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Ι. Πρόλογος
Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση διεξάγεται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της από το ν.4070/2012, ως ισχύει τροποποιηθείς και ιδίως το
άρθρο 17 και τα αναφερόµενα στην Απόφαση 792/07/22.12.2016, ειδικότερα στο
Κεφάλαιο Α, Υποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα 5.
Με την παρούσα τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση η πρόταση του ΟΤΕ αναφορικά
µε την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2017 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση, σε
εφαρµογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30-122016) η οποία υποβλήθηκε στην ΕΕΤΤ µε την µε αρ. πρωτ 18693/3-7-2017
επιστολή του. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια τους
κάνοντας σαφή αναφορά στις διατάξεις της Προσφοράς για τις οποίες
υποβάλλονται τα σχόλια.
Ως ηµεροµηνία έναρξης της δηµόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 20η Ιουλίου 2017,
ηµέρα Πέµπτη, και λήξης η 20η Οκτωβρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
15:00. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην ελληνική γλώσσα,
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης της
δηµόσιας διαβούλευσης. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι
απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.
Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει
να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µη δηµοσιευθούν.
Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:

«∆ηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2017 για την
Χονδρική Τοπική Πρόσβαση, σε εφαρµογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ
792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30-12-2016)»
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται τόσο
Α) στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
15125 Μαρούσι
Αττική
Όσο και
Β) στη διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : ruo@eett.gr.
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Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από
την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι
οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα και µε σαφήνεια µόνο µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: ruo@eett.gr. Το παρόν κείµενο δεν
δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που θα επακολουθήσει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, η οποία εξειδικεύει
την υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει Πλήρως Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό
Βρόχο & Υποβρόχο, τις σχετικές υπηρεσίες και τις συναφείς ευκολίες, εκδίδεται σε
εφαρµογή της υπ’ αριθ. ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30-12-2016).
Η Προσφορά Αναφοράς περιλαµβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες:
Πλήρης Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & Υποβρόχο.
Εικονικά χονδρικά προϊόντα VPU και VPU light τύπου Γ.
Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, πρόσβασης σε αγωγούς & ίνες.
1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς
Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στον
Ν.4070/2012 ή, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σ’ αυτόν, στις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ελλείψει δε αυτών,
στο σχετικό δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στις Οδηγίες
2009/139/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Τοπικός Βρόχος (ToB):
Το φυσικό κύκλωµα συνεστραµµένου ζεύγους µεταλλικών αγωγών, που συνδέει το
τερµατικό σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλευρά του συνδροµητή (Netwotk
Termination – NT), µε τον Κεντρικό Κατανεµητή Μικτονόµησης (Main Distribution
Frame – MDF).
Τοπικός Υποβρόχος (ToYB):
Το τµήµα του τοπικού βρόχου που συνδέει το τερµατικό σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ
προς την πλευρά του συνδροµητή (NT), µε τον υπαίθριο Τοπικό Κατανεµητή
Μικτονόµησης (Local Distribution Frame – LDF – KV ή ONU) του δικτύου χαλκού.
Τερµατικό Σηµείο ∆ικτύου ΟΤΕ - (Network Termination – NT):
To σηµείο τερµατισµού του δηµόσιου σταθερού τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΟΤΕ.
Ειδικότερα τερµατικό σηµείο του δικτύου ΟΤΕ σε εγκαταστάσεις συνδροµητή ορίζεται ο
κατανεµητής κτιρίου (escalit), ή το κουτί διακλάδωσης (χαλύβδινο) µετά τον ακραίο
διακλαδωτή (box).
Κεντρικός Κατανεµητής Μικτονόµησης – (ΚΚΜ - Main Distribution Frame –
MDF):
Ως Κεντρικός Κατανεµητής Μικτονόµησης ορίζεται ο παθητικός εξοπλισµός στο σηµείο
παρουσίας του ΟΤΕ στον οποίον τερµατίζονται τα καλώδια χαλκού του κυρίου δικτύου,
παρέχοντας την δυνατότητα για ελεύθερη διασύνδεση µεταξύ οποιωνδήποτε ορίων των
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τερµατιζόµενων καλωδίων µέσω κατάλληλου σύρµατος µικτονόµησης. Αναφέρεται και
ως Γενικός Κατανεµητής ΟΤΕ.
Αστικό Κέντρο (ΑΚ):
Τα κτίρια του ΟΤΕ, στα οποία είναι εγκατεστηµένοι οι
µικτονόµησης.

κεντρικοί κατανεµητές

Τοπικός Κατανεµητής Mικτονόµησης (ΤΚΜ - Local Distribution Frame – LDF–
KV):
Ως Τοπικός Κατανεµητής Μικτονόµησης ορίζεται ο παθητικός εξοπλισµός στον οποίον
τερµατίζονται τα καλώδια χαλκού (κυρίου και απερχόµενου δικτύου) παρέχοντας την
δυνατότητα για ελεύθερη διασύνδεση µεταξύ οποιωνδήποτε ορίων των τερµατιζόµενων
καλωδίων µέσω κατάλληλου σύρµατος µικτονόµησης.
Υπαίθρια Καµπίνα Οπτικού ∆ικτύου (ONU):
Υπαίθριες καµπίνες εντός των οποίων εγκαθίσταται ενεργός τηλεπικοινωνιακός
εξοπλισµός. Οι καµπίνες αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν Κεντρικό Κατανεµητή
µικτονόµησης (ΚΚΜ) - MDF ή τοπικό κατανεµητή µικτονόµησης (ΤΚΜ) - LDF, ή
κατανεµητή διασύνδεσης χωρίς την δυνατότητα µικτονόµησης ICF (Interconnection
Frame). Συνδέεται µε το ΑΚ µε οπτικό καλώδιο σε τοπολογία δένδρου ή δακτυλίου, και
µε τους πελάτες µε το χάλκινο δίκτυο διανοµής.
Ενεργός Τοπικός Βρόχος (ΕΝΤοΒ):
Ο τοπικός βρόχος που χρησιµοποιείται ήδη για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο
δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.
Ανενεργός Τοπικός Βρόχος (ΑΝΤοΒ):
Ο τοπικός βρόχος που δεν χρησιµοποιείται για την παροχή υπηρεσιών σε συνδροµητή.
Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (Πάροχος ή Τ.Π.):
Ο εκάστοτε πάροχος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που έχει κατάλληλα αδειοδοτηθεί από
την αρµόδια αρχή και έχει υπογράψει σχετική Σύµβαση µε τον ΟΤΕ, για την λήψη των
υπηρεσιών που εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς.
Πλήρως Αδεσµοποίητη Πρόσβαση Στον Τοπικό Βρόχο ή Υποβρόχο:
Η παροχή σε Τ. Π. πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή στον Τοπικό Υποβρόχο του ΟΤΕ, η
οποία επιτρέπει χρήση του πλήρους φάσµατος συχνοτήτων του συνεστραµµένου ζεύγους
µεταλλικών αγωγών.
Σχετικές Υπηρεσίες Τοπικού Βρόχου:
Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε συναφείς ευκολίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την
αποτελεσµατική υλοποίηση της πλήρους πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, όπως η
Συνεγκατάσταση και τα Συνδετικά καλώδια.
Φυσική Συνεγκατάσταση (ΦΣ):
Η εγκατάσταση εξοπλισµού του Τ.Π. σε δωµάτια Τ.Π., εντός κτιρίου ΑΚ ΟΤΕ, αλλά
ξεχωριστά από το χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του ΟΤΕ για την παροχή
πρόσβασης σε υπηρεσίες ΤοΒ. Η Φυσική Συνεγκατάσταση περιλαµβάνει και την
περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισµού του Τ.Π. σε καµπίνα Παρόχου που εγκαθίσταται
στον προαύλιο χώρο αστικού κέντρου του ΟΤΕ (εφεξής ΦΣ-καµπίνα).
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Σύµµικτη Συνεγκατάσταση (ΣΣ):
Η εγκατάσταση του εξοπλισµού του Τ.Π. στον ίδιο χώρο µε τον εξοπλισµό του ΟΤΕ,
χωρίς την ύπαρξη χωρισµάτων και χωρίς την ανάγκη δηµιουργίας ξεχωριστού δωµατίου
Τ.Π. για την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες ΤοΒ. Τη συντήρηση του εξοπλισµού του
Τ.Π. αναλαµβάνει ο ίδιος ο Τ.Π. και την υλοποιεί µε κατάλληλη συνοδεία από τον ΟΤΕ.
Εικονική Συνεγκατάσταση (ΕΣ):
Η εγκατάσταση εξοπλισµού του Τ.Π. στον ίδιο χώρο µε τον εξοπλισµό του ΟΤΕ, από τον
Τ.Π στα ΑΚ ΟΤΕ. Η συντήρησή του γίνεται από τον ΟΤΕ για λογαριασµό του Τ.Π για
την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες ΤοΒ.
Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση (ΑΣ):
Η εγκατάσταση εξοπλισµού του Τ.Π. σε χώρο που επιλέγει ο ίδιος και ο οποίος δεν
βρίσκεται σε σηµείο που συνδέεται ιδιοκτησιακά µε τον ΟΤΕ για την παροχή πρόσβασης
σε υπηρεσίες ΤοΒ/ΤοΥΒ.
Σηµείο Οριοθέτησης (ΣΟ):
Το σηµείο σύνδεσης των δικτύων του T.Π. και του ΟΤΕ.
Κοινό Φρεάτιο Υποδοχής Τ. Π. (ΦΥΠ-ΟΤΕ):
Τυποποιηµένο φρεάτιο, κατασκευασµένο από τον ΟΤΕ βάσει προδιαγραφών ΟΤΕ για την
σύνδεση & διαχείριση των ΕΞΣΚ – ΕΣΚΤ και του ΚΟΙ Φυσικής Συνεγκατάστασης.
Φρεάτιο Υποδοχής Τ. Π. (ΦΥΤΠ)
Τυποποιηµένο φρεάτιο κατασκευασµένο από τον Τ. Π. βάσει προδιαγραφών ΟΤΕ για την
σύνδεση & διαχείριση των ΕΞΣΚ – ΕΣΚΤ στην περίπτωση αποµακρυσµένης
συνεγκατάστασης σε κέντρα µε λιγότερους από 5000 συνδροµητές.
Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο (ΕΞΣΚ):
Το Πολυζευγικό καλώδιο συνεστραµµένων χάλκινων διπλαγωγών, το οποίο συνδέει τις
εγκαταστάσεις του Τ.Π. µε το Σηµείο Οριοθέτησης (ΦΥΠ ΟΤΕ/ΦΥΠ Τ.Π.).
Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο (ΕΣΚ):
Το Πολυζευγικό καλώδιο συνεστραµµένων χάλκινων διπλαγωγών που συνδέει τον
Κεντρικό Κατανεµητή Μικτονόµησης ΟΤΕ µε τον ενδιάµεσο κατανεµητή που βρίσκεται
στο χώρο συνεγκατάστασης εντός του Αστικού Κέντρου.
Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο Τερµατισµού (ΕΣΚΤ):
Το Πολυζευγικό καλώδιο συνεστραµµένων χάλκινων διπλαγωγών που συνδέει τον
Κεντρικό. Κατανεµητή Μικτονόµησης ΟΤΕ µε το ΕΞΣΚ των Τ.Π. µέσω συνδέσµου
(µούφας) εντός του ΦΥΠ.
Σύνδεσµος (Μούφα):
Η φυσική ένωση που υλοποιεί ο ΟΤΕ αποκλειστικά για την επίτευξη της λειτουργικής
σύνδεσης του ΕΞΣΚ µε το ΕΣΚΤ.
Φανταστικός Αριθµός (αριθµός βρόχου / υποβρόχου):
Ο αριθµός που ορίζει µονοσήµαντα το συγκεκριµένο στρεπτό ζεύγος µεταλλικών αγωγών
που τερµατίζει στο συνδροµητή, αποτελώντας την ταυτότητα του βρόχου / υποβρόχου.
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Φραγή υπηρεσιών:
∆ιακοπή δυνατότητας του Τ.Π. για κατάθεση νέων αιτηµάτων στο Π.Σ. ΟΤΕ και
υλοποίησης αιτηµάτων παροχής υπηρεσίας που έχουν κατατεθεί αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους, για το σύνολο των υπηρεσιών χονδρικής τοπικής
πρόσβασης και συναφών υπηρεσιών (εξαιρουµένων των αιτηµάτων σχετικών µε τη
διαδικασία βλαβοδιαχείρισης και µεταφοράς γραµµών υφιστάµενων συνδροµητών), µε
υποχρέωση για άρση της φραγής εντός 2 (δύο) εργάσιµων ηµερών εφόσον δεν ισχύει
πλέον ο λόγος που οδήγησε στη φραγή.
Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών:
∆ιακοπή παροχής για το σύνολο των υπηρεσιών πρόσβασης και συναφών υπηρεσιών, µε
υποχρέωση για άρση της προσωρινής διακοπής και της φραγής υπηρεσιών εντός 2 (δύο)
εργάσιµων ηµερών εφόσον δεν ισχύει πλέον ο λόγος που οδήγησε στην προσωρινή
διακοπή. Κατά την προσωρινή διακοπή υπηρεσιών διατίθεται στον Τ.Π. πρόσβαση στο
Π.Σ. ΟΤΕ µε δυνατότητα µόνο ανάγνωσης.
Οριστική διακοπή υπηρεσιών:
∆ιακοπή παροχής για το σύνολο των υπηρεσιών πρόσβασης και συναφών υπηρεσιών,
καθώς και πρόσβασης στο Π.Σ. ΟΤΕ χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για άρση της
διακοπής. Εφόσον προκύψει οριστική διακοπή η σύµβαση παροχής των ως άνω
υπηρεσιών καταγγέλλεται αυτόµατα από τον ΟΤΕ.
∆ίκτυο Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA):
Ενσύρµατο δίκτυο πρόσβασης το οποίο αποτελείται εξολοκλήρου ή εν µέρει από οπτικά
στοιχεία δικτύου (optical elements) ικανό να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης
σε πολύ υψηλές ταχύτητες.
xDSL (Digital Subscriber Line –Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή τεχνολογίας ADSL
και VDSL):
Τεχνολογία πρόσβασης xDSL µέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες που απαιτούν πολύ
υψηλές ταχύτητες λήψης και αποστολής δεδοµένων.
ΕΕΑΠ – Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Αποµακρυσµένης Πρόσβασης (BRAS –
Broadband Remote Access Server):
Το στοιχείο του ∆ικτύου DSL του ΟΤΕ που αποτελεί το λογικό σηµείο σύνδεσης του
Παρόχου, στις περιπτώσεις χρήσης των τύπων προσβάσεων Α και Β, µε το δίκτυο DSL
του ΟΤΕ και το οποίο εξυπηρετεί την παροχή της υπηρεσίας και την επιλογή Παρόχου
και υπηρεσιών από τον τελικό Χρήστη.
Α.ΡΥ.Σ.DSLAM - Ασύµµετρου ΡΥθµού Σύνδεση τύπου DSLAM:
Η σύνδεση ασύµµετρου ρυθµού (τεχνολογίας ADSL) του σηµείου σύνδεσης του ADSL
modem στον χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον αντίστοιχο κόµβο πολυπλεξίας, στον
οποίο υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και χρησιµοποιείται για
µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του Τ.Π.
Η σύνδεση Α.ΡΥ.Σ.DSLAM παρέχεται µόνο σε συνδυασµό µε την υπηρεσία Τοπικού
Βρόχου για τις ανάγκες της υπηρεσίας VPU DSLAM
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V-Α.ΡΥ.Σ.DSLAM - Ασύµµετρου ΡΥθµού Σύνδεση τύπου DSLAM:
Η σύνδεση ασύµµετρου ρυθµού (τεχνολογίας VDSL) του σηµείου σύνδεσης του VDSL
modem στον χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον αντίστοιχο κόµβο πολυπλεξίας, στον
οποίο υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και χρησιµοποιείται για
µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του Τ.Π..
Η σύνδεση V-Α.ΡΥ.Σ.DSLAM παρέχεται µόνο σε συνδυασµό µε την υπηρεσία Τοπικού
Βρόχου για τις ανάγκες της υπηρεσίας VPU DSLAMΕπισηµαίνεται ότι εφεξής, µε τον
όρο Α.ΡΥ.Σ. αναφερόµαστε στις συνδέσεις ασύµµετρου ρυθµού τεχνολογίας ADSL και
VDSL (συµπεριλαµβάνονται δηλαδή οι υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. και V-Α.ΡΥ.Σ.).
Εικονικά Μερικά Αδεσµοποίητος Βρόχος (Virtual Partially Unbundled, VPU)
Τύπου DSLAM:
Ο Τοπικός βρόχος από τον οποίο παρέχονται στον Πάροχο υπηρεσίες φωνής (µέσω της
υπηρεσίας του βρόχου) και υπηρεσίες DSL (µέσω της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.DSLAM[KV].
Εικονικά Μερικά Αδεσµοποίητος Βρόχος light (Virtual Partially Unbundled light,
VPU light) Τύπου DSLAM:
Το λογικό κύκλωµα από το οποίο παρέχονται στον Πάροχο υπηρεσίες DSL και συνδέει
το DSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον αντίστοιχο κόµβο πολυπλεξίας του
ΟΤΕ, στον οποίο υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη.
Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM - Ολοκληρωµένη Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο DSL του
Ο.Τ.Ε.− DSLAM:
Η σύνδεση, µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εξοπλισµού του Παρόχου
µε τον κόµβο πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, µε σκοπό τη µεταφορά κίνησης από/προς
το ∆ίκτυο DSL του ΟΤΕ προς/από το δίκτυο του Παρόχου.
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM: Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης – DSLAM:
Η σύνδεση, µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εγκατεστηµένου στο
χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης εξοπλισµού του Παρόχου µε τον κόµβο πολυπλεξίας
στο Α/Κ του ΟΤΕ, µε σκοπό τη µεταφορά κίνησης από/προς το ∆ίκτυο DSL του ΟΤΕ
προς/από το δίκτυο του Παρόχου.
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1.3. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
Αστικό Κέντρο

ΑΚ
ΓΚΟ

Γενικός Κατανεµητής ΟΤΕ (Καλείται και ΚΚΜ)

ΚΚΜ

Κεντρικός Κατανεµητής Μικτονόµησης ΟΤΕ (Καλείται και ΓΚΟ)

ΤΚΜ

Τοπικός Κατανεµητής Μικτονόµησης ΟΤΕ

ΕΚ

Ενδιάµεσος Κατανεµητής

ΕΣΚ

Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο

ΕΞΣΚ

Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο

ΕΣΚΤ

Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο Τερµατισµού

ΦΥΠ

Κοινό Φρεάτιο Υποδοχής Τ.Π. κατασκευής ΟΤΕ

ΦΥΤΠ

Φρεάτιο Υποδοχής Τ.Π. κατασκευής Τ.Π.

ΣΟ

Σηµείο Οριοθέτησης

KV

Τοπικός Κατανεµητής Mικτονόµησης

ΥΚΕΕ

Υπαίθρια Καµπίνα Ενεργού Εξοπλισµού

ΥΚΚ
ONU

Υπαίθριος Κατανεµητής Καλωδίων
Υπαίθριος Κατανεµητής Οπτικού ∆ικτύου Πρόσβασης

ΚΟΙ

Καλώδιο οπτικών Ινών

ΠΠΠ

Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής

ΑΝΤοΒ

Ανενεργός Τοπικός Βρόχος

ΕΝΤοΒ (ΠΤοΒ)

Ενεργός (Πλήρης) Τοπικός Βρόχος

ΤοΥΒ

Τοπικός Υποβρόχος

ΕΝΤοΥΒ (ΠΤοΥΒ)

Ενεργός (Πλήρης) Τοπικός Υποβρόχος

ΑΝΤοΥΒ

Ανενεργός Τοπικός Υποβρόχος

FCFS

First come first served

ΤΣ

Τηλεφωνική σύνδεση

∆Α

∆είκτης αποδοτικότητας υπηρεσίας

ΑΣ-ΥΒ

Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση σε Τοπικό Υποβρόχο

ΠΣ

Πληροφοριακό Σύστηµα

VPU (ΕΜΑ)

Εικονικά Μερικά Αδεσµοποίητος Βρόχος

VPU Light
light)
Ο.Κ.ΣΥ.Α.
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι υπηρεσίες Τοπικής Πρόσβασης αφορούν την παροχή υπηρεσιών ΟΤΕ σε Τ.Π. σε
παθητικά ή ενεργά προϊόντα πρόσβασης.
2.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΒ/ΤΟΥΒ/VPU/VPU light
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες Τοπικής Πρόσβασης (ΤοΒ, ΤοΥΒ, VPU ή VPU light)
προϋποθέτει ο Τ.Π. να έχει υλοποιήσει Συνεγκατάσταση (Αποµακρυσµένη, ή Φυσική ή
Εικονική ή Σύµµικτη) µε σύνδεση στον ΚΚΜ, ο οποίος εξυπηρετεί τον αντίστοιχο ΤοΒ,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα Παραρτήµατα της παρούσας Προσφοράς.
Αντίστοιχα η πρόσβαση στις υπηρεσίες ΤοΥΒ προϋποθέτει ο Τ.Π. να έχει υλοποιήσει
Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση µε σύνδεση στον ΤΚΜ, οποίος εξυπηρετεί τον
αντίστοιχο ΤοΥΒ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα Παραρτήµατα. Ενδεικτικά,
η παροχή ΤοΒ µέσω Φυσικής Συνεγκατάστασης απεικονίζεται στο σχήµα 1.

ΣΧΗΜΑ 1
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Η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών ΤοΒ περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 της
παρούσας.
Η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών ΤοΥΒ περιγράφεται στο Παράρτηµα 2 της
παρούσας.
Η διαδικασία παράδοσης/παραλαβής των υπηρεσιών ΤοΒ και ΤοΥΒ περιγράφεται στο
Παράρτηµα 3 της παρούσας.
Η βασική συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών (Basic SLA) για τις υπηρεσίες ΤοΒ και ΤοΥΒ
περιγράφεται στο Παράρτηµα 4 της παρούσας.
H βλαβοδιαχείριση των υπηρεσιών ΤοΒ και ΤοΥΒ περιγράφεται στο Παράρτηµα 5 της
παρούσας.
Επιπρόσθετα, ο ΟΤΕ παρέχει στους Τ.Π. τις ακόλουθες υπηρεσίες εικονικών χονδρικών
προϊόντων VPU και VPU light τύπου Γ:
•
Υπηρεσία VPU τύπου Γ που δίνει τη δυνατότητα στον Τ.Π. να παρέχει στον
τελικό χρήστη DSL συνδέσεις µέσω του αντίστοιχου εξοπλισµού του ΟΤΕ (DSLAM
OTE) και υπηρεσίες φωνής µέσω του αντίστοιχου ΠΤοΒ και προκύπτει από τον
συνδυασµό της υπηρεσίας ΠΤοΒ και της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.DSLAM[KV].
Υπηρεσία VPU light τύπου Γ, που δίνει τη δυνατότητα στον Τ.Π. να παρέχει στον
•
τελικό χρήστη DSL συνδέσεις µέσω του αντίστοιχου εξοπλισµού του ΟΤΕ (DSLAM
OTE) χωρίς να προαπαιτείται η διάθεση από τον Τ.Π. υπηρεσίας συνεγκατάστασης στο
οικείο Α/Κ ΟΤΕ που εξυπηρετεί τον τελικό χρήστη.
Ο ΟΤΕ παρέχει επιπλέον των υπηρεσιών VPU και VPU light την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.
DSLAM προκειµένου ο Τ.Π. να προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης ή / και µεταφοράς
κίνησης από και προς το δίκτυό του σε τελικούς χρήστες που εξυπηρετούνται από τα
DSLAMs τα οποία συνδέονται σε έναν ή περισσότερους Κόµβους Συγκέντρωσης που
είναι εγκατεστηµένα στο Α/Κ ΟΤΕ.
Το σύνολο των διαδικασιών για τις υπηρεσίες VPU, VPU light και Ο.Κ.ΣΥ.Α. DSLAM
περιγράφεται στο Παράρτηµα 23 της παρούσας.
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2.2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2.2.1. ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οι µορφές της Συνεγκατάστασης που παρέχει ο ΟΤΕ είναι :
• Φυσική Συνεγκατάσταση (ΦΣ) η οποία περιλαµβάνει:
o Τη συνεγκατάσταση εξοπλισµού του Τ.Π σε δωµάτια Παρόχων ξεχωριστά
από το χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του ΟΤΕ η οποία
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα 6.
o Τη συνεγκατάσταση του εξοπλισµού του Τ.Π. στον ίδιο χώρο µε τον
εξοπλισµό του ΟΤΕ, χωρίς την ύπαρξη χωρισµάτων και χωρίς την ανάγκη
δηµιουργίας ξεχωριστού δωµατίου Τ.Π η οποία διακρίνεται σε Σύµµικτη
Συνεγκατάσταση (ΣΣ), η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα 7
καθώς και σε Εικονική Συνεγκατάσταση (ΕΣ), η οποία περιγράφεται
αναλυτικά στο Παράρτηµα 8.
o Την εγκατάσταση εξοπλισµού του Τ.Π. σε καµπίνα Παρόχου που θα
εγκατασταθεί στον προαύλιο χώρο αστικού κέντρου του ΟΤΕ (εφεξής ΦΣκαµπίνα), η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα 13.
• Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση (ΑΣ) για ΤοΒ & ΤοΥΒ, η οποία
περιγράφεται αναλυτικά στα Παραρτήµατα 11 και 12 αντίστοιχα.
Στις περιπτώσεις ΦΣ, ΕΣ και ΣΣ, η δυνατότητα της συνεγκατάστασης προκύπτει από
την τεχνική προµελέτη, βάσει της οποίας ορίζεται η διαθεσιµότητα/καταλληλότητα
του ελεύθερου χώρου.
2.2.1.1. Φυσική Συνεγκατάσταση
Η υπηρεσία ΦΣ αφορά στη σύνδεση του εξοπλισµού του Τ.Π. µε τον ΚΚΜ του
Αστικού Κέντρου, ώστε ο Τ.Π. να αποκτήσει πρόσβαση στους τοπικούς βρόχους του
συγκεκριµένου ΑΚ και να παρέχει υπηρεσίες Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον ΤοΒ. Οι
Τ.Π. µπορούν να αιτηθούν ΦΣ µε µορφή ξεχωριστού χώρου αποκλειστικά για τον
εξοπλισµό των Τ.Π. σε οποιοδήποτε ΑΚ του ΟΤΕ. Η ΦΣ περιγράφεται αναλυτικά στο
Παράρτηµα 6.
Οι Τ.Π. µπορούν επίσης να αιτηθούν ΦΣ µε τη µορφή ΣΣ ή ΕΣ στα Αστικά Κέντρα
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα Παραρτήµατα 7 & 8.
Οι Τ.Π. µπορούν να αιτηθούν ΦΣ µε µορφή εγκατάστασης καµπίνας στον προαύλιο
χώρο (ΦΣ-καµπίνα) των αστικών κέντρων ΟΤΕ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Παράρτηµα 13.

2.2.1.2. Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση
Η υπηρεσία ΑΣ (σύνδεσης ΕΞΣΚ σε ΕΣΚΤ σε ΦΥΠ ή ΦΥΤΠ), αφορά στη σύνδεση του
εξοπλισµού του Τ.Π. µε τον ΚΚΜ του Αστικού Κέντρου, ώστε ο Τ.Π. να αποκτήσει
πρόσβαση στους τοπικούς βρόχους του συγκεκριµένου ΑΚ και να παρέχει υπηρεσίες
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον ΤοΒ.
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Στο πλαίσιο της ΑΣ κατασκευάζεται ένα Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ) για τη
σύνδεση ΕΣΚΤ-ΕΞΣΚ. Το ΦΥΠ κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ (ΦΥΠ-ΟΤΕ) στις
περιπτώσεις Αστικών Κέντρων µε περισσότερους από 5.000 συνδροµητές και από τον
Τ.Π. (ΦΥΤΠ) στις περιπτώσεις Αστικών Κέντρων µέχρι 5.000 συνδροµητές. Η
υπηρεσία ΑΣ περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα 11.
H σύνδεση πραγµατοποιείται µέσω πολυζευγικών συνδετικών καλωδίων (καλώδια
συνεστραµµένων χάλκινων διπλαγωγών), εντός κατάλληλα διαµορφωµένου φρεατίου
(κοινό Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων – ΦΥΠ-ΟΤΕ ή ΦΥΤΠ). Η σύνδεση (µούφα) που
πραγµατοποιείται εντός του ΦΥΠ/ΦΥΤΠ, αποτελεί και το σηµείο οριοθέτησης µεταξύ
του δικτύου του ΟΤΕ και του δικτύου του Τ.Π..
Οι Τ.Π. µπορούν να αιτηθούν Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση σε οποιοδήποτε
Αστικό Κέντρο ΟΤΕ.
Ο ΟΤΕ, παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα στους Τ.Π. να αιτηθούν ΑΣ στην περίπτωση
που η πρόσβαση παρέχεται σε επίπεδο ΤοΥΒ. Η Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση
Υποβρόχου (ΑΣ-ΥΒ) υλοποιείται µε τη σύνδεση του Τ.Π. στον Τοπικό Κατανεµητή
Μικτονόµησης ΟΤΕ, στους Τοπικούς Υποβρόχους του οποίου επιθυµεί να έχει
πρόσβαση και βάσει σχετικών οδηγιών που παρέχει ο ΟΤΕ για κάθε θέση. Η ΑΣ-ΥΒ,
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα 12.
2.2.2. ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ
Τα Συνδετικά Καλώδια αποτελούνται από συνεστραµµένα ζεύγη µεταλλικών καλωδίων,
µεταξύ του Κεντρικού ή του Τοπικού Κατανεµητή Μικτονόµησης ΟΤΕ και του Σηµείου
Οριοθέτησης της εκάστοτε υπηρεσίας.
Η παροχή συνδετικών καλωδίων από τον ΟΤΕ περιλαµβάνει την τοποθέτηση, τον
τερµατισµό τους στο Σηµείο Οριοθέτησης, τη δοκιµή και τη συντήρησή τους.
Στην περίπτωση της ΦΣ (συµπεριλαµβανοµένης της ΕΣ ή και της ΣΣ), το Συνδετικό
Καλώδιο παραµένει στο κτίριο του ΟΤΕ (Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο – ΕΣΚ). Ο
ΟΤΕ εγκαθιστά Ενδιάµεσο Κατανεµητή προκειµένου να συνδέεται ο εξοπλισµός του
Τ.Π. µε τον ΚΚΜ ΟΤΕ. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, το Συνδετικό Καλώδιο συνδέει τον
ΚΚΜ ΟΤΕ µε τον Ενδιάµεσο Κατανεµητή στο χώρο της ΦΣ, της ΕΣ ή της ΣΣ ανάλογα
την περίπτωση. Το ΕΣΚ περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα 9.
Στις περιπτώσεις της ΑΣ και ΑΣ-καµπίνα, η σύνδεση υλοποιείται µε το Εσωτερικό
Συνδετικό Καλώδιο Τερµατισµού (ΕΣΚΤ), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα
Παραρτήµατα 11 και 13 αντίστοιχα.
Στην περίπτωση της ΑΣ στον Τοπικό Κατανεµητή Μικτονόµησης ΟΤΕ στα πλαίσια του
ΤοΥΒ, η σύνδεση υλοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα 12.
Ο ΟΤΕ συντηρεί τα συνδετικά καλώδια µέχρι και του σηµείου οριοθέτησης αυτών.
2.2.3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (BACKHAUL
SERVICES)
Κατόπιν αιτήµατος του Τ.Π., ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης
(Backhaul Services) ΤοΒ/ΤοΥΒ. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται µε χρήση δικτύου
ΟΤΕ προκειµένου να διασυνδέεται ο εξοπλισµός του Τ.Π., που είναι εγκατεστηµένος
στο χώρο ΦΣ (ΦΣ, ΣΣ ή ΦΣ-καµπίνα) ή ΕΣ, µε τον εξοπλισµό του Τ.Π. που είναι
εγκατεστηµένος σε χώρο εκτός των κτιρίων του ΟΤΕ.
Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν επιθυµεί να λάβει υπηρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης
µέσω του δικτύου ΟΤΕ, τότε, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Τ.Π. ο ΟΤΕ θα τοποθετεί
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καλώδιο οπτικών ινών (ΚΟΙ) το οποίο, ανάλογα µε τον τύπο Συνεγκατάστασης, θα
συνδέει:
• τον οπτικό κατανεµητή εντός του χώρου φυσικής συνεγκατάστασης µε το ΦΥΠ-ΟΤΕ
• τον οπτικό κατανεµητή εντός του χώρου ΣΣ ή ΕΣ µε το ΦΥΠ-ΟΤΕ, σε περίπτωση
που υπάρχει κατασκευασµένο ΦΥΠ-ΟΤΕ
• τον οπτικό κατανεµητή εντός του χώρου σύµµικτης ή εικονικής συνεγκατάστασης µε
το ΦΥΤΠ που κατασκευάζεται από τον Τ.Π., σε περίπτωση που δεν υφίσταται
κατασκευασµένο ΦΥΠ-ΟΤΕ.
Το συγκεκριµένο καλώδιο οπτικών ινών θα συνδέεται εντός του ΦΥΠ-ΟΤΕ/ΦΥΤΠ µε
άλλο καλώδιο οπτικών ινών (ιδιοκτησίας του Τ.Π. ή άλλου T.Π.) ώστε να
εξασφαλίζεται η µεταφορά της κίνησης από τον εξοπλισµό του Τ.Π. που έχει
εγκατασταθεί εντός του χώρου ΦΣ/ΣΣ/ΕΣ στο δίκτυο του Τ.Π.. Το ΚΟΙ περιγράφεται
αναλυτικά στο Παράρτηµα 10.
Επιπλέον ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης (Backhaul Services)
ΤοΥΒ από Υπαίθρια καµπίνα οπτικού δικτύου που βρίσκεται σε θέση Τοπικού
Κατανεµητή Μικτονόµησης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν την πρόσβαση σε
υφιστάµενη συνεχόµενη υποδοµή σωληνώσεων/οπών από φρεάτιο του δικτύου του το
οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο ή τα σηµεία ενδιαφέροντος του Τ.Π., µέχρι το
ΦΥΠ στο οικείο Α/Κ, για τη διέλευση αποκλειστικά και µόνο καλωδίων οπτικών ινών
κατάλληλης εξωτερικής διαµέτρου. Επίσης, ο ΟΤΕ παρέχει, εφόσον διαθέτει,
υφιστάµενο ζεύγος ή υφιστάµενα ζεύγη οπτικών ινών στη διαδροµή από οπτικό
σύνδεσµο εντός φρεατίου του δικτύου του, το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο
ή τα σηµεία ενδιαφέροντος του Τ.Π., µέχρι τον Οπτικό Κατανεµητή στον οποίο
τερµατίζει το εν λόγω οπτικό καλώδιο στο οικείο Α/Κ. Η πρόσβαση σε αγωγούς και η
παροχή σκοτεινής ίνας περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 14.
Στην περίπτωση που ο Τ.Π. επιθυµεί να κάνει χρήση ασυρµατικού backhauling ο ΟΤΕ
θα τοποθετεί καλώδιο το οποίο θα συνδέει τον εξοπλισµό του Τ.Π. εντός του χώρου
φυσικής συνεγκατάστασης, ή κατ’ αντιστοιχία το ΦΥΠ-καµπίνα στην περίπτωση ΦΣκαµπίνα, µε την απαραίτητη διάταξη κεραιοσυστήµατος στην ταράτσα.
2.3. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΤΕ ΚΑΙ Τ.Π.
Σε κάθε περίπτωση η παράδοση των υπηρεσιών ΤοΒ/ΤοΥΒ/VPU/VPU light
περιλαµβάνει τη γνωστοποίηση από τον ΟΤΕ προς τον ∆ικαιούχο Τ.Π. του
«φανταστικού αριθµού» του ΤοΒ/ΤοΥΒ/VPU/VPU light (ή άλλως αριθµού
βρόχου/υποβρόχου/VPU/VPU light), µέσω καταχώρησής του στο Πληροφοριακό
Σύστηµα ΟΤΕ. ∆εδοµένου ότι ο ως άνω αριθµός αποτελεί την ταυτότητα του
ΤοΒ/ΤοΥΒ στο Π.Σ. ΟΤΕ, είναι απαραίτητο να δηλώνεται ως υποχρεωτικό πεδίο, σε
κάθε αίτηση σχετιζόµενη µε ΤοΒ/ΤοΥΒ, όπως αίτηση µετάβασης και κατάργησης.
Ο Τ.Π. υποχρεούται να γνωστοποιεί το «φανταστικό αριθµό» του
ΤοΒ/ΤοΥΒ/VPU/VPU light στον ενδιαφερόµενο συνδροµητή, µέσω υποχρεωτικής
αναγραφής του στα στοιχεία του τιµολογίου/ λογαριασµού που αποστέλλει σε αυτόν. O
Τ.Π. υποχρεούται επίσης να αναγράφει επιπρόσθετα το «φανταστικό αριθµό» ΤοΥΒ και
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σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος συνδροµητής λαµβάνει οποιαδήποτε υπηρεσία από
τον Τ.Π. για την οποία ο Τ.Π. απαιτείται να λάβει υπηρεσία ΤοΥΒ.
Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασµό, την εγκατάσταση, την λειτουργία και την
τακτική ενηµέρωση βάσης πληροφοριών σχετικά µε την υπηρεσία Αδεσµοποίητης
Πρόσβασης στον ΤοΒ/ΤοΥΒ. Η βάση πληροφοριών παρέχει στους Τ.Π. επαρκή
πληροφόρηση, σε στοιχεία που διαµορφώνουν την παροχή της υπηρεσίας της
αδεσµοποίητης πρόσβασης στον ΤοΒ/ToYB. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος 19 θα
πρέπει να είναι επικαιροποιηµένες και διαθέσιµες σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιµη µορφή
(πχ. MS excel).
O OTE αναρτά στον ιστότοπο του www.otewholesale.gr πίνακες µε τις γενικές
πληροφορίες σύµφωνα µε το Παράρτηµα 19.1 οι οποίες είναι δηµοσίως διαθέσιµες.
Οι πληροφορίες ΤοΒ του Παραρτήµατος 19.2 θα είναι προσβάσιµες µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ
από τους Τ.Π. οι οποίοι έχουν υπογράψει σύµβαση παροχής υπηρεσιών Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης µε τον ΟΤΕ. Στην περίπτωση όπου οι πληροφορίες της
περίπτωσης 3 του Παρατήµατος 19.2 δεν είναι διαθέσιµες από το Π.Σ. ΟΤΕ τότε ο Τ.Π.
υποβάλει εγγράφως στον ΟΤΕ σχετική αίτηση δηλώνοντας τα κέντρα για τα οποία
επιθυµεί τις συγκριµένες πληροφορίες. Ο ΟΤΕ υποχρεούται το αργότερο εντός δέκα
(10) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της ανωτέρω αίτησης όπως ενηµερώσει
σχετικά το Π.Σ. ΟΤΕ.
Οι πληροφορίες ΤοΥΒ του Παραρτήµατος 19.3 θα παρέχονται στον Τ.Π. που έχει
υπογράψει συµφωνία Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης και ζητά υπηρεσίες ΤοΥΒ.
Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των πληροφοριών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
19.3, ώστε οι συγκεκριµένες πληροφορίες να είναι άµεσα προσβάσιµες από τους Τ.Π. οι
οποίοι έχουν υπογράψει σύµβαση παροχής υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης
µε τον ΟΤΕ.
Η επικαιροποίηση των πληροφοριών των παραρτηµάτων 19.1, 19.2 και 19.3 του
παραρτήµατος θα γίνεται άµεσα, πλην αλλαγών που περιλαµβάνουν έργα πολιτικού
µηχανικού, οι οποίες θα πρέπει να ανακοινώνονται τουλάχιστον δύο (2) µήνες
νωρίτερα. Απρόβλεπτες αλλαγές θα πρέπει να γνωστοποιούνται αµέσως µόλις
εµφανιστεί η αντίστοιχη ανάγκη για τις αλλαγές αυτές.
Ειδικά για την επικαιροποίηση του διευθυνσιολογίου του Παραρτήµατος 19.2,
διευκρινίζεται ότι η δέσµευση για να επικαιροποιήσει ο Τ.Π. το διευθυνσιολόγιό του,
ισχύει δέκα εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ΟΤΕ ενηµέρωσε
τον Τ.Π. σχετικά µε την επικαιροποίηση του διευθυνσιολογίου του ΟΤΕ. Σε κάθε
περίπτωση τα στοιχεία του διευθυνσιολογίου τα οποία ο ΟΤΕ έχει αναρτήσει στο Π.Σ.
ΟΤΕ, θα πρέπει να ταυτίζονται µε εκείνα τα οποία χρησιµοποιεί ο ίδιος κατά τη
διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων του Τ.Π.
Η επικαιροποίηση των πληροφοριών της περίπτωσης 6 –ειδικά– του παραρτήµατος 19.3
θα γίνεται σε εξαµηνιαία βάση. Οι πληροφορίες αυτές ταυτίζονται µε την πληροφορία
που χρησιµοποιεί ο ΟΤΕ για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης του πελάτη µε στοιχεία
δικτύου που καταλήγουν στον τελικό πελάτη. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος 19.4
θα παρέχονται στον Τ.Π. που έχει υπογράψει συµφωνία Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης.
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Ο Πίνακας του σηµείου 1 του Παραρτήµατος 19.4 θα ενηµερώνεται το αργότερο έως τη
10η εκάστου µηνός και θα επικαιροποιείται µε τις τιµές της προσαρµοσµένης
ηλεκτρικής απόστασης των σηµείων εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου που
µετρήθηκαν τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τον χρονοπρογραµµατισµό που είχε
ανακοινωθεί από τον ΟΤΕ.
Ο Πίνακας του σηµείου 2 του Παραρτήµατος 19.4 θα αναρτάται το αργότερο έως τη
25η εκάστου µηνός και θα αφορά τις µετρήσεις που έχουν προγραµµατιστεί για τον
επόµενο µήνα. Στελέχη της ΕΕΤΤ ή των Τ.Π. που επιθυµούν να παρίστανται κατά τη
διενέργεια των µετρήσεων µπορούν, προαιρετικά και µόνο για τη διευκόλυνσή τους, να
κλείνουν ραντεβού κατόπιν επικοινωνίας µε τον ΟΤΕ.
Όποιος Τ.Π. πρόκειται να εγκαταστήσει ενεργό εξοπλισµό τεχνολογίας xDSL σε κάποιο
σηµείο εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου ή σε κάποιο σηµείο τερµατισµού του
∆ΣΤ∆ του ΟΤΕ, στο οποίο δεν έχει εγκαταστήσει ο ΟΤΕ ή άλλος Τ.Π. ενεργό
εξοπλισµό και, κατά συνέπεια, δεν έχουν διενεργηθεί µετρήσεις και δεν έχει καθοριστεί
η τιµή της προσαρµοσµένης ηλεκτρικής απόστασης για το σηµείο αυτό, οφείλει να
αποστέλλει έγκαιρα και κατ’ ελάχιστο 5 ΕΗ πριν από την ανάρτηση του Πίνακα µε τον
χρονοπρογραµµατισµό των µετρήσεων από τον ΟΤΕ, ειδοποίηση στον ΟΤΕ, ώστε ο
ΟΤΕ να συµπεριλάβει στον προγραµµατισµό διενέργειας µετρήσεων το συγκεκριµένο
σηµείο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό ∆ιαχείρισης Φάσµατος και Έγχυσης
Ισχύος στο δίκτυο πρόσβασης. Ανάλογη διαδικασία τηρείται και στην περίπτωση που
κάποιος Τ.Π. αµφισβητήσει την ορθότητα της τιµής της προσαρµοσµένης ηλεκτρικής
απόστασης ενός σηµείου.
2.4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΖΕΥΞΕΙΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΩΝ
ΟΤΕ
Περιγράφεται στο Παράρτηµα 20.
Για πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα προσφορά, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται:
OTE A.E.
Γενική ∆/νση Εγχωρίων Παρόχων
∆/νση Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Παρόχων
Υποδιεύθυνση Πωλήσεων & ∆ιαχείρισης Παρόχων
∆.Μ. ΟΤΕ, Κηφισίας 99, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ

:210 611 5350

Fax

: 210 611 8001
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, το προσωπικό τους, και γενικότερα οι εξωτερικοί
συνεργάτες τους που χρησιµοποιούνται από αυτούς κατά την εκτέλεση των εργασιών
τους δεσµεύονται ρητά και εγγράφως για τη µη γνωστοποίηση σε τρίτους ή τις
συνδεδεµένες µε αυτούς επιχειρήσεις, όλων των κοινοποιηθεισών πληροφοριών,
εγγράφων ή στοιχείων, που χαρακτηρίζονται εγγράφως από το κάθε µέρος ως
εµπιστευτικές και απόρρητες, και τις οποίες ανταλλάσσουν, ή περιέρχονται σε γνώση
τους πριν, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη της Σύµβασης
Πλαίσιο κατά την εκτέλεση και για δύο έτη µετά τη λύση της εν λόγω σύµβασης. Σε
εκπλήρωση της ως άνω δέσµευσής τους τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να
διασφαλίζουν την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν και από κάθε
ένα από τα στελέχη, υπαλλήλους, εργολάβους και λοιπούς συνεργάτες τους.
Οι εµπιστευτικές πληροφορίες θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για
τους οποίους αρχικά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα Συµβαλλόµενα µέρη να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Σύµβασης Πλαίσιο ή/και να
διεκδικήσουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή. Ειδικά ο ΟΤΕ εξασφαλίζει ότι οι
πληροφορίες που λαµβάνονται από τον ίδιο στα πλαίσια παροχής ΤοΒ & ΤοΥΒ στον
Τ.Π., δεν χρησιµοποιούνται (µε οποιονδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. Η εν
λόγω συµφωνία περιλαµβάνει κάθε είδους υπηρεσία την οποία λαµβάνει ο Τ.Π. δυνάµει
της Σύµβασης Πλαίσιο και περιλαµβάνει ρητή δέσµευση αναφορικά µε τις υποχρεώσεις
του προηγούµενου εδαφίου.
Η υποχρέωση εχεµύθειας των µερών από το παρόν άρθρο εκτείνεται τόσο κατά τη
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης Πλαίσιο και για δύο (2) έτη µετά την για οποιοδήποτε
λόγο λύση αυτής. Ειδικά δε, τα στοιχεία που αφορούν την ακεραιότητα του δικτύου
οιουδήποτε των συµβαλλοµένων µερών, δεν γνωστοποιούνται οποτεδήποτε µετά την
καθοιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας.
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν στον
αντισυµβαλλόµενό τους αποζηµίωση για κάθε θετική ζηµία που αυτός υπέστη εξ αιτίας
της ως άνω παραβίασης της υποχρέωσης εχεµύθειας, από το προσωπικό τους ή τους εν
γένει συνεργάτες τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
3.2. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(α). Ο Τ.Π. δεν αποκτά κανένα εµπράγµατο δικαίωµα, τίτλο ιδιοκτησίας ή / και βάρος επί
των ακινήτων και κινητών ιδιοκτησίας, νοµής ή / και χρήσης του ΟΤΕ, µε εξαίρεση τα
δικαιώµατα χρήσης και εκµετάλλευσης που του παρέχονται σύµφωνα µε την Σύµβαση
Πλαίσιο, ή αν άλλως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις
της ΕΕΤΤ.
(β). Οι συµβαλλόµενοι δεν δύνανται να εκχωρήσουν ολικώς ή µερικώς απαιτήσεις που
απορρέουν από την Σύµβαση Πλαίσιο που θα υπογραφεί µε βάση την παρούσα
προσφορά, ή να µεταβιβάσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολικώς ή µερικώς δικαιώµατα ή
υποχρεώσεις, ή να αναθέσουν την εκτέλεση αυτών, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
αντισυµβαλλοµένου µέρους, άλλως παρέχεται δικαίωµα έγγραφης καταγγελίας της
Σύµβασης, µε εξαίρεση τις παραγράφους γ και δ.
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(γ). Κατ’ εξαίρεση ο ΟΤΕ δύναται να α) αναθέσει ή εκχωρήσει την εκτέλεση του
παρόντος σε οποιαδήποτε συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση (θυγατρική, εταιρεία του
Οµίλου κ.λ.π.), ενώ τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται β) να εκχωρήσουν το δικαίωµα
είσπραξης των απαιτήσεών τους που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, σε
αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα της Ελλάδος ή/ και του Εξωτερικού καθώς και σε
εγγεγραµµένες στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης Εταιρείες Ενηµέρωσης
Οφειλετών, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην ελληνική νοµοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε µορφή εκχώρησης απαίτησης από τον ΟΤΕ, καθώς
και ολική ή µερική µεταβίβαση δικαιώµατος, ή ανάθεση εκτέλεσης υποχρέωσης µε βάση
την παρούσα σύµβαση, ισχύει µε την επιφύλαξη των ρυθµιστικών υποχρεώσεων που
αυτός φέρει, ως Πάροχος µε Σηµαντική Ισχύ στην Εθνική Αγορά Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης σε Σταθερή θέση (Αγορά 3α).
(δ). Χωρίς την προβλεπόµενη στην παράγραφο β συγκατάθεση του άλλου
Συµβαλλόµενου Μέρους, τα Συµβαλλόµενα Μέρη διατηρούν το δικαίωµα να
µεταβιβάζουν τα συµβατικά τους δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε τρίτο Μέρος ως
συνέπεια της µεταβίβασης των σχετικών τηλεπικοινωνιακών αδειών ή/και της αλλαγής
του ελέγχου της επιχείρησής τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, υπό την
προϋπόθεση ότι το τρίτο Μέρος αναλαµβάνει όλες τις συµβατικές υποχρεώσεις και
ευθύνες του Συµβαλλόµενου Μέρους που τις µεταβιβάζει. Το κόστος των απαιτούµενων
εργασιών θα επιβαρύνει τον εκδοχέα.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών της παρούσας, συµφωνείται να είναι διάρκειας
ενός (1) έτους µε την επιφύλαξη της ελάχιστης διάρκειας εκάστης υπηρεσίας που
παρέχεται στα πλαίσια της παρούσας. Ως ηµεροµηνία έναρξης ορίζεται η ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης. Μετά την πάροδο του ενός (1) έτους ή της ελάχιστης
διάρκειας εκάστης υπηρεσίας που παρέχεται στα πλαίσια της παρούσας η σύµβαση
µετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.
3.3.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σε περίπτωση που ένα Συµβαλλόµενο µέρος δεν τηρεί υπαίτια τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την παρούσα Προσφορά, τότε το άλλο µέρος δύναται µε έγγραφη
ειδοποίηση να τάξει προθεσµία 15 ηµερολογιακών ηµερών για συµµόρφωση προς τις
υποχρεώσεις του.
Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της έγγραφης ειδοποίηση, η
ταχθείσα προς το υπαίτιο µέρος, προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών
για συµµόρφωση στις υποχρεώσεις του, τότε το άλλο µέρος, αποστέλλει δεύτερη έγγραφη
όχληση, κοινοποιώντας την και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία τριάντα (30)
εργασίµων ηµερών για συµµόρφωση. Στην περίπτωση που παρέλθει, άκαρπη και η
δεύτερη προθεσµία συµµόρφωσης και δη η προθεσµία των τριάντα (30) εργασίµων
ηµερών από την επίδοση της δεύτερης έγγραφης όχλησης τότε το αναίτιο µέρος έχει το
δικαίωµα να καταγγείλει άµεσα τη σύµβαση.
Αιτίες καταγγελίας συνιστούν, ιδίως, η µη εξόφληση οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις
και διαδικασίες της παρούσας προσφοράς, η µη καταβολή εγγυητικών επιστολών
σύµφωνα µε τις διατάξεις και διαδικασίες της παρούσας προσφοράς, και ειδικότερα των
όσων ορίζονται στο Κεφάλαιο 4, η κήρυξη ενός εκ των µερών σε κατάσταση πτώχευσης,
η κατάθεση αίτησης του ιδίου για την κήρυξή του σε πτώχευση, η υποβολή αίτησης ή η
θέση σε διαδικασία εξυγίανσης, η θέση αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, η λύση του
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συµβαλλόµενου µέρους, η ακύρωση ή ανάκληση της αδείας του, η διακινδύνευση της
ακεραιότητας του δικτύου, η περίπτωση της ανωτέρας βίας, όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 3.5 του παρόντος κεφαλαίου. Η άσκηση του δικαιώµατος καταγγελίας στην
περίπτωση της µη εµπρόθεσµης εξόφλησης των µη αµφισβητούµενων τιµολογίων
ρυθµίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο περί «∆ιακοπής Υπηρεσίας» κεφάλαιο των
Οικονοµικών όρων. Κατόπιν συµφωνίας των µερών, δύνανται να προβλέπονται και άλλα
περιστατικά τα οποία κατά την καλή πίστη είναι ικανά να θεµελιώσουν ειδικό και
σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύµβασης.
Στις περιπτώσεις που η καταγγελία ασκείται λόγω κήρυξης σε πτώχευση, κατάθεσης
αίτησης του ιδίου για την κήρυξή του σε πτώχευση, υποβολής αίτησης ή θέσης σε
διαδικασία εξυγίανσης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, λύσης, ακύρωσης ή ανάκλησης
της άδειας του αντισυµβαλλοµένου ή κατάθεσης αίτησης του ιδίου για την κήρυξή του σε
πτώχευση, τα αποτελέσµατα αυτής έχουν άµεση ισχύ από την κοινοποίηση της
καταγγελίας σε αυτόν.
Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα λάβει
τα αναγκαία µέτρα για την ανάκτηση από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος τυχόν
εξοπλισµού που το (άλλο) συµβαλλόµενο µέρος παρείχε.
Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης δεν συνεπάγεται παραίτηση των
συµβαλλόµενων µερών από δικαιώµατα και υποχρεώσεις που έχουν σωρευτεί προ της
λήξης της Σύµβασης, εκτός εάν έχει εγγράφως συµφωνηθεί το αντίθετο.
Εάν ο Τ.Π. προκαλέσει τη λύση της Σύµβασης και δεν συντρέχει λόγος καταγγελίας µε
βάση τις διατάξεις της παρούσας Προσφοράς, ο Τ.Π. δεν έχει κανένα δικαίωµα
αποζηµίωσης µε βάση την παρούσα, ούτε δικαιούται να του επιστραφεί ποσό που τυχόν
έχει καταβάλει.
Σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σχετικής σύµβασης µεταξύ του ΟΤΕ
και του Τ.Π., παύει αυτοδικαίως η παροχή όλων των σχετικών υπηρεσιών προς τον Τ.Π.
και κάθε εκκρεµής οφειλή του Τ.Π. απορρέουσα από την εκτέλεση της σύµβασης των
υπηρεσιών της παρούσας καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή από την ηµεροµηνία
της λύσης της. Ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα να προβεί σε κατάπτωση των εις χείρας του
εγγυήσεων προς είσπραξη της οφειλής αυτής άµεσα και χωρίς άλλη ειδοποίηση ή να
συµψηφίζει την οφειλή του Τ.Π. από υπηρεσίες της παρούσας µε τυχόν πιστωτικά από
άλλες υπηρεσίες χονδρικής, εφόσον η οφειλή από υπηρεσίες της παρούσας δεν εξοφληθεί
από τον πάροχο.
Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων που προβλέπονται στην παρούσα
Προσφορά Αναφοράς, η καταγγελία της σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην κείµενη νοµοθεσία και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται
στον ΟΤΕ δυνάµει της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/B/30-122016).
Τα όσα ορίζονται στην παρούσα διάταξη δεν περιορίζουν τα δικαιώµατα του Τ.Π. από
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ιδίως το
δικαίωµά του να υποβάλλει καταγγελία στην ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
77 του ν. 4070/2012, σε περίπτωση παράβασης από τον ΟΤΕ υποχρεώσεων του που
απορρέουν από την παρούσα προσφορά.
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3.4.

