζβεζεο  d = 12,2%  

Ηn: Αξηζκφο Ηθξησκάησλ n-ζηήο εηζφδνπ ΣΠ 

 

Α. Αξρηθή θαηαζθεπή ρώξνπ Φ 

Σν πλνιηθφ Κφζηνο (Κt) θαηαζθεπήο ελφο ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν Αζηηθφ Κέληξν ηνπ 

ΟΣΔ επηκεξίδεηαη ηζνκεξψο γηα θάζε παξαρσξεκέλν Ηθξίσκα.     

 

Αλαθνξηθά κε ην Αξρηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο Κα ρψξνπ Φ ην νπνίν αθνξά ζηελ αξρηθή είζνδν ζε  θπζηθή 

ζπλεγθαηάζηαζε ζε ΑΚ, νη εηζεξρφκελνη ΣΠ πιεξψλνπλ ζηνλ ΟΣΔ ην θφζηνο Κα αλαινγηθά κε ηα Ηθξηψκαηα πνπ 

ηνπο έρνπλ παξαρσξεζεί.  

 

Παξάδεηγκα Α επηκεξηζκνχ Κφζηνπο Κα   

Γειαδή εάλ ην Κα είλαη 200 ρηι €, ν ΣΠ1 αηηήζεθε λα ηνπ παξαρσξεζνχλ 2 ηθξηψκαηα,  ν ΣΠ2 αηηήζεθε λα ηνπ 

παξαρσξεζεί 1 ηθξίσκα θαη ν ΣΠ3 αηηήζεθε λα ηνπ παξαρσξεζεί 1 ηθξίσκα, ηφηε ν ΣΠ1 ζα πιεξψζεη 100ρηι €, ν  

ΣΠ2 ζα πιεξψζεη 50ρηι € θαη ν ΣΠ3 ζα πιεξψζεη 50ρηι €.     

 

Β. Τπνινγηζκόο Αηνκηθνύ Κόζηνπο Παξόρνπ ΣΠ ζε Φ 

Καηά ηελ είζνδν παξφρνπ ΣΠ ζε ρψξν Φ κεηά ηελ αξρηθή είζνδν παξφρσλ ζηνλ ρψξν, ε δαπάλε εηζφδνπ γηα ηνλ 

ΣΠ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ Σχπν 2 θαη αληηζηνηρεί ζην θφζηνο Κt (Σχπνο 1) επί ηνλ αξηζκφ ησλ ηθξησκάησλ πνπ 

ηνπ έρνπλ παξαρσξεζεί πξνο ην ζχλνιν ησλ ηθξησκάησλ φισλ ησλ παξφρσλ ζηνλ ρψξν, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:  

  

kn: Γαπάλε n-νζηήο εηζφδνπ ΣΠ 

n

i

tt

Ii

In
Kkn

1

  (Σχπνο 2) 

 

Παξάδεηγκα Β1 ππνινγηζκνχ Κφζηνπο Κ4t  (ρσξίο απνζβέζεηο /ζπλέρεηα ηνπ Παξαδείγκαηνο Α) 

 

Ο ΣΠ4 αηηείηαη λα ηνπ παξαρσξεζεί 1 ηθξίσκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ φπνπ 

δελ έρνπλ ππνινγηζηεί απνζβέζεηο θαη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηπιένλ δαπάλεο πέξα ησλ αξρηθψλ 200ρηι€. Ζ 

αηνκηθή δαπάλε ηνπ ΣΠ4 ππνινγίδεηαη σο 

40
1112

1
2004 tk ρηι € 

 

Παξάδεηγκα Β2 ππνινγηζκνχ Κφζηνπο Κ4t  (κε απνζβέζεηο /ζπλέρεηα ηνπ Παξαδείγκαηνο Α) 

 

Ο ΣΠ4 αηηείηαη λα ηνπ παξαρσξεζεί 1 ηθξίσκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ φπνπ 

έρνπλ ππνινγηζηεί απνζβέζεηο γηα ην πξψην έηνο αιιά δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηπιένλ δαπάλεο πέξα ησλ 

αξρηθψλ 200ρηι€. Ζ αηνκηθή δαπάλε ηνπ ΣΠ4 ππνινγίδεηαη σο 

12,35
1112

1
%)2.12*200200(4 tk ρηι € 
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Γ. Μεξηζκόο Αλαινγνύζαο Γαπάλεο ζηνπο Ήδε Δγθαηεζηεκέλνπο ΣΠ 

 

Ζ δαπάλε kn γηα ηελ n-νζηή είζνδν ΣΠ ζε Φ θαηαβάιιεηαη ζηνπο παξφρνπο αλαιφγσο ησλ Ηθξησκάησλ πνπ έρνπλ 

παξαρσξεζεί ζηνλ θαζέλαλ απφ απηνχο.  