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κάθε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλει να µην αναφέρει ή χρησιµοποιεί µε
οποιοδήποτε τρόπο τα εµπορικά σήµατα, τα λογότυπα ή σήµατα παρεχόµενων υπηρεσιών
του άλλου Μέρους και/ή των συνδεδεµένων Εταιριών του ή γλωσσικούς όρους που να
εµπεριέχουν, να υποδηλώνουν ή αναφέρουν τα ονόµατα άλλου Μέρους και/ή των
συνδεδεµένων Εταιριών του χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του. Επίσης,
συµφωνείται να µην προβεί επιπλέον στην έκδοση ή την χρήση υλικού διαφήµισης,
προώθησης πωλήσεων, ανακοινώσεων στον Τύπο ή άλλου υλικού δηµοσιότητας στα
οποία αναφέρονται ή χρησιµοποιούνται µε οποιοδήποτε τρόπο τα Σήµατα, χωρίς
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του άλλου Μέρους.
3.5.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καθίσταται υπαίτιο για οποιαδήποτε αδυναµία
εκπλήρωσης ή µη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που προβλέπονται από
την παρούσα Προσφορά, στην περίπτωση που αυτή η αποτυχία οφείλεται σε γεγονότα
ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των µερών και
το οποίο αντικειµενικά δεν θα µπορούσε να αποτραπεί ούτε µε την επίδειξη άκρως
εξειδιασµένης επιµέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειµενική αδυναµία του
πληττόµενου µέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
των µερών που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς µε την ανωτέρω
βία αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών.
Εµφανιζοµένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το πληττόµενο
Μέρος υποχρεούται, εντός πέντε (5) ηµερών από της εµφανίσεως του, να τον
γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της
ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα
κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό των ζηµιών που ήθελε προκύψουν και να
πραγµατοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειµένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα
αποτελέσµατα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν
εύλογες εναλλακτικές µεθόδους για την επίτευξη ισοδύναµων αποτελεσµάτων σύµφωνα
µε τη Σύµβαση και την παρούσα Προσφορά.
Στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα ανωτέρας βίας συνεχιστούν για χρονική
περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, τότε τα Μέρη θα συνεννοηθούν µε καλή
πίστη προκειµένου να καταλήξουν σε συµφωνία για τις απαιτούµενες ενέργειες σύµφωνα
µε τις περιστάσεις ή για να τροποποιήσουν (εφ' όσον είναι επαρκώς δικαιολογηµένο) τους
όρους της Σύµβασης και της παρούσας Προσφοράς συνεπεία της εξακολούθησης της
ανωτέρας βίας, και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις περαιτέρω σχέσεις τους.
Αν τα Μέρη δεν κατορθώσουν να συµφωνήσουν να αναλάβουν δράση ή να
τροποποιήσουν τους όρους της Σύµβασης ή να λύσουν τη Σύµβαση κατόπιν αµοιβαίας
συµφωνίας, τότε, σε περίπτωση διάρκειας των γεγονότων ανωτέρας βίας µεγαλύτερης
από ενενήντα (90) εργάσιµες ηµέρες (εκτός εάν µε βάση διάταξη της παρούσας
προβλέπεται συντοµότερη προθεσµία), οποιοδήποτε των Μερών έχει το δικαίωµα να
λύσει µονοµερώς τη Σύµβαση, ειδοποιώντας εγγράφως το άλλο Μέρος, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που υφίσταντο πριν από την εν λόγω
λύση της Σύµβασης, δηλαδή κάθε Μέρος θα εκπληρώσει όλες τις συµβατικές
υποχρεώσεις του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες πριν την εµφάνιση του γεγονότος
ανωτέρας βίας. Το δικαίωµα καταγγελίας του ΟΤΕ τελεί υπό την επιφύλαξη των
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υποχρεώσεων που του επιβάλλονται δυνάµει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ
4505/B/30-12-2016).
3.6.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ

Καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη ευθύνεται έναντι του αντισυµβαλλοµένου του και
υποχρεούται να αποκαταστήσει τις θετικές ζηµίες του που προέρχονται:
•

•

•

από οποιαδήποτε καταστροφή, απώλεια, φθορά ή ζηµιά προκαλέσει
οποιοδήποτε εξ αυτών, και η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητά του, υπαλλήλων
του, προστηθέντων ή βοηθών εκπλήρωσης αυτού, ή οποιοδήποτε εν γένει
πρόσωπο χρησιµοποιεί αυτό προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο
πλαίσιο της παρούσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του επί της
περιουσίας, κινητής και ακίνητης του αντισυµβαλλοµένου του, ή επί της
περιουσίας οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου,
από οποιαδήποτε περίπτωση θανάτου ή σωµατικής βλάβης ή βλάβης της υγείας
προσώπων, η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητά του, υπαλλήλων, προστηθέντων ή
βοηθών εκπλήρωσης αυτού ή οποιουδήποτε εν γένει προσώπου χρησιµοποιεί
αυτό προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσης
από αξίωση τρίτου και η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παραβίαση των
υποχρεώσεών του δυνάµει του παρόντος ή σε προσβολή δικαιωµάτων
εχεµύθειας/ απορρήτου τρίτων.
Έκαστο συµβαλλόµενο Μέρος θα είναι υπεύθυνο µόνο για τις θετικές ζηµίες
που προκαλεί στο άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος. Κανένα από τα Συµβαλλόµενα
Μέρη δεν ευθύνεται έναντι του αντισυµβαλλοµένου για έµµεσες, αποθετικές
ζηµίες ή διαφυγόντα κέρδη που µπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο εκτέλεσης
της παρούσας

3.7. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επίλυση τυχόν διαφορών και τυχόν διαφωνιών που προκύπτουν από
την ερµηνεία και την υλοποίηση της παρούσας Προσφοράς.
Η παρούσα Προσφορά διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και αρµόδια
δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτήν ορίζονται τα
δικαστήρια των Αθηνών.
3.8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η Σύµβαση Πλαίσιο δύναται να τροποποιηθεί µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων
µερών (ΟΤΕ και ΤΠ), κατόπιν εγγράφου αιτήµατος οποιουδήποτε των συµβαλλοµένων,
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σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην εθνική νοµοθεσία, ιδίως σε περίπτωση τροποποίησης της
παρούσας Προσφοράς Αναφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 792/07/22-12-2016
Απόφαση της ΕΕΤΤ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3.9.

3.9.1. ΣΚΟΠΟΣ Π.Σ.
H κατάθεση αιτήσεων Τ.Π. για Τοπικό Βρόχο, Συνεγκατάσταση & Συναφείς Ευκολίες
γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω του πληροφοριακού συστήµατος του ΟΤΕ (Π.Σ. ΟΤΕ). Σε
κάθε αίτηµα Τ.Π. που υποβάλλεται στο Π.Σ. ΟΤΕ αποδίδεται αυτόµατα µοναδικός
αριθµός ταυτοποίησης του ηλεκτρονικού αιτήµατος και καταγράφεται η ηµεροµηνία και
ώρα δηµιουργίας του. Για τις διεργασίες που ακολουθούν το αίτηµα και υπάρχει
ηλεκτρονική καταγραφή, το Π.Σ. ΟΤΕ ενηµερώνει αυτόµατα τον Τ.Π. για την κατάσταση
του αιτήµατος. Ο ΟΤΕ οφείλει να ενηµερώνει το Π.Σ. ΟΤΕ για κάθε αλλαγή κατάστασης
των αιτήσεών του εντός της ίδιας εργάσιµης ηµέρας. Ο Τ.Π έχει τη δυνατότητα µέσω του
Π.Σ. ΟΤΕ να εκτυπώνει την σχετική αίτηση στην οποία φαίνεται ο µοναδικός αριθµός
ταυτοποίησης, η σχετική ηµεροµηνία και ώρα και η κατάσταση του αιτήµατος την στιγµή
της εκτύπωσης, τα οποία και αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο σε περιπτώσεις διαφωνίας.
Ο υπολογισµός των ποινικών ρητρών που περιγράφονται αναλυτικά στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 & 15 γίνεται βάσει των στοιχείων που αφορούν την διεκπεραίωση
κάθε αίτησης, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα προσφορά
αναφοράς και τηρούνται από το Π.Σ. ΟΤΕ. Τα εν λόγω στοιχεία είναι διαθέσιµα µέσω
του Π.Σ. ΟΤΕ σε κάθε Τ.Π. εφόσον αφορούν σε αιτήµατά του και στην ΕΕΤΤ για όλα τα
καταχωρηµένα αιτήµατα. Ο ΟΤΕ οφείλει να ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο τρόπο τους
Τ.Π. αναφορικά µε την χρήση του Π.Σ. ΟΤΕ.
Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει για το Π.Σ. ΟΤΕ:
•
•
•

•

•
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∆ιαθεσιµότητα Εφαρµογής: 99.95% ανά έτος, µη συµπεριλαµβανοµένου του
χρόνου συντήρησης.
Άµεση απόκριση στα αιτήµατα που καταχωρούνται στο ΠΣ ΟΤΕ από Τ.Π. ή
από την ΕΕΤΤ για το 95% των ηλεκτρονικών αιτηµάτων που καταχωρούνται.
Προγραµµατισµένη διακοπή υπηρεσίας (απλή): Το πολύ οκτώ (8) ώρες το
µήνα, µόνο Κυριακή ή επίσηµες αργίες και µόνο για τις ώρες 06:00 έως 14:00,
ή καθηµερινές και µόνο για τις ώρες 00:00 έως 08:00. Απαραίτητη η
ειδοποίηση της ΕΕΤΤ και των Τ.Π. τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την
πραγµατοποίηση της διακοπής.
Προγραµµατισµένη διακοπή υπηρεσίας (εκτεταµένη): Το πολύ δεκαοκτώ (18)
ώρες το µήνα, µόνο Κυριακή και µόνο για τις ώρες 06:00 έως 24:00.
Απαραίτητη η ειδοποίηση της ΕΕΤΤ και των Τ.Π. τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες
πριν την πραγµατοποίηση της διακοπής.
Η Ενηµέρωση/Επέκταση της Λειτουργικότητας του ΠΣ ΟΤΕ θα γίνεται µε
τρόπο ώστε να µην επηρεάζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος. Εάν
οι αλλαγές του ΠΣ ΟΤΕ αφορούν σε νέα προϊόντα ή εάν επηρεάζουν την
υφιστάµενη λειτουργικότητα χειρισµού του συστήµατος από τους Τ.Π, ο ΟΤΕ
θα ενηµερώνει τους Τ.Π. και την ΕΕΤΤ για τη νέα έκδοση του λογισµικού του
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•

•

ΠΣ ΟΤΕ τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν την ένταξη των αλλαγών στο Π.Σ εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό και δεν συντρέχουν λόγοι ταχύτερης διάθεσης
της νέας έκδοσης - παρέχοντας παράλληλα πλήρη περιγραφή των αλλαγών που
θα περιέχει η νέα έκδοση προκειµένου να δοθεί ο χρόνος στους Τ.Π. να
εντάξουν τις αλλαγές στα δικά τους Π.Σ. Κάθε ενηµέρωση δοκιµάζεται για
εύλογο χρονικό διάστηµα από τους Τ.Π. σε δοκιµαστικό σύστηµα που διαθέτει
ο ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει για την ολοκλήρωση της υλοποίησης και την
ακριβή ηµεροµηνία εφαρµογής των αλλαγών στο Π.Σ. ΟΤΕ τουλάχιστον πέντε
(5) εργάσιµες µέρες νωρίτερα από την προγραµµατισµένη εφαρµογή.
Παράλληλα ο ΟΤΕ θα εξασφαλίζει ότι η νέα έκδοση του λογισµικού του Π.Σ.
είναι συµβατή µε την προγενέστερη λειτουργία του Π.Σ..
Η ποιότητα των πληροφοριών που λαµβάνουν οι Τ.Π. µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχη της ποιότητας των πληροφοριών που
λαµβάνει το Λιανικό άκρο του ΟΤΕ.
Το Π.Σ. ΟΤΕ διαθέτει µηχανισµούς ανάκτησης δεδοµένων (system down
recovery tool).

Ο ΟΤΕ διατηρεί λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email: dep-llu@ote.gr), µέσω
του οποίου οι Τ.Π. αποστέλλουν αναφορές προβληµάτων και ερωτήµατα σχετικά µε την
λειτουργία του Π.Σ. ΟΤΕ. Προβλήµατα στο Π.Σ. ΟΤΕ για τα οποία οι Τ.Π. θα έχουν τη
δυνατότητα να αποστέλλουν αναφορές είναι τα ακόλουθα:
•Αδυναµία πρόσβασης στο Π.Σ
•Αδυναµία υποβολής αιτήµατος στο Π.Σ
•Αδυναµία υποβολής προβλέψεων ΤοΒ
•Επικαιροποίηση των πληροφοριών που αναρτώνται στο Π.Σ.
•Αδυναµία ανταπόκρισης API
•Μη εµφάνιση αποτελεσµάτων σε µενού του Π.Σ.
Για τις ως άνω περιπτώσεις αναφορών προβληµάτων που αφορούν το Π.Σ., ο ΟΤΕ
οφείλει να απαντάει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το αργότερο εντός µίας (1) ΕΗ. Η
απάντηση που θα αποστέλλεται στις προαναφερθείσες αναφορές προβληµάτων σχετικά
µε την λειτουργία του Π.Σ θα πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες όπως επιβεβαίωση
και ενηµέρωση του προβλήµατος καθώς και ηµεροµηνία αποκατάστασης.
Η ενηµέρωση για θέµατα τα οποία σχετίζονται µε την πορεία των αιτηµάτων κατασκευής
και βλαβών θα γίνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. Ο Τ.Π. θα ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ. για
οποιαδήποτε αλλαγή στην προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής βρόχου ή άρσης
βλάβης ΤοΒ την ίδια ηµέρα όπου γίνεται η µαταίωση της αρχικής ηµεροµηνίας.
Ερωτήµατα σχετικά µε τα ακόλουθα:
•∆ιευκρινίσεις αιτηµάτων βρόχων που έχουν ολοκληρωθεί ή απορριφθεί
•Ειδικές περιπτώσεις παραδόσεων-βλαβών όπως ΑΜΕΑ
•∆ιευκρινίσεις/αποχρεώσεις ολοκληρωµένων βλαβών
οι Τ.Π. έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν σε ειδικό mail account για αυτό το σκοπό. Ο
ΟΤΕ οφείλει να απαντά στα ερωτήµατα αυτά, εντός πέντε (5) ΕΗ. Η απάντηση του ΟΤΕ
πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες όπως ενηµέρωση σχετικά µε το πρόβληµα, µε την
ηµεροµηνία αποκατάστασης του ή και την ίδια την αποκατάσταση.
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3.9.2. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.
Το σύστηµα είναι διαθέσιµο σε όλους τους διαπιστευµένους Τ.Π. που έχουν υπογράψει
συµφωνία
εµπιστευτικότητας
µε
τον
ΟΤΕ
µέσω
της
ιστοσελίδας
http://www.otewholesale.gr. Για την εισαγωγή κάποιου χρήστη στο σύστηµα, απαιτείται
η χρήση κωδικού ονόµατος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) που
θα έχει δοθεί από τον ΟΤΕ στους Τ.Π.
Αν ο Τ.Π. δεν έχει username/password, το σύστηµα µέσω του συνδέσµου “Εγγραφή”, θα
τον παραπέµπει στην φόρµα αίτησης διάθεσης κύριου username/password. Στην αίτηση
αυτή ο Τ.Π. θα πρέπει να συµπληρώνει τα στοιχεία του και ταυτόχρονα θα του
παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την πρόσβασή του στο
Π.Σ.. Η αρχική αυτή αίτηση θα αναφέρεται πάντα στο κύριο username του Τ.Π. και θα
αντιστοιχεί στον υπεύθυνο της υπηρεσίας κάθε Τ.Π.
Η ηµεροµηνία αίτησης θα συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. Όταν η αίτηση
εγκριθεί από τους υπεύθυνους του ΟΤΕ, ο Τ.Π. πρέπει να παραλάβει από τον ΟΤΕ,
αντίστοιχο κωδικό Πρόσβασης, υπογράφοντας το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης –
παραλαβής. Η παραλαβή κωδικού πρόσβασης (password) και η χρήση του Π.Σ. ΟΤΕ
τεκµαίρει αναγνώριση, από πλευράς του Τ.Π., των αιτήσεων που στη συνέχεια θα
κατατεθούν από τον/τους λογαριασµό/ούς της εταιρείας του.
Στο Π.Σ. ΟΤΕ θα υλοποιηθούν τεχνικές διεπαφές APIs (Web Services Application
Programmer’s Interface) που θα επιτρέπουν την αυτοµατοποιηµένη ανταλλαγή
δεδοµένων µεταξύ του Π.Σ. ΟΤΕ και των Πληροφοριακών Συστηµάτων των Τ.Π.. Οι
τεχνικές διεπαφές (APIs) θα ορίζονται και θα υλοποιούνται βάσει ∆ιεθνών Προτύπων
Web Services (π.χ. W3C Web Services Standards, ISO/IEC 29362:2008 WS-I, κλπ). Οι
τεχνικές διεπαφές θα καλύπτουν τις διαδικασίες διαχείρισης αιτηµάτων παροχής και
βλαβοδιαχείρισης της υπηρεσίας του Τοπικού Βρόχου και θα αντικαταστήσουν την
λειτουργικότητα της µαζικής εισαγωγής αιτήσεων µέσω αρχείου.
Η υλοποίηση των τεχνικών διεπαφών APIs µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων
Τ.Π. και ΟΤΕ, δηµιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης ενιαίου πληροφοριακού περιβάλλοντος
ελέγχων. Στο περιβάλλον αυτό θα διεξάγονται οι έλεγχοι (User Acceptance Test) από το
εµπλεκόµενο προσωπικό των Παρόχων και του ΟΤΕ. Η δηµιουργία ενός τέτοιου
περιβάλλοντος ελέγχου µεταξύ Παρόχων και ΟΤΕ καθώς και η οργάνωση και
διεκπεραίωση των ελέγχων ορθής λειτουργίας κι ανταλλαγής δεδοµένων των
συστηµάτων, απαιτεί απόλυτο συντονισµό µεταξύ των δυο πλευρών. Προφανώς θα
πρέπει να εντάσσεται στον εκτιµώµενο χρόνο ολοκλήρωσης των αλλαγών στα APIs, η
προστιθέµενη πολυπλοκότητα που προκύπτει λόγω της ανάγκης συντονισµού των
ενεργειών των διαφόρων εµπλεκόµενων πλευρών. Επίσης, θα πρέπει να συνεκτιµηθεί πως
ο εν λόγω συντονισµός των ετερόκλητων εµπλεκοµένων ανθρώπων και συστηµάτων, θα
απαιτήσει και σύγκλιση ως ένα βαθµό στις διαδικασίες Release Management µεταξύ Τ.Π.
και ΟΤΕ, ώστε να επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη εφαρµογή των εκάστοτε αλλαγών στα
πληροφοριακά συστήµατα Παρόχων και ΟΤΕ. Η σύγκλιση αυτή θα απαιτήσει µια αρχική
συµφωνία στα βασικά βήµατα της διαδικασίας, στον ορισµό ρόλων που θα ανατίθενται
σε συγκεκριµένους ανθρώπους ανά πάροχο, στο σύνολο των δεδοµένων που θα υπάρχουν
στις βάσεις δεδοµένων Τ.Π. και ΟΤΕ κλπ.
Προκειµένου να µην υπάρξουν θέµατα ασφαλείας και απορρήτου δεδοµένων, (καθώς θα
υπάρξει ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ ΟΤΕ και Παρόχων σε επίπεδο περιβάλλοντος
ελέγχου), τα δεδοµένα του ενιαίου περιβάλλοντος ελέγχου θα είναι dummy data που θα
δηµιουργηθούν για την εξυπηρέτηση των ελέγχων και µόνο.
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3.9.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το σύστηµα, πέραν όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εύρυθµη
διαχείριση των σχετικών αιτήσεων, θα παρέχει τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:
•

Λειτουργούσες Συνεγκαταστάσεις

Το σύνολο των Συνεγκαταστάσεων που λειτουργούν την δεδοµένη στιγµή ανά ΑΚ, Τ.Π.,
µήνα λειτουργίας και είδος Συνεγκατάστασης.
•

Εκκρεµείς αιτήσεις

Το σύνολο των αιτήσεων που εκκρεµούν την δεδοµένη στιγµή ανά ΑΚ, Τ.Π., ηµεροµηνία
αίτησης και είδος Συνεγκατάστασης.
•

Υλοποιηµένες αιτήσεις

Όλες οι αιτήσεις που έχουν υλοποιηθεί έως την δεδοµένη στιγµή ανά ΑΚ, Τ.Π.,
ηµεροµηνία υλοποίησης, είδος Συνεγκατάστασης και είδος αίτησης.
•

Λειτουργούντες ΤοΒ

Το σύνολο των ΤοΒ που λειτουργούν την δεδοµένη στιγµή ανά ΑΚ, Τ.Π., είδος
συνεγκατάστασης, µήνα λειτουργίας και είδος ΤοΒ.
•

Εκκρεµείς αιτήσεις

Το σύνολο των αιτήσεων που εκκρεµούν την δεδοµένη στιγµή ανά ΑΚ, Τ.Π., είδος
Συνεγκατάστασης, ηµεροµηνία αίτησης και είδος ΤοΒ.
3.9.4. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (∆Α)
Πέραν των ανωτέρω πληροφοριών, ο ΟΤΕ θα δηµοσιοποιεί στο Π.Σ. ΟΤΕ ανά τρίµηνο,
εξάµηνο και έτος τους δείκτες αποδοτικότητας της υπηρεσίας «Χονδρική Τοπική
Πρόσβαση», συνολικά για την ΕΕΤΤ και ανά Τ.Π. για κάθε Τ.Π.. Οι ∆Α θα
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία:
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3.9.4.1.
Αριθµός αιτούµενων ΤοΒ για πλήρη Αδεσµοποίητη Πρόσβαση ανά Τ.Π.,
ανά µήνα.
3.9.4.2.
Αριθµός ΤοΒ για Πλήρη Αδεσµοποίητη Πρόσβαση που παραδόθηκαν
εµπρόθεσµα ανά Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση.
3.9.4.3.

Παραδόσεις ΤοΒ ανά ΑΚ και ανά ηµέρα.

3.9.4.4.

Μέσο χρόνο παράδοσης ΤοΒ ανά Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση.

3.9.4.5.
Αριθµός απορριφθέντων αιτήσεων ΤοΒ ανά αιτιολογία της απόρριψής
τους ανά Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση.
3.9.4.6.

Αριθµός ενεργών αδεσµοποίητων ΤοΒ ανά Τ.Π. και ανά Α/Κ.

3.9.4.7.

Αριθµός καταργηθέντων ΤοΒ ανά Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση.

3.9.4.8. Αριθµός αναφερόµενων βλαβών (ανά προτεραιότητα) ανά Τ.Π.
3.9.4.9. Αριθµός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του χρονοδιαγράµµατος που
προβλέπεται στο συµφωνηµένο SLA ανά Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση.
3.9.4.10. Αριθµός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εκτός του χρονοδιαγράµµατος που
προβλέπεται στο συµφωνηµένο SLA ανά υπαιτιότητα (Τ.Π. ή ΟΤΕ) και ανά Τ.Π.
σε τριµηνιαία βάση.
3.9.4.11. Μέσος αριθµός εργασίµων ηµερών καθυστέρησης για την άρση βλάβης ανά
Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση
3.9.4.12. Μέσος αριθµός ηµερολογιακών ηµερών καθυστέρησης για την άρση βλάβης ανά
Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση
3.9.4.13. Αριθµός βλαβών για τις οποίες πραγµατοποιήθηκε συνδυαστικό ραντεβού ανά
Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση
3.9.4.14. Αριθµός υποβληθέντων αιτήσεων για συνεγκατάσταση (για κάθε τύπο
συνεγκατάστασης).
3.9.4.15. Αριθµός υλοποιηµένων συνεγκαταστάσεων (για κάθε τύπο συνεγκατάστασης)
εντός των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων.
3.9.4.16. Αριθµός υλοποιηµένων συνεγκαταστάσεων (για κάθε τύπο συνεγκατάστασης)
εκτός των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων.
3.10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΤΕ/Τ.Π.
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3.10.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΤΕ
O OTE θα παρέχει µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ τις πληροφορίες του Παραρτήµατος 19.
3.10.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τ.Π.
Ο Τ.Π. γνωστοποιεί στον ΟΤΕ µε την υπογραφή της Σύµβασης Πλαίσιο ονόµατα
εξουσιοδοτηµένων χρηστών οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της αποστολής των αιτηµάτων
του Τ.Π. και κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών προς τον ΟΤΕ.
Μετά την ολοκλήρωση του Π.Σ. ΟΤΕ και την ενεργοποίηση του, η διαχείριση των
αιτηµάτων του Τ.Π. θα γίνεται ηλεκτρονικά. Ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης θα έχει
πρόσβαση στο Π.Σ. ΟΤΕ για την εισαγωγή των αιτηµάτων του Τ.Π. και για κάθε
µεταβολή των στοιχείων αυτών προς τον ΟΤΕ. Η παραλαβή κωδικού πρόσβασης
(password) και η χρήση του συστήµατος Π.Σ. ΟΤΕ, τεκµαίρει αναγνώριση από πλευράς
του Τ.Π. των αιτήσεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν από τον/τους λογαριασµό/ούς
της εταιρείας του. Για λόγους ασφαλείας και εφόσον το επιθυµεί ο Τ.Π., οι λογαριασµοί
χρήστη του Τ.Π. µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο από συγκεκριµένη λίστα ΙΡ
διευθύνσεων την οποία και υποδεικνύει ο ίδιος ο Τ.Π. στον ΟΤΕ. Ο Τ.Π. παρέχει στον
ΟΤΕ κάθε τεχνικό στοιχείο ή περιγραφή και αποδέχεται την πραγµατοποίηση από τον
ΟΤΕ κατόπιν αιτιολογηµένου έγγραφου αιτήµατος προς τον Τ.Π., δοκιµών και ελέγχου
της καλής λειτουργίας των διατάξεων που χρησιµοποιεί για την παροχή των εκάστοτε
συµφωνηµένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσης. Σε καµία περίπτωση οι εν λόγω
δοκιµές δεν επιφέρουν καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράµµατα παροχής των σχετικών
υπηρεσιών.
Στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο και κατόπιν αιτιολογηµένου γραπτού αιτήµατος
από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π., ο ΟΤΕ δύναται να αιτηθεί από τον Τ.Π. την παροχή
αδαπάνως µέχρι τεσσάρων (4) λογαριασµών (accounts) πρόσβασης στο δίκτυό του, για
τον αποδοτικότερο έλεγχο και διαχείριση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ο ΟΤΕ οφείλει
να συµµορφώνεται µε την πολιτική ασφαλείας του Τ.Π. και την προστασία των
δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας του Τ.Π.. Στο πλαίσιο αυτό ο
ΟΤΕ υπόκειται σε υποχρέωση τήρησης εµπιστευτικότητας.
Ο Τ.Π. εξασφαλίζει ότι οι παρεχόµενες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες προς αυτόν, δεν
χρησιµοποιούνται από τον ίδιο ή οποιοδήποτε άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενο µε αυτόν
φυσικό ή/ και νοµικό πρόσωπο για την πρόκληση απάτης προς τον ΟΤΕ ή προς
οποιονδήποτε τρίτο.
3.11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Περιγράφονται στο Παράρτηµα 4.
3.12. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΕΣ
Οι επικεφαλίδες των άρθρων και των παραγράφων που χρησιµοποιούνται στην παρούσα
είναι µόνο προς διευκόλυνση και δεν αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο όρους αυτής.
3.13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα Παραρτήµατα της παρούσας Προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, και
καλύπτουν πλήρως όλα όσα αναφέρονται σ’ αυτήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταβάλλει στον ΟΤΕ τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη για την παροχή
Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης όπως ορίζεται από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016 για
τις υπηρεσίες τις οποίες λαµβάνει σύµφωνα µε την παρούσα Προσφορά.
Οι δηµοσιευµένοι τιµοκατάλογοι υπηρεσιών της παρούσας και λοιπών σχετικών
υπηρεσιών δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Επιβαρύνονται µε τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία.
Τα προβλεπόµενα από το τιµολόγιο/ λογαριασµό µηνιαία τέλη παροχής της υπηρεσίας,
είναι απαιτητά καθ’ όλη την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών τοπικής πρόσβασης και
συναφών υπηρεσιών της παρούσας. Τα πάγια µηνιαία τέλη όλων των παρεχόµενων
υπηρεσιών προκαταβάλλονται.
4.2. ΕΚ∆ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Ο ΟΤΕ εκδίδει για όλες τις υπηρεσίες της παρούσας και για κάθε περίοδο χρέωσης,
τιµολόγιο/ λογαριασµό το οποίο ορίζει το συνολικό ποσό χρέωσης για την παρεχόµενη
υπηρεσία. Το εν λόγω τιµολόγιο/ λογαριασµός µε το συνοδευτικό αρχείο πληροφοριών,
περιλαµβάνει µε σαφήνεια κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω πληροφορίες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ονοµατεπώνυµο/επωνυµία ∆ικαιούχου
Α.Φ.Μ. και ∆.Ο.Υ ∆ικαιούχου
επάγγελµα
ηµεροµηνία έκδοσης τιµολογίου/ λογαριασµού
αριθµό τιµολογίου/ λογαριασµού
περίοδο χρέωσης
τρόπο πληρωµής
κωδικό εντολής πληρωµής σε Τράπεζα
περιγραφή παρεχόµενης υπηρεσίας
τόπο – διεύθυνση παρεχόµενης υπηρεσίας
αριθµό µονάδων ανά υπηρεσία
τιµή µονάδας ανά υπηρεσία
σύνολο χρεώσεων χωρίς ΦΠΑ
ποσοστό ισχύοντος ΦΠΑ
σύνολο χρέωσης ΦΠΑ
συνολικό ποσό χρέωσης µε ΦΠΑ
ηµεροµηνία λήξης πληρωµής

Ο ΟΤΕ εκδίδει τιµολόγιο/ λογαριασµό και πληροφορίες τιµολογίου/λογαριασµού σε
ηλεκτρονική µορφή και το τοποθετεί σε SFTP server, προκειµένου να αποκτήσει ο Τ.Π.
πρόσβαση σ’ αυτό µέσω πρωτοκόλλου FTP. Ο ΟΤΕ αποστέλλει µέσω e-mail σε
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ηλεκτρονική (ές) διεύθυνση (-εις) που έχει υποδείξει ο Τ.Π. στον ΟΤΕ (τουλάχιστον µία
ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Π. απαιτείται να είναι group mail) ενηµέρωση ότι τα
ηλεκτρονικά αρχεία του εν λόγω τιµολογίου/λογαριασµού είναι διαθέσιµα στον SFTP
server. Ο Τ.Π. οφείλει να προβεί σε σχετικές ρυθµίσεις στον mail server του ώστε η
διεύθυνση αποστολής του ΟΤΕ να είναι σε white list και να µην µπλοκάρονται τα e-mail
του ΟΤΕ ως ανεπιθύµητα. Αποδεικτικό παραλαβής του τιµολογίου/ λογαριασµού
αποτελεί το e-mail παράδοσης του ανωτέρω e-mail, που αποστέλλεται αυτόµατα από τον
mail server του Τ.Π. (ο Τ.Π. οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε ο mail
server του να αποστέλλει την εν λόγω απάντηση παραλαβής στον mail server του ΟΤΕ).
Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. αντιµετωπίσει τεχνικές δυσκολίες στην παραλαβή του
τιµολογίου/ λογαριασµού από τον SFTP server, οι οποίες οφείλονται στην τεχνική
υποδοµή του ΟΤΕ, οφείλει να αποστείλει άµεσα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
στον ΟΤΕ, αναφέροντας την ηµεροµηνία και ώρα της αποτυχηµένης προσπάθειας
πρόσβασης και περιγραφή του προβλήµατος. Ο ΟΤΕ οφείλει να απαντήσει εντός µίας (1)
ΕΗ από την παραλαβή του µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο χρόνος από την
αποστολή του µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον Τ.Π. µέχρι την ενηµέρωση
από τον ΟΤΕ για την αποκατάσταση του προβλήµατος, θεωρείται ανενεργός χρόνος. Τα
ανωτέρω πραγµατοποιούνται από τον ΟΤΕ εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από
την λήξη της περιόδου χρέωσης για τα τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά (στο εν
λόγω τιµολόγιο/ λογαριασµό περιλαµβάνονται και τα πάγια µηνιαία τέλη των υπηρεσιών
της παρούσας που προκαταβάλλονται). Ο Τ.Π. οφείλει να γνωστοποιεί στον ΟΤΕ κάθε
αλλαγή της (-ων) ηλεκτρονικής (-ών) διεύθυνσης (-ων) αποστολής των τιµολογίων/
λογαριασµών, τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη θέση αυτής σε ισχύ. Ειδικά τυχόν τιµολόγια
που εκδίδει ο ΟΤΕ στα πλαίσια ειδικών έργων δεν τοποθετούνται σε SFTP server.
Τυχόν πιστωτικά, συµπεριλαµβάνονται από τον ΟΤΕ σε επόµενο τιµολόγιο/ λογαριασµό
από την χρονική στιγµή που προκύπτει η υποχρέωση. Εάν το επόµενο τιµολόγιο/
λογαριασµός λόγω των πιστωτικών εγγραφών προκύψει στο σύνολο του πιστωτικό και
υπάρχει ανοιχτή ληξιπρόθεσµη οφειλή σε οµοειδείς υπηρεσίες τότε συµψηφίζεται
αυτοµάτως µε τη παλαιότερη οφειλή διαφορετικά µε επόµενο τιµολόγιο/λογαριασµό. Σε
περίπτωση λύσης /καταγγελίας σύµβασης των υπηρεσιών της παρούσας, ο ΟΤΕ δύναται
να συµψηφίζει τυχόν πιστωτικά που προκύπτουν από τις εν λόγω υπηρεσίες, µε οφειλές
άλλων υπηρεσιών χονδρικής µετά από σχετική ενηµέρωση στον ΤΠ.
Η χρέωση των υπηρεσιών, τις οποίες λαµβάνει ο Τ.Π. σύµφωνα µε την παρούσα
Προσφορά Αναφοράς, αρχίζει από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα της ηµεροµηνίας
παράδοσης/ενεργοποίησης κάθε υπηρεσίας.
Η έναρξη της χρέωσης σε καµία περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή µη του
τερµατικού εξοπλισµού στο χώρο του Τελικού Χρήστη.
Στην περίπτωση κατάργησης των υπηρεσιών της παρούσας και µετά την ολοκλήρωση της
κατάργησης θα υπολογίζεται από το σύστηµα η ηµεροµηνία αποχρέωσης ως η εποµένη
ηµερολογιακή της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της κατάργησης στο Π.Σ. ΟΤΕ.
4.3. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Ο Τ.Π. υποχρεούται να εξοφλεί τα τιµολόγια/ λογαριασµούς εντός της αναγραφόµενης
σε αυτά προθεσµίας εξόφλησης η οποία δεν θα είναι µικρότερη των τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού, υπό
την προϋπόθεση ότι θα έχει τεθεί στη διάθεσή του, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 4.2., το αργότερο εντός πέντε εργασίµων από την έκδοσή του. Στην
περίπτωση κατά την οποία το τιµολόγιο/λογαριασµός δεν τεθεί στη διάθεσή του εντός

ΧΤΠ 2017

36

πέντε εργασίµων από την έκδοσή του τότε η προθεσµία εξόφλησης του παρατείνεται
τόσες εργάσιµες όσες και οι µέρες καθυστέρησης της επίδοσης πέραν των πέντε
εργασίµων στον Τ.Π.. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των
τιµολογίων/λογαριασµών λόγω µη έγκαιρης γνωστοποίησης από πλευράς Τ.Π. στον ΟΤΕ
αλλαγής στη ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των τιµολογίων/λογαριασµών δεν
µεταβάλει την προθεσµία εξόφλησης των τιµολογίων/λογαριασµών του ΟΤΕ. Κατά την
περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν καταβάλλει το οφειλόµενο ποσό εντός της προθεσµίας που
αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο τότε υποχρεούται στην καταβολή του οφειλόµενου
ποσού εντόκως, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Ο τόκος
επί του ως άνω ποσού θα υπολογίζεται από την πάροδο της δήλης ηµέρας η οποία
ορίζεται στο τιµολόγιο/ λογαριασµό για την εξόφλησή του, σύµφωνα και µε τα ειδικά
οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, αναφορικά µε την έκδοση και την παράδοση
των τιµολογίων/ λογαριασµών.
Σε κάθε περίπτωση αµφισβήτησης τιµολογίου/λογαριασµού εφαρµόζονται τα
προβλεπόµενα περί αµφισβήτησης στην παρούσα προσφορά αναφοράς.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για
τυχόν καταβληθέντα ποσά αποζηµίωσης ή και επιστροφές προς τον τελικό χρήστη, λόγω
µη παροχής ή πληµµελούς παροχής της υπηρεσίας από υπαιτιότητα του Τ.Π.
Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της συµφωνηµένης υπηρεσίας πέραν του
προβλεπόµενου στην παρούσα (ή την ειδικότερη συµφωνία των µερών/advanced SLA)
χρόνου παράδοσής της, καθώς και στις περιπτώσεις καθυστέρησης άρσης βλάβης πέραν
του προβλεπόµενου στην παρούσα (ή σε τυχόν ειδικότερη συµφωνία των µερών/
advanced SLA) χρόνου άρσης βλάβης, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα
ΟΤΕ, o OTE οφείλει να καταβάλλει στον Τ.Π. ποινική ρήτρα η οποία υπολογίζεται και
καταβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα περί ποινικών ρητρών Παραρτήµατα −
Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) της παρούσας (ή την ειδικότερη
συµφωνία εφόσον έχει υπογραφεί συµφωνία για advanced SLA).
Ο Τ.Π. δύναται να προβαίνει σε συµψηφισµό των οφειλών του προς τον ΟΤΕ που
απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς µε οµοειδείς
απαιτήσεις του προς τον ΟΤΕ, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί προς επίλυση διαφοράς στη
Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. Ως
οµοειδής θεωρείται κάθε απαίτηση που προέρχεται ή σχετίζεται µε την παροχή
υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς.
Το δικαίωµα συµψηφισµού ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΚ, µε την επιφύλαξη
της εκάστοτε κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας και προϋποθέτει προηγούµενη όχληση
του οφειλέτη.
Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο ΟΤΕ αναφορικά µε απαιτήσεις του προς τον Τ.Π. οι οποίες
απορρέουν αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών της παρούσας, και για τις οποίες δεν
έχει υποβληθεί αίτηση επανεξέτασης/ διόρθωσης τιµολογίου/ λογαριασµού σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρούσας.
4.4. ΤΕΛΗ
Τα τέλη των υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς χρεώνονται σύµφωνα µε τον εκάστοτε
ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ, όπως αυτός δηµοσιεύεται µέσω του δικτυακού τόπου
του ΟΤΕ (www.otewholesale.gr).
Λίστα των υφιστάµενων τελών όπως ισχύουν κατά τη δηµοσίευση της παρούσας, για
υπηρεσίες χονδρικής τοπικής πρόσβασης και συναφών υπηρεσιών περιέχεται στο
Παράρτηµα 25 της παρούσας.
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Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των τελών που περιλαµβάνονται στον
τιµοκατάλογό του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
4.5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ο ΟΤΕ θα αποθηκεύει τις πληροφορίες χρεώσεων για περίοδο ενός έτους από την
ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου/ λογαριασµού. Αντίστοιχα, ο Τ.Π. θα καταγράφει
από την δική του πλευρά και θα διατηρεί για αντίστοιχο χρονικό διάστηµα τις
πληροφορίες χρεώσεων.
Οι πληροφορίες χρεώσεων θα παραχωρούνται δωρεάν µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π. και θα
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς διακανονισµού αµφισβητήσεων/ διαφορών,
κατόπιν εγγράφου αιτήµατος οιουδήποτε των µερών το οποίο θα υποβάλλεται µέσα στην
προθεσµία αµφισβήτησης του τιµολογίου/ λογαριασµού. Οι παρεχόµενες πληροφορίες
διέπονται από την αρχή της εµπιστευτικότητας.
Σε περίπτωση αµφισβήτησης τιµολογίου/ λογαριασµού, οι πληροφορίες χρεώσεων θα
διατηρούνται µέχρι την άρση της αµφισβήτησης του σχετικού τιµολογίου/ λογαριασµού
και σε περίπτωση που η αµφισβήτηση τεθεί σε δικαστική επίλυση µέχρι την έκδοση
αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
4.6. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σύµφωνα µε την παρούσα Προσφορά, ο Τ.Π. έχει δικαίωµα αµφισβήτησης της ορθότητας
µέρους ή του συνόλου των τιµολογήσεων που έκανε ο ΟΤΕ. Η αµφισβήτηση θα
αποστέλλεται από τον Τ.Π. στον ΟΤΕ µε την µορφή τυποποιηµένου ηλεκτρονικού
αρχείου (.xls) το οποίο θα αποτελείται από τρείς (3) στήλες : Α/Α βλάβης/αίτησης,
αριθµό τιµολογίου/ λογαριασµού και λόγο αµφισβήτησης για κάθε Α/Α βλάβης/αίτησης.
Ο Τ.Π. υποχρεούται να υποβάλει συστηµικά την αµφισβήτηση, εφόσον υπάρξει σχετική
απαίτηση από τον ΟΤΕ.
∆ικαιούται προς τούτο να ζητήσει:
•
•

Έλεγχο ορθότητας του τιµολογίου/ λογαριασµού του από τον ΟΤΕ (πρώτο
υπηρεσιακό επίπεδο ελέγχου).
Επανέλεγχο του τιµολογίου/ λογαριασµού του από Μικτή Επιτροπή Επίλυσης
∆ιαφορών, συσταθείσας από εµπειρογνώµονες τόσο του ΟΤΕ όσο και του Τ.Π.,
εφόσον συνεχίσει να αµφισβητεί τα αποτελέσµατα του αρχικού ελέγχου από
τον ΟΤΕ.

Το αποτέλεσµα του υπηρεσιακού επιπέδου ελέγχου από τον ΟΤΕ αλλά και της Μικτής
Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών µπορεί να είναι µερική ή ολική δικαίωση του
προσφεύγοντος µέρους ή το αντίστροφο.
4.6.1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ
Χρονολογικά, η αµφισβήτηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί:
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1. οποτεδήποτε στο διάστηµα των έξι (6) µηνών µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του
τιµολογίου/ λογαριασµού. Στο διάστηµα αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί ολική ή
µερική αµφισβήτηση του τιµολογίου/ λογαριασµού, και
2. οποτεδήποτε µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου/ λογαριασµού εάν η
αµφισβήτηση αφορά µη συµµόρφωση του ΟΤΕ µε απόφαση της ΕΕΤΤ ή διάταξη
νόµου, η οποία κατατέθηκε έγκαιρα ήτοι εντός 6 µηνών µετά την ηµεροµηνία
έκδοσης του τιµολογίου/ λογαριασµού αλλά η απόφαση τελεσιδίκησε µετά το
διάστηµα των έξι (6) µηνών ως ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ καλείται
να διατηρεί τα σχετικά αρχεία χρέωσης µέχρι την έκδοση της σχετικής
τελεσίδικης απόφασης.