 

Πn,m: Πνζφ θαηαβνιήο απφ ηνλ ΣΠ ηεο n-νζηήο εηζφδνπ ζηνλ ΣΠ ηεο m-νζηήο εηζφδνπ, γηα m=1 σο n-1 

1

1

Im
,

n

i

t

Ii

knmn  (Σχπνο 3)   

1

1

,
n

i

t inkn  (Σχπνο 4) 

 

Παξάδεηγκα Γ1 ππνινγηζκνχ ησλ πνζψλ θαηαβνιήο Π4,1 - Π4,2 - Π4,3 (ρσξίο απνζβέζεηο/ ζπλέρεηα ηνπ 

Παξαδείγκαηνο Β1)  

 

Ο ΣΠ4 ππνινγίζηεθε φηη γηα ην 1 ηθξίσκα πξέπεη λα θαηαβάιεη Κ4t = 40 ρηι€ 

 

Σν πνζφ ησλ 40 ρηι € ζα θαηαβιεζεί ζηνπο παξφρνπο (απεπζείαο απφ ηνλ ΣΠ4) βάζεη ησλ ηθξησκάησλ πνπ έρνπλ 

ζηνλ ρψξν ηεο Φ, εηδηθφηεξα 

ζηνλ ΣΠ1 πξέπεη λα θαηαβιεζεί ην πνζφ 20
112

2
401,4 ρηι € ,  

ζηνλ ΣΠ2 πξέπεη λα θαηαβιεζεί ην πνζφ 10
112

1
402,4 ρηι €, θαη 

ζηνλ ΣΠ3 πξέπεη λα θαηαβιεζεί ην πνζφ 10
112

1
403,4 ρηι € 

 

Παξάδεηγκα Γ2 ππνινγηζκνχ ησλ πνζψλ θαηαβνιήο Π4,1 - Π4,2 - Π4,3 (κε απνζβέζεηο/ ζπλέρεηα ηνπ 

παξαδείγκαηνο Β2)  

 

Ο ΣΠ4 ππνινγίζηεθε φηη γηα ην 1 ηθξίσκα πξέπεη λα θαηαβάιεη Κ4t = 35,12 ρηι€ 

 

Σν πνζφ ησλ 35,12 ρηι € ζα θαηαβιεζεί ζηνπο παξφρνπο (απεπζείαο απφ ηνλ ΣΠ4) βάζεη ησλ ηθξησκάησλ πνπ έρνπλ 

ζηνλ ρψξν ηεο Φ, εηδηθφηεξα 

ζηνλ ΣΠ1 πξέπεη λα θαηαβιεζεί ην πνζφ 56,17
112

2
12,351,4 ρηι € ,  

ζηνλ ΣΠ2 πξέπεη λα θαηαβιεζεί ην πνζφ 78,8
112

1
12,352,4 ρηι €, θαη 

ζηνλ ΣΠ3 πξέπεη λα θαηαβιεζεί ην πνζφ 78,8
112

1
12,353,4 ρηι € 

 

 

Γ. Δπέθηαζε Φ 

Δθφζνλ γηα ηελ n είζνδν γίλεηαη επέθηαζε ζην ίδην Αζηηθφ Κέληξν, ην Πνζφ θαηαβνιήο ηνπ ΣΠ ηεο n-νζηήο 

εηζφδνπ ζηνπο ΣΠ γηα ηηο εηζφδνπο m=1 έσο n-1 ππνινγίδεηαη κε ηνλ Σχπν 5  

 

1

1

Im
)(,
n

i

t

Ii

Kknmn  (Σχπνο 5) φπνπ ην Kε θαηαβάιιεηαη ζηνλ ΟΣΔ απφ ηνλ πάξνρν ηεο n-νζηήο εηζφδνπ, 

 

εάλ ε δαπάλε n-νζηήο εηζφδνπ ηνπ ΣΠ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ θφζηνπο επεθηάζεσο δειαδή Kknt  ηφηε 

0,mn  θαη ν ΣΠ ηεο n εηζφδνπ νθείιεη ζηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο ΣΠ θαη  

εάλ Kknt  ηφηε 0,mn  θαη νη ήδε εγθαηεζηεκέλνπο ΣΠ νθείινπλ ζηνλ ΣΠ ηεο n εηζφδνπ 

 

Παξάδεηγκα Γ1 όπος knt > Kε (ζπλέρεηα ηνπ Παξαδείγκαηνο Γ1) 

 

Έζησ ην θφζηνο επεθηάζεσο Κε είλαη 50 ρηι€ θαη ν ΣΠ5 δεηά λα ηνπ παξαρσξεζνχλ 2 ηθξηψκαηα.  
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Σφηε  4,71
7

2
)50200()(5

1

n

i

tt

Ii

In
AKKak ρηι€.  

Ο ΣΠ5 θαηαβάιιεη ζηνλ ΟΣΔ 50 ρηι€ θαη ην πνζφ ησλ 21,4 ρηι€ ην θαηαβάιιεη ζηνπο ήδε ππάξρνληεο παξφρνπο 

βάζεη ηνπ Σχπνπ 5.  

Σειηθά, ην θφζηνο αλά ηθξίσκα γηα φινπο ηνπο παξφρνπο ζα είλαη 35,7ρηι€, γηα φινλ ηνλ ρψξν Φ ζην ΑΚ, δειαδή 

ηνλ αξρηθφ ρψξν φπσο θαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ.  

 

Παξάδεηγκα Γ2 όπος knt  < Kε (ζπλέρεηα ηνπ Παξαδείγκαηνο Γ1) 

 

Έζησ ην θφζηνο επεθηάζεσο Κε είλαη 100 ρηι€ θαη ν ΣΠ5 δεηά λα ηνπ παξαρσξεζνχλ 2 ηθξηψκαηα.  

Σφηε  71,85
7

2
)100200()(5

1

n

i

tt

Ii

In
AKKak ρηι€.  

Ο ΣΠ5 θαηαβάιιεη ζηνλ ΟΣΔ 100 ρηι€ θαη ην πνζφ ησλ 14,29 ρηι€ ζα ηνπ θαηαβιεζεί απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο 

παξφρνπο βάζεη ηνπ Σχπνπ 5.  

Σειηθά, ην θφζηνο αλά ηθξίσκα γηα φινπο ηνπο παξφρνπο ζα είλαη 42,86ρηι€, γηα φινλ ηνλ ρψξν Φ ζην ΑΚ, 

δειαδή ηνλ αξρηθφ ρψξν φπσο θαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ.  