4.6.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Προκειµένου ο Τ.Π. να ασκήσει το δικαίωµα αµφισβήτησης, καταβάλει εµπρόθεσµα
προς τον ΟΤΕ το ύψος του τιµολογίου/ λογαριασµού το οποίο δεν θέτει υπό
αµφισβήτηση άλλως η αίτηση δεν γίνεται δεκτή. Αναφορικά µε το ποσό το οποίο
αµφισβητεί, ο Τ.Π. µπορεί εναλλακτικά:
1. Να πληρώσει το ποσό το οποίο αµφισβητεί στη δήλη ηµεροµηνία την οποία ορίζει
το τιµολόγιο/ λογαριασµό, ώστε να µη βαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας.
2. Να µην πληρώσει το ποσό το οποίο αµφισβητεί στη δήλη ηµεροµηνία την οποία
ορίζει το τιµολόγιο/ λογαριασµό και να επιβαρυνθεί µε τόκους υπερηµερίας από
την ηµεροµηνία λήξης και µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης.. Στην περίπτωση
αυτή ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητήσει και ο ΤΠ υποχρεούται να προσκοµίσει
εγγυητική επιστολή η οποία να καλύπτει το 100% του ποσού της αµφισβήτησης.
Η ελάχιστη διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι δώδεκα (12) µηνών µε
δυνατότητα παράτασης µέχρι την οριστική τακτοποίηση της υπό αµφισβήτησης
οικονοµικής διαφοράς. Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ απαιτήσει την ως άνω
εγγυητική επιστολή αµφισβήτησης, η αίτηση αµφισβήτησης δεν γίνεται δεκτή αν
δεν κατατεθεί η εγγυητική επιστολή. Στην περίπτωση αυτή ήτοι στην περίπτωση
που δεν κατατεθεί εγγυητική επιστολή, ακολουθείται η διαδικασία που
περιγράφεται στην παράγραφο διακοπής υπηρεσιών.
4.6.3. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΟΤΕ
Στην περίπτωση όπου η αµφισβήτηση κατατίθεται στον ΟΤΕ και δεν αφορά την
περίπτωση 2) της ενότητας 4.6.1 Χρόνος Κατάθεσης της Αµφισβήτησης, το εν λόγω
δικαίωµα ασκείται µε την υποβολή έγγραφης αίτησης επανεξέτασης / διόρθωσης
τιµολογίου/ λογαριασµού, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών, από την
ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου/ λογαριασµού.
Στην αίτηση προσδιορίζεται σαφώς το µέρος του τιµολογίου/ λογαριασµού που
αµφισβητείται και κατά πόσο ο Τ.Π. έχει καταβάλει ή όχι προς τον ΟΤΕ, κατά τη δήλη
ηµεροµηνία την οποία όριζε το τιµολόγιο/λογαριασµό, το ποσό το οποίο αµφισβητεί.
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Παράλληλα, στην αίτηση επισυνάπτεται και κάθε αναγκαίο στοιχείο/ πληροφορία
επαλήθευσης. Ο ΟΤΕ θα απαντά στις εν λόγω αιτήσεις των Τ.Π εντός προθεσµίας ενός
(1) µηνός από την υποβολή τoυς εγγράφως και αιτιολογηµένως, αποστέλλοντας όλα τα
συνοδευτικά στοιχεία τιµολόγησης.
Σε περίπτωση –ολικής ή µερικής– αποδοχής της αίτησης από τον ΟΤΕ λαµβανοµένων
υπ’ όψιν των ήδη εκδοθέντων τιµολογίων/ λογαριασµών ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό
τιµολόγιο/ λογαριασµό για το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ αποδέχθηκε ως µη οφειλόµενο από
τον Τ.Π..
4.6.4. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΜΙΚΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Σε περίπτωση ολικής ή µερικής απόρριψης της αίτησης του Τ.Π. από τον ΟΤΕ, ο Τ.Π.
δικαιούται να ζητήσει από τον ΟΤΕ µε έγγραφό του, το οποίο αποστέλλει στον ΟΤΕ
εντός πέντε (5) ΕΗ από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης του ΟΤΕ προς αυτόν για την
ολική ή µερική απόρριψη της αίτησής του, τη συγκρότηση Μικτής Επιτροπής Επίλυσης
∆ιαφορών, η οποία θα εξετάσει την εν λόγω αίτησή του κατά το µέρος που απορρίφθηκε
από τον ΟΤΕ, ορίζοντας ταυτόχρονα µε το έγγραφό του αυτό δύο (2) άτοµα τα οποία θα
µετέχουν για λογαριασµό του στη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών. Ο ΟΤΕ, µετά τη
λήψη του εγγράφου αυτού του Τ.Π., ορίζει δύο (2) άτοµα τα οποία θα µετέχουν για
λογαριασµό του στη συγκεκριµένη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών, τα οποία
γνωστοποιεί στον Τ.Π. µε έγγραφό του. Η εν λόγω Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών
συγκροτείται εντός προθεσµίας πέντε (5) EH από την ηµεροµηνία κατάθεσης του
αιτήµατος του Τ.Π. προς τον ΟΤΕ. Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδριάζει σε τόπο,
ηµεροµηνία και ώρα που συµφωνούν από κοινού τα µέλη της, τα οποία κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους µπορούν να συνεπικουρούνται από συµβούλους τους. Η
Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών παραµένει ανοιχτή για όσο διάστηµα απαιτείται
ώστε να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή και επεξεργασία των στοιχείων από τα δύο µέρη. Σε
περίπτωση που το ένα από τα δύο µέρη δεν αποκρίνεται ως προς το χρόνο διεξαγωγής ή
την ανταλλαγή στοιχείων παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις του άλλου µέρους σε
µηνιαία βάση, η ΜΕΕ∆ δύναται να κλείσει µονοµερώς εντός διαστήµατος 6 (έξι) µηνών
από τη συγκρότησή της. Οι σύµβουλοι των µελών της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης
∆ιαφορών δεν µετέχουν στη λήψη απόφασης της Επιτροπής.
Τα δύο µέρη υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών
αναλυτικά στοιχεία για το χρονικό διάστηµα για το οποίο προκύπτει η διαφωνία, εντός
του χρονικού διαστήµατος που έχει συµφωνηθεί κατά την συγκρότησή της. Τα εν λόγω
στοιχεία έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το
σκοπό επίλυσης της σχετικής διαφοράς που έχει προκύψει. Εφόσον κάποιο από τα
συµβαλλόµενα µέρη δεν προσκοµίζει τα στοιχεία αυτά εντός της ως άνω προθεσµίας,
τότε τα στοιχεία που προσκοµίζονται από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος θα γίνονται
αυτοµάτως αποδεκτά. Για το λόγο αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη, µε την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων που πηγάζουν από την κείµενη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών
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δεδοµένων, υποχρεούνται να διατηρούν τα σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία για όσο
χρονικό διάστηµα υπάρχει εκκρεµής διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.
Στην περίπτωση που η αµφισβήτηση αφορά στην παραπάνω περίπτωση 2 της
παραγράφου 4.6.1, οι ως άνω προθεσµίες εκκινούν από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης της ΕΕΤΤ ή της διάταξης νόµου.
Τα συµβαλλόµενα µέρη θα ενεργούν καλόπιστα ώστε οι διαφορές να αίρονται µε διάθεση
εξεύρεσης λύσης. Η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών εκδίδει αιτιολογηµένη
απόφαση επί της διαφοράς σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την συγκρότησή της εκτός
εάν άλλως έχει συµφωνηθεί µεταξύ των µερών και σε κάθε περίπτωση καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια προτού αποφανθεί ότι δεν δύναται να λύσει την διαφορά.
Σε περίπτωση – ολικής ή µερικής – αποδοχής της αίτησης του αµφισβητούµενου ποσού
από τον ΟΤΕ, λαµβανοµένων υπ’ όψιν τυχόν χρεώσεων/πιστώσεων, µετά το πέρας του
πρώτου σταδίου ο ΟΤΕ εκδίδει, πιστωτικό τιµολόγιο/ λογαριασµό για το ποσό το οποίο η
Επιτροπή αποδέχθηκε ως µη οφειλόµενο από τον Τ.Π. Ορίζεται, ειδικά, ότι στην
αµφισβήτηση τιµολογίου/ λογαριασµού κάθε πίστωση ποσού ή χρέωση από τον ΟΤΕ
γίνεται σε επόµενο τιµολόγιο/ λογαριασµό από την έγγραφη ειδοποίηση του Τ.Π. περί
αποδοχής της αίτησής του από τον ΟΤΕ ή από την έκδοση της απόφασης της Μικτής
Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών. ∆ιευκρινίζεται, όµως, ότι µετά το πέρας κάθε σταδίου
από τα ανωτέρω, τα µέρη δύνανται να συµψηφίσουν τις διαφορές για τα ποσά τα οποία
καταλήγουν σε συµφωνία µε την επιφύλαξη της εκάστοτε κείµενης φορολογικής
νοµοθεσίας.
Σε περίπτωση που είτε η Επιτροπή µε απόφασή της διαπιστώσει ότι δεν µπορεί να
επιτευχθεί συµφωνία στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών, είτε και σε
κάθε περίπτωση, παρέλθει άπρακτη περίοδος διµήνου ή του εκάστοτε συµφωνηθέντος
εγγράφως χρονικού διαστήµατος από τη Συγκρότηση της Επιτροπής τα ποσά θα
πληρώνονται προσαυξηµένα µε το νόµιµο επιτόκιο εκτός των περιπτώσεων εκείνων που
µετά από αίτηση του ∆ικαιούχου χορηγηθούν σχετικά προσωρινά µέτρα ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής αρχής ή και της ΕΕΤΤ (εφόσον η διαφορά προκύπτει από την
ερµηνεία/εφαρµογή απόφασης της ΕΕΤΤ) άλλως καταπίπτει η εγγυητική επιστολή
αµφισβήτησης που έχει καταθέσει ο Τ.Π.
Στην τελευταία περίπτωση η καταβολή του υπό αµφισβήτηση ποσού από τα
συµβαλλόµενα µέρη δεν συνιστά συνοµολόγηση της οφειλής, ούτε άλλως περιορίζει τα
δικαιώµατα των συµβαλλοµένων µερών από την κείµενη νοµοθεσία.
Η ΕΕΤΤ µπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς µε δεσµευτική απόφαση, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 34 παρ. 3 του Ν. 4070/2012, εφόσον τα µέρη δεν έχουν
προηγουµένως εξαντλήσει τη διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς τους στην Μικτή
Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών ΟΤΕ και Τ.Π. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4070/2012,
η διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς στην Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών του
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παρόντος άρθρου, δεν στερεί από το ενδιαφερόµενο µέρος τη δυνατότητα να προβεί σε
καταγγελία, ότι άλλος Τ.Π. παραβιάζει διατάξεις του παρόντος ή του ν. 3959/2011, όπως
ισχύει, ή να ζητά τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον της ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε την
παρ. 6 του άρθρου 77 ή και να προσφύγει ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.
Σε περίπτωση που µετά και το πέρας της επίλυσης τυχόν διαφωνιών δεν εξοφληθεί από
τον Τ.Π. η οφειλή στην ταχθείσα προθεσµία, ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα α) να διακόψει
προσωρινά την παροχή υπηρεσιών της παρούσας προσφοράς στις οποίες αναφέρεται η
οφειλή, προς τον Τ.Π. ή/και β) να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή η οποία έχει
χορηγηθεί.
4.6.5. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ
Οι προαναφερθείσες διαδικασίες αµφισβήτησης τιµολογίου/ λογαριασµού της
παραγράφου 4.6 εφαρµόζονται αναλογικά και στην περίπτωση αµφισβήτησης από τον
ΟΤΕ της ορθότητας µέρους ή του συνόλου των τιµολογήσεων από τον Τ.Π. προς τον
ΟΤΕ.
4.7. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Στις περιπτώσεις:
Ληξιπρόθεσµης και απαιτητής οφειλής τιµολογίου/ λογαριασµού για υπηρεσίες
που παρέχονται µε βάση την παρούσα προσφορά και εφόσον δεν υπάρχει υπό
αµφισβήτηση διαφορά για το ποσό της οφειλής, κατά τα προβλεπόµενα στο περί
αµφισβήτησης άρθρο της παρούσας, καθώς και
• Μη προσκόµισης αιτηθείσας από τον ΟΤΕ εγγύησης για υπηρεσίες µε βάση την
παρούσα προσφορά,
ο OTE, µε την επίδοση έγγραφης όχλησης προς τον Τ.Π., η οποία κοινοποιείται και στην
ΕΕΤΤ, θέτει περίοδο δεκαπέντε (15) ΗΗ για την εξόφληση της ληξιπρόθεσµης και
απαιτητής οφειλής ή προσκόµιση της αιτηθείσας εγγύησης.
Στην έγγραφη ειδοποίηση εξειδικεύονται και αιτιολογούνται από τον ΟΤΕ τα µέτρα τα
οποία τυχόν θα λάβει.
Από την στιγµή δε της επίδοσης της ανωτέρω όχλησης ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε
φραγή υπηρεσιών.
Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη από την επίδοση της ως άνω έγγραφης όχλησης,
η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. προθεσµία των 15ΗΗ για συµµόρφωση προς τις
υποχρεώσεις του ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε προσωρινή διακοπή υπηρεσιών ή/και να
προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής µέχρι του ποσού της ανεξόφλητης
οφειλής. Σε περίπτωση που η ληξιπρόθεσµη οφειλή είναι µεγαλύτερη από το ύψος της
εγγυητικής επιστολής, ο ΟΤΕ δικαιούται παράλληλα και ταυτόχρονα µε την κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής, να προβεί σε προσωρινή διακοπή υπηρεσιών λόγω του ποσού
για το οποίο δεν καλύπτεται από την εγγύηση και το οποίο παραµένει ως υποχρέωση του
Τ.Π. προς τον ΟΤΕ.
•
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Στην περίπτωση κατά την οποία ο Τ.Π συµµορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις του, πριν
την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας που δόθηκε µε την ως άνω έγγραφη όχληση, ο ΟΤΕ
δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα ως άνω δικαιώµατα καθώς οφείλει να άρει τη
φραγή των υπηρεσιών.
Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της ανωτέρω έγγραφης όχλησης,
η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών
ηµερών για συµµόρφωση στις υποχρεώσεις του, τότε ο ΟΤΕ, αποστέλλει δεύτερη
έγγραφη όχληση στον Τ.Π., κοινοποιώντας την και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία
τριάντα (30) εργασίµων ηµερών. Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την
επίδοση της δεύτερης έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. νέα
προθεσµία των τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, ο ΟΤΕ δικαιούται να προβεί σε οριστική
διακοπή υπηρεσιών και να καταγγείλει τη σύµβαση µε τον Τ.Π.. Στην έγγραφη
ειδοποίηση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι λόγοι της επικείµενης οριστικής διακοπής
και καταγγελίας της σύµβασης.
Σε περίπτωση που ο Τ.Π. οφειλέτης, εξοφλήσει τις οφειλές του ή προσκοµίσει την
αιτηθείσα εγγύηση (κατά περίπτωση) µετά την πραγµατοποίηση της προσωρινής
διακοπής παροχής υπηρεσιών και πριν επέλθει η οριστική διακοπή και τα αποτελέσµατα
της καταγγελίας, ο ΟΤΕ οφείλει να προβεί σε άρση της προσωρινής διακοπής υπηρεσιών
εντός προθεσµίας δύο (2) εργασίµων ηµερών.
Στις περιπτώσεις επανειληµµένης εκπρόθεσµης εξόφλησης, ή µη εξόφλησης των
τιµολογίων/ λογαριασµών υπηρεσιών της παρούσας ή λόγω µη προσκόµισης εγγυητικών
επιστολών ή άλλων µορφών εγγυήσεων ή µη αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών ή
άλλων µορφών εγγυήσεων που κατέπεσαν, ή / και σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης απάτης
ο ΟΤΕ δύναται, αφού έχει ακολουθήσει την διαδικασία προηγούµενης έγγραφης
ειδοποίησης των 30 εργασίµων ηµερών, να καταγγείλει τη σύµβαση υπηρεσιών της
παρούσας Προσφοράς λόγω υπαιτιότητας του έτερου συµβαλλόµενου. Η άσκηση του
σχετικού δικαιώµατος από τον ΟΤΕ γίνεται µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του ως
ΣΙΑ µε βάση την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016 ο ΟΤΕ παράλληλα δύναται να λαµβάνει
και κάθε άλλο µέτρο για την είσπραξη των οφειλοµένων.
Στη διαδικασία που ακολουθείται στην παρούσα ενότητα κάθε έγγραφη
όχληση/ειδοποίηση προς τον Τ.Π. και την ΕΕΤΤ θα αποδεικνύεται µε σχετικό
αποδεικτικό.
4.8. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ
Η τακτοποίηση των ποινικών ρητρών γίνεται µέσω ετησίων περιοδικών εκκαθαρίσεων
(πίστωση), και πιστώνεται στο τιµολόγιο/ λογαριασµό του Τ.Π για το αντίστοιχο προϊόν.
Οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στην παρούσα είναι εύλογες και δίκαιες. Η
καταβολή των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην παρούσα δεν περιορίζει σε
τίποτα τα δικαιώµατα του Τ.Π. να επιδιώξει αποκατάσταση τυχόν επιπλέον θετικής µόνο
ζηµίας την οποία υπέστη από την µη προσήκουσα εκπλήρωση (µη τήρηση των όρων της
παρούσας), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.
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Η περιοδική εκκαθάριση (πίστωση), θα πραγµατοποιείται, ως εξής :
i.

O Τ.Π. θα αποστέλλει σε ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή στον ΟΤΕ, µέχρι και
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του δευτέρου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους:
a. Συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο θα περιέχονται ο υπολογισµός των
συνδέσεων υπηρεσιών χονδρικής τοπικής πρόσβασης εκτός SLA (A),
καθώς και το ύψος των τυχόν ποινικών ρητρών, που σύµφωνα µε τα
Παραρτήµατα 4,15 και 24 ζητάει από τον ΟΤΕ. Επίσης στον ίδιο πίνακα
θα περιέχεται ο αναλυτικός υπολογισµός του Α, το ύψος των ποινικών
ρητρών, όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα Παραρτήµατα 4, 15
και 24 και χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του Α και του ύψους
των ποινικών ρητρών καθώς επίσης και όλα τα απαιτούµενα σχετικά
στοιχεία που εισήχθησαν στο Π.Σ. ΟΤΕ.
b. Συγκεντρωτικό πίνακα βλαβών (όλων των βλαβών για τις οποίες δίδεται
µε την παρούσα προσφορά SLA) που ήρθησαν από τον ΟΤΕ και οι οποίες
αναγγέλθηκαν στον ΟΤΕ το προηγούµενο έτος και στην άρση των οποίων
διαπιστώθηκε υπέρβαση του συµφωνηµένου πραγµατικού χρόνου άρσης
βλάβης (όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα). Στον συγκεντρωτικό πίνακα
θα εµφανίζονται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που εισήχθησαν στο Π.Σ.
ΟΤΕ και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την υπέρβαση.
Επίσης στον πίνακα θα περιέχεται αναλυτικός υπολογισµός ποινικών
ρητρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Παραρτήµατα 4, 15 και 24 της
προσφοράς αναφοράς.

ii.

Ο Τ.Π. θα αποστέλλει σε ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή στον ΟΤΕ, µέχρι και
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του τρίτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους
συγκεντρωτικό πίνακα όλων των τύπων των συνεγκαταστάσεων και συναφών
υπηρεσιών χονδρικής τοπικής πρόσβασης (ΕΣΚ, ΕΣΚΤ, ΟΚΣΥΑ DSLAM κ.ά.)
που παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους και για τα οποία
διαπιστώθηκε υπέρβαση του συµφωνηµένου πραγµατικού χρόνου παράδοσης
τους (όπως αυτός ορίζεται στην Παρούσα). Στον συγκεντρωτικό πίνακα θα
εµφανίζονται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που εισήχθησαν στο Π.Σ. ΟΤΕ και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την υπέρβαση. Επίσης στον πίνακα
θα περιέχεται αναλυτικός υπολογισµός ποινικών ρητρών, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα Παραρτήµατα 4 και 15 της προσφοράς αναφοράς.

iii.

Μετά την παρέλευση των πιο πάνω αναφεροµένων ηµεροµηνιών και εφόσον δεν
έχουν σταλεί απαιτήσεις τακτοποίησης ποινικών ρητρών, θεωρείται ότι δεν
υπάρχουν απαιτήσεις ποινικών ρητρών.
Εκπρόθεσµη υποβολή των ανωτέρω πινάκων δεν θα γίνεται αποδεκτή.

iv.
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v.

vi.

vii.

viii.

Οι πίνακες θα υποβάλλονται εγγράφως στην αρµόδια υπηρεσία που θα
υποδεικνύεται στον Τ.Π. εγγράφως κατά την υπογραφή της συµφωνίας και θα
πιστοποιείται µε τον αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής τους.
Εντός του τέταρτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον
έλεγχο των πινάκων που αφορούν τις λειτουργούσες συνδέσεις υπηρεσιών
τοπικής πρόσβασης και τις βλάβες που απεστάλησαν στον ΟΤΕ τον δεύτερο µήνα
του έτους και τους οποίους υπέβαλλε σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο i.a
και i.b ο Τ.Π.
Εντός του πέµπτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τον
έλεγχο των πινάκων που αφορούν στις συνεγκαταστάσεις και των συναφών
υπηρεσιών χονδρικής τοπικής πρόσβασης που απεστάλησαν στον ΟΤΕ τον τρίτο
µήνα του έτους και τους οποίους υπέβαλε ο Τ.Π. σύµφωνα µε την παραπάνω
παράγραφο ii.
Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. και ο ΟΤΕ συµφωνήσουν ως προς τον υπολογισµό των
ποινικών ρητρών θα πιστώνεται επόµενο τιµολόγιο/ λογαριασµός του Τ.Π., µε το
αντίστοιχο ποσό της εκκαθάρισης και θα ενηµερώνεται ο Τ.Π..

Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. και ο ΟΤΕ δεν συµφωνήσουν ως προς τον υπολογισµό των
ποινικών ρητρών τότε για το ποσό των ποινικών ρητρών που ο ΟΤΕ αναγνωρίζει,
πιστώνεται άµεσα επόµενο τιµολόγιο/ λογαριασµός του Τ.Π. Η εν λόγω πίστωση δεν
περιορίζει σε καµία περίπτωση τα δικαιώµατα του Τ.Π. και του ΟΤΕ από την παρούσα
αµφισβήτηση, ούτε συνιστά παραδοχή από αυτούς ως προς το ποσό το οποίο πιστώνεται.
Για τα ποσά των ποινικών ρητρών που δεν υπάρχει συµφωνία:
a) Θα ενηµερώνεται ο Τ.Π. εγγράφως εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ηµερών του
πέµπτου µήνα του ηµερολογιακού έτους για τα ποσά της περίπτωσης i.a και i.b,
και εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ηµερών του έκτου µήνα του ηµερολογιακού
έτους για τα ποσά της περίπτωσης ii. και η διαφορά θα παραπέµπεται στην Μικτή
επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην σχετική ενότητα. Η
Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών παραµένει ανοιχτή για όσο διάστηµα
απαιτείται ώστε να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή και επεξεργασία των στοιχείων από
τα δύο µέρη. Σε περίπτωση που το ένα από τα δύο µέρη δεν αποκρίνεται ως προς
το χρόνο διεξαγωγής ή την ανταλλαγή στοιχείων παρά τις επανειληµµένες
οχλήσεις του άλλου µέρους σε µηνιαία βάση, η ΜΕΕ∆ δύναται να κλείσει
µονοµερώς εντός διαστήµατος 6 (έξι) µηνών από τη συγκρότησή της.
b) Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών επιλύσει την διαφορά,
η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα δύο µέρη και θα ακολουθείται η
διαδικασία σύµφωνα µε το ανωτέρω βήµα viii.
c) Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών επιλύσει την διαφορά,
εις βάρος του Τ.Π., η επίλυση θα βεβαιώνεται εγγράφως και από τα δύο µέρη και
θα πραγµατοποιείται η λογιστική τακτοποίηση της διαφοράς.
d) Σε περίπτωση µη επίλυσης της ∆ιαφοράς, ισχύουν τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 3.7 του Κεφαλαίου 3 (Γενικοί Όροι) της παρούσας Προσφοράς
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Αναφοράς. Αναφορικά µε τα τελικά ποσά των ποινικών ρητρών όπως αυτά θα
οριστούν από τη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών ισχύουν για τον ΟΤΕ
αναλογικά τα αναφερόµενα στην ενότητα 4.6.4 Αµφισβήτηση Ενώπιον Μικτής
Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών ως προς τα χρεωστικά ή πιστωτικά τιµολόγια και
τους νόµιµους τόκους υπερηµερίας.
e) Αναφορικά µε τα τελικά ποσά των ποινικών ρητρών όπως αυτά θα οριστούν από
τη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών ισχύουν για τον ΟΤΕ αναλογικά τα
αναφερόµενα στην ενότητα 4.6.4 Αµφισβήτηση Ενώπιον Μικτής Επιτροπής
Επίλυσης ∆ιαφορών ως προς τα χρεωστικά ή πιστωτικά τιµολόγια και τους
νόµιµους τόκους υπερηµερίας.

4.9. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
4.9.1. ΓΕΝΙΚΑ
Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς, ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει από τον ΤΠ την
παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε την εξόφληση οφειλών από υπηρεσίες της παρούσας.
Το δικαίωµα αυτό του ΟΤΕ υπόκειται στις υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί ως
επιχείρηση µε ΣΙΑ στις σχετικές αγορές, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Απόφαση
ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016 και ιδίως την υποχρέωση τήρησης της αρχής της
αµεροληψίας και της διαφάνειας και πρέπει να ασκείται σύµφωνα µε τις αρχές της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Με τον όρο «εγγύηση», εννοείται κάθε
επιτρεπτό από την παρούσα Προσφορά είδος/µορφή εγγύησης είτε πρόκειται για
εγγυητική επιστολή, είτε για χρηµατική εγγύηση, θετική αξιολόγηση κλπ.
4.9.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Το ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης θα ορίζεται και θα αναπροσαρµόζεται ανά έτος
(κυρίως) αλλά και όταν αυτό απαιτηθεί, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο
(ο αναλογών ΦΠΑ συµπεριλαµβάνεται):
Ε = ΧΤΜ * 2,5
Όπου:
Ε:
Ύψος της Εγγύησης
ΧΤΜ: (Χρέωση Τελευταίου Μήνα) Το ποσό χρέωσης των υπηρεσιών (βάσει εκδοθέντων
τιµολογίων/ λογαριασµών) του τελευταίου µήνα πριν από την ηµεροµηνία αξιολόγησης
που παρέχονται µε βάση την παρούσα προσφορά.
4.9.3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΕΣ
Σε κάθε περίπτωση υπάρχοντος Τ.Π., το ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης (στα πλαίσια
της παρούσας Προσφοράς), υπολογίζεται µε την ανωτέρω αριθµητική φόρµουλα και
αναπροσαρµόζεται ετησίως. Ως υπάρχων Τ.Π., εννοείται ο Τ.Π. που είναι ήδη ενταγµένος
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στη σχετική κατηγορία πελατών του ΟΤΕ και λαµβάνει υπηρεσίες της παρούσας
προσφοράς αναφοράς άσχετα µε το χρόνο πραγµατοποίησης της σύµβασης.
Σε περίπτωση νέου Τ.Π. δηλαδή Τ.Π. που για πρώτη φορά θα ενταχθεί στη σχετική
κατηγορία πελατών χονδρικής του ΟΤΕ ή Τ.Π. που δεν λαµβάνει υπηρεσίες της
παρούσας προσφοράς, το αρχικό ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης είναι € 10.000. Eαν
υπάρχει πρόβλεψη µηνιαίας τιµολόγησης υπηρεσιών της παρούσας προσφοράς
υπολογίζεται αντίστοιχα µε τον παραπάνω τύπο και αν - από τον υπολογισµό ως ανωτέρω
- προκύπτει ποσό µικρότερο των 10.000 € το ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης
παραµένει στα 10.000 €.
Μετά το πέρας του πρώτου εξαµήνου από την 1η τιµολόγησή του σε υπηρεσίες της
παρούσας προσφοράς αναφοράς, το ύψος της εγγύησης που προσκοµίστηκε
προσυµβατικά από τον ‘‘νέο’’ Τ.Π., θα αναπροσαρµοστεί σύµφωνα µε τον υπολογισµό
που προκύπτει από τον προαναφερόµενο τύπο υπολογισµού, εκτός και αν - από τον
υπολογισµό ως ανωτέρω - προκύπτει ποσό µικρότερο των 10.000 € οπότε η εγγύηση
παραµένει στα 10.000 € για ένα ακόµα έτος.
Η προσκόµιση “θετικής αξιολόγησης” απαλλάσσει της εγγύησης, µόνο τον νέο Τ.Π. για
τον οποίο δεν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία συναλλακτικής συµπεριφοράς, από την
υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εγγύησης. Σε περίπτωση που οφειλή παρόχου που
προσκόµισε θετική αξιολόγηση καταστεί ληξιπρόθεσµη τότε ο Τ.Π υποχρεούται σε
προσκόµιση εγγυητικής επιστολής µε βάση την προαναφερόµενη φόρµουλα.
Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν κατέστη υπερήµερος αναφορικά µε την καταβολή
οφειλών του προς τον ΟΤΕ, από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
κατά την χρονική περίοδο των δώδεκα (12) τελευταίων µηνών από την ηµεροµηνία
αξιολόγησής του, ο ΟΤΕ δεν απαιτεί κάποιας µορφής εγγύηση. Σε περίπτωση που κάποια
οφειλή του Τ.Π. προς τον ΟΤΕ καταστεί ληξιπρόθεσµη, ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει
εγγύηση, παρέχοντας στον Τ.Π. προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών
προκειµένου να ανταποκριθεί. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας ο ΟΤΕ δύναται
να προβεί σε προσωρινή διακοπή υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς.
∆εν θεωρείται ότι ο Τ.Π. έχει καταστεί υπερήµερος όταν στο προαναφερόµενο διάστηµα
των δώδεκα (12) µηνών υπάρχουν οφειλές που οφείλονται σε τιµολόγια/ λογαριασµούς
τα οποία δεν εξοφλήθηκαν επί τη βάση:
•

Απόφασης της ΕΕΤΤ ή αρµόδιας δικαστικής αρχής, ή

•

Αµφισβήτηση ενώπιον της σχετικής Επιτροπής, εάν αυτή δεν έχει ακόµη
τελειώσει τις εργασίες της, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δοθεί ισόποση εγγυητική
επιστολή µε το υπό αµφισβήτηση ποσό

Κατ΄ εξαίρεση της τακτικής αναπροσαρµογής του ποσού της απαιτούµενης εγγύησης
βάση ελέγχου υπερηµεριών, σε περίπτωση που διαπιστώνεται σηµαντική επιδείνωση της
οικονοµικής φερεγγυότητας του Τ.Π. βάση χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης ή του
Χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος έκδοσης εγγυητικών του Τ.Π. (εάν πρόκειται για
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εγγυητικές επιστολές), ο ΟΤΕ δικαιούται και δύναται να αιτείται εγγύηση σύµφωνα µε τη
φόρµουλα υπολογισµού της εγγύησης που αναφέρεται στην παρούσα Προσφορά ή την
αντικατάσταση του είδους της ήδη προσκοµισθείσας εγγύησης. Τυχόν άρνηση του Τ.Π.,
θεωρείται άρνηση προσκόµισης της απαιτούµενης εγγύησης και ισχύουν τα ίδια µέτρα
αποθάρρυνσης όπως αυτά ισχύουν για τις περιπτώσεις άρνησης προσκόµισης σε
φυσιολογικές συνθήκες εξέλιξης των συναλλαγών. Το αίτηµα του ΟΤΕ θα πρέπει να είναι
επαρκώς αιτιολογηµένο ως προς τη διαπίστωση και το είδος τους αυξηµένου κινδύνου
και να παρέχει στον Τ.Π. προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών προκειµένου
να ανταποκριθεί. Σε περίπτωση παρέλευση της προθεσµίας ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε
προσωρινή διακοπή υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς,
Στην περίπτωση υπάρχοντος Τ.Π. στον οποίο ο ΟΤΕ υποχρεούται να κάνει επιστροφές
ποσών σε τιµολόγια /λογαριασµούς υπηρεσιών χονδρικής (πιστώσεις σε τιµολόγια
/λογαριασµούς) και διαπιστωθεί συγχρόνως ότι εκκρεµεί η προσκόµιση εγγύησης στα
πλαίσια χρήσης υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς, ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα να
αναστείλει προσωρινά την πίστωση των προαναφερόµενων ποσών – µέχρι του ύψους της
εγγύησης - έως την προσκόµιση της εγγύησης και να κρατήσει το ποσό των επιστροφών
ως χρηµατική εγγύηση για το ύψος της εγγύησης που αναλογεί. Εφόσον η εγγύηση δεν
προσκοµιστεί και προκύψει λύση της σύµβασης η παρακράτηση των πιστωτικών
επιστροφών γίνεται οριστική και δύναται να συµψηφίζεται µε υπόλοιπα άλλων
υπηρεσιών
4.9.4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟ

ΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πλέον της εγγύησης για διασφάλιση κινδύνων από υπερηµερίες, ο ΟΤΕ µπορεί να
ζητήσει από τον Τ.Π. την προσκόµιση εγγύησης για την διασφάλισή του από νοµικές
καταστάσεις, στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν ο Τ.Π. αµφισβητεί οφειλές (που του έχουν ήδη καταλογιστεί από τον ΟΤΕ)
ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών. Στην περίπτωση αυτή ο Τ.Π.
υποχρεούται σε προσκόµιση ισόποσης (µε την αµφισβητούµενη τιµολόγηση)
εγγύησης, ως εξασφάλιση του ΟΤΕ για το διάστηµα αναστολής εξόφλησης των
οφειλών του Τ.Π.. Η εγγυητική αυτή έχει ελάχιστη διάρκεια δώδεκα (12) µηνών
µε δυνατότητα παράτασης µέχρι την οριστική τακτοποίηση της υπό
αµφισβήτησης οικονοµικής διαφοράς. Εάν η διαφορά ως ανωτέρω καταλήξει
υπέρ του ΟΤΕ, η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον Τ.Π. µετά τη λήξη της
αµφισβήτησης και εξοφλείται το τιµολόγιο/ λογαριασµός/από τον Τ.Π..
•

Όταν ο Τ.Π. αιτείται υπηρεσίες συνεγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή ζητείται
προσκόµιση εγγύησης για τη διασφάλιση καταβολής του κόστους διαµόρφωσης
χώρων και του ρίσκου ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η εν λόγω εγγύηση έχει
ελάχιστη διάρκεια ίση µε την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λήξης των εργασιών
κατασκευής ή επέκτασης και επιστρέφεται (εφόσον δεν υπάρχουν σχετικές
απαιτήσεις από τον ΟΤΕ σε βάρος του Τ.Π. από την αιτία αυτή) σε εύλογο χρόνο
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µετά από αίτηση του ΤΠ η οποία µπορεί να υποβληθεί προς τον ΟΤΕ εντός
προθεσµίας δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία εξόφλησης του
εκκαθαριστικού τιµολογίου/ λογαριασµού.
.
4.9.5. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΕΙ∆Η ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Τα είδη/µορφές/τύποι εγγύησης που µπορεί να προσκοµίσει ο Τ.Π. στον ΟΤΕ στα
πλαίσια της παρούσας Προσφοράς, είναι:
a)

Εγγυητική επιστολή.

b)

Χρηµατική εγγύηση (ή/και
Συνδυασµός Εγγυητικής επιστολής και
Χρηµατικής εγγύησης, εφόσον είναι εύλογο και συµφωνείται από τα
συµβαλλόµενα µέρη

c)

Θετική αξιολόγηση από ανεξάρτητο οργανισµό πιστωτικής αξιολόγησης
αποδεκτό από τον ΟΤΕ στην περίπτωση νέου Τ.Π. για τον οποίο ο ΟΤΕ δε
διαθέτει στοιχεία συναλλακτικής συµπεριφοράς, εφόσον είναι εύλογο και
συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη.

d)

Οποιοδήποτε από τα προαναφερόµενα είδη/µορφές εγγύησης της µητρικής
εταιρείας υπό την προϋπόθεση σαφούς δέσµευσης της ίδιας (µητρικής) σε ό,τι
αφορά τις υπόψη υποχρεώσεις της προς τη θυγατρική της. Εφόσον πρόκειται
για εγγυητική επιστολή τραπέζης, αυτή δύναται να εκδοθεί µετά από αίτηµα
της µητρικής Εταιρείας του Τ.Π. προς την τράπεζα για λογαριασµό του
τελευταίου και υπέρ του για τη διασφάλιση παροχής συγκεκριµένων
υπηρεσιών της παρούσας σύµφωνα µε τη σύµβαση που θα υπογραφεί µε βάση
την παρούσα προσφορά.

e)

Προσωρινή ή και οριστική αναστολή καταβολής πιστωτικών επιστροφών σε
περίπτωση άρνησης ή κωλυσιεργίας υπάρχοντος Τ.Π. να προσκοµίσει την
προσήκουσα εγγύηση µέχρι του ποσού της εγγύησης και µέχρι της κατάθεσης
αυτής σύµφωνα µε τα όσα ανωτέρω περιγράφονται.

Πριν τη λήξη ισχύος της εγγύησης, είναι δυνατή - εφόσον είναι εύλογο και
συµφωνείται ρητά και εγγράφως από τα συµβαλλόµενα µέρη - η αλλαγή του είδους
της εγγύησης που βρίσκεται ανά χείρας ΟΤΕ µε έναν από τους προαναφερόµενους
τύπους εγγυήσεων είτε από τον ίδιο τον Τ.Π. ή από τη µητρική εταιρεία υπέρ του
συγκεκριµένου Τ.Π..

4.9.6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η εγγυητική επιστολή είναι ο κύριος από τους τύπους εγγύησης για τη διασφάλιση των
εσόδων του ΟΤΕ. Προσκοµίζεται από τον Τ.Π. σε κάθε από τις προαναφερόµενες
περιπτώσεις. Η εγγυητική επιστολή θα είναι Τραπέζης η οποία λειτουργεί νόµιµα στην
Ελλάδα υπέρ του αντισυµβαλλοµένου και είναι αποδεκτή από τα συµβαλλόµενα µέρη για
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τη διασφάλιση σαφώς οριζοµένων περιπτώσεων κινδύνου. Η εγγυητική επιστολή θα
είναι ανέκκλητη σε πρώτη ζήτηση και θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο:
i. ∆ήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας περί της ευθύνης της ως αυτό-οφειλέτριας,
ii. ∆ήλωση περί παραίτησης της Τράπεζας από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, καθώς και
iii. ∆ήλωση περί καταβολής κάθε ποσού που καταπίπτει προς τον δικαιούχο
Συµβαλλόµενο, τον ΟΤΕ.
Υποδείγµατα των εγγυητικών επιστολών προσαρτώνται στο Παράρτηµα 21.
Εγγυητική επιστολή οφείλει να προσκοµίσει αµελλητί:
• Ο νέος Τ.Π. πριν την υπογραφή από αυτόν της σχετικής σύµβασης.
• Ο Τ.Π. που αµφισβητεί οφειλές που του έχουν ήδη καταλογιστεί από τον ΟΤΕ
µέχρι την αίτηση παραποµπής της διαφοράς ενώπιον της Μικτής Επιτροπής
Επίλυσης ∆ιαφορών.
• Ο Τ.Π. που αιτείται συναφείς υπηρεσίες συνεγκατάστασης
• Αναφορικά µε υπηρεσίες συνεγκατάστασης που απαιτείται η διαµόρφωση χώρων
στα πλαίσια του ετήσιου προγραµµατισµού, ζητείται η προσκόµιση εγγυητικής
επιστολής από όλους ανεξαιρέτως τους Τ.Π. που αιτούνται τις υπηρεσίες
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα 6.3.1 του Παραρτήµατος 6. Η εν λόγω
Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται µετά τη λήξη της, εφόσον δεν υπάρχουν
σχετικές µε τη σύµβαση αυτή απαιτήσεις από τον ΟΤΕ, ενώ οι περιπτώσεις
κατάπτωσής της αναφέρονται ρητά στην παρούσα.
• Ειδικότερα, σχετικά µε την ad-hoc κατασκευή/επέκταση χώρων για Φυσική,
Σύµµικτη και για Εικονική Συνεγκατάσταση, όπου απαιτείται η διαµόρφωση
χώρων, ζητείται η προσκόµιση εγγυητικής επιστολής από όλους ανεξαιρέτως τους
Τ.Π. που αιτούνται τις υπηρεσίες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Παραρτήµατα 7
& 8 της παρούσας. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή έχει ελάχιστη διάρκεια
τεσσάρων (4) µηνών µετά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία των εργασιών
κατασκευής ή επέκτασης, θα είναι ανέκκλητη, σε πρώτη ζήτηση και θα
περιλαµβάνει δήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας περί της ευθύνης της ως
αυτοφειλέτριας, δήλωση περί παραίτησης της Τράπεζας από την ένσταση του
ευεργετήµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως καθώς και δήλωση περί
καταβολής κάθε ποσού που καταπίπτει προς τον δικαιούχο Συµβαλλόµενο. Με
την επιφύλαξη των οριζόµενων στα άρθρα 281 και 288 του Αστικού Κώδικα, η
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής γίνεται µε την αποστολή από τον ΟΤΕ
εξώδικου δηλώσεως προς τον T.Π. προ δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών και
µετά την κατάθεση στην εγγυήτρια Τράπεζα υπεύθυνης δήλωσης του νοµίµου
εκπροσώπου του ΟΤΕ ότι οι οφειλές του υπόχρεου για τις οποίες καταπίπτει η
εγγυητική επιστολή για τις εργασίες κατασκευής ή επέκτασης χώρου αφορούν
αποκλειστικά και µόνο τις υπό αµφισβήτηση οφειλές για τις οποίες εξεδόθη. Η εν
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•
•
•
•

λόγω Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται εντός προθεσµίας δύο (2) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία εξόφλησης του εκκαθαριστικού τιµολογίου/
λογαριασµού, εφόσον δεν υπάρχουν σχετικές απαιτήσεις από τον ΟΤΕ σε βάρος
του Τ.Π. από την αιτία αυτή.
Ο υπάρχων Τ.Π., ο οποίος υποχρεούται σε ανανέωση εγγυητικής
Ο υπάρχων Τ.Π., ο οποίος υποχρεούται σε αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής η
οποία κατέπεσε ολικώς ή µερικώς σύµφωνα µε τα περί κατάπτωσης
Ο υπάρχων Τ.Π. που ήταν απαλλαγµένος από εγγυητική επιστολή και του οποίου
οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσµη
Ο υπάρχων Τ.Π. που ως νέος Τ.Π. είχε προσκοµίσει θετική αξιολόγηση και του
οποίου οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσµη
4.9.7. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Αµελλητί επίσης υποχρεούται ο Πάροχος να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή σε
περίπτωση ανανέωσης. Ο ΟΤΕ ειδοποιεί τον Πάροχο σχετικά µε την υποχρέωση του να
προσκοµίσει την ανανέωση. Ο Πάροχος υποχρεούται να προσκοµίσει ανανέωση της
εγγυητικής επιστολής το αργότερο τριάντα πέντε (35) εργάσιµες ηµέρες πριν την
ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης εγγυητικής επιστολής. Η νέα εγγυητική επιστολή θα
είναι ετήσιας διάρκειας, θα διέπεται από τους ίδιους όρους και θα έχει σε κάθε περίπτωση
ως χρόνο έναρξης την επόµενη ηµεροµηνία του χρόνου λήξης της εγγυητικής επιστολής
που αντικαθιστά και χρόνο λήξης τον εκ νέου συµφωνηθέντα χρόνο ανανέωσης.
Παράταση εγγυητικής δεν µπορεί να υπάρξει µε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της
ηµεροµηνίας λήξης της πρώτης εγγυητικής. Η αρχική εγγυητική επιστολή, θα
επιστρέφεται στη λήξη της εκτός αν προσκοµιστεί επιστολή παράτασης αυτής οπότε η
τελευταία θα επισυνάπτεται στο σώµα της υφιστάµενης εγγυητικής επιστολής.
Εφόσον ο Πάροχος δεν προσκοµίσει τη νέα αυτή εγγυητική επιστολή το αργότερο
τριάντα πέντε (35) ΕΗ πριν την ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης εγγυητικής
επιστολής, ο ΟΤΕ ειδοποιεί εγγράφως τον Πάροχο, µε κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ,
τάσσοντας προθεσµία δεκαπέντε (15) ΗΗ για την προσκόµιση της νέας εγγυητικής
επιστολής. Mε την επίδοση της ανωτέρω όχλησης ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε φραγή
υπηρεσιών.. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της νέας αυτής προθεσµίας, ο ΟΤΕ
δικαιούται να προβεί σε προσωρινή διακοπή υπηρεσιών. Στην περίπτωση που παρέλθει
άκαρπη, από την επίδοση της έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον
Πάροχο προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών για συµµόρφωση στις
υποχρεώσεις του, τότε ο ΟΤΕ, αποστέλλει νέα έγγραφη όχληση στον Πάροχο,
κοινοποιώντας την και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία τριάντα (30) εργασίµων
ηµερών. Στην περίπτωση που παρέλθει, από την επίδοση της δεύτερης έγγραφης
όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον Πάροχο νέα προθεσµία των τριάντα (30)
εργασίµων ηµερών, ο ΟΤΕ δικαιούται να προβεί σε οριστική διακοπή υπηρεσιών και να
καταγγείλει τη σύµβαση.
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Στο διάστηµα των ως ανωτέρω ηµερών κατά τις οποίες ο ΟΤΕ δεν διαθέτει καµία
διασφάλιση, έχει τη δυνατότητα σε προσωρινή (έως την προσκόµιση της εγγυητικής)
παρακράτηση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων µέχρι και οριστικής παρακράτησης αυτών ως
χρηµατική εγγύηση εάν επανειληµµένως ο Πάροχος αµελεί την έγκαιρη προσκόµιση της
σχετικής ανανέωσης. Με την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής, και εφόσον δεν έχει
επέλθει καταγγελία της Σύµβασης, ο ΟΤΕ οφείλει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες της
παρούσας άµεσα και πάντως εντός δύο (2) ΕΗ.
4.9.8. ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στα άρθρα 281 και 288 του Αστικού Κώδικα, η
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής γίνεται µετά την αποστολή από τον ΟΤΕ εξωδίκου
δηλώσεως προς τον Τ.Π.. Η εξώδικη δήλωση πρόκληση δίνει προθεσµία δεκαπέντε (15)
ΗΗ από τη λήψη της ώστε ο Τ.Π. να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του, άλλως
δηλώνει ότι θα προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Εάν παρέλθει άκαρπη η
ως άνω προθεσµία, ο ΟΤΕ δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής,
µε την κατάθεση στην εγγυήτρια Τράπεζα υπεύθυνης δήλωσης του ΟΤΕ ότι οι οφειλές
του Τ.Π. για τις οποίες καταπίπτει η εγγυητική επιστολή αφορούν αποκλειστικά
υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της παρούσας προσφοράς και οι σχετικές
χρεώσεις του ΟΤΕ είναι σύµφωνες µε τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ και την σχετική
νοµοθεσία
Σε περίπτωση που έχει πραγµατοποιηθεί µερική ή ολική κατάπτωση τυχόν κατατεθείσας
εγγύησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποκαταστήσει την εγγύηση στο απαιτούµενο
ποσό (είτε αυτό που ίσχυε πριν την κατάπτωση, εφόσον είχε υπολογιστεί πρόσφατα – είτε
αυτό που θα προκύψει από επανυπολογισµό, εφόσον πλησιάζει ο χρόνος για την
προβλεπόµενη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής) εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15)
ΗΗ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας των 15 ΗΗ, ο ΟΤΕ δικαιούται
να προβεί σε προσωρινή διακοπή υπηρεσιών µέχρις ότου ο Πάροχος προσκοµίσει την
εγγυητική επιστολή. Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της
έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. προθεσµία των δεκαπέντε
(15) ΗΗ για συµµόρφωση στις υποχρεώσεις του, τότε ο ΟΤΕ, αποστέλλει δεύτερη
έγγραφη όχληση στον Τ.Π., κοινοποιώντας την και στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία
τριάντα (30) εργασίµων ηµερών. Στην περίπτωση που παρέλθει, από την επίδοση της
δεύτερης έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ προς τον Πάροχο νέα προθεσµία
των τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, ο ΟΤΕ δικαιούται να προβεί σε οριστική διακοπή
υπηρεσιών και να καταγγείλει τη σύµβαση .
Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα τραπεζών, συµβολαίων και πιστωτικών αξιολογήσεων
βαρύνουν εξολοκλήρου τον T.Π.
4.9.9. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ (Η/ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ)
Εναλλακτικά της εγγυητικής επιστολής τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να
συµφωνήσουν την καταβολή ισόποσης εγγύησης σε µετρητά ή συνδυασµό µετρητών και
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εγγυητικής επιστολής το σύνολο των οποίων θα ισούται µε το ύψος της προσκοµιστέας
εγγύησης. Σηµειώνεται ότι το χρηµατικό ποσό που προσκοµίζεται ως εγγύηση παραµένει
άτοκο για όσο χρονικό διάστηµα κρατηθεί. Προϋπόθεση εκτέλεσης της δυνατότητας
αυτής είναι η προηγούµενη αποδοχή του τρόπου από τον ΟΤΕ και η καθοδήγησή του για
τον τόπο και τον τρόπο προσκόµισης και καταβολής του χρηµατικού ποσού καθώς και
για την επιστροφή του όταν θα εκλείψει ο λόγος για τον οποίο καταβλήθηκε και εφόσον
ο πάροχος δεν έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές στον ΟΤΕ σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
4.10. ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Υπό τον όρο «Θετική Αξιολόγηση» καθορίζονται οι αξιολογούµενες εταιρείες και χώρες
που λαµβάνουν Πιστωτικές Βαθµολογίες των οποίων οι αξιολογήσεις τοποθετούνται
µεταξύ της γραµµής “Investment Grade” και της γραµµής “Speculative Grade” για
µακροχρόνια εκτίµηση. Ως εκ τούτου οι θετικές αξιολογήσεις που είναι αποδεκτές από
τον ΟΤΕ βρίσκονται στο µέρος του πιο κάτω πίνακα που αφορά τη µακροχρόνια
εκτίµηση στις θέσεις από 1-10.
Επιλέγεται η θετική αξιολόγηση σε µακροχρόνια εκτίµηση διότι η µακροχρόνια έχει
χρονικό ορίζοντα 12 µηνών – όσο δηλαδή η ισχύς της εγγύησης ενώ η βραχυχρόνια
εκτίµηση έχει χρονικό ορίζοντα αρκετά µικρότερο των 12 µηνών. Η “θετική αξιολόγηση”
είναι αποδεκτή όταν έχει παραχθεί από τους πιο κάτω Ανεξάρτητους Οργανισµούς
Αξιολόγησης Οικονοµικής Φερεγγυότητας αποδοχής του ΟΤΕ:
Moody’s Investors Service: http://v3.moodys.com/Pages/default.aspx
Standard & Poor’s: http://www.standardandpoors.com/home/en/us
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com/index_fitchratings.cfm
Στα πλαίσια της παρούσας προσφοράς ο νέος Πάροχος για τον οποίο ο ΟΤΕ δεν διαθέτει
στοιχεία συναλλακτικής συµπεριφοράς πριν την υπογραφή της σύµβασης, µπορεί να
προσκοµίσει στον ΟΤΕ θετική αξιολόγηση της µητρικής του εταιρείας (εφόσον η µητρική
εταιρεία αναλαµβάνει ως τριτεγγυητής της θυγατρικής της). Η θετική αυτή αξιολόγηση
γίνεται αποδεκτή από τον ΟΤΕ, εφόσον η µητρική εταιρεία, µε σύµβασή της µε τον ΟΤΕ,
εγγυάται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και της διζήσεως ως αυτοφειλέτρια, υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας, καθ’ όλο το
χρόνο ισχύος της θετικής αξιολόγησης, για την από αυτήν προς τον ΟΤΕ εκπλήρωση
όλων των υποχρεώσεων της θυγατρικής της που απορρέουν από την παρούσα και
ειδικότερα για την εξόφληση οποιωνδήποτε ληξιπρόθεσµων οφειλών της θυγατρικής
σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή ο ΤΠ δεν έχει υποχρέωση
προσκόµισης άλλου είδους εγγύησης. Σε περίπτωση που ο νέος πάροχος που προσκόµισε
θετική αξιολόγηση, προβεί σε ληξιπρόθεσµη εξόφληση τιµολογίου/ λογαριασµού, τότε
υποχρεούται σε προσκόµιση εγγυητικής επιστολής.
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Η αξιολόγηση των Ανεξάρτητων Οργανισµών Αξιολόγησης Οικονοµικής Φερεγγυότητας
επανεξετάζεται από τον ΟΤΕ σε κάθε αλλαγή του παρόντος κανονιστικού πλαισίου ή
όταν προκύψει σηµαντική επιδείνωση ενός τουλάχιστον από του Οργανισµούς του ως
άνω καταλόγου. Σε κάθε περίπτωση τηρεί αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια και δεν
αποκλείει αδικαιολόγητα Οργανισµούς Αξιολόγησης Οικονοµικής Φερεγγυότητας οι
οποίοι κατ’ εύλογη κρίση και σύµφωνα µε την αντίληψη των συναλλαγών κρίνονται
διεθνώς ως αξιόπιστοι.
Πινακας Θετικων αξιολογησεων
Mακροχρόνια εκτίµηση
A/A
Moody's
S&P
Investment Grade
1
Aaa
AAA
2
Aa1
AA+
3
Aa2
AA
4
Aa3
AA5
A1
A+
6
A2
A
7
A3
A8
Baa1
BBB+
9

Baa2

BBB

10
Baa3
BBBSpeculative Grade (or High Yield)
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Fitch

Βραχυχρόνια εκτίµηση
Moody's
S&P

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+

P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1(2)
P-1(3)
P-2

BBB
BBB-

Fitch

A-1+
F1+
A-1+
F1+
A-1+
F1+
A-1+
F1+
A-1(1)
F1(1)
A-1(2)
F1
A-1(3)
F2(3)
A-2
F2
A-2 or A- F2
P-2 or P-3(4)
3(4)
F3(4)+
P-3
A-3
F3

or
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΒ
1.1.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤοΒ -ΓΕΝΙΚΑ
Στο πλαίσιο της Προσφοράς Αναφοράς παρέχονται οι παρακάτω κατηγορίες αιτήσεων
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε Τοπικό Βρόχο:
I.
Αίτηση παροχής ΕΝΤοΒ (µε ή χωρίς φορητότητα αριθµού).
II.
Αίτηση παροχής ΑΝToB.
Όλα τα αιτήµατα σχετικά µε την παροχή του ΤοΒ υποβάλλονται από τον Τ.Π. µέσω του
Π.Σ. ΟΤΕ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν Παράρτηµα.
Τα βασικά βήµατα των διαδικασιών παροχής ΤοΒ είναι τα εξής:
1.1.1. Ο Τ.Π. προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των στοιχείων της.
1.1.2. Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταχωρήσει το αίτηµα του καταναλωτή στο Π.Σ. ΟΤΕ
εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από την ηµεροµηνία υποβολής της ορθά
συµπληρωµένης εξουσιοδότησης/δήλωσης του συνδροµητή. Είναι δυνατή και η
µαζική εισαγωγή αιτήσεων στο Π.Σ. ΟΤΕ.
1.1.3. Οι αιτήσεις ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την
ηµεροµηνία κατάθεσης τους.
1.1.4. Ως Ηµεροµηνία Κατάθεσης της αίτησης (ηµεροµηνία εισαγωγής της αίτησης στο
σύστηµα) θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία του συστήµατος.
1.1.5. Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία Τ.Π. θα συµπληρώνονται αυτόµατα από το
σύστηµα, ανάλογα µε το username που έχει χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση µε το
σύστηµα.
1.1.6. Με την εισαγωγή της στο Π.Σ. ΟΤΕ, η αίτηση παίρνει αυτόµατα µοναδικό αύξοντα
αριθµό πρωτοκόλλου.
1.1.7. Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα αίτηση.
1.1.8. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει µετάβαση από Τ.Π. στον ΟΤΕ, τότε ο ΟΤΕ
ενηµερώνει τον Τ.Π. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας µέσω του ΠΣ ΟΤΕ µε
ξεχωριστή προς το σκοπό αυτό εγγραφή στην οποία θα καταχωρεί υποχρεωτικά και
την ηµεροµηνία αίτησης του καταναλωτή για µετάβαση προς τον ΟΤΕ.
1.1.9. Σε κάθε περίπτωση το τιµολόγιο/λογαριασµός του συνδροµητή εκδίδεται από τον
ΟΤΕ ή τον Τ.Π. στο νόµιµο κάτοχο της γραµµής. Ο Τ.Π. και ο ΟΤΕ οφείλουν να
διατηρούν στα αρχεία τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την
ταυτοποίηση του συνδροµητή ως νοµίµου κατόχου της γραµµής.