 

 

Δ. Απνρώξεζε ηνπ ΣΠρ. 

Ο ΣΠρ ζα απνδεκηψλεηαη απφ ηνλ ΣΠς πνπ εηζέξρεηαη ζηελ Φ. Ζ απνδεκίσζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θφζηνο 

αλά ηθξίσκα ηελ ρξνληθή ζηηγκή t ηεο εηζφδνπ ηνπ ΣΠς (δει αθαηξνχληαη νη αζξνηζηηθέο απνζβέζεηο), νπφηε: 

n

i

tt

Ii

I
Kk

1

 (Σχπνο 6) γηα I  

Οη απνρσξήζαληεο ΣΠ ζα απνδεκηψλνληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, δειαδή ν πξψηνο απνρσξήζαο ζα 

απνδεκησζεί πξψηνο (ηελ ρξνληθή ζηηγκή t ηεο εηζφδνπ ηνπ εηζεξρνκέλνπ παξφρνπ).  

Ο Σχπνο (6) ηζρχεη έσο φηνπ απνδεκησζνχλ φινη νη απνρσξήζαληεο ΣΠ (γηα ηα ηθξηψκαηα πνπ έρνπλ ειεπζεξψζεη). 

ηελ ζπλέρεηα ηζρχεη ν Σχπνο (2).  

 

Παξάδεηγκα Δ1 (ζπλέρεηα ηνπ Παξαδείγκαηνο Γ1) 

Έζησ φηη ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ Φ απνρσξεί ν ΣΠ1 θαη ειεπζεξψλεη 2 ηθξηψκαηα. Καηά ηνλ ίδην 

ρξφλν, ν ΣΠ6 αηηείηαη 2 ηθξηψκαηα. Σν πνζφ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν ΣΠ6 ζηνλ ΣΠ1 γηα ηα ηθξηψκαηα απηά 

ππνινγίδεηαη σο εμήο:     

4,71
7

2
25061k ρηι€ δειαδή 35,7ρηι€ αλά ηθξίσκα 

 

Παξάδεηγκα Δ2 (ζπλέρεηα ηνπ Παξαδείγκαηνο Γ1) 

Έζησ φηη ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ Φ απνρσξεί ν ΣΠ1 θαη ειεπζεξψλεη 2 ηθξηψκαηα. Καηά ηνλ 

δεχηεξν ρξφλν, ν ΣΠ6 αηηείηαη 2 ηθξηψκαηα. Σν πνζφ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν ΣΠ6 ζηνλ ΣΠ1 γηα ηα 

ηθξηψκαηα απηά ππνινγίδεηαη σο εμήο:     

7,62
7

2
%)2.12*250250(61k ρηι€ δειαδή 31,36ρηι€ αλά ηθξίσκα.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Παξάδεηγκα Δ2, ελψ ην θφζηνο ηνπ παξφρνπ ΣΠ1 γηα ηελ είζνδν ηνπ ήηαλ 71,4 ρηι€ γηα ηα 

δχν ηθξηψκαηα, ζα απνδεκησζεί κε 62,7ρηι€ επεηδή ν ΣΠ6 εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν ηεο Φ ηνλ δεχηεξν ρξφλν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Φ θαη έρνπλ ππνινγηζηεί νη αλαινγνχζεο απνζβέζεηο.   

 

Γηαδηθαζία Πιεξσκώλ  

Ο ΟΣΔ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ γηα ην Αξρηθφ Κφζηνο (Κα) θαη ην Κφζηνο Δπεθηάζεσο 

(Κε) πξνο ηνπο ππφρξενπο παξφρνπο ΣΠ, ηα νπνία θαη εηζπξάηηεη κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο ελφηεηεο 3.3 

θαη 4.3. 

ε θάζε είζνδν ΣΠ, ν ΟΣΔ είλαη ππεχζπλνο λα ππνινγίδεη ην αηνκηθφ θφζηνο ηνπ Παξφρνπ tkn  θαη ην πνζφ 

θαηαβνιήο mn,  θαη λα ελεκεξψλεη φινπο ηνπο παξφρνπο ηεο Φ γηα ηα πνζά mn,  πνπ πξέπεη ν 

εηζεξρφκελνο πάξνρνο λα απνδψζεη ζηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο παξφρνπο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ tk  θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπ παξφρνπ ΣΠ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 26 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ 
 

ΔΚΓΟΣΖ 

 

ΠΡΟ ΣΟΝ: 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

Κεθηζίαο 99, Μαξνχζη Αηηηθήο 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΑΡΗΘΜ. : ……………… 

Με ηελ παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο σο απηνθεηιέηεο, ππέξ ηεο εηαηξίαο ΟΣΔ Α.Δ. κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ Δπξψ ………………… γηα ηελ απφ απηφλ πξνο εζάο νκαιή εμφθιεζε νθεηιψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ππ‟ αξηζκφλ ………………/(εκεξνκελία)………………κεηαμχ ζαο χκβαζε 

Πιήξσο Αδεζκνπνίεηεο ή / θαη Μεξηδφκελεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν / ή 

πλεγθαηάζηαζεο {ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηελ παξερφκελε ππεξεζία}.  

Ζ εγγχεζε απηή παξέρεηαη ππέξ ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο πξνο εζάο απφ ζήκεξα θαη κέρξη ηελ……. 

……………………………..… θαη θαιχπηεη θαζφιν ην ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο φιεο ηηο θχξηεο 

νθεηιέο, ηφθνπο ππεξεκεξίαο θαη δαπάλεο θαη ελ γέλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, νη νπνίεο 

απνξξένπλ απφ ηελ σο άλσ ζχκβαζε.  