1.2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΒ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ (ΕΝΤΟΒ/ΑΝΤΟΒ)
1.2.1. Ο συνδροµητής καταθέτει σχετική αίτηση στον Τ.Π.
Στην περίπτωση παροχής ΕΝΤοΒ, η εν λόγω αίτηση περιλαµβάνει:
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α) αίτηση κατάργησης των υπηρεσιών που του παρέχονται µέσω του ΤοΒ
β) αίτηση παροχής ΕΝΤοΒ
Η εν λόγω αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόµενων από τον
ΟΤΕ υπηρεσιών (και κατά περίπτωση από άλλους Τ.Π.) και συνιστά καταγγελία των
σχετικών συµβάσεων τις οποίες ο συνδροµητής έχει συνάψει µε τον ΟΤΕ και κατά
περίπτωση µε άλλους Τ.Π., των οποίων τα έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν από την
ηµεροµηνία παράδοσης του ΤοΒ.
Στην περίπτωση αίτησης παροχής ΑΝΤοΒ, ο ΤΠ οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλα τα
απαραίτητα από τη Νοµοθεσία δικαιολογητικά, µε τα οποία βεβαιώνεται αρµοδίως ότι το
κτίσµα του συνδροµητή/πελάτη του είναι νόµιµο και όχι αυθαίρετο. Επιπλέον, µε την
εισαγωγή του αιτήµατος στο ΠΣ ΟΤΕ, ο Τ.Π δηλώνει υπεύθυνα σε ειδικά διαµορφωµένο
για το σκοπό αυτό πεδίο, ότι έχει ελέγξει την τήρηση όλων των διατάξεων της κείµενης
Νοµοθεσίας σχετικά µε τη νοµιµότητα του κτιρίου του συνδροµητή/πελάτη του και ότι
αναλαµβάνει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη (αστική, ποινική κλπ) σε περίπτωση που
αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το εν λόγω κτίσµα είναι αυθαίρετο. Σε διαφορετική
περίπτωση η αίτηση θα απορρίπτεται µε λόγο απόρριψης «Αυθαίρετο Οίκηµα».
1.2.2. Με την καταχώρηση της, η αίτηση θα ελέγχεται αυτόµατα από το σύστηµα, αλλά
και από την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ ως προς το ΑΦΜ (ή ως προς τον Αριθµό
∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου σε περιπτώσεις όπου ο συνδροµητής δεν είναι
κάτοχος ΑΦΜ), αριθµό τηλεφωνικής σύνδεσης.
1.2.2.1 εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, τότε η αίτηση απορρίπτεται
και ενηµερώνεται σχετικά ο Τ.Π. µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ
1.2.2.2 εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, τότε συνεχίζεται ο έλεγχος επιλεξιµότητας, σύµφωνα
µε τα όσα αναφέρονται στην § 1.2.3 κατωτέρω.
1.2.3. Ο Τ.Π. ενηµερώνεται για την επιλεξιµότητα ή τη µη επιλεξιµότητα του ΤοΒ µέσω
του Π.Σ. ΟΤΕ, σύµφωνα µε την § 1.7.
1.2.4. Στην περίπτωση επιλεξιµότητας, ο Τ.Π. ενηµερώνεται για την προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία υλοποίησης της σύνδεσης του αιτούµενου ΤοΒ, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ
1.2.5. Στην περίπτωση της µη επιλεξιµότητας, αναφέρεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ και ο λόγος
µη επιλεξιµότητας, ενώ η αίτηση απορρίπτεται αυτόµατα από το σύστηµα. Οι λόγοι
απόρριψης περιγράφονται στην § 1.7 του παρόντος Παραρτήµατος.
1.2.6. Στην περίπτωση της επιλεξιµότητας, η αίτηση προωθείται για υλοποίηση όπως
περιγράφεται στην § 1.10.
1.2.7. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ηµεροµηνία που έχει γνωστοποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π.
σύµφωνα µε τους χρόνους που αναφέρονται στο Παράρτηµα «SLA ΤοΒ/ΤοΥΒ»
και παράλληλα την ίδια ηµέρα ο ΟΤΕ, µέσω του Π.Σ., ενηµερώνει τον Τ.Π. για την
ολοκλήρωση της υλοποίησης του ΤοΒ.
1.2.8. Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν αλλαγή ηµεροµηνίας υλοποίησης αιτήσεων
περιγράφονται στην §1.6.
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1.2.9. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του ΤοB, ακολουθείται η διαδικασία
Παράδοσης/Παραλαβής, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 3.
1.2.10. Με την αποδοχή του ΤοΒ εκκινεί η χρέωσή του, σύµφωνα µε την §1.12.
1.2.11. Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ακυρώσεις ΤοΒ αναφέρονται στην §1.5.
1.3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΒ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ
1.3.1. Ο συνδροµητής καταθέτει σύµφωνα µε το Παράρτηµα 16 στον Τ.Π. σχετική αίτηση
παροχής ΤοΒ µε παράλληλη φορητότητα αριθµού η οποία περιλαµβάνει:
α) αίτηση κατάργησης των υπηρεσιών που του παρέχονται µέσω του ΤοΒ
β) αίτηση παροχής ΕΝΤοΒ
Η εν λόγω αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόµενων
από τον ΟΤΕ υπηρεσιών (και ανά περίπτωση από άλλους Τ.Π.) και συνιστά
καταγγελία των σχετικών συµβάσεων, τις οποίες ο συνδροµητής έχει συνάψει µε
τον ΟΤΕ (και κατά περίπτωση µε άλλους Τ.Π.) των οποίων τα έννοµα
αποτελέσµατα εκκινούν από την ηµεροµηνία παράδοσης του ΤοΒ
γ) αίτηση φορητότητας.
1.3.2. Ο Τ.Π. καταθέτει αίτηµα παροχής ΕΝΤοΒ, στο Π.Σ. ΟΤΕ , µε σχετική ένδειξη ότι η
ανωτέρω αίτηση συνυποβάλλεται µε αίτηµα φορητότητας για την ίδια σύνδεση. Τα
δύο αιτήµατα πρέπει να αποσταλούν την ίδια ηµερολογιακή ηµέρα στα Π.Σ. ΟΤΕ. Η
ηµερολογιακή ηµέρα ορίζεται από την αίτηση του ΤοΒ και έχει χρονική διάρκεια
από τις 00:00 έως τις 23:59:59.
1.3.3. Με την καταχώρησή της, η αίτηση θα ελέγχεται αυτόµατα από το σύστηµα, αλλά
και από την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ και
1.3.3.1 εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, τότε η αίτηση απορρίπτεται
και ενηµερώνεται σχετικά ο Τ.Π. από το Π.Σ. ΟΤΕ
1.3.3.2 σε διαφορετική περίπτωση συνεχίζεται ο έλεγχος επιλεξιµότητας του αιτήµατος,
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην § 1.3.5
1.3.4. Σε περίπτωση που η αίτηση της φορητότητας απορριφθεί, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
διαδικασίες φορητότητας τότε ο ΟΤΕ ενηµερώνει το Π.Σ. ΟΤΕ (αντλώντας στοιχεία
από την Ενιαία Βάση ∆εδοµένων Αριθµών Φορητότητας (ΕΒ∆ΑΦ) ως πάροχος
δότης) για την απόρριψή της και η αίτηση ΕΝΤοΒ ακυρώνεται αυτόµατα από το
Π.Σ. ΟΤΕ και ταυτόχρονα ενηµερώνεται ο Τ.Π.
1.3.5. Ο Τ.Π. ενηµερώνεται για την επιλεξιµότητα ή τη µη επιλεξιµότητα του ΤοΒ µέσω
του Π.Σ. ΟΤΕ, σύµφωνα µε την § 1.7.
1.3.6. Στην περίπτωση επιλεξιµότητας, ο Τ.Π. ενηµερώνεται για την προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία υλοποίησης της σύνδεσης του αιτούµενου ΤοΒ, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ
1.3.7. Στην περίπτωση της µη επιλεξιµότητας, αναφέρεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ και ο
λόγος µη επιλεξιµότητας, ενώ η αίτηση ΕΝΤοΒ απορρίπτεται αυτόµατα από το
σύστηµα. Ο Τ.Π. οφείλει εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την
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ενηµέρωσή του από το Π.Σ. ΟΤΕ για τη µη επιλεξιµότητα να προβεί σε ακύρωση
της αίτησης φορητότητας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε διαδικασίες φορητότητας.
1.3.8. Οι λόγοι απόρριψης περιγράφονται στην § 1.7 του παρόντος Παραρτήµατος.
1.3.9. Στην περίπτωση της επιλεξιµότητας, η αίτηση προωθείται για υλοποίηση,
σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στην § Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε.

1.3.10. Στη συνέχεια, ο Τ.Π. ενηµερώνεται από το Π.Σ. ΟΤΕ για την προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία κατασκευής του ΤοΒ.
1.3.11. Ο ΤοΒ υλοποιείται την ηµεροµηνία που έχει γνωστοποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π.
σύµφωνα µε τους χρόνους που αναφέρονται στο Παράρτηµα 4 και παράλληλα
την ίδια ηµέρα ο ΟΤΕ, µέσω του Π.Σ., ενηµερώνει τον Τ.Π. για την ολοκλήρωση
της υλοποίησης του ΤοΒ. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο Τ.Π. υποχρεούνται να
ενεργήσουν έτσι ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να λάβουν χώρα την ίδια εργάσιµη
ηµέρα:
•
•
•

διακοπή των υπηρεσιών που παρέχονται στον τελικό χρήστη µέσω του ΤοΒ
υλοποίηση του ΤοΒ
υλοποίηση της φορητότητας

Το κόστος για τις απαιτούµενες εργασίες/διαδικασίες βαρύνει τον Τ.Π.
1.3.12. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του ΕΝΤοΒ, ακολουθείται η διαδικασία
παράδοσης/παραλαβής όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα 3 .
1.3.13. Με την αποδοχή του ΕΝΤοΒ εκκινεί η χρέωσή του, σύµφωνα µε την §1.12
1.3.14. Οι περιπτώσεις αλλαγής ηµεροµηνίας υλοποίησης του ΤοΒ καλύπτονται από την
§1.6 του παρόντος παραρτήµατος.
1.3.15. Οι περιπτώσεις ακύρωσης αιτήσεων ΤοΒ ή φορητότητας καλύπτονται από την
§
1.5 του παρόντος Παραρτήµατος.
1.4.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.4.1. ∆ιαδικασία Μετάβασης Υπηρεσιών από Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση (ΧΚΠ)
που Παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (Εφεξής Τ.Π.1) σε Πλήρη
Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο που παρέχεται από τον
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (Εφεξής Τ.Π.2)

1.4.1.1 Ο συνδροµητής καταθέτει στον Τ.Π2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 16
σχετική αίτηση µετατροπής («αίτηση µετατροπής από ΧΚΠ σε ΕΝΤοΒ»), που
περιλαµβάνει:
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α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών xDSL / καταγγελίας της σχετικής σύµβασης µε
Τ.Π1 ή ΟΤΕ κατά περίπτωση.
β) αίτηση κατάργησης παροχής υπηρεσιών PSTN / ISDN από τον ΟΤΕ και ανά
περίπτωση υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής/ΧΕΓ, που τυχόν λαµβάνει και
καταγγελίας των σχετικών συµβάσεων
γ) αίτηση παροχής ΕΝΤοΒ
Η «αίτηση µετατροπής ΧΚΠ σε ΕΝΤοΒ» αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση
διακοπής των παρεχόµενων υπηρεσιών PSTN/ISDN από τον ΟΤΕ, και ανά
περίπτωση των υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής/ΧΕΓπου τυχόν λαµβάνει,
καθώς και των υπηρεσιών κεντρικής πρόσβασης του ΟΤΕ ή του Τ.Π.1 (µέσω
ΧΚΠ) και συνιστά καταγγελία των σχετικών συµβάσεων τις οποίες ο
συνδροµητής έχει συνάψει, των οποίων τα έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν
από την ηµεροµηνία παράδοσης του ΤοΒ.
1.4.1.2 Ο Τ.Π2 µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Παροχής ΕΝΤοΒ µε τις
εξής σηµάνσεις:
µετατροπή σύνδεσης ΧΚΠ,
δήλωση διακοπής υπηρεσιών ADSL πρόσβασης / καταγγελία σχετικής
σύµβασης. Η δήλωση / καταγγελία αφορά κατά περίπτωση τον Τ.Π1 στην
περίπτωση όπου ο συνδροµητής λαµβάνει από τον Τ.Π1 υπηρεσίες
πρόσβασης ADSL (στην περίπτωση όπου ο Τ.Π1 είναι διαφορετικός από τον
Τ.Π2) ή τον OTE για την διακοπή παροχή υπηρεσιών πρόσβασης ADSL
δήλωση διακοπής υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής φορέα/ΧΕΓ/ καταγγελία
σχετικών συµβάσεων. Η δήλωση / καταγγελία αφορά τον πάροχο / τους Τ.Π.
από τον οποίο /τους οποίους ο συνδροµητής λαµβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες
1.4.1.3 Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση των Παρόχων γίνεται από τα
πληροφοριακά συστήµατα του ΟΤΕ χωρίς απαραίτητα ο Τ.Π2 να γνωρίζει την
ταυτότητά τους.
1.4.1.4 Τα αιτήµατα παροχής εισάγονται στο Π.Σ. ΟΤΕ βάσει του τηλεφωνικού
αριθµού του συνδροµητή ή άλλου κατάλληλου στοιχείου, το οποίο ορίζει
µονοσήµαντα το βρόχο για τον οποίο υπεβλήθη η αίτηση.
1.4.1.5 Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία Τ.Π2 θα συµπληρώνονται αυτόµατα από
το σύστηµα, ανάλογα µε το username που έχει χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση µε
το σύστηµα.
1.4.1.6 Με την εισαγωγή της στο ΠΣ, η αίτηση παίρνει αυτόµατα µοναδικό
αύξοντα αριθµό πρωτοκόλλου.
1.4.1.7 Με την καταχώρηση της, η αίτηση θα ελέγχεται αυτόµατα από το σύστηµα,
αλλά και από την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ και
1.4.1.7.1. εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, τότε η
αίτηση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο Τ.Π2 από το ΠΣ
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1.4.1.7.2. σε
διαφορετική
περίπτωση
συνεχίζεται
ο
έλεγχος
επιλεξιµότητας
1.4.1.8 Ο Τ.Π2 ενηµερώνεται για την επιλεξιµότητα ή τη µη επιλεξιµότητα του
ΤοΒ µέσω του ΠΣ ΟΤΕ, σύµφωνα µε την § 1.7.
1.4.1.9 Στην περίπτωση επιλεξιµότητας, ο Τ.Π. ενηµερώνεται για την
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υλοποίησης της σύνδεσης του αιτούµενου ΤοΒ,
µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ
1.4.1.10 Στην περίπτωση µη επιλεξιµότητας αναφέρεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ και ο
λόγος µη επιλεξιµότητας, ενώ η αίτηση απορρίπτεται αυτόµατα από το σύστηµα.
Οι λόγοι απόρριψης περιγράφονται στην § 1.7 του παρόντος Παραρτήµατος.
1.4.1.11 Στην περίπτωση που o ΤοΒ είναι επιλέξιµος, ο ΟΤΕ ενηµερώνει κατά
περίπτωση τον Τ.Π1 (στην περίπτωση όπου ο Τ.Π1 είναι διαφορετικός από τον
Τ.Π.2) ή /και τον Πάροχο / Παρόχους υπηρεσιών προεπιλογής/ΧΕΓ. Παράλληλα η
αίτηση προωθείται για υλοποίηση .
1.4.1.12 Ο ΤοΒ υλοποιείται την ηµεροµηνία που έχει γνωστοποιήσει ο ΟΤΕ στον
Τ.Π.2, σύµφωνα µε τους χρόνους που αναφέρονται στο Παράρτηµα 4 και
παράλληλα την ίδια ηµέρα ο ΟΤΕ, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενηµερώνει τον Τ.Π2 για
την ολοκλήρωση της υλοποίησης του ΤοΒ.
1.4.1.13 Ο ΟΤΕ υλοποιεί τη διακοπή:
Των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχει στον τελικό χρήστη,
Της ΧΚΠ µε ενηµέρωση του Τ.Π1 από τον ΟΤΕ µέσω του ΠΣ ΟΤΕ, στην
περίπτωση όπου ο Τ.Π1 παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο
τελικό χρήστη,
Της παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης στον τελικό χρήστη, στην περίπτωση
που ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στον τελικό χρήστη,
Της
επιλογής/προεπιλογής
φορέα/ΧΕΓ
µε
ενηµέρωση
του/των
Παρόχου/Παρόχων, στην περίπτωση όπου παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες
στον τελικό χρήστη.
1.4.1.14 Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του ΤοΒ, ακολουθείται η διαδικασία
Παράδοσης/Παραλαβής, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 3.
1.4.1.15 Με την αποδοχή του ΤοΒ εκκινεί η χρέωσή του, σύµφωνα µε την §1.12
1.4.1.16 Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο Τ.Π2 υποχρεούνται να ενεργήσουν έτσι
ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να λάβουν χώρα την ίδια εργάσιµη µέρα:
διακοπή των τηλεφωνικών υπηρεσιών που προσφέρει ο ΟΤΕ,
διακοπή των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης µέσω του DSL δικτύου του
ΟΤΕ,
διακοπή των υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής φορέα /ΧΕΓ (σε περίπτωση
που παρέχονται στον τελικό χρήστη),
υλοποίηση του ΤοΒ.
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1.4.1.17 Ο Τ.Π.2 φέρει το κόστος για τις απαιτούµενες εργασίες / διαδικασίες.
1.4.1.18 Σε περίπτωση που ο Τ.Π.2 καταθέσει αίτηση ακύρωσης της µετατροπής,
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην §1.5 του παρόντος παραρτήµατος.
1.4.1.19 Οι περιπτώσεις αλλαγής ηµεροµηνίας υλοποίησης του ΤοΒ καλύπτονται
από την § 1.6 του παρόντος παραρτήµατος.
1.4.2. ∆ιαδικασία Μετάβασης Υπηρεσιών από Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση (ΧΚΠ)
που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (Εφεξής Τ.Π.1) σε Πλήρη
Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο που παρέχεται από τον
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (Εφεξής Τ.Π.2), µε Παράλληλη Αίτηση
Φορητότητας.
1.4.2.1 Ο συνδροµητής καταθέτει στον Τ.Π2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 16 ,
σχετική αίτηση µετατροπής («αίτηση µετατροπής από ΧΚΠ σε ΕΝΤοΒ»), που
περιλαµβάνει:
α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών ADSL / καταγγελίας της σχετικής σύµβασης
µε Τ.Π.1 ή ΟΤΕ κατά περίπτωση,
β) αίτηση κατάργησης παροχής υπηρεσιών PSTN / ISDN από τον ΟΤΕ και ανά
περίπτωση επιλογής/προεπιλογής/ΧΕΓ που τυχόν λαµβάνει και καταγγελίας
των σχετικών συµβάσεων
γ) αίτηση παροχής ΕΝΤοΒ
δ) αίτηση φορητότητας.
Η «αίτηση µετατροπής ΧΚΠ σε ΕΝΤοΒ» αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση
διακοπής των παρεχόµενων υπηρεσιών PSTN/ISDN από τον ΟΤΕ, και ανά
περίπτωση των υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής/ΧΕΓ που τυχόν λαµβάνει,
καθώς και των υπηρεσιών κεντρικής πρόσβασης του ΟΤΕ ή του Τ.Π.1 (µέσω
ΧΚΠ) και συνιστά καταγγελία των σχετικών συµβάσεων τις οποίες ο
συνδροµητής έχει συνάψει, των οποίων τα έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν από
την ηµεροµηνία παράδοσης του ΤοΒ
1.4.2.2 Ο Τ.Π.2 µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Παροχής ΕΝΤοΒ µε τις
εξής σηµάνσεις:
µετατροπή σύνδεσης ΧΚΠ
δήλωση διακοπής τηλεφωνικών υπηρεσιών από τον ΟΤΕ
δήλωση διακοπής υπηρεσιών ADSL πρόσβασης / καταγγελία σχετικής
σύµβασης. Η δήλωση / καταγγελία αφορά κατά περίπτωση τον Τ.Π1 στην
περίπτωση όπου ο συνδροµητής λαµβάνει από τον Τ.Π1 υπηρεσίες πρόσβασης
ADSL (στην περίπτωση όπου ο Τ.Π1 είναι διαφορετικός από τον Τ.Π2) ή τον
OTE για την διακοπή παροχή υπηρεσιών πρόσβασης ADSL.
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δήλωση διακοπής υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής φορέα /ΧΕΓ/ καταγγελία
σύµβασης. Η δήλωση / καταγγελία αφορά τον Πάροχο / τους Παρόχους από
τον οποίο /τους οποίους ο συνδροµητής λαµβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες.
ότι η ανωτέρω αίτηση συνυποβάλλεται µε αίτηµα φορητότητας για την ίδια
σύνδεση. Τα δύο αιτήµατα πρέπει να αποσταλούν την ίδια ηµερολογιακή
ηµέρα στα Π.Σ. ΟΤΕ. Η ηµερολογιακή ηµέρα ορίζεται από την αίτηση του ΤοΒ
και έχει χρονική διάρκεια από τις 00:00 έως τις 23:59:59.
1.4.2.3 Τα αιτήµατα παροχής εισάγονται στο ΠΣ ΟΤΕ βάσει του τηλεφωνικού
αριθµού του συνδροµητή ή άλλου κατάλληλου στοιχείου, το οποίο ορίζει
µονοσήµαντα το βρόχο για τον οποίο υπεβλήθη η αίτηση.
1.4.2.4 Με την καταχώρηση της, η αίτηση θα ελέγχεται αυτόµατα από το
σύστηµα, αλλά και από την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ και
1.4.2.4.1. εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, τότε η
αίτηση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο Τ.Π2 από το ΠΣ
1.4.2.4.2. σε
διαφορετική
περίπτωση
συνεχίζεται
ο
έλεγχος
επιλεξιµότητας.
1.4.2.5 Σε περίπτωση που η αίτηση της φορητότητας απορριφθεί, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε διαδικασίες φορητότητας τότε ο ΟΤΕ ενηµερώνει το ΠΣ ΟΤΕ
(αντλώντας στοιχεία από την ΕΒ∆ΑΦ ως πάροχος δότης) για την απόρριψή της και
η αίτηση ΕΝΤοΒ ακυρώνεται αυτόµατα από το Π.Σ. ΟΤΕ και ταυτόχρονα
ενηµερώνεται ο Τ.Π.2
1.4.2.6 Ο Τ.Π.2 ενηµερώνεται για την επιλεξιµότητα ή τη µη επιλεξιµότητα του
ΤοΒ µέσω του ΠΣ ΟΤΕ, σύµφωνα µε την § 1.7.
1.4.2.7 Στην περίπτωση επιλεξιµότητας, ο Τ.Π.2 ενηµερώνεται για την
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υλοποίησης της σύνδεσης του αιτούµενου ΤοΒ,
µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ
1.4.2.8 Στην περίπτωση της µη επιλεξιµότητας, αναφέρεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ και
ο λόγος µη επιλεξιµότητας, ενώ η αίτηση ΕΝΤοΒ ακυρώνεται αυτόµατα από το
σύστηµα. Ο Τ.Π.2 οφείλει εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την
ενηµέρωσή του από το Π.Σ. ΟΤΕ για τη µη επιλεξιµότητα να προβεί σε ακύρωση
της αίτησης φορητότητας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε διαδικασίες φορητότητας. Οι
λόγοι απόρριψης περιγράφονται στην § 1.7 του παρόντος Παραρτήµατος.
1.4.2.9 Στην περίπτωση που ο ΤοΒ είναι επιλέξιµος, η αίτηση προωθείται για
υλοποίηση και παράλληλα, ο ΟΤΕ ενηµερώνει κατά περίπτωση τον Τ.Π.1 (στην
περίπτωση όπου ο Τ.Π.1 είναι διαφορετικός από τον Τ.Π.2) ή /και τον Πάροχο /
Παρόχους υπηρεσιών προεπιλογής/ΧΕΓ από το Π.Σ. ΟΤΕ. Ο ΤοΒ υλοποιείται την
ηµεροµηνία που έχει γνωστοποιήσει ο ΟΤΕ στον Τ.Π.2 σύµφωνα µε τους χρόνους
που αναφέρονται στο Παράρτηµα 4 και παράλληλα την ίδια ηµέρα ο ΟΤΕ, µέσω
του Π.Σ. ΟΤΕ, ενηµερώνει τον Τ.Π.2 για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του
ΤοΒ
1.4.2.10 Ο ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή:

ΧΤΠ 2017

62

των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχει στον τελικό χρήστη,
της ΧΚΠ µε ενηµέρωση του Τ.Π.1 από τον ΟΤΕ µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, στην
περίπτωση όπου ο Τ.Π.1 παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο
τελικό χρήστη,
της παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό χρήστη στην περίπτωση όπου
ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό χρήστη,
επιλογής/προεπιλογής φορέα/ΧΕΓ µε ενηµέρωση του/των Παρόχου/ Παρόχων,
στην περίπτωση όπου παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες στον τελικό χρήστη.
1.4.2.11 Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο Τ.Π.2 υποχρεούνται να ενεργήσουν έτσι,
ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να λάβουν χώρα την ίδια εργάσιµη ηµέρα:
διακοπή των τηλεφωνικών υπηρεσιών που προσφέρει ο ΟΤΕ,
διακοπή των υπηρεσιών κεντρικής πρόσβασης µέσω του DSL δικτύου του
ΟΤΕ,
διακοπή των υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής φορέα/ΧΕΓ (στις περιπτώσεις
που παρέχονται στον τελικό χρήστη),
υλοποίηση του ΤοΒ,
υλοποίηση της φορητότητας.
1.4.2.12 Ο Τ.Π.2 φέρει το κόστος για τις απαιτούµενες εργασίες / διαδικασίες.
1.4.2.13 Αφού ολοκληρωθεί η µετάβαση από ΧΚΠ σε Ενεργό ΤοΒ µε Φορητότητα,
ακολουθείται η διαδικασία παράδοσης/παραλαβής, όπως περιγράφεται στο
Παράρτηµα 3.
1.4.2.14 Με την αποδοχή του ΤοΒ εκκινεί η χρέωσή του, σύµφωνα µε όσα
περιγράφονται στην §1.12
1.4.2.15 Οι περιπτώσεις αλλαγής ηµεροµηνίας υλοποίησης του ΤοΒ περιγράφονται
στην §1.6 του παρόντος Παραρτήµατος.
1.4.2.16 Οι περιπτώσεις ακύρωσης αιτήσεων ΤοΒ ή φορητότητας περιγράφονται
στην §1.5.2 του παρόντος Παραρτήµατος.

1.4.3. ∆ιαδικασία µετάβασης υπηρεσιών από Πλήρη Πρόσβαση Τοπικού βρόχου που
παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (εφεξής Τ.Π.1) σε Πλήρη
Πρόσβαση Τοπικού βρόχου που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο
2(εφεξής Τ.Π.2)

1.4.3.1 Ο συνδροµητής καταθέτει στον Τ.Π.2, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 15,
σχετική αίτηση µετατροπής («αίτηση µετατροπής ΕΝΤοΒ σε ΕΝΤοΒ»), που
περιλαµβάνει:
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α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται µέσω της Πλήρους
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης.
β) αίτηση παροχής ΕΝΤοΒ. Στην εν λόγω αίτηση ο συνδροµητής θα πρέπει να αναφέρει
τόσο το όνοµα του Τ.Π.1, όσο και τον φανταστικό αριθµό του ΕΝΤοΒ µέσω του οποίου
του παρέχονται υπηρεσίες από τον Τ.Π.1.
Η «αίτηση µετατροπής ΕΝΤοΒ σε ΕΝΤοΒ» αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση
διακοπής των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον Τ.Π.1 και συνιστά καταγγελία
των σχετικών συµβάσεων τις οποίες ο συνδροµητής έχει συνάψει µε τον Τ.Π.1,
των οποίων τα έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν από την ηµεροµηνία παράδοσης
του ΤοΒ.
1.4.3.2 Ο Τ.Π.2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των
στοιχείων της. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η ορθότητα των στοιχείων της
αίτησης, ο Τ.Π.2 δύναται να αιτηθεί αντίγραφο τιµολογίου/λογαριασµού από τον
Τ.Π.1, το οποίο θα αποστέλλεται µέσω Fax ή email εντός 2 ΕΗ από την αίτηση
προς τον Τ.Π.2
1.4.3.3 Ο Τ.Π.2 µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αποστέλλει αίτηση Παροχής ΕΝΤοΒ στην
οποία συµπληρώνει τόσο το όνοµα του Τ.Π.1 όσο και τον Φανταστικό Αριθµό του
ΕΝΤοΒ για τον οποίο αιτείται µετάβαση, µε τις εξής σηµάνσεις:
µετατροπή σύνδεσης ΕΝΤοΒ,
δήλωση διακοπής υπηρεσιών Πλήρους Πρόσβασης/ καταγγελία σχετικής
σύµβασης. Η δήλωση/καταγγελία αφορά τον Τ.Π.1
1.4.3.4 Στην αίτηση θα καταχωρούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία:
η επωνυµία του Τ.Π.1
ΑΦΜ (ή Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου σε περιπτώσεις όπου ο
συνδροµητής δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ)
διεύθυνση του συνδροµητή
φανταστικός αριθµός
1.4.3.5 Η ταυτοποίηση των στοιχείων γίνεται από τον Τ.Π.2 και αφορά
αποκλειστικά τον φανταστικό αριθµό, τα στοιχεία του Τ.Π.1 και το Αστικό Κέντρο
που ανήκει ο φανταστικός αριθµός. Τα αιτήµατα παροχής εισάγονται στο Π.Σ.
ΟΤΕ βάσει κατάλληλου πεδίου, το οποίο ορίζει µονοσήµαντα το βρόχο για τον
οποίο υπεβλήθη η αίτηση.
1.4.3.6 Με την καταχώρηση της η αίτηση θα ελέγχεται αυτόµατα από το σύστηµα
και
1.4.3.6.1. εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, τότε η
αίτηση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο Τ.Π.2 από το Π.Σ..
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1.4.3.6.2. σε
διαφορετική
περίπτωση
συνεχίζεται
ο
έλεγχος
επιλεξιµότητας.
1.4.3.7 Ο Τ.Π.2 ενηµερώνεται για την επιλεξιµότητα ή τη µη επιλεξιµότητα του
αιτούµενου τοπικού βρόχου µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, σύµφωνα µε την § 1.7.
1.4.3.8 Στην περίπτωση επιλεξιµότητας, ο Τ.Π.2 ενηµερώνεται για την
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υλοποίησης της σύνδεσης του αιτούµενου ΤοΒ,
µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ
1.4.3.9 Στην περίπτωση µη επιλεξιµότητας αναφέρεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ και ο
λόγος µη επιλεξιµότητας, ενώ η αίτηση απορρίπτεται αυτόµατα από το σύστηµα Οι
λόγοι απόρριψης περιγράφονται στην § 1.7 του παρόντος Παραρτήµατος.
1.4.3.10 Στην περίπτωση όπου o ΤοΒ είναι επιλέξιµος, ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον
Τ.Π2 και παράλληλα η αίτηση προωθείται για υλοποίηση.
1.4.3.11 Ο ΤοΒ υλοποιείται την ηµεροµηνία που έχει γνωστοποιήσει ο ΟΤΕ στον
Τ.Π2 σύµφωνα µε τους χρόνους που αναφέρονται στο Παράρτηµα 4 και
παράλληλα την ίδια ηµέρα ο ΟΤΕ, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενηµερώνει τον Τ.Π2 για
την ολοκλήρωση της υλοποίησης του ΤοΒ.
1.4.3.12 O ΟΤΕ υλοποιεί την διακοπή των υπηρεσιών Πλήρους Πρόσβασης και
ενηµέρωση του Τ.Π1.
1.4.3.13 Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο Τ.Π2 υποχρεούνται να ενεργήσουν έτσι
ώστε οι ακόλουθες ενέργειες να λάβουν χώρα την ίδια εργάσιµη µέρα:
διακοπή των υπηρεσιών Πλήρους Αδεσµοποίητης Πρόσβασης,
υλοποίηση του ΤοΒ
1.4.3.14 Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του ΤοΒ, ακολουθείται η διαδικασία
παράδοσης/παραλαβής, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 3.
1.4.3.15 Με την αποδοχή του ΤοΒ εκκινεί η χρέωσή του, σύµφωνα µε την §1.12
1.4.3.16 Ο Τ.Π2 φέρει το κόστος για τις απαιτούµενες εργασίες / διαδικασίες.
1.4.3.17 Οι περιπτώσεις αλλαγής ηµεροµηνίας υλοποίησης του ΤοΒ
περιγράφονται στην §1.6 του παρόντος Παραρτήµατος.
1.4.3.18 Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π2 καταθέσει αίτηση ακύρωσης της µετατροπής,
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην § 1.5 του παρόντος Παραρτήµατος.

1.4.4. ∆ιαδικασία Μετάβασης Υπηρεσιών από Πλήρη Πρόσβαση Τοπικού Υποβρόχου
που Παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (Εφεξής Τ.Π.1) σε Πλήρη
Πρόσβαση Tοπικού Bρόχου που παρέχεται από Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2
(Εφεξής Τ.Π.2)
1.4.4.1 Ο Τ.Π. εισάγει στο Π.Σ. ΟΤΕ την αίτηση παροχής ΕΝΤοΒ µε τις εξής
επιλογές
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Είδος Αίτησης: ΕΝΤοΥΒ σε ΕΝΤοΒ
Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης µε την οποία ο Τ.Π. δηλώνει υπεύθυνα ότι
είναι εξουσιοδοτηµένος να προχωρήσει σε διακοπή των υπηρεσιών ΕΝΤοΥΒ
που λαµβάνει ο πελάτης του για την τηλεφωνική του σύνδεση από τον Τ.Π.1
1.4.4.2 Στη συνέχεια ακολουθούνται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα 1.4.3.4 – 1.4.3.11
της § 1.4.3 (∆ιαδικασίας Μετάβασης ΕΝΤοΒ σε ΕΝΤοΒ) του παρόντος
Παραρτήµατος.
1.4.4.3 Η υλοποίηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την §1.10.7 του παρόντος
Παραρτήµατος ενώ ενηµερώνεται ο Τ.Π.1 για τη διακοπή του ΕΝΤοΥΒ,
µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ µε αυτόµατο αίτηµα κατάργησης του ΕΝΤοΥΒ που
παρέχει στον πελάτη του.
1.4.4.4 Εν συνεχεία, ακολουθούνται τα βήµατα § 1.4.3.13- 1.4.3.16 (∆ιαδικασία
Μετάβασης ΕΝΤοΒ σε ΕΝΤοΒ), του παρόντος Παραρτήµατος.
1.4.4.5 Οι περιπτώσεις αλλαγής ηµεροµηνίας υλοποίησης του ΤοΥΒ
περιγράφονται στην § 1.6
1.4.4.6 Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. καταθέσει αίτηση ακύρωσης της µετάβασης,
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην § 1.5.
Στην περίπτωση της µετάβασης ο Φανταστικός Αριθµός Βρόχου και ο Φανταστικός Αριθµός
Υποβρόχου είναι κοινός

1.5.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η ακύρωση αιτηµάτων Παροχής στην περίπτωση αίτησης από τον Τ.Π αφορά τα κάτωθι:
1.5.1. Ακύρωση Αιτήµατος Παροχής Τοπικού Βρόχου Χωρίς Φορητότητα
Ο Τ.Π. καταθέτει το αίτηµα ακύρωσης παροχής ΤοΒ στο Π.Σ. ΟΤΕ.
Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταθέσει αίτηµα ακύρωσης τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες
πριν από την προβλεπόµενη (από το Π.Σ. ΟΤΕ). Η µη ικανοποίηση αιτήµατος το οποίο έχει
υποβληθεί εµπρόθεσµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ, ο οποίος αναλαµβάνει τη
δαπάνη για την αποκατάσταση του προβλήµατος. Υποβολή αιτήµατος ακύρωσης σε χρόνο
µικρότερο των 2 ΕΗ πριν την προβλεπόµενη (από το Π.Σ. ΟΤΕ) ηµεροµηνία υλοποίησης
της αίτησης παροχής του ΤοΒ ενδεχοµένως να µην είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και να
προκαλέσει διακοπή υπηρεσιών στον τελικό συνδροµητή η οποία δεν θα οφείλεται σε
υπαιτιότητα του ΟΤΕ.
1.5.2. Ακύρωση Αιτήµατος Παροχής Τοπικού Βρόχου (ΕΝΤοΒ) µε
Φορητότητα
1.5.2.1 Ο Τ.Π. καταθέτει το αίτηµα ακύρωσης παροχής ΕΝΤοΒ στο Π.Σ. ΟΤΕ.
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1.5.2.2 Εάν η αίτηση ΕΝΤοΒ ακυρωθεί από τον Τ.Π., τότε ο Τ.Π. θα πρέπει να
ακυρώσει και την αίτηση φορητότητας, διαφορετικά θα γίνει υλοποίηση της
φορητότητας κανονικά χωρίς την ύπαρξη ΤοΒ, και ο συνδροµητής θα µείνει χωρίς
υπηρεσία µε υπαιτιότητα Παρόχου.
1.5.2.3 Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταθέσει αίτηµα ακύρωσης τουλάχιστον δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την προβλεπόµενη (από το Π.Σ. ΟΤΕ) ηµεροµηνία
υλοποίησης της αίτησης παροχής του ΕΝΤοΒ. Υποβολή αιτήµατος ακύρωσης σε
χρόνο µικρότερο των 2 ΕΗ πριν την προβλεπόµενη (από το Π.Σ. ΟΤΕ) ή
συµφωνηµένη µ’ άλλον τρόπο ηµεροµηνία υλοποίησης της αίτησης παροχής του
ΤοΒ, ενδεχοµένως να µην είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και να προκαλέσει διακοπή
υπηρεσιών στον τελικό συνδροµητή, η οποία δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του
ΟΤΕ.
1.5.2.4 Εάν ο Τ.Π. πραγµατοποιήσει ακύρωση της αίτησης φορητότητας δύο (2)
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία
κατασκευής του ΕΝΤοΒ, τότε ο ΟΤΕ θα φροντίζει να µην υλοποιηθεί και η
κατασκευή του ΕΝΤοΒ. Η µη ικανοποίηση αιτήµατος το οποίο έχει υποβληθεί
εµπρόθεσµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ, ο οποίος αναλαµβάνει τη δαπάνη
για την αποκατάσταση του προβλήµατος. Στην περίπτωση όπου η ακύρωση της
φορητότητας δεν κατατεθεί δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής του ΕΝΤοΒ, και ο ΟΤΕ δεν δύναται
να αποτρέψει την υλοποίηση του ΤοΒ, τότε ο ΤοΒ θα επιστρέφει στον ΟΤΕ ή στον
Πάροχο δότη κατά περίπτωση σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες. Στην
περίπτωση όπου η ακύρωση της φορητότητας δεν κατατεθεί δύο (2) τουλάχιστον
εργάσιµες ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής του
ΕΝΤοΒ, και ο ΟΤΕ δύναται να αποτρέψει την υλοποίηση του ΤοΒ, τότε ο ΟΤΕ θα
ακυρώνει την υλοποίηση του ΤοΒ. Σε κάθε περίπτωση, ο Τ.Π. ενηµερώνεται
άµεσα µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την υλοποίηση ή την ακύρωση της υλοποίησης του
ΤοΒ.
1.6.

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΒ

Εάν υπάρξει αλλαγή στην ηµεροµηνία κατασκευής του ΤοΒ από πλευράς ΟΤΕ, τότε ο ΟΤΕ θα
ενηµερώσει τον Τ.Π. µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την νέα ηµεροµηνία υλοποίησης του ΤοΒ
τουλάχιστον δύο (2) ΕΗ πριν από την αρχική προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υλοποίησης του ΤοΒ
και τουλάχιστον δύο (2) ΕΗ πριν την νέα προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής. Στο Π.Σ.
ΟΤΕ, θα αναγράφεται τόσο η αρχική προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής του ΤοΒ, όσο
και η νέα προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής του.
Ειδικά στην περίπτωση παροχής ΑΝΤοΒ, ο Τ.Π. θα ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για το νέο
προκαθορισµένο χρονικό παράθυρο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εντός του οποίου θα
πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση του ΑΝΤοΒ.
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Σε περίπτωση αποτυχίας πραγµατοποίησης ενός προγραµµατισµένου ραντεβού ο Τ.Π.
ενηµερώνεται για τη νέα προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής την ίδια ηµέρα η οποία θα
απέχει τουλάχιστον δύο (2) ΕΗ από την αρχική ηµεροµηνία.
1.7.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΒΡΟΧΟΥ/ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Οι λόγοι απόρριψης του αιτήµατος ΤοΒ είναι περιοριστικά οι κάτωθι:

Για Ανενεργό βρόχο:
•

Έλλειψη κυρίου ή απερχόµενου δικτύου,

•

∆/νση εκτός ορίου Α/Κ συνεγκατάστασης,

•

Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή σε µη ολοκληρωµένη οικοδοµή,

•

Μη εξεύρεση του αιτούντα ή άλλου προσώπου αντ’ αυτού στις περιπτώσεις που
απαιτείται, σύµφωνα µε την §1.10.2 του παρόντος Παραρτήµατος.

•

Πληµµελή ή ανακριβή στοιχεία αίτησης

•

Αυθαίρετο Οίκηµα

•

∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ και
δεν προβλέπεται κατασκευή νέας υποδοµής βάσει εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ

•

∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ και
δεν έγινε αποδεκτό το αντίτιµο κατασκευής βάσει τιµολογιακής πολιτικής ΟΤΕ

•

Λανθασµένη δ/νση

•

Ασαφής δ/νση

•

Ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη, στην οποία καταλήγει
το καλώδιο του ΟΤΕ

•

Έλλειψη δικτύου χαλκού στο τµήµα µεταξύ Υπαίθριας Καµπίνας Οπτικού ∆ικτύου
και ΚΚΜ (π.χ. ΣΑΡ, ONU)

Αιτήµατα ανενεργού βρόχου για τα οποία δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην
τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ, είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται
κατασκευή υποδοµής βάσει της εκάστοτε εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ. Για τις κατασκευές αυτές
ορίζεται σχετικό ποσόν από τον ΟΤΕ, το οποίο βαρύνει τον ΤΠ. Η σχετική διαδικασία και το
εκάστοτε οριζόµενο ποσόν για την κατασκευή των ως άνω υποδοµών τηρούν την αρχή της ίσης
µεταχείρισης µεταξύ των αιτηµάτων χονδρικής και λιανικής και δηµοσιεύονται στους αντίστοιχους
ιστότοπους του ΟΤΕ, ο οποίος ενηµερώνει τους ΤΠ, την ΕΕΤΤ και το κοινό για τυχόν αλλαγή της

ΧΤΠ 2017

68

παραπάνω διαδικασίας και του ποσού των παραπάνω κατασκευών δύο µήνες πριν την αλλαγή µε
σχετική δηµοσίευσή τους στους παραπάνω ιστοτόπους του.
Ειδικά για τα αιτήµατα που δεν µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα λόγω έλλειψης κυρίου ή
απερχοµένου δικτύου, εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
Αιτήµατα κατασκευής βρόχων, στα οποία υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία
του πελάτη του Τ.Π., αλλά όσον αφορά την επιλεξιµότητα ή µη του βρόχου χαρακτηρίζονται ως
ελλείψει δικτύου, θα παραµένουν σε εκκρεµότητα µαζί µε τα αντίστοιχα αιτήµατα πελατών
λιανικής του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τ.Π. µέσω κατάλληλου πεδίου στο ΠΣ ΟΤΕ εάν η
έλλειψη αφορά το κύριο ή το ακραίο δίκτυο. Για τα εν λόγω εκκρεµή αιτήµατα τηρείται σειρά
προτεραιότητας και η αντίστοιχη διαχείρισή τους γίνεται κατά ενιαίο τρόπο, µόλις διατεθεί ή
απελευθερωθεί ζευγάρι κυρίου ή απερχοµένου δικτύου. Τα σχετικά αιτήµατα θα παραµένουν σε
αναµονή, για χρονικό διάστηµα δύο µηνών µετά την παρέλευση του οποίου, θα γίνεται αυτόµατη
διαγραφή τους. Για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε αναµονή δεν θα προσµετρώνται SLA
χρόνοι. Περίπτωση ακύρωσης εκκρεµούς αιτήµατος από τον Τ.Π. δεν επιφέρει κανένα κόστος.
Αντίθετα, εάν ο Τ.Π. ακυρώσει αίτηµα µετά την ειδοποίηση από τον ΟΤΕ µέσω του ΠΣ ΟΤΕ ότι
βρέθηκε ο σχετικός πόρος, ο ΟΤΕ θα χρεώσει τον πάροχο µε το αντίστοιχο τέλος ακύρωσης της
αίτησης.
Οι Τ.Π. θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη σειρά των ανωτέρω αιτηµάτων στην ενιαία
λίστα µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, µε κατάλληλη επιλογή του αιτήµατος ΑΝΤοΒ. Επιπρόσθετα, θα έχουν
τη δυνατότητα µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να βλέπουν σε ενιαία λίστα το σύνολο των εκκρεµών
αιτηµάτων τους και τη σειρά προτεραιότητας του καθενός από αυτά.
Αιτήµατα κατασκευής βρόχων για τα οποία απαιτείται ειδική κατασκευή για επαύξηση/συντήρηση
θα διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα υπόλοιπα αιτήµατα ελλείψει δικτύου και θα
παρακολουθούνται ξεχωριστά δεδοµένου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών απαιτείται
εργολαβία στο τµήµα δικτύου box – χαλύβδινου πελάτη παρόχου για την ικανοποίηση των
αιτηµάτων και συνεπώς το αίτηµα δεν µπορεί να υλοποιηθεί άµεσα ούτε µπορεί να υπάρχει
δέσµευση ως προς το χρόνο υλοποίησης. Τα σχετικά αιτήµατα θα παραµένουν σε αναµονή, για
χρονικό διάστηµα έξι µηνών µετά την παρέλευση του οποίου, θα γίνεται αυτόµατη διαγραφή τους.
Για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε αναµονή δεν θα προσµετρώνται SLA χρόνοι.
Οι Τ.Π. θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον αριθµό των αιτηµάτων για τα οποία
διαπιστώνεται έλλειψη δικτύου όπου απαιτείται ειδική κατασκευή µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ.
Επιπρόσθετα, θα έχουν τη δυνατότητα µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να βλέπουν σε ενιαία λίστα το σύνολο
των εκκρεµών αιτηµάτων τους.
Για τις ως άνω περιπτώσεις ο ΟΤΕ θα παρέχει στην ΕΕΤΤ προς ενηµέρωση των ΤΠ στιγµιότυπο
της κατάστασης των αιτηµάτων, διαµέσου σχετικής αναφοράς που θα λαµβάνεται µέσω του Π.Σ.
ΟΤΕ. H αναφορά θα επικαιροποιείται ανά εβδοµάδα.
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Στην αίτηση υποβολής για την παροχή ανενεργού τοπικού βρόχου, σε περιπτώσεις που απουσιάζει
το ∆ιευθυνσιολόγιο (συνήθως ηµιαστικές ή αγροτικές περιοχές) και άρα η ∆/νση του πελάτη δεν
µπορεί να προσδιοριστεί µοναδικά µέσω αναγραφής συγκεκριµένης οδού, για την αποφυγή
απορρίψεων αιτηµάτων ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης του πελάτη πραγµατοποιείται µε
χρήση της εφαρµογής google maps (η οποία θα αποτελεί ενσωµατωµένο αντικείµενο του Π.Σ. Π.Σ.
ΟΤΕ). Μέσω αυτής της εφαρµογής θα δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα περιήγησης σε χάρτη,
εισαγωγής των γεωγραφικών συντεταγµένων θέσης (γεωγραφικό µήκος, πλάτος της εισόδου του
κτιρίου), καθώς και τοποθέτησης σε αυτόν του σηµείου ενδιαφέροντος (δ/νση εισόδου του κτιρίου
του πελάτη ΤΠ) µε κατάλληλη σήµανση (pin).
Σε περίπτωση απόρριψης αιτήµατος ο ΟΤΕ ενηµερώνει µέσω κατάλληλου κωδικού βλάβης στο ΠΣ
ΟΤΕ εάν οφείλεται σε λανθασµένη ή ασαφή διεύθυνση.
Στην περίπτωση ΑΝΤοΒ σε νέες µονοκατοικίες / διπλοκατοικίες / µεζονέτες, οι οποίες
εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο από ακραίο διακλαδωτή ή κουτί διανοµής (box) τοποθετηµένο σε
στύλο, απαιτείται από την πλευρά του τελικού χρήστη η ύπαρξη κατάλληλης υποδοµής στην οποία
θα καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ το οποίο ξεκινά από το box και καταλήγει στην εγκατάσταση
του συνδροµητή.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο λιανικός πελάτης του Τ.Π. πρέπει να τοποθετήσει έναν ιστό (χαλύβδινη
σωλήνα κατάλληλης διατοµής) στα όρια της ιδιοκτησίας του ή να χρησιµοποιείται η υποδοµή που
κατασκευάζεται για τον Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, το καλώδιο του ΟΤΕ
που ξεκινά από το box που ευρίσκεται στο στύλο (ύψους περίπου 5 µέτρων), χωρίς να διέρχεται
από άλλες ιδιοκτησίες καταλήγει στον ιστό του πελάτη που φτάνει σε παρόµοιο ύψος, ακολουθεί
τον ιστό και τερµατίζει σε εσωτερικό κατανεµητή / αντίστοιχο του χαλύβδινου (κατασκευής του
τελικού πελάτη).
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτή η υποδοµή (κατάλληλος ιστός και κατάλληλο σηµείο
τερµατισµού) εντός της ιδιοκτησίας του τελικού καταναλωτή, η σύνδεση είναι ανέφικτη, και το
αίτηµα απορρίπτεται χωρίς ευθύνη του ΟΤΕ. Ο Τ.Π. τότε ενηµερώνεται µε ειδικό κωδικό
απόρριψης µε αιτιολογία «ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη» και
χρεώνεται µε «άσκοπη µετάβαση συνεργείου ΟΤΕ για παράδοση ΑΝΤοΒ» µε το σχετικό τέλος. Ο
Τ.Π. θα πρέπει να καταθέτει εκ νέου το αίτηµα, µόνον εφόσον βεβαιωθεί ότι ο τελικός πελάτης έχει
κατασκευάσει την απαραίτητη υποδοµή.

Για Πλήρη βρόχο:
•

Ανακριβή στοιχεία αίτησης,

•

Έλλειψη δικτύου χαλκού στο τµήµα µεταξύ Υπαίθριας Καµπίνας Οπτικού ∆ικτύου
και ΚΚΜ
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•

Αδυναµία δικτύου σύνδεσης (PCM ή Φ/Σ) και έλλειψη δικτύου χαλκού στο
απερχόµενο δίκτυο

•

∆ιεπιλογική σύνδεση (για BRA DDI, PRA ISDN, C2Β).

•

Πολλαπλός συνδροµητικός αριθµός (MSN)

•

Ειδική φύση σύνδεσης (κοινόχρηστη σύνδεση, κλπ)

•

∆ιεύθυνση λειτουργίας σύνδεσης εκτός ορίων Α/Κ συνεγκατάστασης

•

Αδυναµία δικτύου σύνδεσης (µετρήσεις εκτός ορίων)
Για Πλήρη βρόχο µε παράλληλη αίτηση φορητότητας:

•

Εκκρεµή αίτηση Φορητότητας άλλου Τ.Π.,

•

Κατάθεση αίτησης Φορητότητας σε προγενέστερη ηµέρα,

•

Κατάθεση NPR άλλου Παρόχου,

•

Ακύρωση συνδεδεµένης αίτησης Φορητότητας,

•

Απόρριψη συνδεδεµένης αίτησης Φορητότητας εκτός ηµεροµηνίας κατάθεσης,

•

Μη κατάθεση αίτησης φορητότητας στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα,

•

Παρέλευση διµήνου από την ηµεροµηνία κατάθεσης Φορητότητας,

•

Παροχή υπηρεσιών στο συνδροµητή από υπαίθρια καµπίνα

•

Αδυναµία δικτύου σύνδεσης (µετρήσεις εκτός ορίων)

Για κάθε είδους αίτηµα (ενεργό ή ανενεργό):
•

Μη ολοκληρωµένη προγενέστερη αίτηση από άλλον Τ.Π..

•

Έλλειψη ελεύθερου ζεύγους στο ΕΣΚ ή ΕΣΚΤ του Τ.Π..

Ειδικά για την περίπτωση απόρριψης αιτήµατος ΤοΒ λόγω «µη ολοκληρωµένης αίτησης από άλλον
Τ.Π.», ο ΟΤΕ, παράλληλα µε την ειδοποίηση απόρριψης της αίτησης, ενηµερώνει τον Τ.Π. µέσω
του ΠΣ ΟΤΕ για τον Τ.Π. στον οποίο έχει γίνει το αίτηµα ΤοΒ που εκκρεµεί.
Μετά την κατάθεση του αιτήµατος παροχής ΤοΒ από τον Τ.Π. και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
από το παρόν Παράρτηµα διαδικασίες, ο ΟΤΕ οφείλει να ενηµερώσει, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, τον
Τ.Π. σχετικά µε την απόρριψη ή όχι του αιτήµατος:
•

εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης για την
περίπτωση ΕΝΤοΒ
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•

εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης για την
περίπτωση ΑΝΤοΒ

Εξαιρούνται, ως προς την προθεσµία ενηµέρωσης του Τ.Π, οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες κατά
τη διαδικασία της επιλεξιµότητας ο ΟΤΕ δεν ήταν σε θέση ή δεν όφειλε να γνωρίζει ή να ενεργήσει
έλεγχο αναφορικά µε το συγκεκριµένο λόγο απόρριψης. Οι λόγοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
•

Λανθασµένη διεύθυνση

•

Ασαφής διεύθυνση

•

Αυθαίρετο Οίκηµα

•

Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή µη ολοκληρωµένη οικοδοµή

•

∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ και
δεν προβλέπεται κατασκευή νέας υποδοµής βάσει εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ

•

∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ και
δεν έγινε αποδεκτό το αντίτιµο κατασκευής βάσει τιµολογιακής πολιτικής ΟΤΕ

•

Μη εξεύρεση του αιτούντα ή άλλου προσώπου αντ’ αυτού στις περιπτώσεις που
απαιτείται, σύµφωνα µε την §1.10.2 του παρόντος Παραρτήµατος.

•

Ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη στην οποία καταλήγει
το καλώδιο του ΟΤΕ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει εγγράφως την ΕΕΤΤ για τους λόγους απόρριψης
των σχετικών αιτηµάτων.
Η αδεσµοποίητη πρόσβαση στον ΤοΒ δεν είναι δυνατή για υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας ή/και
έκτατης ανάγκης.
1.8.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ

Λόγοι κατάργησης λειτουργούντων ΤοΒ:

1.9.

•

Αίτηση κατάργησης του ΤοΒ από τον Τ.Π.

•

Αυτόµατη Κατάργηση λόγω αιτήµατος µετάβασης σε άλλο Πάροχο

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-∆ΟΚΙΜΕΣ

Στην περίπτωση του ανενεργού ΤοΒ τα βήµατα που ακολουθούνται είναι:
I. Αποµόνωση του ανενεργού ΤοΒ
II. Τοποθέτηση ειδικής διάταξης µετρήσεων στο σηµείο οριοθέτησης ΟΤΕ (εσκαλίτ, χαλύβδινο
ή ΚΚΜ)
III. Αποθήκευση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων του ανενεργού ΤοΒ στο Π.Σ. ΟΤΕ.
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ΙV. Αφαίρεση της ειδικής διάταξης µετρήσεων από το σηµείο οριοθέτησης ΟΤΕ
V. Μικτονόµιση του ανενεργού ΤοΒ σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη διαδικασία της
παρούσας Προσφοράς (Παράδοση Τοπικού Βρόχου/ΤοΥΒ, παρ. 2.4.1)
Στην περίπτωση που κάποια από τα αποτελέσµατα είναι εκτός ορίων τότε αν είναι τεχνικά
εφικτό ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε επιλογή άλλου χάλκινου ζεύγους ΤοΒ.
Εάν κάποια από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παραµένουν εκτός ορίων και µετά την
επιλογή άλλου χάλκινου ζεύγους ΤοΒ και δεν υπάρχουν διαθέσιµα ζεύγη µε όλες τις µετρήσεις
εντός ορίων, τότε το αίτηµα µεταβαίνει στην ενιαία λίστα αναµονής «Ελλείψη δικτύου» και
καταλαµβάνει την πρώτη θέση προτεραιότητας για το συγκεκριµένο στοιχείο δικτύου.
Στην περίπτωση όπου το σύνολο των µετρήσεων του ανενεργού ΤοΒ είναι εντός ορίων τότε
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Παραρτήµα 3 για την Παράδοση/Παραλαβή του
ΤοΒ.
Στοιχεία µετρήσεων
Τα στοιχεία ανενεργού ΤοΒ που παραδίδονται στον Τ.Π. είναι τα ακόλουθα:
•

Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ α αγωγού – γης (Rae)

•

Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ β αγωγού – γης (Rbe)

•

Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ α αγωγού - β αγωγού (Rab)

•

Μέτρηση των ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ α αγωγού – β αγωγού (Vξab)

•

Μέτρηση των ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ α αγωγού – γης (Vξae)

•

Μέτρηση των ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ β αγωγού – γης (Vξbe)

•

Μέτρηση της χωρητικότητας α αγωγού – β αγωγού (Cab)

•

Μέτρηση της χωρητικότητας α αγωγού – γης (Cae)

•

Μέτρηση της χωρητικότητας β αγωγού – γης (Cbe)

•

Μήκος ανενεργού ΤοΒ (LLLU) (km)

Οι αποδεκτές τιµές καλής λειτουργίας του ανενεργού ΤοΒ είναι οι ακόλουθες:
•

Αντίσταση µόνωσης (Rae, Rbe, Rab) ≥ 10 ΜΩ

•

Ξένες τάσεις (Vξab, Vξae, Vξbe) ≤ 0,5V

•

Χωρητικότητα α αγωγού – β αγωγού (Cab): έχει µέση τιµή περίπου 39nF/km

• Xωρητικότητα α αγωγού-γης (Cae) και χωρητικότητα β αγωγού-γης (Cbe): Η Cae δεν θα
διαφέρει από την Cbe κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 10%
Συγκεκριµένα ο τύπος ελέγχου της διαφοράς των δυο ανωτέρω µεγεθών είναι ο ακόλουθος:
|Cae-Cbe|/(Cae+Cbe)/2 ≤ 0,10
µε ακρίβεια δυο δεκαδικών ψηφίων (στρογγυλοποίηση στο δεύτερο σηµαντικό ψηφίο)
Όσον αφορά τις µετρήσεις αντίστασης µόνωσης, εφόσον η µετρούµενη τιµή είναι εντός ορίων
((Rae, Rbe, Rab) ≥ 10 ΜΩ), τότε αναγράφεται η ένδειξη ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ, αλλιώς αναγράφεται η
µετρούµενη τιµή. Σε όλα τα υπόλοιπα µεγέθη αναγράφεται η µετρούµενη τιµή. Σε ειδικά
διαµορφωµένο πεδίο αναγράφεται η ακρίβεια ή ο τύπος του µετρητικού οργάνου που
χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση, καθώς επίσης και το σηµείο από το οποίο γίνεται η µέτρηση.

ΧΤΠ 2017

73

Ειδικότερα για το στοιχείο «Μήκος ανενεργού ΤοΒ (LLLU)» αναγράφεται στο ίδιο πεδίο και ο
τρόπος υπολογισµού του µήκους ενεργού βρόχου (π.χ. µέσω γεωγραφικού συστήµατος
πληροφοριών όπου η υποδοµή του βρόχου έχει ψηφιοποιηθεί, κατ’ εκτίµηση υπολογισµός µε
χρήση γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών, µέσω µετρήσεων TDR). Τα αποτελέσµατα των
ανωτέρω µετρήσεων καταχωρούνται από τον ΟΤΕ σε ειδικά διαµορφωµένα προς το σκοπό αυτό
πεδία στο Π.Σ. ΟΤΕ, σε σχετική εγγραφή έκαστης αίτησης.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ δεσµεύεται να πραγµατοποιεί πριν την παράδοση ενός ΑΝΤοΒ τις ίδιες
µετρήσεις που πραγµατοποιεί και στην περίπτωση ενεργοποίησης δικών του συνδροµητών.

1.10.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.10.1. Υλοποίηση ΕΝΤοΒ

Στην περίπτωση του ΕΝΤοΒ στον οποίο ο συνδροµητής λαµβάνει όλες τις υπηρεσίες του από το
ΑΚ ΟΤΕ, η υλοποίηση περιλαµβάνει την αποµικτονόµισή του από την οριζόντια οριολωρίδα του
ΚΚΜ και τη σύνδεσή του στην αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του Τ.Π. στο ΚΚΜ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω εργασία είναι η ύπαρξη ελεύθερων ζευγών ΕΣΚ µεταξύ
του ΚΚΜ και του Ενδιάµεσου Κατανεµητή της Φ/Σ, ή η ύπαρξη ελεύθερων ζευγών ΕΣΚΤ µεταξύ
του ΚΚΜ και του ΦΥΠ/ΦΥΤΠ της Α/Σ.
Στην περίπτωση του ΕΝΤοΒ στον οποίο ο συνδροµητής λαµβάνει όλες ή µέρος των υπηρεσιών του
από την υπαίθρια καµπίνα ενεργού εξοπλισµού, η υλοποίηση περιλαµβάνει κατάλληλες εργασίες
στην υπαίθρια καµπίνα (αποµικτονοµίσεις/µικτονοµίσεις, αφαίρεση splitter) καθώς και σύνδεσή
κατάλληλου ορίου Κ.∆. στην αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του Τ.Π. στο ΚΚΜ (στο ΑΚ
ΟΤΕ). Απαραίτητη προϋπόθεση για τις ανωτέρω εργασίες είναι η ύπαρξη ελεύθερων ζευγών ΕΣΚ
µεταξύ του ΚΚΜ και του Ενδιάµεσου Κατανεµητή της Φ/Σ, η ύπαρξη ελεύθερων ζευγών ΕΣΚΤ
µεταξύ του ΚΚΜ και του ΦΥΠ/ΦΥΤΠ της Α/Σ και εφόσον απαιτείται η ύπαρξη ελεύθερων ζευγών
Κ.∆. µεταξύ υπαίθριας καµπίνας ενεργού εξοπλισµού και ΚΚΜ του ΑΚ.
1.10.2. Υλοποίηση ΑΝΤοΒ
Στην περίπτωση του ΑΝΤοΒ, η υλοποίηση περιλαµβάνει τον τερµατισµό του στον κατανεµητή ή
στο κουτί διακλάδωσης (χαλύβδινο) µετά τον ακραίο διακλαδωτή (box) του κτιρίου της διεύθυνσης
του τελικού χρήστη και τη σύνδεσή του στην αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του Τ.Π.
στον ΚΚΜ και επιπλέον τις απαιτούµενες εργασίες γεφύρωσης µεταξύ κυρίου και απερχόµενου
δικτύου στον ΤΚΜ. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει χαλύβδινο ο ΟΤΕ υποχρεούται να το
κατασκευάσει κατά την παράδοση του ΑΝΤοΒ.
1.10.2.1 Ο Τ.Π. δύναται να παρευρίσκεται ο ίδιος ή εκπρόσωπός του, στη δ/νση
που έχει ορίσει να τερµατίσει ο ΑΝΤοΒ για τη δοκιµή/παραλαβή του ζεύγους. Ο
Τ.Π. ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για το προκαθορισµένο χρονικό παράθυρο
διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη
για την υλοποίηση του ΑΝΤοΒ
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1.10.2.2 Εάν ο Τ.Π. δεν προσέλθει στο ραντεβού για την παραλαβή του ζεύγους, ο
ΟΤΕ εφόσον είναι εφικτό, κάνει τη σύνδεση – δοκιµή, και επισηµαίνει στον Τ.Π.
το παραδιδόµενο ζεύγος. Με την ενηµέρωση του Π.Σ. ΟΤΕ για την ολοκλήρωση
της κατασκευής, θα επισυνάπτεται φωτογραφία του σηµείου επίσκεψης,
συνοδευόµενη από τα στοιχεία του τεχνικού τµήµατος την ηµεροµηνία, την ώρα
επίσκεψης και τις συντεταγµένες του σηµείου λήψης της φωτογραφίας. Η ανωτέρω
διαδικασία επισύναψης στο Π.Σ. ΟΤΕ φωτογραφίας του σηµείου επίσκεψης θα
εφαρµόζεται και στην περίπτωση που ο τεχνικός του ΟΤΕ δεν µπορέσει να εισέλθει
στο κτίριο, οπότε η εργασία ολοκληρώνεται µε ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ» και ο Τ.Π.
χρεώνεται µε το αντίστοιχο τέλος άσκοπης µετάβασης για παράδοση της υπηρεσίας
1.10.2.3 Στην περίπτωση όπου υπάρξει νέα µετάβαση του συνεργείου στην ίδια
διεύθυνση του τελικού χρήστη, για τη δοκιµή/σύνδεση του ζεύγους, ο Τ.Π.
χρεώνεται τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου.
1.10.2.4 Σε περίπτωση που µία αίτηση νέας σύνδεσης επιστρέψει από τα συνεργεία
µε την ένδειξη «Κλειστό» (περίπτωση «µη εξεύρεση εξουσιοδοτηµένου ατόµου
από τον αιτούντα τελικό χρήστη» της § 1.7 του παρόντος Παραρτήµατος), τότε ο
Τ.Π. θα ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. Η νέα ηµεροµηνία και το νέο
προκαθορισµένο χρονικό παράθυρο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εντός του
οποίου θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση του ΑΝΤοΒ θα απέχει
από τρείς (3) έως πέντε (5) ΕΗ από την πραγµατοποιηθείσα επίσκεψη. Το χρονικό
διάστηµα, από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του Π.Σ. ΟΤΕ για τη νέα ηµεροµηνία
επίσκεψης µέχρι την ηµεροµηνία που θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη για την
υλοποίηση του ΑΝΤοΒ, θα υπολογίζεται ως ανενεργός χρόνος, καθώς οφείλεται σε
λόγους µη υπαιτιότητας ΟΤΕ, µε την προϋπόθεση ότι η επίσκεψη για την
υλοποίηση του αιτήµατος θα πραγµατοποιηθεί εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών.
Αυτό ισχύει κάθε φορά που απαιτείται νέο ραντεβού λόγω κλειστού κτιρίου.
1.10.2.5 Η ίδια διαδικασία που περιγράφεται ως άνω από 3 έως 5 θα ακολουθηθεί
σε περίπτωση που ο τεχνικός βρει για δεύτερη φορά το οίκηµα κλειστό κατά την
προγραµµατισµένη επίσκεψη
1.10.2.6 Σε περίπτωση που ο τεχνικός του ΟΤΕ βρει για τρίτη φορά κλειστό το
οίκηµα τότε:
a)
b)

παγώνει το αίτηµα στα Π.Σ. ΟΤΕ, ώστε να µην µετράει ο χρόνος και
η αίτηση αλλάζει κατάσταση σε «Επιστροφή Αίτησης Από τα Συνεργεία».

1.10.2.7 Ο Τ.Π. εντός 10 εργασίµων ηµερών δύναται είτε να ακυρώσει την εν λόγω
αίτηση είτε να ζητήσει εκ νέου την υλοποίησή της.
a)
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Στην περίπτωση όπου ο Τ.Π. εντός του εν λόγω 10 ηµέρου αιτηθεί εκ νέου
υλοποίηση το αίτηµα παροχής ΑΝΤοΒ, αντιµετωπίζεται ως νέο αίτηµα, και
εκκινούν εκ νέου οι χρόνοι υλοποίησης σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4, χωρίς
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b)

να περιλαµβάνεται εκ νέου το διάστηµα για τον έλεγχο επιλεξιµότητας (πέντε
εργάσιµες ηµέρες).
Στην περίπτωση όπου ο Τ.Π. εντός του εν λόγω 10 ηµέρου δεν αιτηθεί
ακύρωση ή εκ νέου υλοποίηση, τότε το Π.Σ. ΟΤΕ δηµιουργεί αυτόµατα
αίτηση ακύρωσης.

1.10.3. Υλοποίηση Μετάβασης ΧΚΠ σε ΕΝΤοΒ
Για την υλοποίηση της µετάβασης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
•
•
•
•

∆ιακοπή των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται στον τελικό χρήστη,
∆ιακοπή της ΧΚΠ,
Αποµικτονόµιση του αντίστοιχου ΤοΒ από την οριζόντια οριολωρίδα του ΚΚΜ,
Σύνδεση του ΤοΒ στην αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του Τ.Π. στο ΚΚΜ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω εργασία είναι η ύπαρξη ελεύθερων ζευγών
ΕΣΚ µεταξύ του ΚΚΜ και του Ενδιάµεσου Κατανεµητή ΟΤΕ της Φ/Σ, ή η ύπαρξη
ελεύθερων ζευγών ΕΣΚΤ µεταξύ του ΚΚΜ και του ΦΥΠ/ΦΥΤΠ της Α/Σ.

1.10.4. Υλοποίηση Μετάβασης ΧΚΠ Σε ΕΝΤοΒ Με Παράλληλη Αίτηση
Φορητότητας
Για την υλοποίηση της µετάβασης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
•
•
•
•

∆ιακοπή των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται στον τελικό χρήστη,
∆ιακοπή της ΧΚΠ,
Αποµικτονόµιση του αντίστοιχου ΤοΒ από την οριζόντια οριολωρίδα του ΚΚΜ,
Σύνδεση του ΤοΒ στην αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του Τ.Π. στο ΚΚΜ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω εργασία είναι η ύπαρξη ελεύθερων ζευγών
ΕΣΚ µεταξύ του ΚΚΜ και του Ενδιάµεσου Κατανεµητή ΟΤΕ της Φ/Σ, ή η ύπαρξη
ελεύθερων ζευγών ΕΣΚΤ µεταξύ του ΚΚΜ και του ΦΥΠ/ΦΥΤΠ της Α/Σ.
1.10.5. Υλοποίηση Μετάβασης ΕΝΤοΒ Σε ΕΝΤοΒ

Για την υλοποίηση της µετάβασης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
•
•
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∆ιακοπή ΤοΒ από ΚΚΜ
Σύνδεση του ΤοΒ στην αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του Τ.Π. στο ΚΚΜ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω εργασία είναι η ύπαρξη ελεύθερων ζευγών
ΕΣΚ µεταξύ του ΚΚΜ και του Ενδιάµεσου Κατανεµητή ΟΤΕ της Φ/Σ, ή η ύπαρξη
ελεύθερων ζευγών ΕΣΚΤ µεταξύ του ΚΚΜ και του ΦΥΠ/ΦΥΤΠ της Α/Σ.
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1.10.6. Υλοποίηση Μετάβασης ΕΝΤοΒ Σε ΕΝΤοΒ Με Παράλληλη Αίτηση
Φορητότητας
Για την υλοποίηση της µετάβασης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
•
•

∆ιακοπή ΤοΒ από ΚΚΜ
Σύνδεση του ΤοΒ στην αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του Τ.Π. στο ΚΚΜ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω εργασία είναι η ύπαρξη ελεύθερων ζευγών
ΕΣΚ µεταξύ του ΚΚΜ και του Ενδιάµεσου Κατανεµητή ΟΤΕ της Φ/Σ, ή η ύπαρξη
ελεύθερων ζευγών ΕΣΚΤ µεταξύ του ΚΚΜ και του ΦΥΠ/ΦΥΤΠ της Α/Σ.
1.10.7. Υλοποίηση Μετάβασης ΕΝΤοΥΒ σε ΕΝΤοΒ (ίδιου ή άλλου Παρόχου)
Για την υλοποίηση της παραπάνω µετάβασης απαιτείται να γίνει διερεύνηση
διαθεσιµότητας κύριου δικτύου - το οποίο θα µικτονοµηθεί µε το υφιστάµενο
απερχόµενο δίκτυο του συνδροµητή στον ΤΚΜ ΟΤΕ - και στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί
η ορθή λειτουργία του συνολικού νέου βρόχου (από το εσκαλίτ/χαλύβδινο ως τον ΚΚΜ
ΟΤΕ) σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο 2.5 του παρόντος
Παραρτήµατος.
Εφόσον υπάρχει διαθεσιµότητα κυρίου δικτύου για την παροχή ΕΝΤοΒ, για την τεχνική
υλοποίηση της µετάβασης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
Στον ΤΚΜ ΟΤΕ, αποµικτονόµιση ζεύγους Απερχοµένου ∆ικτύου Τελικού
Συνδροµητή από καλώδιο Τ.Π. και µικτονόµιση µε ζεύγος Κυρίου ∆ικτύου. Στο
ΑΚ ΟΤΕ, µικτονόµιση ζεύγους Κυρίου ∆ικτύου µε όριο Τ.Π..

Στη περίπτωση µη διαθεσιµότητας δικτύου ή εάν τα αποτελέσµατα των ηλεκτρικών µετρήσεων
κατά την κατασκευή είναι εκτός ορίων και δεν υπάρχουν διαθέσιµα ζεύγη εντός ορίων, το αίτηµα
θα απορρίπτεται σύµφωνα µε κατάλληλο λόγο απόρριψης της § 1.7 και ο Τ.Π. θα έχει τη
δυνατότητα να καταθέσει για το συγκεκριµένο συνδροµητή αίτηµα παροχής ΑΝΤοΒ.

1.11.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Η πρόσβαση που παρέχεται στον Τ.Π. έχει την ίδια ποιότητα µε τις τηλεφωνικές γραµµές του ΟΤΕ
και είναι σύµφωνη µε τους συνήθεις κανονισµούς στους οποίους υπόκειται o OTE για την παροχή
της τηλεφωνικής υπηρεσίας στο κοινό.
Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε την αρχή της µη διακριτικής µεταχείρισης, ο ΟΤΕ παρέχει στους
Τ.Π. το ίδιο επίπεδο ποιότητας γραµµής και µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις δικές του
αντίστοιχες υπηρεσίες.
Οι συσκευές µετάδοσης και τα σήµατα που µεταφέρονται για τη λειτουργία του τοπικού ΤοΒ,
πρέπει να ικανοποιούν τα πρότυπα και προδιαγραφές του ETSI.
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Τα χαρακτηριστικά της γραµµής εξαρτώνται από τις ήδη εγκατεστηµένες τεχνολογίες στο
συγκεκριµένο καλώδιο και από την ποιότητα του συγκεκριµένου συνεστραµµένου ζεύγους. Σε
κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε την αρχή της µη-διάκρισης, ο ΟΤΕ παρέχει στους Τ.Π. το ίδιο
επίπεδο ποιότητας γραµµής και µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις δικές του αντίστοιχες
υπηρεσίες.
Ο κανονισµός ∆ιαχείρισης Φάσµατος & Έγχυσης ισχύος στο δίκτυο πρόσβασης του ΟΤΕ,
σύµφωνα µε τον οποίο ορίζεται το σύνολο των κανόνων που διέπουν τον τρόπο εγκατάστασης και
λειτουργίας διατάξεων ενεργού εξοπλισµού τεχνολογίας xDSL, θα πρέπει να τηρείται από όλα τα
µέρη, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αµοιβαίες παρεµβολές.
Για την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισµού των Τ.Π στο δίκτυο πρόσβασης προβλέπεται ότι
θα απαιτηθεί η προσκόµιση πιστοποιητικών των κατασκευαστών του εξοπλισµού για τη
συµµόρφωσή του µε τα εγκεκριµένα Ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.

1.12.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Για την ηµεροµηνία έναρξης χρεώσεων ισχύουν τα εξής:
Η χρέωση κάθε επιµέρους ΤοΒ αρχίζει εφόσον ο ΤοΒ γίνει αποδεκτός από τον Τ.Π., από την
επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα της ηµεροµηνίας παράδοσης του ΤοΒ, η οποία ορίζεται µε τη
διαδικασία Παράδοσης/Παραλαβής (Παράρτηµα 3)
Στην περίπτωση κατάργησης του ΤοΒ και µετά την ολοκλήρωση της κατάργησης θα υπολογίζεται
από το σύστηµα η Ηµεροµηνία Αποχρέωσης ως η εποµένη ηµερολογιακή της Ηµεροµηνίας
Ολοκλήρωσης της κατάργησης στο Π.Σ. ΟΤΕ. Σε κάθε περίπτωση το τιµολόγιο/λογαριασµός του
συνδροµητή εκδίδεται από τον ΟΤΕ ή τον Τ.Π. στο νόµιµο κάτοχο της γραµµής. Ο Τ.Π. και ο ΟΤΕ
οφείλουν να διατηρούν στα αρχεία τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την
ταυτοποίηση του συνδροµητή ως νοµίµου κατόχου της γραµµής.

1.13.

ΑΙΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Οι Τ.Π. έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν για την υπηρεσία ΤοΒ αίτηµα βελτίωσης
συγχρονισµού σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στο Παράρτηµα 26.
1.14.

ΦΟΡΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΒ
1.14.1. Αίτηση Παροχής ΕΝΤοΒ
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1.14.2. Αίτηση Παροχής ΑΝΤοΒ

Εισαγωγή υποχρεωτικού πεδίου, στο οποίο ο Τ.Π θα δηλώνει αν το οίκηµα είναι Αυθαίρετο. Αν όχι
το αίτηµα θα απορρίπτεται.

1.14.3. Αίτηση Μετάβασης ΕΝΤοΒ
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1.14.4. Αίτηση Ακύρωσης ΕΝΤοΒ
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1.14.5. Αίτηση Κατάργησης ΤοΒ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΒ
2.1.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΒ

Η διαδικασία παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε Τοπικό Υποβρόχο πραγµατοποιείται µέσω
των ακόλουθων αιτήσεων:
Αίτηση παροχής ΕΝΤοΥΒ.
Αίτηση παροχής ΑΝΤοYΒ.
Όλα τα αιτήµατα σχετικά µε την παροχή του ΤοYΒ υποβάλλονται από τον Τ.Π. µέσω του Π.Σ.,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω.
2.1.1. ∆ιαδικασία Παροχής ΕΝΤΟΥΒ
2.1.1.1 Ο Συνδροµητής υποβάλλει σχετική αίτηση ΕΝΤοΥΒ στον Τ.Π.. Η
πρωτότυπη αίτηση ΕΝΤοΥΒ περιλαµβάνει εξουσιοδότηση-δήλωση του Συνδροµητή προς
τον Τ.Π., προκειµένου o Τ.Π. να υποβάλει σχετικό αίτηµα στον ΟΤΕ. Η εν λόγω αίτηση
περιλαµβάνει:
α) αίτηση κατάργησης των υπηρεσιών που του παρέχονται µέσω του ΤοΒ
β) αίτηση παροχής ΕΝΤοΥΒ
Ο Τ.Π. κατά την αποστολή της αίτησης ΤοΥΒ συµπληρώνει όλα τα στοιχεία του αιτήµατος
εκτός από τον κωδικό του ΤΚΜ από τον οποίο εξυπηρετείται ο συνδροµητής. Ο OTE
ελέγχει είτε κατά την υποβολή της αίτησης είτε στη ροή του αιτήµατος εάν ο Τ.Π. διαθέτει
ενεργή υπηρεσία Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης για ΤοΥΒ (ΑΣ ΥΒ) στον ΤΚΜ από
τον οποίο εξυπηρετείται ο συνδροµητής και σε αυτήν την περίπτωση ενηµερώνει τον Τ.Π.
για τον κωδικό του ΤΚΜ. Εν συνεχεία ο Τ.Π. δηλώνει το επιθυµητό όριο συνεγκατάστασης.
Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ενηµέρωση του Τ.Π. µε τον κωδικό του ΤΚΜ
έως ότου ο Τ.Π. ενηµερώσει τον ΟΤΕ µε το επιθυµητό όριο συνεγκατάστασης αποτελεί
ανενεργό χρόνο και δεν προσµετράται στο SLA του χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που ο Τ.Π. δεν διαθέτει ενεργή υπηρεσία Αποµακρυσµένης
Συνεγκατάστασης για ΤοΥΒ (ΑΣ ΥΒ) στον ΤΚΜ από τον οποίο εξυπηρετείται ο
συνδροµητής τότε το αίτηµα ΤοΥΒ απορρίπτεται µε κωδικό απόρριψης “Έλλειψη
αποµακρυσµένης συνεγκατάστασης στον ΤΚΜ ΟΤΕ”. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο
συνδροµητής εξυπηρετείται από διαφορετικό TKM από αυτόν που είχε αρχικά εκτιµηθεί, ο
ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τ.Π. και επαναλαµβάνεται η παραπάνω διαδικασία. Το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί από την ενηµέρωση του Τ.Π. µε τον κωδικό του ΤΚΜ έως ότου ο
Τ.Π. ενηµερώσει τον ΟΤΕ µε το επιθυµητό όριο συνεγκατάστασης αποτελεί ανενεργό
χρόνο και δεν προσµετράται στο SLA του χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας.
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Ειδικά στην περίπτωση αίτησης παροχής ΑΝΤοΥΒ, ο Τ.Π. οφείλει να έχει στη διάθεσή του
όλα τα απαραίτητα από τη Νοµοθεσία δικαιολογητικά, µε τα οποία βεβαιώνεται αρµοδίως
ότι το κτίσµα του συνδροµητή/πελάτη του είναι νόµιµο και όχι αυθαίρετο. Επιπλέον, µε την
εισαγωγή του αιτήµατος στο ΠΣ ΟΤΕ, ο Τ.Π. δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει ελέγξει την
τήρηση όλων των διατάξεων της κείµενης Νοµοθεσίας σχετικά µε τη νοµιµότητα του
κτιρίου του συνδροµητή/πελάτη του και ότι αναλαµβάνει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη
(αστική, ποινική κλπ) σε περίπτωση που αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το εν λόγω κτίσµα
είναι αυθαίρετο. Σε διαφορετική περίπτωση το αίτηµα θα απορρίπτεται µε λόγο απόρριψης
«Αυθαίρετο Οίκηµα»
Η εν λόγω αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόµενων από τον
ΟΤΕ υπηρεσιών (και κατά περίπτωση από άλλους Τ.Π.) και συνιστά καταγγελία των
σχετικών συµβάσεων τις οποίες ο συνδροµητής έχει συνάψει µε τον ΟΤΕ και κατά
περίπτωση µε άλλους Τ.Π., των οποίων τα έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν από την
ηµεροµηνία παράδοσης του ΤοΥΒ.
2.1.1.2 Ο Τ.Π. προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των
στοιχείων της.
2.1.1.3 Ο Τ.Π. καταχωρεί την αίτηση στο Π.Σ. ΟΤΕ, εντός µίας (1) εργάσιµης
ηµέρας από την ηµεροµηνία υποβολής της εξουσιοδότησης/δήλωσης του
συνδροµητή. Η προθεσµία της µίας εργάσιµης ηµέρας ισχύει από την
ηµεροµηνία υποβολής της ορθά συµπληρωµένης και πλήρους
εξουσιοδότησης του καταναλωτή.
2.1.1.4 Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης (ηµεροµηνία εισαγωγής της αίτησης
στο σύστηµα) θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία του Π.Σ. ΟΤΕ.
2.1.1.5 Είναι δυνατή και εισαγωγή αιτήσεων στο Π.Σ. ΟΤΕ µέσω API.
2.1.1.6 Οι αιτήσεις ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την
ηµεροµηνία κατάθεσης τους.
2.1.1.7 Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία Τ.Π. θα συµπληρώνονται αυτόµατα από το
σύστηµα, ανάλογα µε το username που έχει χρησιµοποιηθεί για την
σύνδεση µε το σύστηµα.
2.1.1.8 Σε περίπτωση που το αίτηµα αφορά ενεργό συνδροµητή OTE, αφού ο Τ.Π.
δέκτης συµπληρώσει όλα τα στοιχεία του αιτήµατος, τότε πριν την υποβολή
του ενηµερώνεται αυτόµατα από το Π.Σ. ΟΤΕ µέσω ειδικού πεδίου σχετικά
µε το είδος υπηρεσίας που λαµβάνει ο τελικός συνδροµητής από τον ΟΤΕ
και στη συνέχεια ο Τ.Π. δέκτης υποβάλει το αίτηµα έχοντας όλη την
αναγκαία πληροφορία.
2.1.1.9 Με την εισαγωγή της στο Π.Σ., η αίτηση παίρνει αυτόµατα µοναδικό
αύξοντα αριθµό πρωτοκόλλου.
2.1.1.10 Με την καταχώρησή της, η αίτηση θα ελέγχεται αυτόµατα από το Π.Σ.,
αλλά και από την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ ως προς το ΑΦΜ (ή τον ή
Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου σε περιπτώσεις όπου ο
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συνδροµητής δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ) και τον αριθµό τηλεφωνικής
σύνδεσης.
2.1.1.10.1. Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή
λανθασµένα, τότε η αίτηση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο
Τ.Π. από το Π.Σ. µε το κατάλληλο µήνυµα απόρριψης αίτησης.
2.1.1.10.2. Εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, συνεχίζεται ο έλεγχος
επιλεξιµότητας σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην §2.1.1.11
κατωτέρω.
2.1.1.11 Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα
αίτηση.
2.1.1.12 Ο Τ.Π. ενηµερώνεται για την επιλεξιµότητα ή τη µη επιλεξιµότητα του
ΕΝΤοΥΒ µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ , σύµφωνα µε την §2.7 του παρόντος
Παραρτήµατος .
2.1.1.13 Στην
περίπτωση επιλεξιµότητας, ο Τ.Π. ενηµερώνεται για την
προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία υλοποίησης της σύνδεσης του
αιτούµενου ΕΝΤοΥΒ, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ
2.1.1.14 Εάν ο ΕΝΤοΥΒ δεν είναι επιλέξιµος, τότε η αίτηση απορρίπτεται
αυτόµατα από το σύστηµα και ενηµερώνεται ο Τ.Π. από το Π.Σ. ΟΤΕ για
τον λόγο µη επιλεξιµότητας. Οι λόγοι απόρριψης του ΕΝΤοΥΒ
περιγράφονται στην §2.7.2.2 του παρόντος Παραρτήµατος.
2.1.1.15 Στην περίπτωση της επιλεξιµότητας η αίτηση προωθείται για υλοποίηση,
όπως περιγράφεται στην §2.6.1
2.1.1.16 Την ηµέρα υλοποίησης ο ΟΤΕ, µέσω του Π.Σ., ενηµερώνει τον Τ.Π. για
την ολοκλήρωση της υλοποίησης του ΕΝΤοΥΒ.
2.1.1.17 Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του ΕΝΤοΥΒ, ακολουθείται η
διαδικασία παράδοσης/παραλαβής του, όπως περιγράφεται στη
∆ιαδικασία Παράδοσης Παραλαβής ΤοΒ/ΤοΥΒ, του Παραρτήµατος 3 της
παρούσας Προσφοράς.
2.1.1.18 Με την αποδοχή του ΕΝΤοΥΒ εκκινεί η χρέωσή του, σύµφωνα µε την
§2.8 του παρόντος Παραρτήµατος.
2.1.1.19 Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν αλλαγή ηµεροµηνίας υλοποίησης
αιτήσεων ΕΝΤοΥΒ περιγράφονται στην §2.3 του παρόντος
Παραρτήµατος.
2.1.1.20 Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ακυρώσεις αιτήσεων ΕΝΤοΥΒ
περιγράφονται στην §2.4 του παρόντος Παραρτήµατος.
2.1.2. ∆ιαδικασία Παροχής ΑΝΤοΥΒ
2.1.2.1 Ο συνδροµητής υποβάλλει σχετική αίτηση παροχής ANToYB στον Τ.Π.. Η
πρωτότυπη αίτηση παροχής ΑΝΤοΥΒ περιλαµβάνει εξουσιοδότησηδήλωση του Συνδροµητή προς τον Τ.Π., προκειµένου ο Τ.Π. να υποβάλει
σχετικό αίτηµα στον ΟΤΕ.
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2.1.2.2 Ο Τ.Π. προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των
στοιχείων της.
2.1.2.3 Ο Τ.Π. καταχωρεί την αίτηση στο Π.Σ. ΟΤΕ, εντός µίας (1) εργάσιµης
ηµέρας από την ηµεροµηνία υποβολής της εξουσιοδότησης/δήλωσης του
συνδροµητή.
2.1.2.4 Είναι δυνατή και η εισαγωγή αιτήσεων στο Π.Σ. ΟΤΕ µέσω API.
2.1.2.5 Οι αιτήσεις ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την
ηµεροµηνία κατάθεσης τους.
2.1.2.6 Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία Τ.Π. θα συµπληρώνονται αυτόµατα από
το σύστηµα, ανάλογα µε το username που έχει χρησιµοποιηθεί για την
σύνδεση µε το σύστηµα.
2.1.2.7 Με την εισαγωγή της στο Π.Σ., η αίτηση παίρνει αυτόµατα µοναδικό
αύξοντα αριθµό πρωτοκόλλου.
2.1.2.8 Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης (ηµεροµηνία εισαγωγής της
αίτησης στο σύστηµα) λαµβάνεται η ηµεροµηνία του Π.Σ. ΟΤΕ.
2.1.2.9 Με την καταχώρησή της, η αίτηση θα ελέγχεται αυτόµατα από το
σύστηµα, αλλά και από την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ ως προς τη
διεύθυνση.
2.1.2.9.1. Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, τότε η
αίτηση απορρίπτεται και ενηµερώνεται ο Τ.Π. από το Π.Σ. µε το
κατάλληλο µήνυµα απόρριψης αίτησης.
2.1.2.9.2. Εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, συνεχίζεται ο έλεγχος επιλεξιµότητας
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην §2.1.2.11 κατωτέρω.
2.1.2.10 Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα
αίτηση.
2.1.2.11 Ο Τ.Π. ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την επιλεξιµότητα ή τη µη
επιλεξιµότητα του ΑΝΤοΥΒ µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, σύµφωνα µε την §2.7
του παρόντος Παραρτήµατος.
2.1.2.12 Στην
περίπτωση επιλεξιµότητας, ο Τ.Π. ενηµερώνεται για την
προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία υλοποίησης της σύνδεσης του
αιτούµενου ΑΝΤοΥΒ, µέσω του Π.Σ ΟΤΕ
2.1.2.13 Εάν ο ΑΝΤοΥΒ δεν είναι επιλέξιµος, τότε η αίτηση απορρίπτεται και
ενηµερώνεται ο Τ.Π. από το Π.Σ. για τον λόγο µη επιλεξιµότητας. Οι
λόγοι απόρριψης του ΑΝΤοΥΒ περιγράφονται στην §2.7.2.1 του παρόντος
Παραρτήµατος.
2.1.2.14 Στην περίπτωση της επιλεξιµότητας, η αίτηση προωθείται για υλοποίηση
όπως περιγράφεται στην §2.6.2.
2.1.2.15 Ο Τ.Π. ο οποίος έχει ενηµερωθεί κατά το στάδιο της επιλεξιµότητας µέσω
του Π.Σ. για την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υλοποίησης και το
χρονικό παράθυρο 4 ωρών εντός του οποίου θα µεταβεί το συνεργείο στη
διεύθυνση του τελικού χρήστη, δύναται να παρευρίσκεται για τη
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δοκιµή/παραλαβή του ζεύγους σύνδεσης του ΑΝΤοΥΒ στην διεύθυνση
που έχει ορίσει να τερµατίσει ο ΑΝΤοΥΒ.
2.1.2.16 Ο ΟΤΕ πραγµατοποιεί µετρήσεις, από τον ΤΚΜ έως το σηµείο
τερµατισµού του ΑΝΤοΥΒ στη διεύθυνση του τελικού χρήστη σύµφωνα
µε την §2.5 του παρόντος Παραρτήµατος.
2.1.2.17 Την ηµέρα υλοποίησης ο ΟΤΕ, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενηµερώνει τον Τ.Π.
για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του ΑΝΤοΥΒ
2.1.2.18 Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του ΑΝΤοΥΒ, ακολουθείται η
διαδικασία παράδοσης/παραλαβής όπως περιγράφεται στη ∆ιαδικασία
Παράδοσης Παραλαβής ΤοΒ/ΤοΥΒ-Παράρτηµα 3.
2.1.2.19 Με την αποδοχή του ΑΝΤοΥΒ εκκινεί η χρέωσή του, σύµφωνα µε την
§2.8 του παρόντος Παραρτήµατος.
2.1.2.20 Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν αλλαγή ηµεροµηνίας υλοποίησης
αιτήσεων ΑΝΤοΥΒ περιγράφονται στην §2.3 του παρόντος
Παραρτήµατος.. Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ακυρώσεις αιτήσεων
ΑΝΤοΥΒ περιγράφονται στην §2.4 του παρόντος Παραρτήµατος..
2.2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΒ
2.2.1. Μετάβαση από ΕΝΤοΒ του Τ.Π.1 σε ΕΝΤοΥΒ του Τ.Π.
2.2.1.1 Ο Τ.Π. εισάγει στο Π.Σ. ΟΤΕ την αίτηση παροχής ΕΝΤοΥΒ µε τις εξής
επιλογές
Είδος Αίτησης: ΕΝΤοΒ σε ΕΝΤοΥΒ
Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης µε την οποία ο Τ.Π. δηλώνει υπεύθυνα ότι
είναι εξουσιοδοτηµένος να προχωρήσει σε διακοπή των υπηρεσιών ΕΝΤοΒ που
λαµβάνει ο πελάτης του για την τηλεφωνική του σύνδεση από τον Τ.Π.1
2.2.1.2 Ακολουθούνται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα 1.4.3.4 – 1.4.3.11 της § 1.4.3
(∆ιαδικασία Μετάβασης ΕΝΤοΒ σε ΕΝΤοΒ) του Παραρτήµατος 1.
2.2.1.3 Η υλοποίηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την §2.6.3 του παρόντος
Παραρτήµατος και ενηµερώνεται ο Τ.Π1 για τη διακοπή του ΕΝΤοΒ, µέσω
του Π.Σ. ΟΤΕ µε αυτόµατο αίτηµα κατάργησης του ΕΝΤοΒ που παρέχει
στον πελάτη του.
2.2.1.4 Ακολουθούνται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα § 1.4.3.13 - 1.4.3.16
(∆ιαδικασία Μετάβασης ΕΝΤοΒ σε ΕΝΤοΒ), του Παραρτήµατος 1,
2.2.1.5 Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν αλλαγή ηµεροµηνίας υλοποίησης
αιτήσεων ΕΝΤοΥΒ περιγράφονται στην §2.3.
2.2.1.6 Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ακυρώσεις αιτήσεων ΕΝΤοΥΒ
περιγράφονται στην §2.4.
2.2.1.7 Στην περίπτωση της µετάβασης ο Φανταστικός Αριθµός Βρόχου και ο
Φανταστικός Αριθµός Υποβρόχου είναι κοινός.
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2.2.2. Μετάβαση από ΧΚΠ του Τ.Π.1 σε ΕΝΤοΥΒ του Τ.Π.
2.2.2.1 Ο Τ.Π. εισάγει στο Π.Σ. ΟΤΕ την αίτηση παροχής ΕΝΤοΥΒ µε τις εξής
επιλογές :
Είδος Αίτησης: ΧΚΠ σε ΕΝΤοΥΒ
Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης µε την οποία ο Τ.Π. δηλώνει υπεύθυνα ότι
είναι εξουσιοδοτηµένος να προχωρήσει σε διακοπή των υπηρεσιών ΧΚΠ που
λαµβάνει ο πελάτης του για την τηλεφωνική του σύνδεση από τον Τ.Π.1.
Η «αίτηση µετατροπής ΧΚΠ σε ΕΝΤοYΒ» αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής
των παρεχόµενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών PSTN/ISDN, και κατά περίπτωση των
υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής/ΧΕΓ που τυχόν λαµβάνει, καθώς και των υπηρεσιών
ευρυζωνικής πρόσβασης του ΟΤΕ ή του Τ.Π1 (µέσω ΧΚΠ) και συνιστά καταγγελία
των σχετικών συµβάσεων τις οποίες ο συνδροµητής έχει συνάψει, των οποίων τα
έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν από την ηµεροµηνία παράδοσης του ΕΝΤοΥΒ.
2.2.2.2 Ο Τ.Π. αποστέλλει στον ΟΤΕ όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου ο
ΟΤΕ να µπορεί να ταυτοποιήσει τον συνδροµητή που έχει ΧΚΠ (ΑΦΜ ή
Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου σε περιπτώσεις όπου ο
συνδροµητής δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ, τηλεφωνικός αριθµός)
2.2.2.3 Ακολουθούνται τα βήµατα 2.1.1.2 - 2.1.1.15 της διαδικασίας παροχής
ΕΝΤοΥΒ
2.2.2.4 Η υλοποίηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την §2.6.4 (περίπτωση
ΕΝΤοΥΒ) του παρόντος Παραρτήµατος ενώ ενηµερώνεται ο Τ.Π1 για τη
διακοπή του ΧΚΠ, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ µε αυτόµατο αίτηµα κατάργησης
του ΧΚΠ που παρέχει στον πελάτη του.
2.2.2.5 Ακολουθούνται τα βήµατα §2.1.1.16 - 2.1.1.17 της διαδικασίας παροχής
ΕΝΤοΥΒ.
2.2.2.6 Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν αλλαγή ηµεροµηνίας υλοποίησης
αιτήσεων ΕΝΤοΥΒ περιγράφονται στην §2.3.
2.2.2.7 Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ακυρώσεις αιτήσεων ΕΝΤοΥΒ
περιγράφονται στην §2.4
2.2.3. Μετάβαση από ΕΝΤοΥΒ του Τ.Π.1 σε ΕΝΤοΥΒ του Τ.Π.
2.2.3.1 Ο Τ.Π. εισάγει στο Π.Σ. ΟΤΕ την αίτηση παροχής ΕΝΤοΥΒ µε τις εξής
επιλογές
2.2.3.2 Είδος Αίτησης: ΕΝΤοΥΒ σε ΕΝΤοΥΒ
2.2.3.3 Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης µε την οποία ο Τ.Π. δηλώνει υπεύθυνα
ότι είναι εξουσιοδοτηµένος να προχωρήσει σε διακοπή των υπηρεσιών
ΕΝΤοΥΒ που λαµβάνει ο πελάτης του για την τηλεφωνική του σύνδεση
από τον Τ.Π.1
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2.2.3.4 Στη συνέχεια ακολουθούνται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα 1.4.3.4 – 1.4.3.11
της §1.4.3 (∆ιαδικασίας Μετάβασης ΕΝΤοΒ σε ΕΝΤοΒ) του
Παραρτήµατος 1.
2.2.3.5 Η υλοποίηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την §2.6.7 (περίπτωση
ΕΝΤοΥΒ) του παρόντος παραρτήµατος ενώ ενηµερώνεται ο Τ.Π1 για τη
διακοπή του ΕΝΤοΥΒ, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ µε αυτόµατο αίτηµα
κατάργησης του ΕΝΤοΥΒ που παρέχει στον πελάτη του.
2.2.3.6 Στη συνέχεια ακολουθούνται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα §1.4.3.131.4.3.16 (∆ιαδικασία Μετάβασης ΕΝΤοΒ σε ΕΝΤοΒ), του Παραρτήµατος
1.
2.2.3.7 Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν αλλαγή ηµεροµηνίας υλοποίησης
αιτήσεων ΕΝΤοΥΒ περιγράφονται στην §2.3
2.2.3.8 Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ακυρώσεις αιτήσεων ΕΝΤοΥΒ
περιγράφονται στην §2.4
2.2.3.9 Στην περίπτωση της µετάβασης ο Φανταστικός Αριθµός Βρόχου και ο
Φανταστικός Αριθµός Υποβρόχου είναι κοινός.
Σε περίπτωση που το αίτηµα αφορά µετάβαση από ενεργό συνδροµητή Τ.Π., αφού ο Τ.Π. δέκτης
συµπληρώσει όλα τα στοιχεία του αιτήµατος, τότε πριν την υποβολή του ενηµερώνεται αυτόµατα
από το Π.Σ. ΟΤΕ µέσω ειδικού πεδίου σχετικά µε το είδος υπηρεσίας Χονδρικής που παρέχει ο
ΟΤΕ στον Πάροχο δότη και στη συνέχεια ο Τ.Π. δέκτης υποβάλει το αίτηµα έχοντας όλη την
αναγκαία πληροφορία.
2.3.