ε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηθαηνχζηε κε επηζηνιή ζαο, πνπ ζα καο απεπζχλεηε, ζπλνδεπφκελε 

απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ζαο φηη νη νθεηιέο ηεο πξσηνθεηιέηξηαο, γηα ηηο 

νπνίεο θαηαπίπηεη ε παξνχζα πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ σο άλσ ζχκβαζε 

{πξνζδηνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1} λα θεξχζζεηε ηελ θαηάπησζε ηεο 

παξνχζαο, νπφηε εκείο ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά εληφο ηξηψλ (3) 

εκεξψλ ρσξίο απφ κέξνπο καο θακία αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο, ην πνζφ πνπ δειψλεηαη φηη θαηαπίπηεη ηνηο κεηξεηνίο.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζε ζαο 

φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ δε ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο 

πξσηνθεηιέηξηαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζα καο ππνβιεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο.  

Κάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ζαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ εγγχεζε ή ζηε δεινχκελε 

θαηάπησζε δελ αλαηξεί νχηε αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζε καο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ 

θαηαπίπηεη. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο πνπ έρνπλ δνζεί, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 

απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 27 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΟΓΔΗΑ Σ.Π. ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΜΗΚΣΖ 

ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
 

Ο ΟΣΔ γηα ην ζθνπφ ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζχκκηθηεο ζπλεγθαηάζηαζεο ζα παξέρεη κεηά 

απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Σ.Π. ζπλνδεία πξφζβαζεο, γηα ην ζθνπφ ηεο επίζθεςεο ή ζπληήξεζεο ή 

εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζηνλ αληίζηνηρν ρψξν. 

 

Ζ δηαβάζκηζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ζπλνδνχ πξφζβαζεο εμαξηάηαη αθελφο απφ ην ρξφλν 

αλαγγειίαο ηεο, αθεηέξνπ απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο σο αθνινχζσο : 

 

Α. Υξφλνο Αλαγγειίαο 

 Πξνγξακκαηηζκέλε Α  : Δπίζθεςε  εληόο ή εθηόο ρξφλνπ εξγαζίαο πξνζσπηθνχ  ΟΣΔ. Ζ 

γλσζηνπνίεζή ηεο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ  πέληε (5)  εξγάζηκεο εκέξεο  λσξίηεξα. 

 Πξνγξακκαηηζκέλε Β : Δπίζθεςε εληόο ή εθηόο ρξφλνπ εξγαζίαο πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΣΔ. 

Ζ  γλσζηνπνίεζή ηεο ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο λσξίηεξα. 

  Απξνγξακκάηηζηε (έθηαθηε) : Δπίζθεςε εληόο ή εθηόο ρξφλνπ εξγαζίαο πξνζσπηθνχ 

ΟΣΔ. O OTE ζα επηιακβάλεηαη εληφο  ρξφλνπ  2 σξώλ (ην κέγηζην)   απφ ηελ 

γλσζηνπνίεζή ηεο ζ‟ απηφλ.  

Β. Υξνληθή Πεξίνδνο  

 Δληφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίκσλ εκεξψλ 

 Δθηφο ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίσλ εκεξψλ πιελ λπθηεξηλνχ σξαξίνπ 

 Νπθηεξηλνχ σξαξίνπ εξγαζίκσλ εκεξψλ 

 αββαηνθχξηαθα θαη επίζεκεο Αξγίεο 

 

Tν αληίζηνηρν θφζηνο ζπλνδείαο ζα επηβαξχλεη ηνλ Σειεπ. Πάξνρν. 

 

 

«
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 28 
 

ΚΧΓΗΚΟΗ ΒΛΑΒΧΝ 

 

CONFIGURATION ΠΙΝΑΚΑ ΣΟ W-CRM ΠΟΤ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΚΩΓΙΚΟΤ ΒΛΑΒΩΝ ToB ΚΑΙ ΑΡΤ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΜΔ ΤΠΑΙΣΙΟΣΗΣΑ 

Α/Α ΘΔΗ ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΒΛΑΒΗ ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΑΙΑ ΑΙΣΙΑ ΒΛΑΒΗ ΚΩΓΙΚΟ ΑΙΣΙΑ ΤΠΑΙΣΙΟΣΗΣΑ 

1 ΘΔΛΡΟΝ 1 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΘΑΟΡΑΠ) 1 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

2 ΘΔΛΡΟΝ 1 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΘΑΟΡΑΠ) 1 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

3 ΘΔΛΡΟΝ 1 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΘΑΟΡΑΠ) 1 ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ 3 ΝΡΔ 

4 ΘΔΛΡΟΝ 1 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΘΑΟΡΑΠ) 1 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΝ 4 ΝΡΔ 

5 ONU 2 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΘΑΟΡΑΠ) 1 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

6 ONU 2 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΘΑΟΡΑΠ) 1 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

7 ONU 2 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΘΑΟΡΑΠ) 1 ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ 3 ΝΡΔ 

8 ONU 2 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΘΑΟΡΑΠ) 1 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΝ 4 ΝΡΔ 

9 ΓΔΛΗΘΝΠ ΘΑΡΑΛΔΚΖΡΖΠ 4 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΝΟΗΝ ή  ΚΗΘΡΝΛΝΚΖΠΖΠ 3 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

10 ΓΔΛΗΘΝΠ ΘΑΡΑΛΔΚΖΡΖΠ 4 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΝΟΗΝ ή  ΚΗΘΡΝΛΝΚΖΠΖΠ 3 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

11 ΓΔΛΗΘΝΠ ΘΑΡΑΛΔΚΖΡΖΠ 4 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΝΟΗΝ ή  ΚΗΘΡΝΛΝΚΖΠΖΠ 3 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΝ 4 ΝΡΔ 

12 ΓΔΛΗΘΝΠ ΘΑΡΑΛΔΚΖΡΖΠ 4 
ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΞΝΟΡΑΠ DSLAM, 
SPLITTER 

4 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

13 ΓΔΛΗΘΝΠ ΘΑΡΑΛΔΚΖΡΖΠ 4 
ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΞΝΟΡΑΠ DSLAM, 
SPLITTER 

4 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

14 ΓΔΛΗΘΝΠ ΘΑΡΑΛΔΚΖΡΖΠ 4 
ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΞΝΟΡΑΠ DSLAM, 
SPLITTER 

4 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΝ 4 ΝΡΔ 

15 ΘΟΗΝ ΓΗΘΡΝ 5 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΕΔΓΝΠ 5 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

16 ΘΟΗΝ ΓΗΘΡΝ 5 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΕΔΓΝΠ 5 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 
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17 ΘΟΗΝ ΓΗΘΡΝ 5 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΕΔΓΝΠ 5 ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ 3 ΝΡΔ 

18 ΘΟΗΝ ΓΗΘΡΝ 5 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΕΔΓΝΠ 5 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΝ 4 ΝΡΔ 

19 ΘΟΗΝ ΓΗΘΡΝ 5 ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΘΑΙ. ΒΙΑΒΖΠ, ΓΝΘΖΘΔ ΓΗΑ ΑΟΠΖ 6 ΘΑΙΩΓΗΑΘΖ ΒΙΑΒΖ ΓΗΘΡΝ 5 ΝΡΔ 

20 ΞΑΗΘΟΗΝΠ ΘΑΡΑΛΔΚΖΡΖΠ 6 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΝΟΗΝ ή  ΚΗΘΡΝΛΝΚΖΠΖΠ 3 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

21 ΞΑΗΘΟΗΝΠ ΘΑΡΑΛΔΚΖΡΖΠ 6 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΝΟΗΝ ή  ΚΗΘΡΝΛΝΚΖΠΖΠ 3 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

22 ΞΑΗΘΟΗΝΠ ΘΑΡΑΛΔΚΖΡΖΠ 6 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΝΟΗΝ ή  ΚΗΘΡΝΛΝΚΖΠΖΠ 3 ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ 3 ΝΡΔ 

23 ΞΑΗΘΟΗΝΠ ΘΑΡΑΛΔΚΖΡΖΠ 6 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΝΟΗΝ ή  ΚΗΘΡΝΛΝΚΖΠΖΠ 3 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΝ 4 ΝΡΔ 

24 ΑΞΔΟΣΝΚΔΛΝ ΓΗΘΡΝ (ΒΝΣ - ΔΠΣΑΙΗΡ) 7 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΕΔΓΝΠ 5 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

25 ΑΞΔΟΣΝΚΔΛΝ ΓΗΘΡΝ (ΒΝΣ - ΔΠΣΑΙΗΡ) 7 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΕΔΓΝΠ 5 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

26 ΑΞΔΟΣΝΚΔΛΝ ΓΗΘΡΝ (ΒΝΣ - ΔΠΣΑΙΗΡ) 7 ΑΙΙΑΓΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΕΔΓΝΠ 5 ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ 3 ΝΡΔ 

27 ΑΞΔΟΣΝΚΔΛΝ ΓΗΘΡΝ (ΒΝΣ - ΔΠΣΑΙΗΡ) 7 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ  ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΓΗΘΡΝ 7 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

28 ΑΞΔΟΣΝΚΔΛΝ ΓΗΘΡΝ (ΒΝΣ - ΔΠΣΑΙΗΡ) 7 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ  ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΓΗΘΡΝ 7 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

29 ΑΞΔΟΣΝΚΔΛΝ ΓΗΘΡΝ (ΒΝΣ - ΔΠΣΑΙΗΡ) 7 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ  ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΓΗΘΡΝ 7 ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ 3 ΝΡΔ 

30 ΑΞΔΟΣΝΚΔΛΝ ΓΗΘΡΝ (ΒΝΣ - ΔΠΣΑΙΗΡ) 7 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ  ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΓΗΘΡΝ 7 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΝ 4 ΝΡΔ 

31 ΑΞΔΟΣΝΚΔΛΝ ΓΗΘΡΝ (ΒΝΣ - ΔΠΣΑΙΗΡ) 7 ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΘΑΙ. ΒΙΑΒΖΠ, ΓΝΘΖΘΔ ΓΗΑ ΑΟΠΖ 6 ΘΑΙΩΓΗΑΘΖ ΒΙΑΒΖ ΓΗΘΡΝ 5 ΝΡΔ 

32 
ΑΡΝΚΗΘΖ ΓΟΑΚΚΖ (ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ - 
ΣΑΙΒΓ. ΘΝΡΗ) 

8 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΓΟΑΚΚΖΠ 8 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

33 
ΑΡΝΚΗΘΖ ΓΟΑΚΚΖ (ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ - 
ΣΑΙΒΓ. ΘΝΡΗ) 

8 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΓΟΑΚΚΖΠ 8 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

34 
ΑΡΝΚΗΘΖ ΓΟΑΚΚΖ (ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ - 
ΣΑΙΒΓ. ΘΝΡΗ) 

8 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΓΟΑΚΚΖΠ 8 ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ 3 ΝΡΔ 

35 
ΑΡΝΚΗΘΖ ΓΟΑΚΚΖ (ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ - 
ΣΑΙΒΓ. ΘΝΡΗ) 