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ χρειαστεί να αλλάξει ηµεροµηνία κατασκευής του ΤοΥΒ, τότε θα πρέπει
να ενηµερώσει τον Τ.Π. µέσω του Π.Σ. για την νέα ηµεροµηνία υλοποίησης του ΤοΥΒ
τουλάχιστον 2 εργάσιµες ηµέρες πριν από την αρχική ηµεροµηνία υλοποίησης του ΤοΥΒ και
τουλάχιστον δύο (2) ΕΗ πριν τη νέα προγραµµατισµένη ηµέρα κατασκευής. Στο Π.Σ. ΟΤΕ θα
αναγράφεται τόσο η αρχική προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής του ΤοΥΒ, όσο και η νέα
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής του. Ειδικά στην περίπτωση παροχής ΑΝΤοYΒ, ο
Τ.Π. θα ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για το νέο προκαθορισµένο χρονικό παράθυρο
διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση
του ΑΝΤοΥΒ.
Σε περίπτωση αποτυχίας πραγµατοποίησης ενός προγραµµατισµένου ραντεβού ο Τ.Π.
ενηµερώνεται για τη νέα προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής την ίδια ηµέρα η οποία θα
απέχει τουλάχιστον δύο (2) ΕΗ απο την αρχική ηµεροµηνία.

2.4.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΒ/ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ
Για την ακύρωση αιτηµάτων παροχής από τον Τ.Π ισχύουν τα εξής :

ΧΤΠ 2017

88

2.4.1. Ο Τ.Π. καταθέτει το αίτηµα ακύρωσης παροχής ΤοΥΒ στο Π.Σ..
2.4.2. Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταθέσει αίτηµα ακύρωσης τουλάχιστον δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη (από το Π.Σ. ΟΤΕ) ή
συµφωνηµένη µε άλλο τρόπο ηµεροµηνία υλοποίησης της αίτησης παροχής του
ΤοΥΒ. Υποβολή αιτήµατος ακύρωσης σε χρόνο µικρότερο των 2 ΕΗ πριν την
προβλεπόµενη (από το Π.Σ. ΟΤΕ) ή συµφωνηµένη µε άλλο τρόπο ηµεροµηνία
υλοποίησης της αίτησης παροχής του ΤοYΒ, ενδεχοµένως να µην είναι δυνατόν
να υλοποιηθεί και να προκαλέσει διακοπή υπηρεσιών στον τελικό συνδροµητή η
οποία δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ
Οι λόγοι Κατάργησης είναι οι ακόλουθοι:

2.5.

•

Αίτηση κατάργησης του ΤοΥΒ από τον Τ.Π.

•

Αυτόµατη Κατάργηση λόγω αιτήµατος µετάβασης σε άλλο Τ.Π.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ∆ΟΚΙΜΕΣ

Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζεται η διαδικασία µετρήσεων των ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών του ΤοΥΒ κατά την παράδοση του.
2.5.1. Στην περίπτωση του ανενεργού ΤοΥΒ τα βήµατα που ακολουθούνται είναι:
I. Αποµόνωση του ανενεργού ΤοΥΒ
ΙΙ. Τοποθέτηση της ειδικής διάταξης µετρήσεων στο σηµείο οριοθέτησης στον ΤΚΜ.
IIΙIIΙ. Τοποθέτηση ειδικής διάταξης µετρήσεων στο σηµείο οριοθέτησης ΟΤΕ (εσκαλίτ) εφόσον
απαιτείται
IVIV. Εκτέλεση µετρήσεων µε χρήση της ειδικής διάταξης µετρήσεων στο σηµείο οριοθέτησης
στον ΤΚΜ
V. Αποθήκευση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων του ανενεργού ΤοΥΒ και µεταφορά τους
στο ΠΣ ΟΤΕ V. Αφαίρεση της ειδικής διάταξης µετρήσεων από το σηµείο οριοθέτησης ΟΤΕ
(εσκαλίτ) όπου αυτό έχει εφαρµογή και από το σηµείο οριοθέτησης στον ΤΚΜ
VI. Μικτονόµιση σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη διαδικασία της παρούσας Προσφοράς
(Παράδοση ΤοΥΒ, παρ. 2.6)
Στην περίπτωση που τα αποτελέσµατα των µετρήσεων είναι εκτός ορίων τότεαν είναι τεχνικά
εφικτό ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε επιλογή άλλου χάλκινου ζεύγους ΤοΥΒ

2.5.2. Στοιχεία µετρήσεων
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Τα στοιχεία ΤοΥΒ που θα παραδίδονται στον Τ.Π. θα είναι τα ακόλουθα:
Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ α αγωγού – γης (Rae)
•

Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ β αγωγού – γης (Rbe)

•

Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ α αγωγού - β αγωγού (Rab)

•

Μέτρηση των ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ α αγωγού – β αγωγού (Vξab)

•

Μέτρηση των ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ α αγωγού – γης (Vξae)

•

Μέτρηση των ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ β αγωγού – γης (Vξbe)

•

Μέτρηση της χωρητικότητας α αγωγού – β αγωγού (Cab)

•

Μέτρηση της χωρητικότητας α αγωγού – γης (Cae)

•

Μέτρηση της χωρητικότητας β αγωγού – γης (Cbe)

•

Μήκος ανενεργού ΤοΥΒ (LLLU) (km)

Οι αποδεκτές τιµές καλής λειτουργίας του ανενεργού ΤοΥΒ είναι οι ακόλουθες:
•

Αντίσταση µόνωσης (Rae, Rbe, Rab) ≥ 10 ΜΩ

•

Ξένες τάσεις (Vξab, Vξae, Vξbe) ≤ 0,5V

•

Χωρητικότητα α αγωγού – β αγωγού (Cab): έχει µέση τιµή περίπου 39nF/km

• Xωρητικότητα α αγωγού-γης (Cae) και χωρητικότητα β αγωγού-γης (Cbe): Η Cae δεν θα
διαφέρει από την Cbe κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. Συγκεκριµένα ο τύπος ελέγχου της
διαφοράς των δυο ανωτέρω µεγεθών είναι ο ακόλουθος:
|Cae-Cbe|/(Cae+Cbe)/2 ≤ 0,10
µε ακρίβεια δυο δεκαδικών ψηφίων (στρογγυλοποίηση στο δεύτερο σηµαντικό ψηφίο)
Όσον αφορά τις µετρήσεις αντίστασης µόνωσης, εφόσον η µετρούµενη τιµή είναι εντός ορίων
((Rae, Rbe, Rab) ≥ 10 ΜΩ), τότε αναγράφεται η ένδειξη ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ, αλλιώς αναγράφεται η
µετρούµενη τιµή. Σε όλα τα υπόλοιπα µεγέθη αναγράφεται η µετρούµενη τιµή. Σε ειδικά
διαµορφωµένο πεδίο αναγράφεται η ακρίβεια ή ο τύπος του µετρητικού οργάνου που
χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση, καθώς επίσης και το σηµείο από το οποίο γίνεται η µέτρηση.
Ειδικότερα για το στοιχείο «Μήκος ανενεργού ΤοΥΒ (LsubLLU)» αναγράφεται στο ίδιο πεδίο και ο
τρόπος υπολογισµού του µήκους ανενεργού υποβρόχου (π.χ. µέσω γεωγραφικού συστήµατος
πληροφοριών όπου η υποδοµή του βρόχου έχει ψηφιοποιηθεί, κατ’ εκτίµηση υπολογισµός µε
χρήση γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών, µέσω µετρήσεων TDR).
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω µετρήσεων καταχωρούνται από τον ΟΤΕ σε ειδικά διαµορφωµένα
προς το σκοπό αυτό πεδία στο Π.Σ. ΟΤΕ, σε σχετική εγγραφή έκαστης αίτησης. Σε κάθε
περίπτωση, ο ΟΤΕ δεσµεύεται να πραγµατοποιεί πριν την παράδοση ενός ΑΝΤοΥΒ τις ίδιες
µετρήσεις που πραγµατοποιεί και στην περίπτωση ενεργοποίησης δικών του συνδροµητών.
Στην περίπτωση που τα αποτελέσµατα είναι εκτός ορίων τότε αν είναι τεχνικά εφικτό ακολουθείται
η ίδια διαδικασία µε επιλογή άλλου χάλκινου ζεύγους ΤοΥΒ. Εάν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων
παραµένουν εκτός ορίων και µετά την επιλογή άλλου χάλκινου ζεύγους ΤοΥΒ και δεν υπάρχουν
εντός ορίων διαθέσιµα ζεύγη, τότε το αίτηµα θα µεταβαίνει στην ενιαία λίστα αναµονής και θα
καταλαµβάνει την πρώτη θέση στη σειρά προτεραιότητας για το συγκεκριµένο στοιχείο δικτύου.
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2.6.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2.6.1. Υλοποίηση ΕΝΤοΥΒ
2.6.1.1 Υλοποίηση ΕΝΤοΥΒ

Για την υλοποίηση της αίτησης ο ΟΤΕ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
Στην αποµικτονόµισή του αντίστοιχου βρόχου από τον ΚΚΜ,
Στην αποµικτονόµισή Κυρίου ∆ικτύου-Απερχοµένου ∆ικτύου Τελικού Συνδροµητή στον
ΤΚΜ (ΤΚΜ ΟΤΕ) και
Στη µικτονοµιση του Απερχοµένου ∆ικτύου Τελικού Συνδροµητή µε την αντίστοιχη θέση
(όριο) της οριολωρίδας του Τ.Π. στον ΤΚΜ ΟΤΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
τελευταία εργασία αποτελεί ο Τ.Π. να διαθέτει στο συγκεκριµένο ΤΚΜ ενεργή υπηρεσία
Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης για ΤοΥΒ (ΑΣ-ΥΒ) σύµφωνα µε όσα περιγράφονται
στο Παράρτηµα 12 της παρούσας.
2.6.2. Υλοποίηση ΑΝΤοΥΒ
Για την υλοποίηση της αίτησης ο ΟΤΕ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
Στη σύνδεση του ΑΝΤοΥΒ στην αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του Τ.Π. στον
ΤΚΜ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελευταία εργασία αποτελεί ο Τ.Π. να διαθέτει στο
συγκεκριµένο ΤΚΜ ενεργή υπηρεσία Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης για ΤοΥΒ (ΑΣΥΒ) σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στο Παράρτηµα 12 της παρούσας.
Στον τερµατισµό του ΑΝΤοΥΒ στον κατανεµητή του κτιρίου στη διεύθυνση του τελικού
χρήστη ή στο κουτί διακλάδωσης (χαλύβδινο) µετά τον ακραίο διακλαδωτή (box) του
κτιρίου.
2.6.2.1 Ο Τ.Π., ο οποίος έχει ενηµερωθεί µέσω Π.Σ. για την προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία υλοποίησης και το χρονικό παράθυρο 4 ωρών εντός του οποίου
θα µεταβεί το συνεργείο στη διεύθυνση του τελικού χρήστη, δύναται να
παρευρίσκεται για τη δοκιµή/παραλαβή του ζεύγους σύνδεσης του
ΑΝΤοΥΒ.
2.6.2.1.1. Εάν ο Τ.Π. δεν προσέλθει στο ραντεβού για την παραλαβή του
ζεύγους, ο ΟΤΕ εφόσον είναι εφικτό, κάνει τη σύνδεση – δοκιµή, και
επισηµαίνει στον Τ.Π. το παραδιδόµενο ζεύγος. Με ενηµέρωση του Π.Σ.
ΟΤΕ για την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα επισυνάπτεται
φωτογραφία του σηµείου επίσκεψης, συνοδευόµενη από τα στοιχεία του
τεχνικού τµήµατος την ηµεροµηνία, την ώρα επίσκεψης και τις
συντεταγµένες του σηµείου λήψης της φωτογραφίας. Η ανωτέρω
διαδικασία επισύναψης στο Π.Σ. ΟΤΕ φωτογραφίας του σηµείου
επίσκεψης θα εφαρµόζεται και στην περίπτωση που ο τεχνικός του ΟΤΕ
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δεν µπορέσει να εισέλθει στο κτίριο, οπότε η εργασία ολοκληρώνεται µε
ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ» και ο Τ.Π. χρεώνεται µε το αντίστοιχο τέλος
άσκοπης µετάβασης για παράδοση της υπηρεσίας.
2.6.2.2 Στην περίπτωση όπου υπάρξει νέα µετάβαση του συνεργείου στην ίδια
διεύθυνση του τελικού χρήστη, για τη δοκιµή/σύνδεση του ζεύγους, ο Τ.Π.
χρεώνεται τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου για παράδοση ΤοΥΒ.
2.6.2.3 Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας µέσω του Π.Σ.
ΟΤΕ για τη νέα ηµεροµηνία και το νέο προκαθορισµένο χρονικό παράθυρο
διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η
επίσκεψη για την υλοποίηση του ΑΝΤοΥΒ, η οποία θα απέχει από τρεις (3)
έως πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την πραγµατοποιηθείσα επίσκεψη. Το
χρονικό διάστηµα, από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του Π.Σ. ΟΤΕ για τη
νέα ηµεροµηνία επίσκεψης µέχρι την ηµεροµηνία που θα πραγµατοποιηθεί
η επίσκεψη για την υλοποίηση του ΑΝΤοΥΒ, θα υπολογίζεται ως
ανενεργός χρόνος, καθώς οφείλεται σε λόγους µη υπαιτιότητας ΟΤΕ, µε την
προϋπόθεση ότι η επίσκεψη για την υλοποίηση του αιτήµατος θα
πραγµατοποιηθεί εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών. Αυτό ισχύει κάθε
φορά που απαιτείται νέο ραντεβού λόγω κλειστού κτιρίου.
2.6.2.4 Στη περίπτωση που κατά την προγραµµατισµένη επίσκεψη υλοποίησης
ΑΝΤοYΒ, ο τεχνικός του ΟΤΕ βρει για δεύτερη φορά το οίκηµα κλειστό,
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην §2.6.2.1.1.
2.6.2.5 Σε περίπτωση που ο τεχνικός του ΟΤΕ βρει για τρίτη φορά κλειστό το
οίκηµα, η αίτηση ΑΝΤοYΒ «παγώνει» στα Π.Σ. ΟΤΕ για 10 ΕΗ, ώστε να
µη µετράει ο χρόνος, και η αίτηση αλλάζει κατάσταση σε «Επιστροφή
Αίτησης από τα συνεργεία»
2.6.2.6 Ο Τ.Π. εντός 10 εργασίµων ηµερών δύναται είτε να ακυρώσει την εν λόγω
αίτηση είτε να ζητήσει εκ νέου την υλοποίησή της.
a) Στην περίπτωση όπου ο Τ.Π. εντός του εν λόγω 10 ηµέρου αιτηθεί εκ
νέου υλοποίηση το αίτηµα παροχής ΑΝΤοΥΒ, αντιµετωπίζεται ως
νέο αίτηµα, και εκκινούν εκ νέου οι χρόνοι υλοποίησης σύµφωνα µε
το Παράρτηµα 4, χωρίς να περιλαµβάνεται εκ νέου το διάστηµα για
τον έλεγχο επιλεξιµότητας (πέντε εργάσιµες ηµέρες)
b) Στην περίπτωση όπου ο Τ.Π. εντός του εν λόγω 10 ηµέρου δεν
αιτηθεί ακύρωση ή εκ νέου υλοποίηση, τότε το Π.Σ. ΟΤΕ δηµιουργεί
αυτόµατα αίτηση ακύρωσης
2.6.3. Υλοποίηση Μετάβασης ΕΝΤοΒ σε ΕΝΤοΥΒ
Για την υλοποίηση της µετάβασης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
∆ιακοπή ΤοΒ από ΚΚΜ
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Αποµικτονόµηση ζεύγους από κύριο δίκτυο ΤΚΜ ΟΤΕ και σύνδεσή του στο
Καλώδιο του Τ.Π.. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελευταία εργασία
αποτελεί ο Τ.Π. να διαθέτει στο συγκεκριµένο ΤΚΜ ενεργή υπηρεσία
Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης για ΤοΥΒ (ΑΣ-ΥΒ) σύµφωνα µε όσα
περιγράφονται στο Παράρτηµα 12 της παρούσας.
2.6.4. Υλοποίηση Μετάβασης ΧΚΠ σε ΕΝΤΟΥΒ
Για την υλοποίηση της µετάβασης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
∆ιακοπή ΧΚΠ από ΚΚΜ
Αποµικτονόµιση του αντίστοιχου βρόχου από ΚΚΜ
Αποµικτονόµισή του από τον ΤΚΜ (ΤΚΜ ΟΤΕ) και
Στη σύνδεσή του µε την αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του Τ.Π. στον ΤΚΜ ΟΤΕ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελευταία εργασία αποτελεί ο Τ.Π. να διαθέτει στο
συγκεκριµένο ΤΚΜ ενεργή υπηρεσία Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης για ΤοΥΒ (ΑΣΥΒ) σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στο Παράρτηµα 12 της παρούσας.

2.6.5. Υλοποίηση Μετάβασης ΕΝΤοΥΒ σε ΕΝΤοΥΒ
Για την υλοποίηση της µετάβασης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
Στον ΤΚΜ ΟΤΕ, αποµικτονόµιση ζεύγους από το καλώδιο του Τ.Π.1 και
µικτονόµιση του στο καλώδιο του Τ.Π..
2.7.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΒ / ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
2.7.1. Μετά την κατάθεση του αιτήµατος παροχής ΤοΥΒ από τον Τ.Π. και σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες διαδικασίες, ο ΟΤΕ οφείλει να ενηµερώσει, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ,
τον Τ.Π. σχετικά µε την απόρριψη ή όχι του αιτήµατος, εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. Ειδικότερα στην περίπτωση
αιτήµατος ΑΝΤοΥΒ η προθεσµία αυτή αυξάνεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Ο
ΤοΥΒ θεωρείται επιλέξιµος όταν δεν συντρέχει περίπτωση απόρριψης της σχετικής
αίτησης σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
2.7.2. Οι λόγοι απόρριψης του αιτήµατος τοπικού υποβρόχου είναι περιοριστικά οι
κάτωθι:
2.7.2.1 Για ΑΝΤοΥΒ:
1. Έλλειψη απερχόµενου δικτύου
2. ∆/νση εκτός ορίου KV συνεγκατάστασης
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3. Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή σε µη ολοκληρωµένη οικοδοµή
4. Μη εξεύρεση του αιτούντα ή άλλου προσώπου αντ’ αυτού
5. Πληµµελή ή ανακριβή στοιχεία αίτησης
6. Αυθαίρετο Οίκηµα
7. ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ και
δεν προβλέπεται κατασκευή νέας υποδοµής βάσει εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ
8. ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ και
δεν έγινε αποδεκτό το αντίτιµο κατασκευής βάσει τιµολογιακής πολιτικής ΟΤΕ.
9. Λανθασµένη δ/νση
10. Ασαφής δ/νση
11. Ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη, στην οποία καταλήγει
το καλώδιο του ΟΤΕ

Αιτήµατα ανενεργού υποβρόχου για τα οποία δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει
στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ, είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν στις περιπτώσεις όπου
προβλέπεται κατασκευή υποδοµής βάσει της εκάστοτε εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ. Για τις
κατασκευές αυτές ορίζεται σχετικό ποσόν από τον ΟΤΕ, το οποίο βαρύνει τον ΤΠ. Η
σχετική διαδικασία και το εκάστοτε οριζόµενο ποσόν για την κατασκευή των ως άνω
υποδοµών τηρούν την αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των αιτηµάτων χονδρικής και
λιανικής και δηµοσιεύονται στους αντίστοιχους ιστότοπους του ΟΤΕ, ο οποίος ενηµερώνει
τους ΤΠ, την ΕΕΤΤ και το κοινό για τυχόν αλλαγή της παραπάνω διαδικασίας και του
ποσού των παραπάνω κατασκευών δύο µήνες πριν την αλλαγή µε σχετική δηµοσίευσή τους
στους παραπάνω ιστοτόπους του

Ειδικά για τα αιτήµατα που δεν µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα λόγω έλλειψης
απερχοµένου δικτύου, εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

Αιτήµατα κατασκευής υποβρόχων, στα οποία υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην
τοποθεσία του πελάτη του Τ.Π., αλλά όσον αφορά την επιλεξιµότητα ή µη του υποβρόχου
χαρακτηρίζονται ως ελλείψει δικτύου, θα παραµένουν σε εκκρεµότητα µαζί µε τα
αντίστοιχα αιτήµατα πελατών λιανικής του ΟΤΕ. Για τα εν λόγω εκκρεµή αιτήµατα τηρείται
σειρά προτεραιότητας και η αντίστοιχη διαχείρισή τους γίνεται κατά ενιαίο τρόπο, µόλις
διατεθεί ή απελευθερωθεί
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παραµένουν σε αναµονή, για χρονικό διάστηµα δύο µηνών µετά την παρέλευση του οποίου,
θα γίνεται αυτόµατη διαγραφή τους. Για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε αναµονή δεν
θα προσµετρώνται SLA χρόνοι. Περίπτωση ακύρωσης εκκρεµούς αιτήµατος από τον Τ.Π.
δεν επιφέρει κανένα κόστος. Αντίθετα, εάν ο Τ.Π. ακυρώσει αίτηµα µετά την ειδοποίηση
από τον ΟΤΕ µέσω του ΠΣ ΟΤΕ ότι βρέθηκε ο σχετικός πόρος, ο ΟΤΕ θα χρεώσει τον
πάροχο µε το αντίστοιχο τέλος ακύρωσης της αίτησης.

Αιτήµατα κατασκευής υποβρόχων τα οποία όσον αφορά την επιλεξιµότητα ή µη του βρόχου
χαρακτηρίζονται ως ελλείψει δικτύου για τα οποία απαιτείται ειδική κατασκευή θα
διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα υπόλοιπα αιτήµατα ελλείψει δικτύου και θα
παρακολουθούνται ξεχωριστά δεδοµένου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών
απαιτείται εργολαβία για την ικανοποίηση των αιτηµάτων και συνεπώς το αίτηµα δεν
µπορεί να υλοποιηθεί άµεσα ούτε µπορεί να υπάρχει δέσµευση ως προς το χρόνο
υλοποίησης. Τα σχετικά αιτήµατα θα παραµένουν σε αναµονή, για χρονικό διάστηµα έξι
µηνών µετά την παρέλευση του οποίου, θα γίνεται αυτόµατη διαγραφή τους. Για όσο
χρονικό διάστηµα παραµένουν σε αναµονή δεν θα προσµετρώνται SLA χρόνοι.

Για τις ως άνω περιπτώσεις ο ΟΤΕ θα παρέχει στην ΕΕΤΤ στιγµιότυπο της κατάστασης των
αιτηµάτων, διαµέσου σχετικής αναφοράς που θα λαµβάνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. H
αναφορά θα επικαιροποιείται ανά εβδοµάδα.

Οι Τ.Π. θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη σειρά των ανωτέρω αιτηµάτων στην
ενιαία λίστα µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, µε κατάλληλη επιλογή του αιτήµατος ΑΝΤοΥΒ
Επιπρόσθετα, θα έχουν τη δυνατότητα µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να βλέπουν σε ενιαία λίστα το
σύνολο των εκκρεµών αιτηµάτων τους και τη σειρά προτεραιότητας του καθενός από αυτά.

Στην αίτηση υποβολής για την παροχή ανενεργού τοπικού υποβρόχου, σε περιπτώσεις που
απουσιάζει το ∆ιευθυνσιολόγιο (συνήθως ηµιαστικές ή αγροτικές περιοχές) και άρα η
∆/νση του πελάτη δεν µπορεί να προσδιοριστεί µοναδικά µέσω αναγραφής συγκεκριµένης
οδού, για την αποφυγή απορρίψεων αιτηµάτων ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης του
πελάτη πραγµατοποιείται µε χρήση της εφαρµογής google maps (η οποία θα αποτελεί
ενσωµατωµένο αντικείµενο του Π.Σ. ΟΤΕ). Μέσω αυτής της εφαρµογής θα δίνεται στο
χρήστη η δυνατότητα περιήγησης σε χάρτη, εισαγωγής των γεωγραφικών συντεταγµένων

ΧΤΠ 2017

95

θέσης (γεωγραφικό µήκος, πλάτος της εισόδου του κτιρίου), καθώς και τοποθέτησης σε
αυτόν του σηµείου ενδιαφέροντος (δ/νση εισόδου του κτιρίου του πελάτη ΤΠ) µε
κατάλληλη σήµανση (pin).

Στην περίπτωση ΑΝΤοΥΒ σε νέες µονοκατοικίες / διπλοκατοικίες / µεζονέτες, οι οποίες
εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο από ακραίο διακλαδωτή ή κουτί διανοµής (box)
τοποθετηµένο σε στύλο, απαιτείται από την πλευρά του τελικού χρήστη η ύπαρξη
κατάλληλης υποδοµής στην οποία θα καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ το οποίο ξεκινά από
το box και καταλήγει στην εγκατάσταση του συνδροµητή.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο λιανικός πελάτης του Τ.Π. πρέπει να τοποθετήσει έναν ιστό
(χαλύβδινη σωλήνα κατάλληλης διατοµής) στα όρια της ιδιοκτησίας του ή να
χρησιµοποιείται η υποδοµή που κατασκευάζεται για τον Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με
τον τρόπο αυτό, το καλώδιο του ΟΤΕ που ξεκινά από το box που ευρίσκεται στο στύλο
(ύψους περίπου 5 µέτρων), χωρίς να διέρχεται από άλλες ιδιοκτησίες καταλήγει στον ιστό
του πελάτη που φτάνει σε παρόµοιο ύψος, ακολουθεί τον ιστό και τερµατίζει σε εσωτερικό
κατανεµητή / αντίστοιχο του χαλύβδινου (κατασκευής του τελικού πελάτη).
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτή η υποδοµή (κατάλληλος ιστός και κατάλληλο
σηµείο τερµατισµού) εντός της ιδιοκτησίας του τελικού καταναλωτή, η σύνδεση είναι
ανέφικτη, και το αίτηµα απορρίπτεται χωρίς ευθύνη του ΟΤΕ. Ο Τ.Π. τότε ενηµερώνεται µε
ειδικό κωδικό απόρριψης µε αιτιολογία «ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του
τελικού πελάτη» και χρεώνεται µε «άσκοπη µετάβαση συνεργείου ΟΤΕ για παράδοση
ΑΝΤοΥΒ» µε το σχετικό τέλος. Ο Τ.Π. θα πρέπει να καταθέτει εκ νέου το αίτηµα, µόνον
εφόσον βεβαιωθεί ότι ο τελικός πελάτης έχει κατασκευάσει την απαραίτητη υποδοµή.

2.7.2.2 Για ΕΝΤοΥΒ:
1. Ανακριβή στοιχεία αίτησης,
2. Αδυναµία δικτύου σύνδεσης (PCM ή Φ/Σ) και έλλειψη δικτύου χαλκού στο
απερχόµενο δίκτυο
3. ∆ιεπιλογική σύνδεση (για BRA DDI, PRA ISDN, C2Β).
4. Πολλαπλός συνδροµητικός αριθµός (MSN)
5. Ειδική φύση σύνδεσης (κοινόχρηστη σύνδεση, κλπ)

ΧΤΠ 2017

96

6. ∆ιεύθυνση λειτουργίας σύνδεσης εκτός ορίων ΤΚΜ όπου έχει λάβει ο Τ.Π.
Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση.
7. Αδυναµία δικτύου σύνδεσης (µετρήσεις εκτός ορίων)
2.7.2.3 Για κάθε είδους αίτηµα (ενεργό ή ανενεργό):
1. Μη ολοκληρωµένη προγενέστερη αίτηση από άλλον Τ.Π.
2. Έλλειψη ελεύθερου ζεύγους στο ΕΣΚ ή ΕΣΚΤ του Τ.Π. ή έλλειψη ελεύθερου ζεύγους
στην οριολωρίδα του Παρόχου εντός του ΤΚΜ σε περίπτωση αποµακρυσµένης
συνεγκατάστασης στον ΤΚΜ για Vectoring.
3. Έλλειψη αποµακρυσµένης συνεγκατάστασης στον ΤΚΜ ΟΤΕ
Ειδικά για την περίπτωση απόρριψης αιτήµατος ΤοΥΒ λόγω «µη ολοκληρωµένης αίτησης
από άλλον Τ.Π.», ο ΟΤΕ, παράλληλα µε την ειδοποίηση απόρριψης της αίτησης,
ενηµερώνει τον Τ.Π. µέσω του ΠΣ ΟΤΕ για τον Τ.Π. στον οποίο έχει γίνει το αίτηµα ΤοΥΒ
που εκκρεµεί.
2.7.3. Ο ΟΤΕ οφείλει να ενηµερώνει µέσω του Π.Σ. του OTE τον Τ.Π. για τους λόγους
απόρριψης και για τυχόν εναλλακτικές δυνατότητες υλοποίησης του αιτήµατός του
το αργότερο εντός 3 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής του
σχετικού αιτήµατος ΕΝΤοΥΒ, ενώ για τις περιπτώσεις αιτηµάτων ΑΝΤοΥΒ η
αντίστοιχη προθεσµία είναι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
αποστολής του σχετικού αιτήµατος.
2.7.4. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες κατά τη διαδικασία της
επιλεξιµότητας ο ΟΤΕ δεν θα ήταν σε θέση ή δεν όφειλε να γνωρίζει ή να ενεργήσει
έλεγχο αναφορικά µε το συγκεκριµένο λόγο απόρριψης. Οι λόγοι αυτοί είναι οι
ακόλουθοι:
1.
2.
3.
4.
5.

Αυθαίρετο οίκηµα
Λανθασµένη διεύθυνση
Ασαφής διεύθυνση
Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή µη ολοκληρωµένη οικοδοµή
∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του
ΤΠ και δεν προβλέπεται κατασκευή νέας υποδοµής βάσει εµπορικής πολιτικής
ΟΤΕ

6. ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του
ΤΠ και δεν έγινε αποδεκτό το αντίτιµο κατασκευής

βάσει τιµολογιακής

πολιτικής ΟΤΕ.
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7.

Μη εξεύρεση του αιτούντα ή άλλου προσώπου αντ΄ αυτού στις περιπτώσεις που
απαιτείται, σύµφωνα µε την παρ. 2.6.2 του παρόντος παραρτήµατος.
8. Ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη στην οποία
καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ
9. Αδυναµία δικτύου σύνδεσης (µετρήσεις εκτός ορίων)
Η αδεσµοποίητη πρόσβαση στον ΤοΥΒ δεν είναι δυνατή για υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας ή/ και
έκτακτης ανάγκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει εγγράφως την ΕΕΤΤ για τους
λόγους απόρριψης των σχετικών αιτηµάτων.
2.8.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Για την ηµεροµηνία έναρξης χρεώσεων ισχύουν τα εξής:
Η χρέωση κάθε επιµέρους ΤοΥΒ αρχίζει εφόσον ο ΤοΥΒ γίνει αποδεκτός από τον
Τ.Π., από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα της ηµεροµηνίας παράδοσης του ΤοΥΒ,
η οποία ορίζεται µε τη διαδικασία Παράδοσης/Παραλαβής ΤοΥΒ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).
Στην περίπτωση κατάργησης του ΤοΥΒ και µετά την ολοκλήρωση της κατάργησης,
ως Ηµεροµηνία Αποχρέωσης ορίζεται η εποµένη ηµερολογιακή ηµέρα της
Ηµεροµηνίας Ολοκλήρωσης της κατάργησης του στο Π.Σ. ΟΤΕ.

2.9.

ΑΙΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Οι Τ.Π. έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν για την υπηρεσία ΤοΥΒ αίτηµα βελτίωσης
συγχρονισµού σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στο Παράρτηµα 26.

ΧΤΠ 2017

98

2.10.

ΦΟΡΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΒ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΟΧΟΥ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΟΧΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΒ/ΤΟΥΒ
3.1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Ο Τ.Π. οφείλει, εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που ο ΟΤΕ τον ενηµέρωσε µέσω
του Π.Σ. ΟΤΕ για την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του ToB/ToYB (σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα Παραρτήµατα 1 και 2), να τον ελέγξει µε τα συστήµατα εποπτείας & διαχείρισης
που διαθέτει. Ο χρόνος από την έναρξη των 3 ΕΗ για την παραλαβή και µέχρι να δηλώσει ο Τ.Π.
«Μη αποδοχή Βρόχου» θεωρείται ανενεργός χρόνος και δεν υπολογίζεται στο SLA. Αφού
παρέλθουν οι 3 ΕΗ εντός των οποίων ο Τ.Π. έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τον ToB/ToYB, και ο
Τ.Π. δε δηλώσει «Μη αποδοχή Βρόχου», γίνεται αυτόµατη αποδοχή του ToB/ToYB από την
ηµεροµηνία που ο ΟΤΕ τον ενηµέρωσε µέσω του Π.Σ..
Ο Τ.Π. εφόσον εντός των 3 ΕΗ διαπιστώσει ότι ο ToB/ToYB:
•

Λειτουργεί καλώς, δηλώνει στο ΠΣ «Αποδοχή Βρόχου».

•

∆εν λειτουργεί καλώς, ελέγχει αν η δυσλειτουργία είναι στην περιοχή ευθύνης του.
Σε περίπτωση που δεν διαπιστώσει δυσλειτουργία στην περιοχή ευθύνης του,
δηλώνει στο Π.Σ. «Μη Αποδοχή Bρόχου», και παράλληλα καταγράφει σε ειδικό
πεδίο στο ΠΣ ΟΤΕ τις υπηρεσίες που θα παρέχονται (εν δυνάµει) στον συνδροµητή:
A. Πεδίο: Τηλεφωνία, ∆υνατές τιµές (επιλογές) Πεδίου: ΟΧΙ, PSTN,
ISDN
B. Πεδίο: xDSL, ∆υνατές τιµές (επιλογές) Πεδίου: {ΟΧΙ, ADSL, VDSL,
ADSL over PSTN, ADSL over ISDN, VDSL over PSTN, VDSL over
ISDN, ΑΛΛΟ}
Εάν θα παρέχει υπηρεσία VoIP στον συνδροµητή τότε στο πεδίο τηλεφωνία
δηλώνεται
η
τιµή
ΟΧΙ
και
επιλέγεται
το
κατάλληλο
xDSL.
Οι τιµές των ανωτέρω πεδίων όπως και όλες οι πληροφορίες που καταχωρεί ο Τ.Π.
στη διαδικασία «Μη Αποδοχής Βρόχου/Υποβρόχου» αποθηκεύονται και
προωθούνται στα κατάλληλα πληροφοριακά συστήµατα του ΟΤΕ ώστε να είναι
διαθέσιµες σε όλους τους τεχνικούς του ΟΤΕ που συµµετέχουν στη διαδικασία
παράδοσης του ToB/ToYB.

3.2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

Το τεχνικό προσωπικό του ΟΤΕ προβαίνει σε έλεγχο του ToB/ToYB.
Μετά τον έλεγχο του ToB/ToYB, και το αργότερο εντός δύο (2) ΕΗ από την ηµεροµηνία
καταχώρησης στο Π.Σ. από τον Τ.Π. της «Μη Αποδοχής Bρόχου/Υποβρόχου», ο Τ.Π.
ενηµερώνεται µέσω του ΠΣ από τον ΟΤΕ για τα ακόλουθα:
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•

Τη νέα ηµεροµηνία κατασκευής του ToB/ToYB, σε περίπτωση που η δυσλειτουργία
καταχωρηθεί υπαιτιότητας ΟΤΕ, η οποία τοποθετείται εντός δύο (2) ΕΗ από την
ενηµέρωση του Τ.Π..

•

Την υπαιτιότητα για τη δυσλειτουργία (δύναται να καταχωρηθεί σε βάρος του Τ.Π.
ή του ΟΤΕ).

Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία καταχωρηθεί στο Π.Σ. ως υπαιτιότητας ΟΤΕ, ο ΟΤΕ, αφού
προβεί στις απαραίτητες για την άρση της δυσλειτουργίας ενέργειες, ενηµερώνει εκ νέου τον Τ.Π.
µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την ηµεροµηνία που ολοκληρώθηκε η άρση.
Ο Τ.Π. δύναται εκ νέου, εντός 2 ΕΗ από την ηµεροµηνία που ο ΟΤΕ τον ενηµέρωσε µέσω του
ΠΣ ΟΤΕ για την άρση της δυσλειτουργίας ή την ηµεροµηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στο
Π.Σ. ΟΤΕ η δυσλειτουργία ως µη υπαιτιότητας ΟΤΕ, να τον ελέγξει µε τα συστήµατα εποπτείας &
διαχείρισης που διαθέτει. Ο χρόνος από την έναρξη των ως άνω 2 ΕΗ και µέχρι να δηλώσει εκ νέου
ο Τ.Π. «Μη αποδοχή Βρόχου/Υποβρόχου» θεωρείται ανενεργός χρόνος και δεν υπολογίζεται στο
SLA.
Αφού παρέλθουν οι 2 ΕΗ εντός των οποίων ο Τ.Π. έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τον
ToB/ToYB, και ο Τ.Π. δεν δηλώσει «Μη αποδοχή Βρόχου/Υποβρόχου», γίνεται αυτόµατη
αποδοχή του ToB/ToYB.
Ο Τ.Π. εφόσον εντός των 2 ΕΗ διαπιστώσει ότι ο ToB/ToYB:
•

Λειτουργεί καλώς, δηλώνει στο ΠΣ «Αποδοχή Βρόχου/Υποβρόχου».

•

∆εν λειτουργεί καλώς, ελέγχει αν η δυσλειτουργία είναι στην περιοχή ευθύνης του,
διενεργώντας τις µετρήσεις που περιγράφονται στην υπο-ενότητα 2.5.2.. Σε
περίπτωση που δεν διαπιστώσει δυσλειτουργία στην περιοχή ευθύνης του,
καταχωρεί στο Π.Σ. αίτηµα για συνδυαστικό ραντεβού, ακολουθώντας αναλογικά
τη «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ», που περιγράφεται στο Παράρτηµα 5 (§5.2.3.4,
§5.2.3.6-5.2.3.8) . Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία διαπιστωθεί στην περιοχή
ευθύνης του Τ.Π., ο Τ.Π. χρεώνεται µε το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος άσκοπης
µετάβασης/απασχόλησης συνεργείου για παράδοση Τοπικού Βρόχου/Υποβρόχου.
Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η δυσλειτουργία διαπιστωθεί στην περιοχή ευθύνης
του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ χρεώνεται µε το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης
συνεργείου για παράδοση Τοπικού Βρόχου/Υποβρόχου. Το ύψος του τέλους
άσκοπης µετάβασης συνεργείου για παράδοση Τοπικού Βρόχου/Υποβρόχου, εκτός
αν άλλως συµφωνηθεί από τα µέρη, ορίζεται στο ύψος των αντίστοιχων τελών που
χρεώνει ο ΟΤΕ τον Τ.Π., όπως εγκρίνεται ετησίως από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του
κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ.Σε περίπτωση που κάποια από τα αποτελέσµατα
των µετρήσεων ελέγχου παραµένουν εκτός ορίων και µετά την επιλογή άλλου
χάλκινου ζεύγους ΤοΒ/ΤοΥΒ και δεν υπάρχουν διαθέσιµα ζεύγη µε όλες τις
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µετρήσεις εντός ορίων, ανάλογα το είδος αιτήµατος διακρίνονται οι ακόλουθες
περιπτώσεις:
o Σε περίπτωση αιτήµατος ΑΝΤοΒ/ΑΝΤοΥΒ, το αίτηµα µεταβαίνει στην ενιαία
λίστα αναµονής «Ελλείψει δικτύου» και καταλαµβάνει την πρώτη θέση
προτεραιότητας για το συγκεκριµένο στοιχείο δικτύου.
o Σε περίπτωση αιτήµατος ΕΝΤοΒ/ΕΝΤοΥΒ, το αίτηµα απορρίπτεται µε λόγο
απόρριψης «Λόγω αδυναµίας δικτύου σύνδεσης (µετρήσεις εκτός ορίων)» και ο
βρόχος/υποβρόχος θα µικτονοµείται πάλι στο όριο του Τ.Π.1 (σύνδεση του
ΤοΒ/ΤοΥΒ στην αντίστοιχη θέση (όριο) της οριολωρίδας του Τ.Π. ∆ότη στο
ΚΚΜ/ΤΚΜ) που λειτουργούσε ο βρόχος πριν το αίτηµα παροχής
ΕΝΤοΒ/ΕΝΤοΥΒ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα προκύπτει χρέωση άσκοπης
µετάβασης για τα δύο µέρη (ΟΤΕ και Τ.Π. 2 που αιτήθηκε τον
ΕΝΤοΒ/ΕΝΤοΥΒ). Εφόσον το αίτηµα του βρόχου συνοδεύεται από αίτηµα
φορητότητας αριθµού, ο Τ.Π.2 (∆έκτης) οφείλει µετά την απόρριψη του
αιτήµατος του βρόχου να ακυρώσει και το αίτηµα φορητότητας αριθµού.
o Στην περίπτωση που ο ίδιος Τ.Π. 2 καταθέσει εκ νέου αίτηµα παροχής του ίδιου
βρόχου/υποβρόχου, το αίτηµα θα απορρίπτεται «Λόγω αδυναµίας δικτύου
σύνδεσης (µετρήσεις εκτός ορίων)» και ο Τ.Π. 2 θα έχει τη δυνατότητα να
καταθέσει για το συγκεκριµένο συνδροµητή αίτηµα παροχής ΑΝΤοΒ/ΑΝΤοΥΒ.
Ο ΟΤΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ποινικής ρήτρας
απόρριψης του ΤοΒ/ΤοΥΒ µετά την καταχώρηση του ως επιλέξιµου για τον
ανωτέρω λόγο απόρριψης αιτήµατος ΕΝΤοΒ/ΕΝΤοΥΒ.
Ως Ηµεροµηνία Παράδοσης του ToB/ToYB λογίζεται η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης / υλοποίησης
ή άρσης σε περίπτωση δυσλειτουργίας του ToB/ToYB, εκτός εάν η υπαιτιότητα για τη µη αποδοχή
στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αποδοχής υπήρξε του Τ.Π. Σε αυτή την περίπτωση ως
Ηµεροµηνία Παράδοσης του ToB/ToYB λογίζεται η ηµεροµηνία που ο ΟΤΕ ενηµέρωσε τον Τ.Π.,
µέσω του ΠΣ για την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του ToB/ToYB (σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα Παραρτήµατα 1 και 2),.
Οι χρόνοι SLA και οι αντίστοιχες ποινικές ρήτρες υπολογίζονται λαµβάνοντας την Ηµεροµηνία
Παράδοσης του ToB/ToYB, και αφαιρώντας τους ανενεργούς χρόνους για παράδοση του
ToB/ToYB.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. SLA TOB/TOYB
4.1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Χρόνος παράδοσης : Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα
αποστολής της αίτησης στον ΟΤΕ, µέχρι την ηµεροµηνία πλήρους υλοποίησής της, όπως αυτές
(ηµεροµηνίες) εµφανίζονται στα σχετικά πεδία αναζήτησης της αίτησης στο Π.Σ. ΟΤΕ.
Ανενεργός χρόνος SLA (parked time) : Είναι ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης παράδοσης ή
άρσης βλάβης, ο οποίος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ.
Πραγµατικός χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας µείον τον Ανενεργό
Χρόνο SLA.
Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault) : Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τις 07.20πµ της
πρώτης εργασίµου ηµέρας µετά την αναγγελία της βλάβης µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, µέχρι την ώρα που
θα εµφανιστεί η άρση της βλάβης στο Π.Σ. ΟΤΕ.
Πραγµατικός χρόνος άρσης βλάβης: Ο χρόνος άρσης βλάβης µείον ο ανενεργός χρόνος βλάβης
Ώρες εκτός λειτουργίας ΤοΒ/ΤοΥΒ (out of service) : Το χρονικό διάστηµα από την εισαγωγή της
αναγγελίας της βλάβης στο Π.Σ. ΟΤΕ, µέχρι την ώρα που θα εµφανισθεί στο Π.Σ. ΟΤΕ η άρση της
συγκεκριµένης βλάβης.
Συµφωνία βλαβών : Η συµφωνία µεταξύ ΟΤΕ & Τ.Π., για το συνολικό αριθµό των βλαβών που
ανήγγειλε ο Τ.Π., σε σχέση µε το συνολικό αριθµό βλαβών που διαχειρίστηκε ο ΟΤΕ και
οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
Εργάσιµες ηµέρες (ΕΗ) : Από την ∆ευτέρα έως και την Παρασκευή, πλην των επισήµων αργιών.
Εργάσιµες ώρες (ΕΩ) : Από 07.20 πµ έως 15.00 µµ
Ανεπίβλεπτο Κέντρο :

Το κέντρο εγκαταστάσεων ΟΤΕ, στο οποίο δεν υπάρχει τεχνικό

προσωπικό δικτύου και η επίβλεψη εργασιών καθώς και η διαχείριση τους γίνεται από
αποµακρυσµένο κεντρικό σηµείο.
Χρονικό Παράθυρο: Οι εργάσιµες ηµέρες και ώρες (όπως περιγράφονται παραπάνω), κατά τις
οποίες ο τεχνικός του ΟΤΕ προβαίνει σε άρση της βλάβης.

4.2.

ΓΕΝΙΚΑ

Η Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών Τοπικού Βρόχου/Υποβρόχου & Σχετικών Υπηρεσιών
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ισχύουσας προσφοράς και η παροχή της προϋποθέτει την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης της αντίστοιχης υπηρεσίας.
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α. Η συµφωνία µεταξύ ΟΤΕ και {ΟΝΟΜΑ Τ.Π.}, συνάπτεται κατ’εφαρµογή της υπ’ αριθµ.
792/07/22-12-2016 αποφάσεως της ΕΕΤΤ και περιγράφει τους βασικούς / ελάχιστους
υποχρεωτικούς όρους (ποιότητας / παραµέτρων υπηρεσιών) και τα χρονοδιαγράµµατα εντός των
οποίων, ο ΟΤΕ δεσµεύεται να παρέχει αδεσµοποίητη πρόσβαση σε ΤοΒ/ΤοΥΒ, καθώς και σε
συναφείς ευκολίες και να αποκαθιστά τις βλάβες στους ΤοΒ/ΤοΥΒ και τις σχετικές µε αυτούς
υπηρεσίες, καθώς και τους συγκεκριµένους τρόπους υπολογισµού του χρηµατικού ποσού το οποίο
δεσµεύεται να καταβάλει ο ΟΤΕ ως ποινική ρήτρα στον Τ.Π., σε περίπτωση µη προσήκουσας,
ιδίως µη έγκαιρης εκπλήρωσης της συµφωνηθείσας παροχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παρούσα προσφορά.
β. Συµφωνείται ρητά ότι η ποινική ρήτρα προβλέπεται για την περίπτωση της µη προσήκουσας,
ιδίως της µη έγκαιρης εκπλήρωσης της παροχής από τον ΟΤΕ, ήτοι στα προβλεπόµενα στην
παρούσα προσφορά χρονοδιαγράµµατα και µε τους προβλεπόµενους στην παρούσα προσφορά
όρους.
Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία, αφορούν εργάσιµες ηµέρες και ώρες
Η αίτηση/αναγγελία εισάγεται από τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ. Η αίτηση εισάγεται οποιαδήποτε
ηµέρα και ώρα (24 * 7 * 365)
Οι αιτήσεις/αναγγελίες που εισάγονται σε µη ΕΗ & ΕΩ (Εργάσιµες Ώρες), θεωρείται ότι
κατατέθηκαν την επόµενη ΕΗ.
4.3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευρείας διασποράς των αστικών κέντρων ΟΤΕ και
των Υπηρεσιών του, για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου
Υπηρεσιών ΤοΒ/ΤοΥΒ & Σχετικών Υπηρεσιών, τα αστικά κέντρα ΟΤΕ οµαδοποιήθηκαν σε
τέσσερεις ευρύτερες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1
Α/Α Περιοχές
Α/Κ ΟΤΕ
1
Α
Νοµοί: Αττικής, Θεσσαλονίκης
2
Β
Πρωτεύουσες Νοµών Ηπειρωτικής Ελλάδας
συµπεριλαµβανοµένων των Νοµών της Κρήτης
3
Γ/∆
Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις Α και
Β περιοχές
Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & ∆ του πίνακα 1, λόγω της έλλειψης απαραίτητων
προϋποθέσεων (όπως πχ. ανεπίβλεπτα κέντρα, µεγάλες αποστάσεις έδρας τµήµατος διαχείρισης
της βλάβης από τα κέντρα) οι ποινικές ρήτρες διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες ποινικές
ρήτρες στις περιοχές Α και Β.

4.4.

ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ»

Για τον υπολογισµό του χρόνου καθυστέρησης για τον οποίο οφείλεται ποινική ρήτρα κατ’
εφαρµογή της παρούσας, δεν υπολογίζεται το άθροισµα του χρόνου των συµβάντων τα οποία
αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα (δόλο ή /και αµέλεια) του ΟΤΕ, καθώς και αυτών
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που συνιστούν ανωτέρα βία, στην έννοια της οποίας, κατά τις συναφείς διατάξεις του νόµου,
συµπεριλαµβάνονται περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του
ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων µερών.
Ως συµβάντα τα οποία δύνανται να συνιστούν λόγο καθυστέρησης, τα οποία δεν οφείλονται σε
«υπαιτιότητα ΟΤΕ», ορίζονται τα παρακάτω:
4.4.1. Για την Παροχή των Υπηρεσιών:
1. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ
2. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ από τρίτους, αλλά επηρεάζει την
παροχή της σχετικής υπηρεσίας.
3. Μη ύπαρξη διαθεσιµότητας της υπηρεσίας λόγω προγραµµατισµένων εργασιών
σύµφωνα µε την ισχύουσα προσφορά.
4.

Μη έγκαιρη ή και καθόλου συνεργασία µε το προσωπικό του Τ.Π. ή του πελάτη του
Παρόχου, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ

5.

Ανωτέρα βία σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα

6.

Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ στο χώρο του Τ.Π. /πελάτη του, η
οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, στην περίπτωση που αυτό
είναι αναγκαίο για την παροχή της υπηρεσίας.
7. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ σε εγκατάσταση ευθύνης ΟΤΕ
(BOX, KV ή Ενδιάµεσο ΧΚ) από υπαιτιότητα τρίτου
4.4.2. Για την Άρση της Βλάβης των υπηρεσιών:
1. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ
2. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ από τρίτους, αλλά επηρεάζει την
παροχή της σχετικής υπηρεσίας
3. Ζηµιά που προκλήθηκε στο τερµατικό του πελάτη
4. Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγµένα δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ σε
end to end test

5.

Μη έγκαιρη ή και καθόλου συνεργασία µε το προσωπικό του Τ.Π. ή του πελάτη του
Τ.Π., η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ

6.

Ανωτέρα Βία σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα

7.

Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ στο χώρο του Τ.Π. /πελάτη του, η
οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, στην περίπτωση που αυτό
είναι αναγκαίο για την άρση της βλάβης.
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8. Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην
ισχύουσα προσφορά.
9.

Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ σε εγκατάσταση ευθύνης ΟΤΕ
(BOX, KV ή Ενδιάµεσο ΧΚ) από υπαιτιότητα τρίτου
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΒ/ΤΟΥΒ

4.5.

4.5.1. Χρόνοι Παράδοσης
Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι παράδοσης του
ΕΝΤοΒ/ΕΝΤοΥΒ.
Ο ΟΤΕ θα παραδίδει τους ΤοΒ/ΤοΥΒ στους πραγµατικούς χρόνους που φαίνονται στον πιο κάτω
Πίνακα 2:
Πίνακας 2
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
Α/
Α

ΧΡΟΝΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΤοΒ /ΤοΥΒ

ΣΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΗ
Α
1

Αίτηση

Β
παράδοσης

ΤοΒ/ΤοΥΒ

ή

Γ
Προς ΟΤΕ

µετάβασης
2

Παράδοση Ενεργού ΤοΒ (ΕΝΤοΒ)

8

Από την επόµενη ΕΗ του 1

3

Παράδοση Ανενεργού ΤοΒ (ΑΝΤοΒ)

12

Από την επόµενη ΕΗ του 1

4

Παράδοση ΕΝΤοΒ µε Φορητότητα

8

Από την επόµενη ΕΗ του 1

5

Μετάβαση

(χωρίς 8

Από την επόµενη ΕΗ του 1

µε 8

Από την επόµενη ΕΗ του 1

ΧΚΠ

σε

ΕΝΤοΒ

φορητότητα)
6

Μετάβαση

ΧΚΠ

σε

ΕΝΤοΒ

Φορητότητα
7

Μετάβαση ΕΝToB σε ΕΝToB

8

Από την επόµενη ΕΗ του 1

8

Παράδοση Ανενεργού ΤοΥΒ (ΑΝΤοΥΒ)

12

Από την επόµενη ΕΗ του 1

9

Παράδοση Ενεργού ΤοΥΒ (ΕΝΤοΥΒ)

10

Από την επόµενη ΕΗ του 1

10

Μετάβαση ΕΝToΥB σε ΕΝTοΒ

10

Από την επόµενη ΕΗ του 1

11

Μετάβαση ΕΝToΥB σε ΕΝTοΥΒ

10

Από την επόµενη ΕΗ του 1

12

Μετάβαση ΕΝToB σε ΕΝTοΥΒ

10

Από την επόµενη ΕΗ του 1

13

Μετάβαση ΧΚΠ σε ΕΝΤοΥΒ

10

Από την επόµενη ΕΗ του 1

14

Κατάργηση ΤοΒ

8

Από την επόµενη ΕΗ του 1

15

Κατάργηση ΤοΥΒ

10

Από την επόµενη ΕΗ του 1

16

Αλλαγή ορίου ΤοΒ (που δεν σχετίζεται µε 5
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βλάβη).
17

Αλλαγή ορίου ΤοYΒ (που δεν σχετίζεται 10

Από την επόµενη ΕΗ του 1

µε βλάβη).

4.5.2. Προβλέψεις
Για τους σκοπούς της παροχής προβλέψεων εκ µέρους των Τ.Π., ορίζονται συγκεκριµένες οµάδες
Α/Κ (η κάθε οµάδα περιλαµβανει περισσότερα του ενός Α/Κ), οι οποίες καλύπτουν µία ευρύτερη
περιοχή. Η οµάδα των Α/Κ ορίζεται ανάλογα µε τον αστικό ή αγροτικό χαρακτήρα της κάθε
περιοχής και ακολουθεί τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:
a. Μία οµάδα δύναται να περιλαµβάνει Α/Κ τα οποία εντάσσονται σε ίδια διοικητική
δοµή, π.χ. χρησιµοποιούν τους ίδιους πόρους, εξυπηρετούνται από τα ίδια τεχνικά
συνεργεία
b. Στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι προβλέψεις δύνανται να υποβάλλονται είτε ανά
δήµο είτε ανά οµάδα γειτονικών Α/Κ.
c. Σε µεγάλα αστικά κέντρα, πλην της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι προβλέψεις
δύνανται να υποβάλλονται είτε συνολικά για την πόλη, είτε ανά οµάδα γειτονικών
Α/Κ.
d. Στα µικρότερα αστικά κέντρα, οι προβλέψεις δύνανται να υποβάλλονται ανά
γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκουν.
Η λίστα µε την εν λόγω οµαδοποίηση των Α/Κ καταχωρείται στο ΠΣ ΟΤΕ.
Τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχονται αφορούν :
o Για τον ΤοΒ: Πλήθος νέων αιτηµάτων παροχής ΤοΒ ανά Τ.Π και ανά οµάδα Α/Κ.
o Για τον ΤοΥΒ: Πλήθος νέων αιτηµάτων παροχής ΤοΥΒ ανά Τ.Π. και ανά οµάδα Α/Κ .
o Κατανοµή των στοιχείων αυτών σε διάστηµα 12 µηνών, ανά µήνα για το πρώτο τρίµηνο και
ανά τρίµηνο για τον υπόλοιπο χρόνο.
o Οι προβλέψεις που λαµβάνονται υπόψη στην παρούσα συµφωνία σε ότι αφορά την
εξυπηρέτηση αιτηµάτων είναι οι προβλέψεις του εκάστοτε πρώτου τριµήνου.
o Υποβολή επικαιροποιηµένων προβλέψεων ανά τρίµηνο.
o Αποστολή στον ΟΤΕ των προβλέψεων ανά τρίµηνο και συγκεκριµένα:
Μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1
Απριλίου.
Μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Ιουλίου.
Μέχρι 15 Αυγούστου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1
Οκτωβρίου.
Μέχρι 15 Νοεµβρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1
Ιανουαρίου.
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Οι υποβαλλόµενες αιτήσεις εξυπηρετούνται σύµφωνα µε την ηµεροµηνία υποβολής τους στο Π.Σ.
ΟΤΕ, εφόσον το πλήθος των µηνιαίων αιτηµάτων ανά Τ.Π., Α/Κ, όπως ορίζονται πιο πάνω για τις
προβλέψεις, δεν διαφοροποιείται από τις αντίστοιχες µηνιαίες προβλέψεις µέχρι ποσοστού +10%
αυτών.
Ειδικά οι υποβαλλόµενες αιτήσεις µετάβασης ΤοΒ σε ΤοΥΒ εξυπηρετούνται σύµφωνα µε την
ηµεροµηνία υποβολής τους στο Π.Σ. ΟΤΕ, εφόσον το πλήθος των ηµερήσιων αιτηµάτων ανά Τ.Π,
δεν υπερβαίνει το ηµερήσιο ανώτατο όριο των 10 αιτηµάτων ανά Α/Κ ή των 10 αιτηµάτων ανά
ΤΚΜ για µέχρι 2 ΤΚΜ ανά Α/Κ.
Οι αιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν το όριο του +10% των αντίστοιχων µηνιαίων προβλέψεων, και
επιπλέον οι αιτήσεις ΤοΒ σε ΤοΥΒ οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που περιγράφεται
παραπάνω, δεν περιλαµβάνονται στη παρούσα συµφωνία και θα ικανοποιούνται στο συντοµότερο
δυνατό διάστηµα. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΟΤΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
ποινικής ρήτρας.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σ’ ένα τρίµηνο αντιστοιχούν σε ποσοστό
µικρότερο του 80% των αντίστοιχων προβλέψεων τριµήνου, τότε ο ΟΤΕ δύναται να τροποποιεί τις
προβλέψεις του Τ.Π. για το επόµενο τρίµηνο ως εξής:
Οι αναπροσαρµοσµένες συνολικές προβλέψεις για το επόµενο τρίµηνο ισούνται µε το άθροισµα
των αιτηµάτων που υποβλήθηκαν στο προηγούµενο τρίµηνο αυξηµένου κατά 20%, µε την
προϋπόθεση ότι ο αριθµός των τροποποιηµένων προβλέψεων είναι µικρότερος των προβλέψεων
που είχε κάνει ο Τ.Π.
Ο επιµερισµός των προβλέψεων ανά µήνα θα γίνει µε τον ακόλουθο τρόπο:
Πi = {Παν*Ππαρόχουi}/{Σ(Ππαρόχουi)}
Όπου
Πi : Η τροποποιηµένη πρόβλεψη για τον µήνα i
i : Ο µήνας i µε i=1-3
Παν : Οι αναπροσαρµοσµένες συνολικές προβλέψεις για το επόµενο τρίµηνο
Ππαρόχουi : Η αρχική πρόβλεψη του Τ.Π για τον µήνα i
Σηµειώνεται ότι τα σχετικά αιτήµατα ενός Τ.Π για συναφείς ευκολίες (πχ. παράδοση ΕΣΚ/ΕΣΚΤ)
θα πρέπει να συνάδουν µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του Τ.Π για παροχή ΤοΒ/ΤοΥΒ
Εάν ο Τ.Π. δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του εντός των ως άνω καθορισµένων προθεσµιών, τότε οι
αιτήσεις του δεν περιλαµβάνονται στη παρούσα συµφωνία και θα ικανοποιούνται στον
συντοµότερο δυνατό χρόνο.

4.5.3. Ποινικές ρήτρες
Ποινική Ρήτρα Υπέρβασης Πραγµατικού Χρόνου Παράδοσης
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Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης, όπως αποτυπώνεται στον
Πίνακα 2 της υποενότητας 4.5.1 του παρόντος Παραρτήµατος, του ΕΝΤοΒ και του ΕΝΤοΥΒ,
καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται ως
ακολούθως:
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π ανά ηµερολογιακό έτος και επί του ενεργού
αριθµού ΤοΒ/ ΤοΥΒ εκτός SLA (A) διακριτά για ΤοΒ / ΤοΥΒ. Ο ενεργός αριθµός ΤοΒ / ΤοΥΒ
ανά οµάδα Α/Κ εκτός SLA (Α) υπολογίζεται όπως πιο κάτω:
A = 90%[Σ{min(110%Πi, ATi)}+Π1-ΕΠ-ΠΕ]
Όπου :
Α :είναι ο ενεργός αριθµός ΤοΒ/ ΤοΥΒ εκτός SLA ανά έτος
i: είναι ο µήνας i µε i=1-12
Πi: είναι ο αριθµός των προβλέψεων του T.Π
ΑΤi: είναι ο αριθµός των υλοποιηµένων αιτηµάτων ΤοΒ που υποβλήθηκαν εντός του µήνα i µε
ηµεροµηνία κατασκευής εντός του υπό εξέταση ηµερολογιακού έτους
Π1: είναι ο αριθµός των παραδοθέντων ΤοΒ/ ΤοΥΒ εντός του υπό εξέταση ηµερολογιακού έτους
για τους οποίους οι αιτήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε προηγούµενα ηµερολογιακά έτη
ΕΠ: είναι ο αριθµός των ΤοΒ/ ΤοΥΒ που παραδόθηκαν εµπροθέσµως εντός του υπό εξέταση
ηµερολογιακού έτους
ΠΕ: ο αριθµός των παραδοθέντων ΤοΒ/ ΤοΥΒ των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν εντός του
προηγούµενου (από το υπό εκκαθάριση) έτους ως υπερβάλλουσες του 110% των αντίστοιχων
µηναίων προβλέψεων του Τ.Π. και οι οποίες ενεργοποιήθηκαν κατά το υπό εκκαθάριση έτος και ο
αριθµός των παραδοθέντων αιτηµάτων ΤοΒ σε ΤοΥΒ των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν εντός
του προηγούµενου (από το υπό εκκαθάριση) έτους ως υπερβάλλουσες του ηµερήσιου ανώτατου
ορίου και οι οποίες ενεργοποιήθηκαν κατά το υπό εκκαθάριση έτος
Εάν το Α είναι θετικό, τότε εφαρµόζονται οι ποινικές ρήτρες του πίνακα 3 για τις περιπτώσεις
2,3,5,6,7,8,9, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 του Πίνακα 2 και του Πίνακα 3α για τις περιπτώσεις
4, 10,11 του Πίνακα 2, κατά περίπτωση, για τον ενεργό αριθµό ΤοΒ/ ΤοΥΒ εκτός SLA. Ο ενεργός
αριθµός ΤοΒ/ ΤοΥΒ εκτός SLA ανά έτος αφορά αυτούς που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο χρόνο
καθυστέρησης.
Πίνακας 3 : ΕΝΤοΒ/ΕΝΤοΥΒ – Μετάβαση σε ΕΝΤοΒ/ΕΝΤοΥΒ- Κατάργηση ΤοΒ-Αλλαγή
Ορίου
Εργάσιµες Ηµέρες υπέρβασης
από τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης
Για την 1η-6η
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Ποινική Ρήτρα για τις
περιοχές Α&Β του
πίνακα 1
Το 5% του εφάπαξ
ΕΝΤοΒ, ΑΝΤοΒ,
ΕΝΤοΥΒ, ΑΝΤοΥΒ,
Κατάργησης ΤοΒ,
Αλλαγής Ορίου για κάθε
ΕΗ καθυστέρησης

Ποινική Ρήτρα για
τις περιοχές Γ&∆ του
πίνακα 1
Το 3% του εφάπαξ
ΕΝΤοΒ, ΑΝΤοΒ,
ΕΝΤοΥΒ, ΑΝΤοΥΒ,
Κατάργησης ΤοΒ,
Αλλαγής Ορίου για
κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
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Εργάσιµες Ηµέρες υπέρβασης
από τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης
Για την 7η-12η

Για την 13η και µετά

Ποινική Ρήτρα για τις
περιοχές Α&Β του
πίνακα 1
Το 10% του εφάπαξ
ΕΝΤοΒ, ΑΝΤοΒ,
ΕΝΤοΥΒ, ΑΝΤοΥΒ
,Κατάργησης ΤοΒ,
Αλλαγής Ορίου για κάθε
ΕΗ καθυστέρησης
Το 20% του εφάπαξ
ΕΝΤοΒ, ΑΝΤοΒ,
ΕΝΤοΥΒ, ΑΝΤοΥΒ,
Κατάργησης ΤοΒ,
Αλλαγής Ορίου για κάθε
ΕΗ καθυστέρησης

Ποινική Ρήτρα για
τις περιοχές Γ&∆ του
πίνακα 1
Το 6% του εφάπαξ
ΕΝΤοΒ, ΑΝΤοΒ,
ΕΝΤοΥΒ, ΑΝΤοΥΒ,
Κατάργησης ΤοΒ,
Αλλαγής Ορίου για
κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
Το 12% του εφάπαξ
ΕΝΤοΒ, ΑΝΤοΒ,
ΕΝΤοΥΒ, ΑΝΤοΥΒ,
Κατάργησης
ΤοΒ/Αλλαγής Ορίου
για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης

Ποινική Ρήτρα Απόρριψης του ΤοΒ/ΤοΥΒ µετά την καταχώρηση του ως επιλέξιµου
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΟΤΕ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης του Τ.Π για
ΤοΒ/ΤοΥΒ, ενώ έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της επιλεξιµότητας, καταπίπτει σε βάρος του ΟΤΕ
ποινική ρήτρα ετεροχρονισµένης ακύρωσης η οποία ισούται µε εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης.
Ο ΟΤΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω ποινικής ρήτρας αποκλειστικά
για τους εξής περιοριστικά αναφερόµενους λόγους:
α) Αυθαίρετο οίκηµα.
β) Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή µη ολοκληρωµένη οικοδοµή.
γ) ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του Τ.Π. και δεν
προβλέπεται κατασκευή νέας υποδοµής βάσει εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ
δ) ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του Τ.Π. και δεν
προβλέπεται κατασκευή νέας υποδοµής βάσει εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ
ε) Λανθασµένη διεύθυνση.
στ) Ασαφής διεύθυνση
ζ) Μη εξεύρεση του αιτούντα ή άλλου προσώπου αντ’ αυτού στις περιπτώσεις που απαιτείται,
σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του Παραρτήµατος 1, καθώς και την παράγραφο 2.6.2 του
Παραρτήµατος 2 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.
η) Ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη, στην οποία καταλήγει το
καλώδιο του ΟΤΕ.
θ) Αδυναµία ∆ικτύου Σύνδεσης (µετρήσεις εκτός ορίων).
∆εν θεωρείται ασαφής η διεύθυνση, η οποία αν και δεν περιέχει τα στοιχεία µιας τυπικής
διεύθυνσης (π.χ. οδό, αριθµό), λόγω µη ύπαρξης αυτών των στοιχείων, εντούτοις η διεύθυνση
εισόδου του κτιρίου του πελάτη Τ.Π. προσδιορίζεται µονοσήµαντα µε συντεταγµένες.
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4.6.

ΒΛΑΒΗ ΤΟΒ/ΤΟΥΒ
4.6.1. Χρόνοι Άρσης Βλάβης

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλάβη των ΤοΒ/ ΤοΥΒ το αργότερο στους πιο κάτω
πραγµατικούς χρόνους άρσης βλάβης:
Πίνακας 4 : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤοΒ / ΤοΥΒ
Τοπικός Βρόχος
Πλήρης Τοπικός Βρόχος
Πλήρης Τοπικός Υποβρόχος
Καλωδιακή Βλάβη
Καλωδιακή Βλάβη Εναερίου
∆ικτύου
Mirroring
στο
πλαίσιο
βλαβοδιαχείρισης

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης
1 ΕΗ
1 ΕΗ
3 ΕΗ από το χαρακτηρισµό της στο ΠΣ ΟΤΕ
3 ΕΗ από το χαρακτηρισµό της στο ΠΣ ΟΤΕ
2 EH από το αίτηµα του Τ.Π.

Άσκοπη µετακίνηση και απασχόληση προσωπικού του ΟΤΕ θα βαρύνει τον Τ.Π.
4.6.2. Ποινικές ρήτρες Βλαβών
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης (πίν. 4) του ΤοΒ/ΤοΥΒ,
για κάθε ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική
ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 5. Οι ποινικές ρήτρες
υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. και διακριτά για ΤοΒ / ΤοΥΒ. Ειδικά στις περιπτώσεις καλωδιακών
βλαβών, εάν η ενηµέρωση του Τ.Π, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 5, δεν πραγµατοποιηθεί εντός 2
ΕΗ από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αναγγελία της βλάβης, ο ΟΤΕ για κάθε ηµέρα
καθυστέρησης και µέχρι τον χαρακτηρισµό της βλάβης ως καλωδιακής στο ΠΣ ΟΤΕ χρεώνεται µε
την προβλεπόµενη ποινική ρήτρα.
Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ
των ΤοΒ/ΤοΥΒ, ως εξής:
Πίνακας 5 – ΕΝΤοΒ / ΕΝΤοΥΒ (στο 95% των αναγγελθεισών βλαβών µε καθυστέρηση όπου
εξαιρούνται αυτές µε την µικρότερη καθυστέρηση)
ΡΗΤΡΑ
Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου άρσης ΕΝΤοΒ/ΕΝΤοΥΒ για
των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ
τις περιοχές Α&Β του
πίνακα 1
1η -4η
Το 1/5 του µηνιαίου
µισθώµατος
ΕΝΤοΒ/ΕΝΤοΥΒ για
κάθε
ΕΗ
καθυστέρησης
ΧΤΠ 2017

ΕΝΤοΒ/ ΕΝΤοΥΒ για
περιοχές Γ&∆ του πίνακα 1

τις

Το
1/11
του
µηνιαίου
µισθώµατος ΕΝΤοΒ/ΕΝΤοΥΒ
για κάθε ΕΗ καθυστέρησης
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Για την 5η και µετά

Το 1/3 του µηνιαίου Το 1/5 του µηνιαίου µισθώµατος
µισθώµατος ΕΝΤοΒ/ ΕΝΤοΒ/ΕΝΤοΥΒ για κάθε ΕΗ
ΕΝΤοΥΒ για κάθε ΕΗ καθυστέρησης
καθυστέρησης

Στο ποσοστό 95%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες µε καθυστέρηση που
διαπιστωµένα δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ». Ποινικές ρήτρες αποδίδονται τόσο για τις
καθυστερηµένες βλάβες υπαιτιότητας ΟΤΕ όσο και υπαιτιοτητας Τ.Π. και θα υπολογίζονται σε
ετήσια βάση.
Οι ποινικές ρήτρες της διαδικασίας πιστοποίησης και αντιστοίχισης ορίων (κουδουνισµός) του
συνδετικού καλωδίου ΕΞΣΚ στο πλαίσιο βλαβοδιαχείρισης (mirroring) ορίζονται ως ακολούθως:
ΡΗΤΡΑ
Υπέρβαση
πραγµατικού
χρόνου
Για τις περιοχές Α&Β του
υλοποίησης διαδικασίας mirroring
πίνακα 1
Για κάθε ΕΗ καθυστέρησης
1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΥΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος
4.7.

Για τις περιοχές Γ&∆ του
πίνακα 1
1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΥΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ)

Η τακτοποίηση (εκκαθάριση) των ποινικών ρητρών γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Κεφάλαιο 4 (Οικονοµικοί Όροι) της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.
4.8.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ & ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην περίπτωση προγραµµατισµένων ή εκτάκτων εργασιών ΟΤΕ ισχύουν τα εξής :
Στις προγραµµατισµένες εργασίες εµπίπτουν : επεκτάσεις Κέντρων, µεταζεύξεις, αναβάθµιση του
συνδροµητικού δικτύου, καθώς και τυχόν διαδικασίες ελέγχου, µετρήσεων και συντήρησης
τοπικών βρόχων.
Στην αρµοδιότητα του ΟΤΕ εµπίπτει κάθε επέµβαση και τροποποίηση της κατάστασης των βρόχων
του δικτύου πρόσβασης.
Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα επεµβάσεων και διαµόρφωσης της κατάστασης των βρόχων για
λόγους αναβάθµισης των δυνατοτήτων του δικτύου πρόσβασης, υποστήριξης νέων ή υφιστάµενων
υπηρεσιών. Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα διεξαγωγής µετρήσεων και ελέγχων, χωρίς να
παρεµποδίζει ή να επηρεάζει δυσµενώς τις παρεχόµενες από τον Τ.Π. υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ θα καταβάλει τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να µειώνονται στο
ελάχιστο οι διακοπές πρόσβασης σε σηµεία του τοπικού Βρόχου.
Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για την διακοπή των υπηρεσιών πρόσβασης που µπορεί να προκληθεί από
εργασίες τρίτων (π.χ. έργα οδοποιίας ή δίκτυα τρίτων) ή λόγω έκτακτων συνθηκών.
Προγραµµατισµένες εργασίες από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, οι οποίες κρίνεται, µε
βάση τα δεδοµένα της επιστήµης και την κοινή πείρα ότι ενδέχεται να επηρεάσουν δυσµενώς τις
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υπηρεσίες που προσφέρει ο αντισυµβαλλόµενος, εκτελούνται υποχρεωτικά σε διαστήµατα εκτός
ωρών αιχµής. Ως διαστήµατα εκτός ωρών αιχµής ορίζονται οι επίσηµες αργίες καθώς και το
διάστηµα µεταξύ 24:00 και 06:00 των εργασίµων ηµερών. Ειδικότερα, για συγκεκριµένες
προγραµµατισµένες εργασίες, µικρής χρονικής διάρκειας, οι οποίες θα προβλέπονται στο παρόν
κείµενο, δίνεται η δυνατότητα να υλοποιούνται και σε εργάσιµες ώρες, µετά από την
προβλεπόµενη στην επόµενη παράγραφο πρότερη ενηµέρωση των Τ.Π., για τη φύση και τη
διάρκεια της εργασίας, έτσι ώστε να έχουν αυτοί τη δυνατότητα να ενηµερώσουν τους συνδροµητές
τους.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως µε fax τον αντισυµβαλλόµενο
τουλάχιστον 5 EH πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των προγραµµατισµένων
εργασιών. Η προθεσµία των 5 ΕΗ αυτή µπορεί κατ’ εξαίρεση να συντµηθεί µόνο σε αντικειµενικά
αιτιολογηµένες εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Ο αντισυµβαλλόµενος
οφείλει να επιβεβαιώσει άµεσα (και το αργότερο εντός 2ΕΗ ηµερών από την ηµεροµηνία
ενηµέρωσης, εκτός εάν πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης,
οπότε η αποστολή της επιβεβαίωσης γίνεται αµελλητί) ότι ενηµερώθηκε από το συµβαλλόµενο
µέρος. Η παραπάνω ενηµέρωση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
• Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί,
• Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της εργασίας,
• Προβλεπόµενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας,
• Πιθανές επιπτώσεις στη παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον ΟΤΕ,
• Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον Τ.Π και των υπηρεσιών που
παρέχει ο ΟΤΕ στον Τ.Π µέσω της Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης,
• Σχετική εργασία που πρέπει να πραγµατοποιήσει και το άλλο µέρος, εφόσον απαιτείται,
• Πιθανά προτεινόµενα µέτρα προστασίας και δοκιµές που θα πρέπει να πραγµατοποιήσει το
άλλο µέρος.
Σε µια προγραµµατισµένη εργασία είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ηµεροµηνία διεξαγωγής της ή
και να αναβληθεί. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους κάτωθι λόγους:
• Εµφάνιση έκτακτης εργασίας πριν την ηµεροµηνία διαξαγωγής της προγραµµατισµένης
εργασίας (π.χ. εµφάνιση καλωδιακής βλάβης πριν την ηµεροµηνία µεταγωγής των
συνδροµητών σε δίκτυο NGA. Στην περίπτωση αυτή η µεταγωγή των συνδροµητών
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια αποκατάστασης της καλωδιακής βλάβης, ώστε να
αποφεύγονται οι επαναλαµβανόµενες διακοπές των Υπηρεσιών),
• Τροποποίηση των προγραµµατισµένων εργασιών λόγω διαµαρτυριών,
• ∆ολιοφθορά ή επέµβαση τρίτου σε στοιχείου δικτύου (π.χ. KV, BOX) στο οποίο έχουν
ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθµισης,
• Ανωτέρα βία (π.χ. ακατάλληλες για την εκτέλεση των εργασιών καιρικές συνθήκες).
Ο Τ.Π. σε κάθε περίπτωση θα ενηµερώνεται άµεσα για την τροποποίηση της ηµεροµηνίας
διεξαγωγής της προγραµµατισµένης εργασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΒΛΑΒΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΒ/ΤΟΥΒ
5.1.

ΓΕΝΙΚΑ
Ο ΟΤΕ στα πλαίσια της συντήρησης του δικτύου διατηρεί τους βρόχους & υποβρόχους του
δικτύου πρόσβασης στην κατάσταση που απαιτείται για την υποστήριξη των παρεχόµενων
υπηρεσιών
Σε περίπτωση βλάβης στη λειτουργία του δικτύου του ΟΤΕ, η οποία οφείλεται αποδεδειγµένα
σε υπαιτιότητα του Τ.Π., ο ΟΤΕ θα αποζηµιωθεί πλήρως για τις δαπάνες αποκατάστασης της
εν λόγω βλάβης και για κάθε ζηµιά του, που θα προέρχεται από την εν λόγω βλάβη και θα έχει
ως αποτέλεσµα την διακοπή των υπηρεσιών του και την πρόκληση ζηµιών στις εγκαταστάσεις
του ή/και σε τρίτους.
Σε περίπτωση βλάβης στη λειτουργία του εξοπλισµού του Τ.Π., η οποία οφείλεται
αποδεδειγµένα σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ, ο Τ.Π. θα αποζηµιωθεί πλήρως για τις δαπάνες
αποκατάστασης της εν λόγω βλάβης και για κάθε ζηµιά του, που θα προέρχεται από την εν
λόγω βλάβη και θα έχει ως αποτέλεσµα την διακοπή των υπηρεσιών του και την πρόκληση
ζηµιών στις εγκαταστάσεις του ή/και σε τρίτους.
Η αναγγελία της βλάβης γίνεται από τον Τ.Π. µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην §5.2.1 του παρόντος παραρτήµατος. Στα πλαίσια της υποχρέωσης
συνεργασίας των µερών για την ταχεία και αποτελεσµατική άρση της βλάβης, ο Τ. Π. οφείλει
να προσδιορίσει το σηµείο της βλάβης εισάγοντας στο Π.Σ. του ΟΤΕ στοιχεία σχετικά µε το
συνολικό τµήµα1 του βρόχου/υποβρόχου που έλεγξε και το εικαζόµενο σηµείο βλάβης.
Αντίστοιχα πεδία στο Π.Σ ΟΤΕ θα πρέπει να συµπληρώνονται και από το τεχνικό τµήµα του
ΟΤΕ κατά τον έλεγχο και/ ή την αποκατάσταση της βλάβης, συµπεριλαµβανοµένων και των
κωδικών αποκατάστασης άρσης βλάβης.
Τα ως άνω στοιχεία τηρούνται µέχρι το τέλος της περιόδου εκκαθάρισης των ποινικών ρητρών
της σχετικής περιόδου, εκτός εάν εκκρεµεί διαδικασία επίλυσης διαφοράς, οπότε τηρούνται
µέχρι την επίλυση αυτής.
Το Π.Σ. του ΟΤΕ παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής µόνο των τυποποιηµένων παραµέτρων της
§5.3 του παρόντος παραρτήµατος, οι οποίες χαρακτηρίζουν µια βλάβη τοπικού
βρόχου/υποβρόχου, καθώς και πεδίο αποδοχής αποκατάστασης της βλάβης από τον Τ.Π. Οι εν
λόγω παράµετροι περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο στοιχεία αναφορικά µε: τη θέση βλάβης, τα
αίτια αυτής, τις απαιτούµενες εργασίες αποκατάστασης καθώς και τον υπαίτιο της βλάβης
(ΟΤΕ, ∆ικαιούχο Τ.Π., ή τρίτο), µε δυνατότητα ανάλυσης σε ελεύθερο κείµενο, το οποίο

1

Το κύκλωµα συνδροµητή – Τ. Π. διακρίνεται στα εξής τµήµατα:
1.Εσωτερική καλωδίωση συνδροµητή µέχρι το escalit / χαλύβδινο
2. Από το escalit / χαλύβδινο µέχρι τον Τοπικό Κατανεµητή Μικτονόµησης,
3. Από τον Τοπικό Κατανεµητή Μικτονόµησης µέχρι τον Κεντρικό Κατανεµητή ΟΤΕ,
4. Από το Κεντρικό Κατανεµητή ΟΤΕ µέχρι τον Ενδιάµεσο Κατανεµητή Παρόχων, (HDF)
5. Από τον Ενδιάµεσο Κατανεµητή Παρόχων του χώρου ΦΣ µέχρι το κέντρο του Παρόχου ή από τον Τοπικό
Κατανεµητή Μικτονόµησης µέχρι τις εγκαταστάσεις του Παρόχου στην περίπτωση υπηρεσίας ΑΣ ΥΒ.
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ορίζεται σε µέχρι 255 χαρακτήρες, τόσο από τους τεχνικούς του ΟΤΕ όσο και από τους
τεχνικούς του Τ.Π.
Σε κάθε περίπτωση τα µέρη έχουν αµοιβαία υποχρέωση συνεργασίας για την ελαχιστοποίηση
των χρόνων αποκατάστασης της βλάβης.
5.2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
5.2.1. Αναγγελία Βλάβης
5.2.1.1 Στην δήλωση βλάβης στα πεδία που έχουν δηµιουργηθεί, δηλώνονται οι υπηρεσίες
που παρέχονται (εν δυνάµει) στον συνδροµητή:
Ι. Για την περίπτωση δήλωσης βλάβης Βρόχου δηλώνονται κατ΄ελάχιστο οι ακόλουθες
πληροφορίες:
Α) Πεδίο: Τηλεφωνία, ∆υνατές τιµές (επιλογές) Πεδίου: {ΟΧΙ, PSTN, ISDN}
Β) Πεδίο: xDSL, ∆υνατές τιµές (επιλογές) Πεδίου: {ΟΧΙ, ADSL VDSL ΑΛΛΟ}
Γ) Πεδίο: Εγκατάσταση Οριολωρίδας ΦΣ, ∆υνατές τιµές (επιλογές) Πεδίου: {ΟΤΕ,
Τ.Π.}
∆) Πεδίο: Κατάσταση εξοπλισµού Τ.Π., ∆υνατές τιµές (επιλογές) Πεδίου:
{ΕΝΕΡΓΟΣ, ΠΡΟΣΩΡ. ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ},

ΙΙ. Για την περίπτωση δήλωσης βλάβης Υποβρόχου, δηλώνονται κατ΄ελάχιστο οι
ακόλουθες πληροφορίες:
Α) Πεδίο: Τηλεφωνία, ∆υνατές τιµές (επιλογές) Πεδίου: {ΟΧΙ, PSTN, ISDN}
Β) Πεδίο: xDSL, ∆υνατές τιµές (επιλογές) Πεδίου: {ΟΧΙ, ADSL VDSL, ΑΛΛΟ}
Γ) Πεδίο: Κατάσταση εξοπλισµού Τ.Π., ∆υνατές τιµές (επιλογές) Πεδίου:
{ΕΝΕΡΓΟΣ, ΠΡΟΣΩΡ. ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ}
∆) Πεδίο: Εναλλακτικό όριο ΕΞΣΚ ΤοΥΒ, ∆υνατές τιµές (επιλογές) Πεδίου: {Όριο
Παρόχου}. Το εν λόγω πεδίο είναι προαιρετικό και συµπληρώνεται από τον Τ.Π.
εφόσον επιθυµεί ο ΟΤΕ να πραγµατοποιήσει αλλαγή ορίου στον ΤΚΜ σε περίπτωση
που κατά τον έλεγχο της βλάβης ΤοΥΒ διαπιστώσει ότι δεν λαµβάνεται σήµα στον
ΤΚΜ από τις εγκαταστάσεις του Τ.Π.}
Εάν δίδεται υπηρεσία VoIP στο συνδροµητή τότε η τηλεφωνία είναι ΟΧΙ και επιλέγεται η
καταλληλη τιµή στο πεδίο xDSL.
Η τιµή ΑΛΛΟ στο πεδίο xDSL υποδηλώνει τεχνολογία xDSL διαφορετική του ADSL ή του
VDSL. Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δηλώσει την τιµή αυτή, και στο πεδίο Τηλεφωνίας έχει
δηλώσει την τιµή ΟΧΙ, τότε ακολουθείται πρώτα η διαδικασία των, §5.2.1.14, §5.2.1.14,
§5.2.1.15 και §5.2.1.16. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί βλάβη κατά τις προηγούµενες
διαδικασίες τότε η βλάβη κλείνει ως Υπαιτιότητα Τ.Π. και ισχύουν όσα αναφέρονται στην §0.
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Οι τιµές των παραπάνω πεδίων, όπως και όλες οι πληροφορίες που καταχωρεί ο Τ.Π στη
διαδικασία δήλωσης βλάβης, αποθηκεύονται και προωθούνται στα κατάλληλα πληροφοριακά
συστήµατα του ΟΤΕ, ώστε να είναι διαθέσιµες σε όλους τους τεχνικούς του ΟΤΕ που
συµµετέχουν στη διαδικασία άρσης της συγκεκριµένης βλάβης.
5.2.1.2 Ο Τ.Π. θα πρέπει να έχει συνεχώς τον εξοπλισµό του ενεργό, ώστε ο ΟΤΕ να
µπορεί να ανιχνεύσει σήµα από τις εγκαταστάσεις της Φ.Σ ή από τις εγκαταστάσεις
Παρόχου στην περίπτωση των υπηρεσιών ΑΣ και ΑΣ ΥΒ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που
για τεχνικούς λόγους προστασίας του εξοπλισµού αυτό δεν εφικτό. Οι περιπτώσεις αυτές είναι
οι ακόλουθες:
α) Ύπαρξη ξένων τάσεων
β) Βραχυκύκλωµα στο δίκτυο ευθύνης ΟΤΕ
Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται πρώτα η διαδικασία των, §5.2.1.13, §5.2.1.14, §5.2.1.15
και §5.2.1.16 Στην περίπτωση που δεν βρεθεί βλάβη κατά τις προηγούµενες διαδικασίες τότε η
βλάβη κλείνει ως Υπαιτιότητα Τ.Π. και ισχύουν όσα αναφέρονται στην §0. Σε όλες τις
υπόλοιπες περιπτώσεις βλάβης ακολουθείται πρώτα η διαδικασία της §5.2.1.12
5.2.1.3 Ο Τ.Π. πριν δηλώσει βλάβη στο Π.Σ. ΟΤΕ οφείλει να έχει πραγµατοποιήσει τους
σχετικούς ελέγχους στο δίκτυο ευθύνης του:
α) στον χώρο ΦΣ ή στις εγκαταστάσεις του Τ.Π. σε περίπτωση που λαµβάνει
υπηρεσία ΑΣ ή ΑΣ-ΥΒ της εν λόγω βλάβης ή/και
β) στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή για να διασφαλίσουν ότι η βλάβη δεν
εντοπίζεται στον συνδροµητή (εκτός ορίων ευθύνης ΟΤΕ).
5.2.1.4 Και στους δύο ελέγχους οφείλει να πραγµατοποιεί όλες τις κατάλληλες µετρήσεις
και ενέργειες ώστε το δίκτυο ευθύνης του Τ.Π. να επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών στον
συνδροµητή.
5.2.1.5 Στην περίπτωση που εντοπίζεται βλάβη σε τµήµα ευθύνης ΟΤΕ (ενδεικτικά:
ΤοΒ/ΤοΥΒ, ΚΚΜ, ΤΚΜ, ΕΣΚΤ, ΕΣΚ) γίνεται αναγγελία της βλάβης από τον Τ.Π..
5.2.1.6 Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται από τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ. Με την εισαγωγή
της στο σύστηµα η αναγγελία βλάβης λαµβάνει αυτόµατα µοναδικό αύξοντα αριθµό
πρωτοκόλλου. Ως ηµεροµηνία κατάθεσης θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία καταχώρησης στο ΠΣ
ΟΤΕ.
5.2.1.7 Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται 24 * 7 * 365
5.2.1.8 Η αναγγελία που εισάγεται σε µη ΕΗ & ΕΩ, υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την
επόµενη ΕΗ
5.2.1.9 Με την αναγγελία της βλάβης, ο Τ.Π. θα παρέχει στον ΟΤΕ όλες τις απαιτούµενες
πληροφορίες όπως συµπτώµατα βλάβης, µετρήσεις και ενέργειες που έχει ήδη
πραγµατοποιήσει, καθώς και τον εντοπισµό στο συνολικό κύκλωµα συνδροµητή – Τ.Π. τα
άκρα του τµήµατος που έλεγξε και το σηµείο που εικάζει ότι υπάρχει βλάβη σύµφωνα µε την
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ενότητα 5.1.του παρόντος Παραρτήµατος. Για τη διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας, ο
ΟΤΕ έχει διαµορφώσει σχετικό τυποποιηµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο θα συµπληρώνει ο
Τ.Π. και στο οποίο θα πρέπει, αφού αποµονωθεί ο ΤοΒ/ΤοΥΒ από την εσωτερική
καλωδίωση συνδροµητή να παραδώσει και τις ακόλουθες µετρούµενες τιµές:
1. Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ α αγωγού – γης (Rae)
2. Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ β αγωγού – γης (Rbe)
3. Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ α αγωγού – β αγωγού (Rab)
4. Μέτρηση των ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ α αγωγού – γης (Vξab)
5. Μέτρηση των ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ β αγωγού – γης (Vξae)
6. Μέτρηση των ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ α αγωγού – β αγωγού (Vξbe)
7. Μέτρηση της χωρητικότητας µεταξύ α αγωγού – β αγωγού (Cab)
8. Μέτρηση της χωρητικότητας µεταξύ α αγωγού – γης (Cae)
9. Μέτρηση της χωρητικότητας µεταξύ β αγωγού – γης (Cbe)

Οσον αφορά τις µετρήσεις αντίστασης µόνωσης, εφόσον η µετρούµενη τιµή είναι εντός ορίων
όπως αυτά περιγράφονται στην §5.2.1.16, τότε αναγράφεται η ένδειξη ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ, αλλιώς
αναγράφεται η µετρούµενη τιµή. Σε όλα τα υπόλοιπα µεγέθη αναγράφεται η µετρούµενη τιµή.
Σε ειδικά διαµορφωµένο πεδίο αναγράφεται η ακρίβεια ή ο τύπος του µετρητικού οργάνου που
χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση.
Εναλλακτικά, ο Τ.Π. µπορεί να υποβάλει το αποτέλεσµα µέτρησης ανακλασιµετρίας χρόνου
(Time Domain Reflectometry – TDR), αφού πρώτα αποµονώσει τον ΤοΒ/ΤοΥΒ από την
εσωτερική καλωδίωση του συνδροµητή, προκειµένου να τεκµηριώσει την ύπαρξη µιας βλάβης
και το εικαζόµενο σηµείο αυτής, εισάγοντας ταυτόχρονα στο Π.Σ. ΟΤΕ και την αντίστοιχη
καµπύλη TDR (σε µορφή εικόνας jpeg) η οποία θα απεικονίζει το σηµείο εµφάνισης της
βλάβης καθώς και την απόσταση του αποµονωµένου σηµείου οριοθέτησης του ΤοΒ/ΤοΥΒ.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου η φύση του προβλήµατος δεν υπαγορεύει αποµόνωση των
δύο µερών και η µέτρηση από το ένα σηµείο µπορεί να υποδείξει το σηµείο ευθύνης της
βλάβης. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
•
•
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•
•

Βραχυκύκλωµα µε ωµική αντίσταση µικρότερη της χιλιοµετρικής απόστασης του
πελάτη
Ανίχνευση ξένων τάσεων από το DSLAM (Vξab, Vξae, Vξbe )

5.2.1.10 Η παρακολούθηση της βλάβης γίνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, το οποίο
ενηµερώνεται άµεσα από το provisioning σύστηµα για την εξέλιξη της βλάβης (ηµεροµηνία
αναγγελίας και άρσης βλάβης). Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τ.Π. µέσω του ΠΣ
ΟΤΕ σχετικά µε το χρονικό παράθυρο τεσσάρων (4) εργάσιµων ωρών της εργάσιµης ηµέρας
ελέγχου της δηλωθείσας βλάβης στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η µετάβαση του συνεργείου
του ΟΤΕ στο χώρο του τελικού χρήστη, εάν αυτό απαιτηθεί. Ο Τ.Π. φέρει την υποχρέωση να
ενηµερώσει σχετικά τον τελικό χρήστη.
5.2.1.11 Ο Τ.Π. από την στιγµή που δηλώσει βλάβη και µέχρι να αρθεί η βλάβη έχει
απαραιτήτως ενεργές τις υπηρεσίες που δηλώνει στην §5.2.1.1 του παρόντος Παραρτήµατος,
εκτός από τις περιπτώσεις που εξαιρούνται (όπως αναφέρονται στις §5.2.1.1 και §5.2.1.2).
5.2.1.12 Ο ΟΤΕ κατά τη διαδικασία άρσης της βλάβης οφείλει να πραγµατοποιεί όλους
τους κατάλληλους ελέγχους και ενέργειες, ώστε να επιτευχθεί άρση της βλάβης και να
παρέχονται οι προβλεπόµενες µετρήσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.1.17 προκειµένου να
επιβεβαιώνεται η άρση της βλάβης.
5.2.1.13 Ξεκινώντας τη διαδικασία άρσης βλάβης την επόµενη ΕΗ από την αναγγελία
της βλάβης από τον Τ.Π., ο ΟΤΕ εκτελεί υποχρεωτικά ελέγχους του ΕΣΚ από το ΓΚΟ εφόσον
πρόκειται για βλάβη Βρόχου ή ελέγχει εάν λαµβάνονται από τον Υπαίθριο Κατανεµητή στην
πλευρά Παρόχου οι υπηρεσίες που έχει δηλώσει ο Τ.Π. στην §5.2.1.1του παρόντος
Παραρτήµατος εφόσον πρόκειται για βλάβη Υποβρόχου. Εάν ο ΟΤΕ δεν λαµβάνει στο
ΓΚΟ/Υπαίθριο Κατανεµητή στην πλευρά παρόχου τις υπηρεσίες που έχει δηλώσει ο Τ.Π. στην
§5.2.1.1του παρόντος Παραρτήµατος (εκτός από τις περιπτώσεις που εξαιρούνται στις
§5.2.1.1και §5.2.1.2), ακολουθούνται όσα περιγράφονται στην §5.2.2
5.2.1.14 Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ λαµβάνει στο ΓΚΟ ή τον Υπαίθριο Κατανεµητή
στην πλευρά Παρόχου τις υπηρεσίες που έχει δηλώσει ο Τ.Π. στην §5.2.1.1 του παρόντος
Παραρτήµατος, ο ΟΤΕ καταβάλλει κάθε τεχνικά δυνατή προσπάθεια για την ανίχνευση και
άρση της συγκεκριµένης βλάβης.
5.2.1.15 Εφόσον δεν διαπιστωθεί πρόβληµα κατά τον έλεγχο στο ΓΚΟ ή στον ΤΚΜ
ΟΤΕ σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.1.14, ο έλεγχος συνεχίζεται µε µετάβαση του συνεργείου
του ΟΤΕ στο χώρο του τελικού χρήστη. Η µετάβαση αυτή θα πραγµατοποιείται εντός του
χρονικού παραθύρου τεσσάρων εργάσιµων ωρών όπως αυτό προσδιορίστηκε στην §5.2.1.10 Η
ενηµέρωση του τελικού χρήστη θα γίνεται από τον Τ.Π.. Κατά τη µετάβαση του συνεργείου του
ΟΤΕ στο χώρο του τελικού χρήστη για την πραγµατοποίηση εργασιών άρσης βλάβης, δεν θα
γίνονται επεµβάσεις οι οποίες θα επηρεάζουν τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Τ.Π.. Ο τεχνικός
του ΟΤΕ σε κάθε περίπτωση θα επισυνάπτει φωτογραφία του σηµείου επίσκεψης,
συνοδευόµενη από τα στοιχεία του τεχνικού τµήµατος, την ηµεροµηνία, την ώρα επίσκεψης και
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τις συντεταγµένες του σηµείου λήψης της φωτογραφίας. Το συνηµµένο αποδεικτικό επίσκεψης
θα υπάρχει στο Π.Σ.. Ο ΟΤΕ χρεώνει άσκοπη µετάβαση µετά την επίσκεψη του τεχνικού του
στο χώρο του πελάτη σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υπαιτιότητα της βλάβης είναι του
Τ.Π. ή το οίκηµα ευρέθη κλειστό. Στην περίπτωση που κατά την αρχική δήλωση βλάβης δεν
ήταν δυνατή η πρόσβαση στο χώρο του πελάτη του παρόχου (ΚΛΕΙΣΤΟ) και συνεπώς δεν ήταν
δυνατός ο έλεγχος της βλάβης από τον ΟΤΕ, ο Τ.Π., θα χρεώνεται µε το τέλος άσκοπης
µετάβασης της αρχικής βλάβης Σε αυτήν την περίπτωση ο Τ.Π. δεν θα έχει τη δυνατότητα να
δηλώσει µη αποδοχή άρσης για τη συγκεκριµένη βλάβη.
5.2.1.16 Ο ΟΤΕ συνεχίζει τον έλεγχο στο σηµείο οριοθέτησης των δύο δικτύων στην
πλευρά του συνδροµητή (escalit ή χαλύβδινο) και µε αποµονωµένο τον ΤοΒ/ΤοΥΒ (στα σηµεία
ευθύνης του), από το ΓΚΟ/ΤΚΜ στο όριο του παρόχου και από την εσωτερική καλωδίωση
συνδροµητή, πραγµατοποιεί τις κάτωθι µετρήσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ α αγωγού – γης (Rae)
Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ β αγωγού – γης (Rbe)
Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ α αγωγού – β αγωγού (Rab)
Μέτρηση ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ α αγωγού – β αγωγού (Vξab)
Μέτρηση ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ α αγωγού – γης (Vξae)
Μέτρηση ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ β αγωγού – γης (Vξbe)
Μέτρηση χωρητικότητας γραµµής (Cab)
Χωρητικότητα α αγωγού – γης (Cae)
Χωρητικότητα β αγωγού – γης (Cbe)

Οι αποδεκτές τιµές καλής λειτουργίας σε κάθε περίπτωση είναι οι ακόλουθες:
αντίστασης µόνωσης (Rae, Rbe, Rab) ≥ 10 ΜΩ
Ξένες τάσεις (Vξab, Vξae, Vξbe) ≤ 0,5V
Χωρητικότητα α αγωγού – β αγωγού (Cab): έχει µέση τιµή περίπου 39 nF/km
Χωρητικότητα α αγωγού- – γης (Cae) και χωρητικότητα β αγωγού- – γης (Cbe): Η Cae
δεν θα διαφέρει από την Cbe κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. Συγκεκριµένα ο τύπος
ελέγχου της διαφοράς των δυο ανωτέρω µεγεθών είναι ο ακόλουθος:
|Cae-Cbe|/(Cae+Cbe)/2 ≤ 0,10
µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων (στρογγυλοποίηση στο δεύτερο σηµαντικό ψηφίο)
•
•
•
•

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω µετρήσεων (όσον αφορά τις µετρήσεις αντίστασης
µόνωσης, εφόσον η µετρούµενη τιµή είναι εντός ορίων ((Rae, Rbe, Rab) ≥ 10 ΜΩ)) αναγράφεται
η ένδειξη ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ, αλλιώς αναγράφεται η µετρούµενη τιµή, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα
µεγέθη αναγράφεται η µετρούµενη τιµή) καταχωρούνται από τον ΟΤΕ σε ειδικά διαµορφωµένα
προς το σκοπό αυτό πεδία στο ΠΣ ΟΤΕ στη σχετική εγγραφή που αφορά τη βλάβη. Σε ειδικά
διαµορφωµένο πεδίο αναγράφεται η ακρίβεια ή ο τύπος του µετρητικού οργάνου που
χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση. Στην περίπτωση που τα στοιχεία που προκύπτουν από τις
µετρήσεις του ΟΤΕ (και καταχωρούνται στο Π.Σ. ΟΤΕ) δεν υποδηλώνουν πρόβληµα
ΤοΒ/ΤοΥΒ (όλες οι καταχωρηµένες τιµές είναι ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ), τότε η βλάβη κλείνει ως
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υπαιτιότητα Τ.Π. και κατά συνέπεια εµφανίζονται στο Π.Σ. ΟΤΕ µόνο οι ηλεκτρικές µετρήσεις
ελέγχου στα αντίστοιχα πεδία. Στην περίπτωση που κάποιο από τα µετρούµενα µεγέθη είναι
εκτός ορίων, τότε ο ΟΤΕ καταβάλλει κάθε τεχνικά δυνατή προσπάθεια για την άρση της
συγκεκριµένης βλάβης µε αποµονωµένο τον ΤοΒ/ΤοΥΒ (στα σηµεία ευθύνης του), από το
ΓΚΟ/ΤΚΜ στο όριο του παρόχου και από την εσωτερική καλωδίωση του συνδροµητή στο
escalit ή χαλύβδινο.