8 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΓΟΑΚΚΖΠ 8 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΝ 4 ΝΡΔ 

36 
ΑΡΝΚΗΘΖ ΓΟΑΚΚΖ (ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ - 
ΣΑΙΒΓ. ΘΝΡΗ) 

8 
ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΑΙΙΑΓΖ ΔΛΑΔΟΗΝ ΘΑΙ., ΓΝΘΖΘΔ ΓΗΑ 
ΡΑΘΡΝΞΝΗΖΠΖ 

9 ΘΑΙΩΓΗΑΘΖ ΒΙΑΒΖ ΓΗΘΡΝ 5 ΝΡΔ 

37 ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖ ΠΠΘΔΖ 9 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΠΠΘΔΖΠ 10 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 
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38 ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖ ΠΠΘΔΖ 9 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΠΠΘΔΖΠ 10 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

39 ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖ ΠΠΘΔΖ 9 
ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΒΙΑΒΖΠ ΠΡΖ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖ ΠΠΘΔΖ. 
ΔΛΖΚΔΟΩΘΖΘΔ Ν ΞΔΙΑΡΖΠ 

11 ΔΘΛΖ ΞΔΙΑΡΖ 7 ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΩΛ 

40 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 
ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ISDN MODEM - ADSL - 
ΦΗΙΡΟΝ - ΓΗΑΣΩΟΗΠΡΖ 

13 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

41 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 
ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ISDN MODEM - ADSL - 
ΦΗΙΡΟΝ - ΓΗΑΣΩΟΗΠΡΖ 

13 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

42 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 
ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ISDN MODEM - ADSL - 
ΦΗΙΡΟΝ - ΓΗΑΣΩΟΗΠΡΖ 

13 ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ 3 ΝΡΔ 

43 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΒΙΑΒΖΠ ΠΡΖ ΣΩΛΔΡΖ 12 ΔΘΛΖ ΞΔΙΑΡΖ 7 ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΩΛ 

44 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ  ΞΟΗΕΑΠ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ 14 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

45 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ  ΞΟΗΕΑΠ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ 14 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

46 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ  ΞΟΗΕΑΠ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ 14 ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ 3 ΝΡΔ 

47 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ  ΞΟΗΕΑΠ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ 14 ΔΘΛΖ ΞΔΙΑΡΖ 7 ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΩΛ 

48 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 
ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΒΙΑΒΖΠ ΠΔ ΓΔΡΔΟΔΝΠΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ, 
TELEX, ΡΔΟΚΑΡΗΘΝ DATA 

15 ΔΘΛΖ ΞΔΙΑΡΖ 7 ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΩΛ 

49 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 
ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΒΙΑΒΖΠ ΠΔ ΞΟΝΠΘΔΡΖ, ΑΘΑΗΟΔΡΖ  
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

16 ΔΘΛΖ ΞΔΙΑΡΖ 7 ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΩΛ 

50 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 ΙΝΗΞΔΠ ΡΔΟΚΑΡ. ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 17 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

51 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 ΙΝΗΞΔΠ ΡΔΟΚΑΡ. ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 17 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

52 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 ΙΝΗΞΔΠ ΡΔΟΚΑΡ. ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 17 ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ 3 ΝΡΔ 

53 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 ΙΝΗΞΔΠ ΡΔΟΚΑΡ. ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 17 ΔΘΛΖ ΞΔΙΑΡΖ 7 ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΩΛ 

54 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 
ΡΔΟΚ. ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ (MODEM - ΦΗΙΡΟΝ - 
ΓΗΑΣΩΟΗΠΡΖΠ) 

18 ΔΘΛΖ ΞΔΙΑΡΖ 7 ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΩΛ 

55 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ 10 
ΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ΞΔΙΑΡΖ - ΙΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΙΝΓΗΑ - 
SOFTWARE - ΞΟΝΒΙΖΚΑ Ζ/ 

19 ΔΘΛΖ ΞΔΙΑΡΖ 7 ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΩΛ 

56 ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 11 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΓΗΑΡΑΜΖΠ PCM 20 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

57 ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 11 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΓΗΑΡΑΜΖΠ PCM 20 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

58 ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 11 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΓΗΑΡΑΜΖΠ PCM 20 ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ 3 ΝΡΔ 
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59 ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 11 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΓΗΑΡΑΜΖΠ PCM 20 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΝ 4 ΝΡΔ 

60 ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 11 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΖ ΓΟΑΚΚΩΛ 21 ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖ ΦΘΝΟΑ 1 ΝΡΔ 

61 ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 11 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΖ ΓΟΑΚΚΩΛ 21 
ΔΙΙΑΡΩΚΑΡΗΘΝ ΙΗΘΝ - ΘΑΘΖ 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΙΗΘΝ 

2 ΝΡΔ 

62 ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 11 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΖ ΓΟΑΚΚΩΛ 21 ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ 3 ΝΡΔ 

63 ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 11 ΑΛΡΗΘ/ΠΖ, ΔΞΗΠΘΔΖ, ΟΘΚΗΠΖ ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΖ ΓΟΑΚΚΩΛ 21 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΝ 4 ΝΡΔ 

64 ΔΠΘ, ΔΠΘΡ, ΔΜΠΘ, ΦΞ 12 
ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ - ΓΝΘΗΚΔΠ ΘΑΙΩΓΗΝ ΓΗΑΠΛΓΔΠΖΠ ΚΔ 
ΡΖΙΔΞ. ΞΑΟΝΣΝ 

22 
ΞΗΘΑΛΖ ΒΙΑΒΖ ΠΡΝ ΔΠΘ, ΔΠΘΡ, ΔΜΠΘ ή 
ΙΑΘΝΠ MIRRORING 

11 ΞΑΟΝΣΝ 

65 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΑΟΝΣΝ 13 ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΟΑΚΚΖΠ (ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ, ΓΝΘΗΚΔΠ) 23 
ΑΞΌ ΓΝΘ. ΠΡΝ ΓΗΘΡΝ ΘΑΙΩΠ - ΒΙΑΒΖ 
ΞΟΝΠ ΔΓΘ/ΠΔΗΠ ΞΑΟΝΣΝ 

9 ΞΑΟΝΣΝ 

66 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΖ ΞΑΟΝΣΝ 14 ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΟΑΚΚΖΠ (ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ, ΓΝΘΗΚΔΠ) 23 
ΑΞΌ ΓΝΘ. ΠΡΝ ΓΗΘΡΝ ΘΑΙΩΠ -ΒΙΑΒΖ 
ΞΟΝΠ ΞΔΙΑΡΖ ΞΑΟΝΣΝ 

10 ΞΑΟΝΣΝ 

67 ΓΗΑΦΝΟΑ - ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ - ΓΝΘΗΚΔΠ 15 ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΟΑΚΚΖΠ (ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ, ΓΝΘΗΚΔΠ) 23 
ΑΞΌ  ΓΝΘΗΚΖ  ΠΡΝ  ΓΗΘΡΝ - ΔΟΔΘΖ 
ΘΑΙΩΠ 

6 ΝΡΔ 

68 ΓΗΑΦΝΟΑ - ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ - ΓΝΘΗΚΔΠ 15 ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΟΑΚΚΖΠ (ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ, ΓΝΘΗΚΔΠ) 23 ΚΔΓΑΙΖ ΑΞΝΠΡΑΠΖ ΑΞΌ DSLAM 8 ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΩΛ 

69 ΓΗΑΦΝΟΑ - ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ - ΓΝΘΗΚΔΠ 15 ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΟΑΚΚΖΠ (ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ, ΓΝΘΗΚΔΠ) 23 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΝ ΑΛΑΓΘΖΠ 12 ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΩΛ 

70 ΓΗΑΦΝΟΑ - ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ - ΓΝΘΗΚΔΠ 15 ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΟΑΚΚΖΠ (ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ, ΓΝΘΗΚΔΠ) 23 ΔΘΡΝΠ ΓΗΘΡΝ ΝΡΔ 13 ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΩΛ 

71 ΓΗΑΦΝΟΑ - ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ - ΓΝΘΗΚΔΠ 15 ΘΙΔΗΠΡΝ (ΡΝΞΝΘ. ΠΖΚΔΗΩΚΑΡΝΠ) 24 ΔΘΛΖ ΞΔΙΑΡΖ 7 ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΩΛ 

72 ΓΗΑΦΝΟΑ - ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ - ΓΝΘΗΚΔΠ 15 ΘΙΔΗΠΡΝ (ΡΝΞΝΘ. ΠΖΚΔΗΩΚΑΡΝΠ) 24 
ΑΞΌ ΓΝΘ. ΠΡΝ ΓΗΘΡΝ ΘΑΙΩΠ -ΒΙΑΒΖ 
ΞΟΝΠ ΞΔΙΑΡΖ ΞΑΟΝΣΝ 

10 ΞΑΟΝΣΝ 

73 ΓΗΑΦΝΟΑ - ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ - ΓΝΘΗΚΔΠ 15 ΚΑΠ ΑΟΛΖΘΖΘΑΛ ΡΖΛ ΔΗΠΝΓΝ (ΡΝΞΝΘ. ΠΖΚΔΗΩΚΑΡΝΠ) 25 ΔΘΛΖ ΞΔΙΑΡΖ 7 ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΩΛ 

74 ΓΗΑΦΝΟΑ - ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ - ΓΝΘΗΚΔΠ 15 ΚΑΠ ΑΟΛΖΘΖΘΑΛ ΡΖΛ ΔΗΠΝΓΝ (ΡΝΞΝΘ. ΠΖΚΔΗΩΚΑΡΝΠ) 25 
ΑΞΌ ΓΝΘ. ΠΡΝ ΓΗΘΡΝ ΘΑΙΩΠ -ΒΙΑΒΖ 
ΞΟΝΠ ΞΔΙΑΡΖ ΞΑΟΝΣΝ 

10 ΞΑΟΝΣΝ 

75 
Κικηονόμιζη ζηην Νριολ/δα 
Θαηανεμ.+DSLM 

26         ΝΡΔ 

76 Ιανθαζμένος Σειριζμός Ξελάηη 52         ΞΑΟΝΣΝ 

77 Δζωηερικό Γίκησο Ξελάηη 55         ΞΑΟΝΣΝ 

78 Γίκησο Σαλκού (Ρηλεθωνίας) 58         ΝΡΔ 

79 Νσδέν Δσρέθη καηά ηον Δλέγτο. 59         ΞΑΟΝΣΝ 
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80 Αποκαηαζηάθηκε καηά ηον Δλεγτο 60         ΝΡΔ 

81 Αποσζία Ξελάηη - Αζκοπη Κεηάβαζη 61         ΞΑΟΝΣΝ 

82 Σαμηλές Ρατύηηηες-τωρίς πρόβλημα 65         ΝΡΔ 

83 
Θσκλώμαηα Νπηικά (ΘΝΗ-Νπηικός 
Θαηανεμηηής-Θαλώδιο Ρερμαηιζμού) 

69         ΝΡΔ 

84 Θσκλώμαηα Κεηάδοζης SDH-PDH 72         ΝΡΔ 

85 
ΚΖ ΠΓΣΟΝΛΗΠΛΝΠ MODEM ΙΝΓΩ 
ΚΔΓΑΙΖΠ ΑΞΝΠΡΑΠΖΠ ΑΞΝ ΘΑΡΑΛΔΚΖΡΖ 

73         ΞΑΟΝΣΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 29 

 

ΚΑΝΟΝΑ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΗ ΔΠΑΤΞΖΖ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ Δ Φ 
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Όπνπ n ν αξηζκφο Ηθξησκάησλ (60ρ30 ή 60ρ40) γηα φινπο ηνπο ρψξνπο Φπζηθψλ πλεγθαηαζηάζεσλ (Φ) ζε 

ζπγθεθξηκέλν Α/Κ ΟΣΔ θαη γηα ζπγθεθξηκέλν Σειεπηθνηλσληαθφ Πάξνρν (ΣΠ). 

 

Γηα ηελ Παξνρή ηνπ ρώξνπ Φ ηζρύεη: 

 

1. Κάζε ΣΠ πνπ εηζέξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζε ζπγθεθξηκέλε Φ (Παξνρή) κπνξεί λα αηηεζεί κέρξη θαη 

4 Ηθξηψκαηα. 

 

Γηα ηελ Αύμεζε Ηθξησκάησλ (Δπαύμεζε) ζην ρώξν Φ ηζρύεη: 

 

2. Κάζε ΣΠ δχλαηαη λα αηηεζεί ην n-νζηφ ηνπ ηθξίσκα αλεμάξηεηα απφ ηα ιεηηνπξγνχληα δεχγε ΔΚ* 

ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε εθφζνλ n<5. 

3. Κάζε ΣΠ δχλαηαη λα αηηεζεί ην n-νζηφ ηνπ ηθξίσκα φηαλ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ (n-2)* 500 

ιεηηνπξγνχληα δεχγε ΔΚ* γηα n≥5. 

4. Σν κέγηζην βήκα Αχμεζεο Ηθξησκάησλ είλαη ηα 2 Ηθξηψκαηα. 

5. Δπαχμεζε δχλαηαη λα αηηεζεί έλαο ΣΠ, κεηά ηελ παξέιεπζε: 

5.1. Έλα (1) κήλα απφ ηελ ηειεπηαία Παξάδνζε Ηθξησκάησλ** (Παξνρή Φ ή Αχμεζε Ηθξησκάησλ) ή 

5.2. Σξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία Ζκεξνκελία Καηαρψξεζεο Αίηεζεο*** γηα Ηθξηψκαηα (Παξνρή 

Φ ή Αχμεζε Ηθξησκάησλ), ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξφηαζε. 

  

Όια ηα αηηήκαηα ζα θαηαρσξνχληαη απνθιεηζηηθά ζην WCRM, απεπζείαο απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

εθπξφζσπν ηνπ ΣΠ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο ΣΠ1, αηηείηαη έλα ηθξίσκα, ηφηε ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα δεζκεχεη ην γεηηνληθφ ηνπ (πιάηε) 

γηα κειινληηθφ αίηεκα ηνπ ίδηνπ ΣΠ1. ε πεξίπησζε φκσο πνπ αηηεζεί Ηθξίσκα ή Ηθξηψκαηα άιινο Γηθαηνχρνο 

ΣΠ2 θαη ν ρψξνο Φ έρεη εμαληιεζεί, ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν ηθξίσκα ζα απνδεζκεχεηαη ππέξ ηνπ ΣΠ2. 

 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο ΣΠ, αηηείηαη δχν ηθξηψκαηα, ηφηε ζα ππάξρεη ε επηινγή ζην WCRM α) απνθιεηζηηθά 

γεηηνληθά ηθξηψκαηα (πιάηε κε πιάηε) ή β) γεηηνληθά ηθξηψκαηα (πιάηε κε πιάηε) εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα, 

δηαθνξεηηθά λα ηνπ παξέρνληαη δχν ηθξηψκαηα. 
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* Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ν ίδηνο πάξνρνο δηαζέηεη θαη απνκαθξπζκέλε ζπλεγθαηάζηαζε, ηα ιεηηνπξγνχληα 

δεχγε πνπ πινπνηεί κέζσ απηήο, δελ πξνζκεηξνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηνρχξσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

αίηεζεο.  

** Παξάδνζε Ηθξησκάησλ ζεσξείηαη ε “Ζκ. Οινθιήξσζεο” ζην WCRM. 

*** Ζκεξνκελίαο Καηαρψξεζεο Αίηεζεο ζεσξείηαη ε “Ζκ.Καηαρψξεζεο Αίηεζεο” ζην WCRM. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 30 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΤΝΓΤΑΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ 

        

Ημερ/νία:     Ώρα:   

        

ηοιτεία Βρότοσ 

          

Ρηλ. Αριθμός:      Ξάροτος:       

          

Αριθμός Βρότοσ:      Αζηικό Θένηρο ΝΡΔ:       

          

Όριο Ξαρότοσ:      

Ξαρετόμενη 

πηρεζία:       

          

Όριο Δζκαλίη/Box:           

                

        

ηοιτεία σνδρομηηή 

          

Δπώνσμο:               

          

Όνομα:               

          

Γιεύθσνζη:               

                

        

Περιγραθή Βλάβης 

 

        

Περιγραθή Δπίλσζης Βλάβης 

  

Έλεγτος ζηο Α/Θ : 

  

Έλεγτος ζηο κύριο,  

απερτόμενο δίκησο και box, 

ειζαγωγή : 

  

  

Πτόλια OTE:       Πτόλια Ξαρότοσ:       
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Τπογραθή ΟΣΔ     Τπογραθή Παρότοσ  

        

 
 