5.2.1.17 Ο ΟΤΕ µε το κλείσιµο της βλάβης επιβεβαιώνει την καλή ποιότητα του
προσφερόµενου βρόχου/υποβρόχου στον Τ.Π. έως το όριο ευθύνης ΟΤΕ στην πλευρά του
συνδροµητή. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιεί, µετά την άρση της βλάβης και τις κάτωθι
µετρήσεις, µε αποµονωµένο τον ΤοΒ/ΤοΥΒ (στα σηµεία ευθύνης του), από το ΓΚΟ/ΤΚΜ στο
όριο του παρόχου και από την εσωτερική καλωδίωση του συνδροµητή στο escalit ή χαλύβδινο:
• Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ α αγωγού – γης (Rae)
• Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ β αγωγού – γης (Rbe)
• Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ α αγωγού – β αγωγού (Rab)
• Μέτρηση των ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ α αγωγού – β αγωγού (Vξab)
• Μέτρηση των ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ α αγωγού – γης (Vξae)
• Μέτρηση των ξένων ηλεκτρικών τάσεων µεταξύ β αγωγού – γης (Vξbe)
• Μέτρηση της χωρητικότητας µεταξύ α αγωγού – β αγωγού (Cab)
• Μέτρηση της χωρητικότητας µεταξύ α αγωγού – γης (Cae)
• Μέτρηση της χωρητικότητας µεταξύ β αγωγού – γης (Cbe)
τις οποίες καταχωρεί σε ειδικά διαµορφωµένα προς το σκοπό αυτό πεδία άρσης στο ΠΣ ΟΤΕ,
στη σχετική εγγραφή που αφορά το κλείσιµο της βλάβης, µε την ένδειξη ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ για
τις µετρήσεις αντίστασης µόνωσης και τις µετρούµενες τιµές για τις λοιπές µετρήσεις. Στην ίδια
εγγραφή σε ειδικό πεδίο καταχωρείται και το µήκος (σε km) του ΤοΒ/ΤοΥΒ (από το ΓΚΟ ή
ΤΚΜ µέχρι το σηµείο ευθύνης του ΟΤΕ στο χώρο του συνδροµητή). Σε ειδικά διαµορφωµένο
πεδίο αναγράφεται η ακρίβεια ή ο τύπος του µετρητικού οργάνου που χρησιµοποιήθηκε για τη
µέτρηση.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών λόγω
προβληµάτων ποιότητας του ευρύτερου δικτύου της περιοχής (δηλαδή έστω ότι ένα από τα
µετρούµενα µεγέθη είναι εκτός ορίων), τότε η βλάβη κλείνει ως υπαιτιότητα ΟΤΕ µε κωδικό
άρσης βλάβης που θα υποδηλώνει αντικειµενική τεχνική αδυναµία - ΑΤΑ. Ο Τ.Π. θα
ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για το σηµείο εντοπισµού της βλάβης (Κύριο, Απερχόµενο ή
Κύριο & Απερχόµενο δίκτυο).
Ο ΟΤΕ θα προχωρά σε επανέλεγχο σε διάστηµα που θα απέχει έξι (6) µήνες από την
ηµεροµηνία διαπίστωσης της ΑΤΑ. Η ηµεροµηνία επανελέγχου δύναται να τροποποιηθεί προς
το συντοµότερο, εφόσον στο µεσοδιάστηµα προκύψουν τεχνικές εργασίες πεδίου οι οποίες
επηρεάζουν το βρόχο/υποβρόχο που βρίσκεται σε ΑΤΑ. Στην περίπτωση αυτή θα δίνεται νέα
Εκτιµώµενη Ηµεροµηνία Επανελέγχου.
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Με το πέρας των εργασιών αποκατάστασης των προβληµάτων ποιότητας του
ευρύτερου δικτύου της περιοχής, ο τεχνικός θα ελέγχει εκ νέου τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
των βρόχου και θα έχει επίσης και τη δυνατότητα αλλαγής ζεύγους δικτύου.
Σε περίπτωση που το πρόβληµα της ΑΤΑ επιλυθεί, ο Τ.Π. θα ενηµερώνεται για την
αποκατάσταση του προβλήµατος στην ποιότητα δικτύου, µε κατάλληλο κωδικό άρσης βλάβης
υπαιτιότητας ΟΤΕ που θα σχετίζεται µε την επιλύση πρόβληµατος µετά από ΑΤΑ.
Σε περίπτωση που κατόπιν των ελέγχων του τεχνικού τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
του βρόχου παραµένουν εκτός ορίων και δεν καθίσταται δυνατή η εύρεση άλλου ζεύγους µε
εντός ορίων ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, τότε ο πάροχος θα λαµβάνει ενηµέρωση για νέα
Hµεροµηνία Επανελέγχου ΑΤΑ που θα ορίζεται έξι (6) µήνες µετά.
Σε περίπτωση που στο µεσοδιάστηµα από την άρση βλάβης µε κωδικό άρσης βλάβης
που υποδηλώνει ΑΤΑ µέχρι την Εκτιµώµενη Ηµεροµηνία Επανελέγχου από τον ΟΤΕ ο Τ.Π.
δηλώσει βλάβη και ο τεχνικός διαπιστώσει ότι οι ηλεκτρικές µετρήσεις είναι εντός ορίων ή
παραµένει η αντικειµενική τεχνική αδυναµία, θα κλείνει τη βλάβη µε τον καταλληλό κωδικό
άρσης βλάβης υπαιτιότητας Τ.Π. και ο Τ.Π. θα χρεώνεται το τέλος άσκοπης µετάβασης για
άρση βλάβης ή άσκοπης µετάβασης σε συνδυαστική επίσκεψη ανάλογα εάν πρόκειται για
βλάβη ή συνδυαστικό ραντεβού.
5.2.1.18 Ο ΟΤΕ δεν κλείνει τη βλάβη, εάν έχει χαρακτηριστεί ως καλωδιακή. Το
κλείσιµο της βλάβης γίνεται όταν αρθεί η καλωδιακή, ενώ από τον τεχνικό του ΟΤΕ δηλώνεται
στο ΠΣ η υπαιτιότητα, η οποία κατά περίπτωση ανήκει στον ΟΤΕ, σε ανωτέρα βία ή σε τρίτους,
που ενδεχοµένως έχουν προκαλέσει την καλωδιακή βλάβη. Στην περίπτωση καλωδιακής
βλάβης ο ΟΤΕ, ταυτόχρονα µε το χαρακτηρισµό της ως τέτοιας από τον τεχνικό του ΟΤΕ,
ενηµερώνει µέσω του ΠΣ ΟΤΕ τον Τ.Π. ότι υφίσταται καλωδιακή βλάβη υποδεικνύοντας
ταυτόχρονα την πιθανή ηµεροµηνία άρσης. Σε περίπτωση που ο πιθανός χρόνος
αποκατάστασης της καλωδιακής βλάβης παρέλθει άπρακτος, τότε ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει το
Π.Σ. ΟΤΕ µε καινούργια πιθανή ηµεροµηνία. Ο χαρακτηρισµός της βλάβης ως καλωδιακή
γίνεται εντός 2 ΕΗ από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αναγγελία αυτής. Με το τέλος της
καλωδιακής βλάβης και προς πιστοποίηση της ορθής άρσης της, ο ΟΤΕ συµπληρώνει στη
σχετική βλάβη ΤοΒ/ΤοΥΒ τις ακόλουθες µετρήσεις (χρησιµοποιώντας κατάλληλο δείγµα
ζευγών του καλωδίου στο οποίο περιλαµβάνονται πάντοτε τα ζεύγη µε τα χειρότερα
χαρακτηριστικά πριν την άρση της καλωδιακής):
• Μέτρηση της ανίστασης µόνωσης µεταξύ α αγωγού – γης (Rae)
• Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ β αγωγού – γης (Rbe)
• Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ α αγωγού – β αγωγού (Rab)
Η δηλούµενη τιµή των αντιστάσεων µόνωσης για να χαρακτηριστεί ως ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ θα
πρέπει πάντοτε να έχει τιµή ≥ 10 ΜΩ
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί καλωδιακή βλάβη εναερίου δικτύου ο ΟΤΕ, ταυτόχρονα µε το
χαρακτηρισµό της ως τέτοιας από τον τεχνικό του ΟΤΕ, ενηµερώνει µέσω του ΠΣ ΟΤΕ τον Τ.Π.
ότι υφίσταται καλωδιακή βλάβη εναέριου δικτύου. Ο χαρακτηρισµός της βλάβης ως καλωδιακή
εναέριου γίνεται εντός 1 ΕΗ από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αναγγελία αυτής. Με το
τέλος της καλωδιακής βλάβης και προς πιστοποίηση της ορθής άρσης της, ο ΟΤΕ συµπληρώνει τις
µετρήσεις όπως περιγράφονται στην παρ.5.2.1.16.

5.2.1.19 Ο Τ.Π δύναται να µην αποδεχτεί την άρση της βλάβης µε την ταυτόχρονη
κατάθεση αιτήµατος για συνδυαστικό ραντεβού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο ΕΗ από
την άρση της βλάβης από τον ΟΤΕ, η άπρακτη πάροδος της οποίας επιφέρει την αυτόµατη
αποδοχή της ως άνω άρσης. Η διαδικασία του συνδυαστικού ραντεβού περιγράφεται στην
§5.2.3.

5.2.2. ∆ιαδικασία Ελέγχου Βλάβης στο ΕΣΚ/ΕΣΚΤ ΤοΒ /ΤοΥΒ /ΕΞΣΚ ΤοΥΒ
5.2.2.1 Φυσική / Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση
Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο της βλάβης στο ΓΚΟ (βλάβη Βρόχου) στην πλευρά
του Τ.Π., ο ΟΤΕ δε λαµβάνει τις υπηρεσίες που έχει δηλώσει ο Τ.Π. (σύµφωνα µε τις
εξαιρέσεις που αναφέρονται στις §5.2.1.1και §5.2.1.2), τότε καταχωρεί άµεσα στο ΠΣ ΟΤΕ
την ένδειξη « έλλειψη υπηρεσίας στο ΓΚΟ». Ταυτόχρονα ο ΟΤΕ καταχωρεί στο ΠΣ ΟΤΕ
αίτηµα για συνδυαστικό ραντεβού για την ίδια ηµέρα για τα ΑΚ στα οποία υπάρχει
καθηµερινά προσωπικό του ΟΤΕ στον ΓΚΟ, ενώ ταυτόχρονα ο Τ.Π ειδοποιείται µε την
αποστολή SMS σε αριθµό, τον οποίο έχει γνωστοποιήσει στον ΟΤΕ, για την πραγµατοποίηση
του ραντεβού. Ο Τ.Π οφείλει να ενηµερώσει µέσω του ΠΣ ΟΤΕ για την αποδοχή του ραντεβού
ή για αλλαγή του για την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Στην περίπτωση που ο Τ.Π. αιτηθεί αλλαγή
του συνδυαστικού ραντεβού για την επόµενη εργάσιµη ηµέρα τότε η ηµέρα που καταχώρησε ο
ΟΤΕ αίτηµα για συνδυαστικό ραντεβού θα είναι ανενεργός χρόνος. Αν ο Τ.Π. δεν
ανταποκριθεί η βλάβη θα κλείνει µε υπαιτιότητα Τ.Π. χωρίς να χρεώνεται το συνδυαστικό
ραντεβού (θα χρεώνεται µόνο η αρχική). Για τα ΑΚ του ΟΤΕ στα οποία δεν υπάρχει
καθηµερινά προσωπικό του ΟΤΕ στον ΚΚΜ, το ραντεβού θα ζητείται για την αµέσως επόµενη
ΕΗ. Σε περίπτωση δε που δεν ανταποκριθεί ο Τ.Π η βλάβη θα κλείνει µε υπαιτιότητα Τ.Π και
θα χρεώνεται και το συνδυαστικό ραντεβού. Τα ΑΚ ΟΤΕ µε ύπαρξη προσωπικού σε
καθηµερινή βάση, θα γνωστοποιούνται κάθε χρόνο µε επιστολή του ΟΤΕ προς την ΕΕΤΤ και
τους Τ.Π..
5.2.2.2 Υπαίθριος Κατανεµητής
Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο της βλάβης στον Υπαίθριο Κατανεµητή (βλάβη
Υποβρόχου) στην πλευρά του Τ.Π. ο ΟΤΕ δε λαµβάνει τις υπηρεσίες που έχει δηλώσει ο Τ.Π.
(σύµφωνα µε τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στις §5.2.1.1και §5.2.1.2) τότε η βλάβη
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ολοκληρώνεται µε υπαιτιότητα Παρόχου. Εφόσον ο Τ.Π. κατά τη δήλωση της βλάβης έχει
καταχωρήσει Εναλλακτικό όριο ΕΞΣΚ ΤοΥΒ στο αντίστοιχο πεδίο στο ερωτηµατολόγιο
δήλωσης βλάβης, ο ΟΤΕ εκτελεί αλλαγή ορίου στην πλευρά του Τ.Π. σύµφωνα µε το όριο που
έχει καταχωρηθεί στο εν λόγω πεδίο και ο Τ.Π. χρεώνεται µόνο µε το αντίστοιχο τέλος
αλλαγής ορίου. Σε αυτήν την περίπτωση ο Τ.Π. δε θα έχει δυνατότητα να ζητήσει συνδυαστικό
ραντεβού για τη συγκεκριµένη βλάβη ΤοΥΒ. Εφόσον ο Τ.Π. δεν έχει δηλώσει εναλλακτικό
όριο ΕΞΣΚ ΤοΥΒ, η βλάβη κλείνει µε υπαιτιότητα Τ.Π. µε αντίστοιχη χρέωση του Τ.Π. µε το
τέλος άσκοπης µετάβασης και ο Τ.Π. έχει τη δυνατότητα να δηλώσει συνδυαστικό ραντεβού
για να πραγµατοποιήσει την αλλαγή ορίου ΕΞΣΚ ΤοΥΒ µαζί µε τον ΟΤΕ, σύµφωνα µε όσα
περιγράφονται στην παράγραφο §5.2.3.6. Κατά τη δήλωση του συνδυαστικού ραντεβού ο Τ.Π.
καταχωρεί στο Π.Σ. ΟΤΕ το νέο όριο ΕΞΣΚ ΤοΥΒ που επιθυµεί, ώστε να χρησιµοποιηθεί το
συγκεκριµένο όριο στην αλλαγή ορίου που θα πραγµατοποιηθεί κατά το συνδυαστικό
ραντεβού. Το ΣΡ θα κλείνει µε υπαιτιότητα Τ.Π..
Σε περίπτωση µαζικών βλαβών σε συνδροµητές του σε συγκεκριµένη υπαίθρια καµπίνα, ο
Τ.Π. µπορεί να αιτηθεί στον ΟΤΕ υπηρεσία πιστοποίησης και αντιστοίχισης ορίων
(κουδουνισµός) του συνδετικού καλωδίου ΕΞΣΚ (mirroring), ώστε να ελεγχθεί άµεσα η
σύνδεση µεταξύ του ΤΚΜ του ΟΤΕ και της υπαίθριας καµπίνας του παρόχου µε κατάλληλη
χρέωση του Τ.Π. για το συνολικό χρόνο απασχόλησης του τεχνικού ΟΤΕ. Κατά τη
συγκεκριµένη διαδικασία, ο ΟΤΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο Τ.Π. να
αποκτήσει πρόσβαση στον ΤΚΜ ΟΤΕ για να ελέγξει συνολικά το συνδετικό καλώδιο ΕΞΣΚ.
Σε περίπτωση που ο Τ.Π. δεν προσέλθει σε προγραµµατισµένο ραντεβού για την εν λόγω
υπηρεσία, χρεώνεται µε το ανάλογο εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης.

5.2.3. ∆ιαδικασία Ραντεβού
5.2.3.1 Ο Τ.Π. αιτείται συνδυαστικό ραντεβού όταν ισχύουν κατά ελάχιστο όλα τα
παρακάτω:
α) Η ίδια βλάβη έχει δηλωθεί στον ΟΤΕ και έχει γίνει η άρση βλάβης από τον ΟΤΕ.
β) Ο Τ.Π. έχει πραγµατοποιήσει τους ελέγχους που οφείλει να έχει πραγµατοποιήσει
και
γ) η αίτηση συνδυαστικού ραντεβού θα πραγµατοποιηθεί εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δύο εργασίµων ηµερών από την αναγγελία άρσης της βλάβης από τον ΟΤΕ.
5.2.3.2 Το αίτηµα για συνδυαστικό ραντεβού καταχωρείται από τον Πάροχο στο Π.Σ.
ΟΤΕ. Ο Τ.Π. κατά τη δήλωση της µη αποδοχής άρσης βλάβης καταχωρεί υποχρεωτικά τις
ηλεκτρικές µετρήσεις (ή εναλλακτικά το αποτέλεσµα µέτρησης από TDR όπως περιγράφεται
στην 5.2.1.9) που λαµβάνει από το σηµείο οριοθέτησης στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη
πριν τη δήλωση της µη αποδοχής. Στη φόρµα µη αποδοχής άρσης βλάβης ο Τ.Π. επισυνάπτει
επιπλέον φωτογραφία του σηµείου επίσκεψης στο σηµείο οριοθέτησης στις εγκαταστάσεις του
τελικού πελάτη όπου πραγµατοποίησε τις ηλεκτρικές µετρήσεις (ή εναλλακτικά το αποτέλεσµα
µέτρησης από TDR, όπως περιγράφεται στην 5.2.1.9), συνοδευόµενη από τα στοιχεία του
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τεχνικού του Τ.Π., την ηµεροµηνία, την ώρα επίσκεψης και τις συντεταγµένες του σηµείου
λήψης της φωτογραφίας.
5.2.3.3 Για αίτηµα που έχει κατατεθεί έως τη λήξη του ωραρίου, ο ΟΤΕ ενηµερώνει
τον Τ.Π. µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ µέχρι τη λήξη του ωραρίου της επόµενης ΕΗ σχετικά µε το
ραντεβού. Ο ΟΤΕ οφείλει εντός µίας ΕΗ, µε καταχώρηση στο Π.Σ. ΟΤΕ, να ορίσει
ηµεροµηνία και ώρα συνδυαστικού ραντεβού, η οποία δεν µπορεί να απέχει χρονικά
περισσότερο από το χρόνο άρσης της βλάβης. Το ραντεβού ορίζεται στο χώρο του Αστικού
Κέντρου (βλάβη Βρόχου/Υποβρόχου) στο οποίο ο Τ.Π. αιτείται συνδυαστικό ραντεβού, για την
επόµενη ΕΗ από την ενηµέρωση του Τ.Π. µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. Στο Π.Σ. ΟΤΕ αναγράφεται
απαραίτητα στο αντίστοιχο πεδίο “Ηµεροµηνία Ραντεβού” η ηµεροµηνία και η ώρα του
ραντεβού, ενώ σε άλλο πεδίο το Τεχνικό τµήµα στο οποίο ανήκει ο τεχνικός του ΟΤΕ. Το κάθε
ραντεβού αφορά αποκλειστικά µία και µόνο βλάβη και ορίζεται για τις 08.30, 10.00, 11.30,
13.00 ώρες. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των §5.2.3.1 παραπάνω, και ο Τ.Π. έχει αιτηθεί,
εντός της ίδιας µέρας (µέχρι τη λήξη ωραρίου ΟΤΕ), συνδυαστικό ραντεβού για δύο ή
περισσότερες υπηρεσίες που αφορούν στο ίδιο Αστικό Κέντρο, το ραντεβού αφορά όλες τις
δηλωθείσες βλάβες. Ο ΟΤΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα ραντεβού στα
διαφορετικά ΑΚ ΟΤΕ να κατανέµονται αναλογικά και στις 4 ήδη προκαθορισµένες χρονικές
στιγµές της ηµέρας (08.30, 09.00, 11.30, 13.00).
5.2.3.4 Ο Τ.Π. οφείλει να παρουσιασθεί στο ραντεβού τη συγκεκριµένη ηµέρα και
ώρα, άλλως το συνδυαστικό ραντεβού κλείνει Υπαιτιότητας Παρόχου και ο Τ.Π. χρεώνεται µε
την άσκοπη απασχόληση του ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα ισχύοντα τιµολόγια. Ο τεχνικός του ΟΤΕ
αποχωρεί εάν ο τεχνικός του Τ.Π. καθυστερήσει για περισσότερο από τριάντα (30) λεπτά. Η
παρούσα παράγραφος ισχύει κατ’ αναλογία και για τον Τ.Π.
5.2.3.5 Ο ΟΤΕ, σε κάθε χώρο ΦΣ, τοποθετεί σταθερό τηλέφωνο για αστικές κλήσεις
όπου αναγράφεται ο αριθµός του και ο αριθµός τηλεφώνου του ΚΚ ΟΤΕ για την επικοινωνία
των τεχνικών στα πλαίσια του συνδυαστικού ραντεβού. Κατά την συνάντηση των τεχνικών
των δύο πλευρών, ο κάθε τεχνικός ενηµερώνει τον άλλον για τις ενέργειες στις οποίες έχει
προβεί για την αποκατάσταση της δηλωθείσας βλάβης.
5.2.3.6 Ο τεχνικός του ΟΤΕ πραγµατοποιεί τους απαιτούµενους ελέγχους και
µετρήσεις στο ΓΚΟ (βλάβη Βρόχου) στις οριολωρίδες του ΕΣΚ προς τις εγκαταστάσεις του
Τ.Π. και ο τεχνικός του Τ.Π. τους απαιτούµενους ελέγχους και µετρήσεις στο χώρο Φυσικής
Συνεγκατάστασης. Εάν η βλάβη εντοπισθεί στο ΕΣΚ ή στον τερµατισµό του ΕΣΚ στην
οριολωρίδα που έχει εγκαταστήσει ο ΟΤΕ στο χώρο συνεγκατάστασης ή στο ΓΚΟ, τότε η
βλάβη θεωρείται ότι οφείλεται στον ΟΤΕ. Αντίθετα, εάν η βλάβη εντοπιστεί στις
εγκαταστάσεις του Παρόχου ή στις οριολωρίδες του ΕΣΚ που έχει αντικαταστήσει ο Τ.Π. στο
χώρο συνεγκατάστασης τότε η βλάβη θεωρείται ότι οφείλεται στον Πάροχο.
Στην περίπτωση βλάβης βρόχου σε αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση ακολουθείται η
διαδικασία της §5.2.2.1 και τα δύο µέρη (ΟΤΕ και Τ.Π) πραγµατοποιούν αποµόνωση της
πλευράς συνδετικού καλωδίου που ανήκει στον καθένα και λαµβάνονται από τον ΟΤΕ
µετρήσεις ανακλασιµετρίας χρόνου (TDR- Time Domain Reflectometer) από το ΓΚΟ στο όριο
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του παρόχου.. Ο ΟΤΕ θα υποβάλει το αποτέλεσµα µέτρησης ανακλασιµετρίας χρόνου (TDRTime Domain Reflectometer), προκειµένου να τεκµηριώσει την ύπαρξη ή µη της βλάβης και το
εικαζόµενο σηµείο αυτής, κατ’αντιστοιχία της 5.2.1.9 Ανάλογα µε το σηµείο που εντοπίστηκε
το πρόβληµα και µε φορά από τον ΓΚΟ προς την συνεγκατάσταση του Τ.Π (στον σύνδεσµο
και πριν ή µετά τον σύνδεσµο χαλκού στο φρεάτιο παρόχου) καθορίζεται η υπαιτιότητα της
βλάβης. Στην περίπτωση που το πρόβληµα βρέθηκε στον σύνδεσµο ή πριν από αυτόν, τότε η
υπαιτιότητα βλάβης είναι του ΟΤΕ ενώ στην περίπτωση που βρέθηκε πρόβληµα µετά τον
σύνδεσµο, τότε η υπαιτιότητα της βλάβης είναι του Τ.Π..
Στην περίπτωση βλάβης Υποβρόχου, στην οποία ο Τεχνικός ΟΤΕ δεν λαµβάνει υπηρεσίες από
τις εγκαταστάσεις ΑΣ-ΥΒ, ενώ ο Τ.Π. δεν έχει δηλώσει εναλλακτικό όριο ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στη
δήλωση της αρχικής βλάβης, κατά τη διάρκεια του Συνδυαστικού Ραντεβού εκτελούνται οι
ακόλουθες ενέργειες:
•

Οι Τεχνικοί ΟΤΕ και Τ.Π. πραγµατοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους και
µετρήσεις στο χώρο τερµατισµού του Τ.Π. στον Υπαίθριο Κατανεµητή ΟΤΕ.

•

Εφόσον ανιχνευτεί πρόβληµα και ο Τ.Π. κατά τη δήλωση του συνδυαστικού
ραντεβού έχει δηλώσει εναλλακτικό όριο ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ, πραγµατοποιείται στη
διάρκεια του ραντεβού η αλλαγή ορίου. Το ραντεβού και η αρχική βλάβη
ολοκληρώνεται µε υπαιτιότητα Τ.Π. και ο Τ.Π. χρεώνεται την αλλαγή ορίου.

•

Εφόσον δεν ανιχευτεί πρόβληµα ακολουθείται η διαδικασία της Παραγράφου
§5.2.3.7.

5.2.3.7 Οι τεχνικοί των δύο πλευρών µεταβαίνουν στο χώρο που βρίσκεται το
εσκαλίτ/χαλύβδινο (βλάβη Βρόχου/Υποβρόχου). Εκεί εκτελούνται τυποποιηµένες και
προδιαγεγραµµένες µετρήσεις τα αποτελέσµατα των οποίων αξιολογούνται σύµφωνα µε τις
τιµές των ορίων που περιγράφονται στην §5.2.1.16. Στην περίπτωση που όλες οι τιµές των
µετρούµενων µεγεθών είναι ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ (ένδειξη ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ για τις µετρήσεις
αντίστασης µόνωσης και οι µετρούµενες τιµές για τις λοιπές µετρήσεις), κλείνει η βλάβη ενώ
διαφορετικά πραγµατοποιείται η άρση της. Σε ειδικά διαµορφωµένο πεδίο αναγράφεται η
ακρίβεια ή ο τύπος του µετρητικού οργάνου που χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση. Εάν στο
εσκαλίτ/χαλύβδινο ο συνδροµητής δεν είναι συνδεδεµένος στο όριο που δίνει ο ΟΤΕ, τότε η
ευθύνη είναι του Τ.Π. Ο ΟΤΕ δεν έχει ευθύνη για την εσωτερική καλωδίωση του πελάτη του
Τ.Π. (πέραν του εσκαλίτ/χαλύβδινου). Η υποχρέωσή του εξαντλείται στην παροχή εντός ορίων
ηλεκτρικών µετρήσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.1.16 µέχρι το ζεύγος ΟΤΕ στο
εσκαλίτ/χαλύβδινο.
5.2.3.8 Σε κάθε στάδιο των δοκιµών, µετρήσεων και ελέγχων, σηµειώνονται τα
αποτελέσµατα των ενεργειών που εκτελέστηκαν καθώς και οι µετρήσεις του ΤοΒ/ΤοΥΒ στο
χώρο του συνδροµητή σε ειδικό τριπλότυπο αυτογραφικό µπλόκ, ούτως ώστε να έχει κάθε
µέρος (ΟΤΕ και Τ.Π.) στη διάθεσή του το δελτίο του ραντεβού το οποίο συνυπογράφεται
υποχρεωτικά και από τους δύο τεχνικούς. Οι δύο τεχνικοί οφείλουν να µετράνε το ίδιο κοµµάτι
δικτύου, δηλαδή από το όριο του παρόχου στο ΓΚΟ έως το σηµείο οριοθέτησης του δικτύου
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στις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη (escalit/χαλύβδινο). Το τρίτο φύλλο του τριπλότυπου
µπλοκ φυλάσσεται από τον ΟΤΕ, ώστε να µπορεί να προσκοµιστεί στην επιτροπή επίλυσης
διαφοράς, εφόσον αυτή συσταθεί, ή στην ΕΕΤΤ. Το έντυπο είναι τριπλότυπο (για ΟΤΕ,
Πάροχο και Επιτροπή επίλυσης ∆ιαφοράς). Το έντυπο αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της
άρσης της συγκεκριµένης βλάβης µέσω της διαδικασίας ραντεβού. Στα στατιστικά βλαβών
δίνεται σε κάθε Τ.Π., η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων απολογισµού των
συνδυαστικών επισκέψεων τις οποίες αιτήθηκε, ανά τρίµηνο για κάθε Αστικό Κέντρο ΟΤΕ.
5.2.3.9 Στην περίπτωση που, από το συνδυαστικό ραντεβού µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π.,
διαπιστωθεί υπαιτιότητα ΟΤΕ, ο ΟΤΕ καταβάλλει στον Τ.Π. τόσο τέλος άσκοπης µετάβασης
για το συνδυαστικό ραντεβού, όσο και τέλος άσκοπης µετάβασης για την αρχική βλάβη (ως
άσκοπη µετάβαση αρχικής βλάβης ορίζεται η µετάβαση του συνεργείου του Τ.Π. για νέο
έλεγχο της βλάβης στο σηµείο οριοθέτησης στις εγκαταστάσεις του τελικού συνδροµητή,
εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί αποδεδειγµένα µε επισύναψη κατά τη µη αποδοχή άρσης βλάβης
φωτογραφίας σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην παράγραφο 5.2.3.2 για την οποία εκ των
υστέρων- από το συνδυαστικό ραντεβού- αποδείχθηκε ότι δεν έφερε υπαιτιότητα ο Τ.Π.).
Συνεπώς, εάν το τέλος άσκοπης µετάβασης της αρχικής βλάβης είχε καταλογισθεί και χρεωθεί
στον Τ.Π. θα γίνεται ταυτόχρονα µε την χρέωση του τέλους άσκοπης µετάβασης στον ΟΤΕ και
αντιλογισµός στον Τ.Π. για το ήδη χρεωθέν τέλος άσκοπης µετάβασης της αρχικής βλάβης. Το
ύψος του τέλους άσκοπης µετάβασης τόσο για την αρχική βλάβη όσο και για το συνδυαστικό
ραντεβού, εκτός αν άλλως συµφωνηθεί από τα µέρη, ορίζεται στο ύψος των αντίστοιχων τελών
που χρεώνει ο ΟΤΕ τον Τ.Π., όπως έκαστο από τα ως άνω εγκρίνεται ετησίως από την ΕΕΤΤ
στο πλαίσιο του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ.
5.2.3.10 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συνοµολογηµένη µε τον Τ.Π αδυναµία λόγω
εξωγενών παραγόντων πραγµατοποίησης του συνδυαστικού ραντεβού θα δίνεται δυνατότητα
επαναπρογραµµατισµού του ραντεβού µέσω Π.Σ. εφόσον έχει αρθεί η συνοµολογηµένη
αδυναµία. Για το Συνδυαστικό Ραντεβού που δεν πραγµατοποιήθηκε συµπληρώνεται το ∆ελτίο
Συνδυαστικής Επίσκεψης µε κατάλληλο λεκτικό και υπογράφεται από τα δύο µέρη. Το
χρονικό διάστηµα µεταξύ των δύο ραντεβού θα θεωρείται ανενεργός χρόνος.
5.2.3.11 Σε κάθε περίπτωση ο Τ.Π δύναται να ακυρώνει το ορισθέν συνδυαστικό
ραντεβού µέχρι τις 20:00 της προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας. Το συνδυαστικό ραντεβού θα
ακυρώνεται µε αιτιολογία αίτηµα παρόχου και το ΣΡ θα κλείνει χωρίς ΘΑΕ και χωρίς
υπαιτιότητα.Η υπαιτιότητα της αρχικής βλάβης παραµένει ως έχει. Στις περιπτώσεις που µετά
τη δήλωση του ΣΡ διαπιστωθεί καλωδιακή βλάβη που σχετίζεται µε το βρόχο παρόχου τότε το
ΣΡ θα ακυρώνεται από τον ΟΤΕ και θα ακολουθείται η διαδικασία της καλωδιακής βλάβης για
την άρση της. Η ακύρωση του ορισθέν συνδυαστικό ραντεβού δύναται να ακυρωθεί µέχρι τις
20:00.
5.2.3.12 Κατά το συνδυαστικό ραντεβού τα µέρη οφείλουν να προβούν σε συµφωνία
αναφορικά µε την άρση της βλάβης µε βάση τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης τυποποιηµένων
και προδιαγεγραµµένων µετρήσεων, όπως ορίζονται στις 5.2.1.9, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.3.8. Σε
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περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο µερών διαπιστωθεί η ορθή
λειτουργία του βρόχου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρ. 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.3.8, το
Συνδυαστικό Ραντεβού δεν θα πρέπει να ολοκληρώνεται µε διαφωνία των δύο µερών Το
αποτέλεσµα της συµφωνίας σχετικά µε την υπαιτιότητα της βλάβης µετά το συνδυαστικό
ραντεβού αφορά τη βλάβη στο σύνολό της (το συνδυαστικό ραντεβού και το αίτηµα βλάβης)..
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5.3.

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΆΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
H λίστα µε τους κωδικούς άρσης βλάβης Τοπικού Βρόχου, Τοπικού Υποβρόχου VPU και VPU
light θα αναρτώνται στο Π.Σ. ΟΤΕ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή σε έναν ή
περισσότερους κωδικούς άρσης βλάβης, ο ΟΤΕ θα αποστέλλει επικαιροποιηµένη λίστα στην
ΕΕΤΤ, η οποία θα αναρτάται στο Π.Σ. ΟΤΕ µετά τη σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ
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5.4.

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

5.5.

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΤΑΣΗ
6.1.

ΓΕΝΙΚΑ

Στο πλαίσιο της Φυσικής Συνεγκατάστασης διατίθεται ειδικά διαµορφωµένος χώρος εντός κτιρίων
που στεγάζουν Κεντρικούς Κατανεµητές Μικτονόµησης ΟΤΕ, εφεξής Αστικά Κέντρα (ΑΚ). Η
διάθεση των εν λόγω χώρων γίνεται µε ευθύνη του ΟΤΕ, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παρ.
6.11 του παρόντος.
Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι ο χώρος αυτός θα ικανοποιεί την άµεση κατά το δυνατόν
πρόσβαση σ’ αυτόν του προσωπικού του Τ.Π.. Οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης στους
χώρους ΦΣ περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 6.17 του παρόντος. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να
διασφαλίζει ότι ο χώρος ΦΣ προσφέρει την απαραίτητη υποδοµή για τις απαιτούµενες παροχές και
ευκολίες. Παράλληλα στο χώρο αυτό ο ΟΤΕ θα εγκαθιστά πίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος
(παράγραφος 6.12) και θα προσφέρει στους Τ.Π., κλιµατισµό, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια και
λοιπές ευκολίες (παράγραφος 6.11) προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση του διαθέσιµου
χώρου και να εξασφαλισθεί ισότιµη διαχείριση των Τ.Π..
Ως σηµείο οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και των Τ.Π. στη Φυσική Συνεγκατάσταση,
ορίζεται η πλευρά τερµατισµού του ΕΣΚ στον Ενδιάµεσο Κατανεµητή. Στην περίπτωση όπου ο
Τ.Π. λαµβάνει υπηρεσίες ενσύρµατου backhaul από τον ΟΤΕ, ως σηµείο οριοθέτησης ορίζεται η
µούφα (εκφυλισµένο σηµείο) της οπτικής ίνας στο ΦΥΠ.
6.2.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΟΤΕ παρέχει την αιτηθείσα συνεγκατάσταση στα αστικά κέντρα που διαθέτει, πλην
περιπτώσεων όπου αντικειµενικοί λόγοι, που αφορούν το τεχνικά εφικτό ή την ανάγκη προστασίας
της ακεραιότητας του δικτύου ΟΤΕ, δεν επιτρέπουν την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας, το είδος της παρεχόµενης συνεγκατάστασης
καθορίζεται από το αίτηµα του Τ.Π..
Ως λόγοι απόρριψης αιτηµάτων φυσικής συνεγκατάστασης, δύνανται να προτείνονται από τον ΟΤΕ
αποκλειστικά οι ακόλουθοι:
a. Περιπτώσεις µισθωµένων κτιρίων τα οποία δεν ανήκουν στον όµιλο του ΟΤΕ (όπου
υπάρχει έλλειψη χώρου ή δεν επιτρέπεται από το µισθωτήριο συµβόλαιο, µόνο εφόσον ο
εκµισθωτής απορρίψει αίτηµα ΟΤΕ για την σχετική τροποποίηση του µισθωτηρίου
συµβολαίου).
b. Έλλειψη διαθέσιµου χώρου στα ΑΚ ΟΤΕ, κατάλληλου για την αιτηθείσα συνεγκατάσταση.
c. ∆ιαφύλαξη της ακεραιότητας δικτύου ΟΤΕ, µόνον κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης.
d. Αδυναµία λήψης των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων των ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών
Αρχών και Νοµικών Προσώπων του ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, για την υλοποίηση των
απαιτούµενων εργασιών για την παροχή των υπηρεσιών συνεγκατάστασης, η οποία δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ.
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Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω λόγοι οφείλουν να είναι αντικειµενικά αιτιολογηµένοι, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή των κανόνων του
Ανταγωνισµού σε Συµφωνίες πρόσβασης στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών [Access notice, (265/2,
22-8-1998, παρ. 91(ε)].
Σε περίπτωση κατά την οποία, δε δύναται να παράσχει τον τύπο συνεγκατάστασης που αιτείται ο
Τ.Π. για κάποιον από τους ανωτέρω περιοριστικά αναφερόµενους λόγους, ο ΟΤΕ υποχρεούται
όπως ενηµερώσει εγγράφως τον Τ.Π. που έχει αιτηθεί την σχετική υπηρεσία, αιτιολογώντας την
άρνησή του µε αναφορά στους συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η παροχή
του συγκεκριµένου τύπου συνεγκατάστασης, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήµατος. Ταυτόχρονα µε την κοινοποίηση των λόγων
απόρριψης, ο ΟΤΕ οφείλει να προτείνει εναλλακτικό τύπο συνεγκατάστασης, προκειµένου να
ικανοποιήσει το αίτηµα του Τ.Π.. Η σχετική ενηµέρωση κοινοποιείται και στην ΕΕΤΤ εντός της
ίδιας προθεσµίας.
Συγκεκριµένα, σε περίπτωση όπου δεν είναι τεχνικά εφικτή η παροχή φυσικής συνεγκατάστασης ή
η επέκταση χώρου σε κτίρια όπου ήδη παρέχεται ΦΣ θα εξετάζεται από τον ΟΤΕ η περίπτωση
παροχής Σύµµικτης Συνεγκατάστασης, η οποία να καλύπτει τις απαιτήσεις του Τ.Π.. Σε περίπτωση
που, για τεχνικούς λόγους και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα παράγραφο, δεν είναι
δυνατή ούτε η παροχή ΣΣ, ο ΟΤΕ θα εξετάζει την περίπτωση παροχής ΕΣ.
6.3.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΣ

Για τις κατασκευές/επεκτάσεις των χώρων ΦΣ οι Τ.Π. ακολουθούν τη διαδικασία ετήσιου
προγραµµατισµού που ορίζεται στην παρούσα, (παράγραφος 6.3.1), ώστε να καθίσταται εφικτή η
έγκαιρη ικανοποίηση από τον ΟΤΕ µεγάλου αριθµού αιτηµάτων. Η διαδικασία ετήσιου
προγραµµατισµού που προβλέπεται στην παρούσα (παρ.6.3.1) δεν περιορίζει σε τίποτα το
δικαίωµα των Τ.Π. να υποβάλουν οποτεδήποτε (ad-hoc) αιτήµατα για κατασκευή ή/και επέκταση
χώρων ΦΣ, εκτός του ετήσιου προγραµµατισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας
(παράγραφος 6.3.2).
6.3.1. Ετήσιος προγραµµατισµός κατασκευών χώρων ΦΣ
6.3.1.1 Κάθε χρόνο και κατά τη χρονική περίοδο από 1/5 έως 15/5, οι Τ.Π. υποβάλλουν
στον ΟΤΕ µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, τα αιτήµατά τους για την παροχή ΦΣ, αριθµό και τύπο ικριωµάτων
και απαιτούµενο χώρο σε τετραγωνικά µέτρα (m2) ανά AK. Τα αιτήµατα καλύπτουν από κοινού τα
Αστικά Κέντρα στα οποία οι Τ.Π. δεν έχουν φυσική παρουσία και επιθυµούν να προχωρήσουν σε
φυσική συνεγκατάσταση και τα Αστικά Κέντρα στα οποία έχουν φυσική παρουσία αλλά απαιτούν
πρόσθετο χώρο. Τα συγκεκριµένα αιτήµατα αφορούν κατασκευές οι οποίες θα πρέπει να
υλοποιηθούν και να παραδοθούν το αµέσως επόµενο ηµερολογιακό έτος και για το σκοπό αυτό οι
Τ.Π. οφείλουν να συνυποβάλλουν και σχετικό επιθυµητό µηνιαίο χρονοπρόγραµµα παράδοσης
αυτών.
6.3.1.2 Με βάση τα ανωτέρω, ο ΟΤΕ, σεβόµενος την αρχή της µη διακριτικής
µεταχείρισης, καταρτίζει συνολική πρόταση προγράµµατος παράδοσης χώρων φυσικής
συνεγκατάστασης, µε κριτήρια:
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•
•
•

τη διαθεσιµότητα του χώρου
τη χρονική προτεραιότητα των υποβληθέντων αιτηµάτων Τ.Π. ανά Α/Κ
το πλήθος των ενδιαφεροµένων Τ.Π. για κάθε ένα χώρο ΦΣ
Η πρόταση αυτή θα κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους Τ.Π. και στην ΕΕΤΤ
µέχρι την 31η Ιουλίου έκαστου έτους και θα ενηµερώνεται σχετικά το
πληροφοριακό σύστηµα του ΟΤΕ (Π.Σ. ΟΤΕ).
Στο πρόγραµµα παράδοσης χώρων ΦΣ θα περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

•
•
•
•

•
•
•

Η προβλεπόµενη ηµεροµηνία παράδοσης του κάθε χώρου ΦΣ,
Το πλήθος των Τ.Π. που ενδιαφέρονται για κάθε χώρο ΦΣ
Προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους για κάθε αστικό κέντρο,
Τα τετραγωνικά µέτρα που είναι διαθέσιµα για φυσική συνεγκατάσταση στο
αντίστοιχο αστικό κέντρο και τον αριθµό των ικριωµάτων 30 x 60 cm που δύναται
να εγκατασταθούν στον χώρο,
Ο παρεχόµενος αριθµός ζευγών για τη ΦΣ,
Οι δυνατότητες παροχής ζευγών στον κεντρικό κατανεµητή χωρίς σύµπτυξη /
ανάπτυξη,
Η παρεχόµενη ηλεκτρική ισχύς.

Σε περίπτωση διαφωνίας ενός ή περισσοτέρων Τ.Π. µε το πρόγραµµα παράδοσης χώρων που
κοινοποιεί ο ΟΤΕ, καταθέτουν εγγράφως τις παρατηρήσεις/ενστάσεις µαζί µε σχετική αιτιολόγηση
στον ΟΤΕ, µε παράλληλη κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ καλείται να απαντήσει εγγράφως εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών στον Τ.Π. µε παράλληλη κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ,
λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δύναται να τροποποιήσει το πρόγραµµα παράδοσης χώρων µε
αιτιολογηµένη Απόφασή της.
6.3.1.3 Οι Τ.Π. θα καλούνται για δεσµευτική επιβεβαίωση των αιτηµάτων τους µέχρι την
15η Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους.
Η δέσµευση κάθε Τ.Π. θα επιβεβαιώνεται µε την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ανά χώρο ΦΣ
που ο συγκεκριµένος Τ.Π. αιτείται. Το σύνολο των εγγυητικών επιστολών ενός Τ.Π. καλύπτει
προϋπολογιστικά το 30% της προϋπολογισθείσας δαπάνης των έργων που πρόκειται να
υλοποιηθούν κατά το πρώτο εξάµηνο του επόµενου έτους, στα οποία ο συγκεκριµένος Τ.Π. έχει
αιτηθεί συνεγκατάσταση. Το ως άνω ποσοστό προϋπολογισθείσας δαπάνης υπολογίζεται για κάθε
Τ.Π. µε βάση την αναλογία ικριωµάτων του στα ΑΚ στα οποία έχει αιτηθεί συνεγκατάσταση. Η
ηµεροµηνία λήξης κάθε εγγυητικής επιστολής είναι δύο (2) µήνες µετά την προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής/επέκτασης του αντιστοίχου χώρου ΦΣ.
6.3.1.4 ∆εκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής
χώρου ΦΣ σε Αστικό Κέντρο, ο ΟΤΕ αποστέλλει ειδοποίηση στους Τ.Π. που έχουν αιτηθεί χώρο

ΧΤΠ 2017

133

στο συγκεκριµένο κέντρο, καλώντας τους να καταβάλουν ως προκαταβολή το 20% της
προϋπολογιστικά αναλογούσας δαπάνης των εργασιών.
Η κατάθεση της προκαταβολής πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την σχετική
ειδοποίηση.
Σε περίπτωση µη καταβολής της προκαταβολής εντός του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος, ο
ΟΤΕ δύναται να εκπέσει την ήδη καταβληθείσα εγγυητική επιστολή, ως προς το συγκεκριµένο
ποσό της προκαταβολής. Το υπολειπόµενο ποσό στην περίπτωση αυτή θα καλυφθεί από τον/τους
Τ.Π. που έχουν αιτηθεί ΦΣ στο συγκεκριµένο ΑΚ. Για το σκοπό αυτό, ο ΟΤΕ εντός προθεσµίας
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στους εναποµείναντες Τ.Π., στην
οποία θα αναφέρει το ακριβές επιπρόσθετο ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει/-ουν. Η εν λόγω
καταβολή πρέπει να γίνει εντός διαστήµατος δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την σχετική
ειδοποίηση του ΟΤΕ.
Σε περίπτωση υπαναχώρησης του µοναδικού Τ.Π. που έχει αιτηθεί συνεγκατάσταση σε
συγκεκριµένο Α/Κ, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, ενώ το έργο ακυρώνεται.
Τα ακριβή ποσά εγγύησης και προκαταβολής θα προκύψουν µετά τη συνολική δεσµευτική
επιβεβαίωση του χώρου από όλους τους Τ.Π. και τον υπολογισµό του αναλογικού κόστους για
κάθε έναν από αυτούς.
6.3.1.5 Ο ΟΤΕ οφείλει να κατασκευάσει τους χώρους συνεγκατάστασης µε τις
προδιαγραφές της παραγράφου 6.11 σύµφωνα µε το κοινοποιηµένο χρονοπρόγραµµα. Η παράδοση
ενός νέου χώρου συνεγκατάστασης ή επέκτασης υφιστάµενου χώρου γίνεται εφόσον έχουν
περατωθεί όλες οι προβλεπόµενες εργασίες και ο συγκεκριµένος χώρος είναι λειτουργικά έτοιµος.
Σε αυτή την περίπτωση οι Τ.Π. που έχουν αιτηθεί τον συγκεκριµένο χώρο/επέκταση καλούνται από
τον ΟΤΕ µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να παραλάβουν το έργο εντός διαστήµατος δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών, αφού πρώτα καταβάλλουν το 50% της αναλογούσας προϋπολογισθείσας δαπάνης του
συγκεκριµένου έργου. Το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, υπόδειγµα του οποίου
υπάρχει στην παράγραφο 6.20. του παρόντος Παραρτήµατος, υπογράφεται εφόσον οι Τ.Π.
προσκοµίσουν αποδεικτικά στοιχεία της προαναφερθείσας χρηµατικής καταβολής.
6.3.1.6 Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει στον Τ.Π. εκκαθαριστικό τιµολόγιο/λογαριασµό και
αντίγραφα των απολογιστικών στοιχείων κόστους (σχετικά τιµολόγια, πραγµατικές εργατοώρες
κλπ) µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής. Στο εκκαθαριστικό
τιµολόγιο/λογαριασµό περιλαµβάνεται σχετική ανάλυση, µε σαφή υπολογισµό της αναλογίας του
κάθε ενός από τους συνεγκατεστηµένους Τ.Π.. Ο Τ.Π. εξοφλεί το υπόλοιπο κόστος εντός δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών από την αποστολή του τιµολογίου/λογαριασµού και ο ΟΤΕ επιστρέφει την
εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση αµφισβήτησης της ορθότητας του τιµολογίου/λογαριασµού
ακολουθούνται οι γενικότερες διαδικασίες αµφισβήτησης τιµολογίων/λογαριασµών οι οποίες και
προβλέπονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας περί Αµφισβήτησης Τιµολογίου/λογαριασµού. Εάν ο
ΟΤΕ δεν αποστείλει τον απολογισµό του έργου εντός του προβλεποµένου διαστήµατος τότε ο ΟΤΕ
οφείλει να επιστρέψει την εγγυητική επιστολή για τον χώρο αυτό.
6.3.1.7 Σε περίπτωση όπου το πραγµατικό κόστος κατασκευής είναι µικρότερο του ποσού
που έχει καταβάλει ο Τ.Π. τότε ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό σηµείωµα προς τον Τ.Π. για το ανάλογο
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ποσό εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού
τιµολογίου/λογαριασµού σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.
6.3.1.8 Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν προσέλθει υπαίτια να παραλάβει και να εξοφλήσει
το αιτηθέν έργο, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία που έχει κληθεί να παραλάβει το έργο, τα δε καταβληθέντα χρηµατικά
ποσά δεν επιστρέφονται. Ο συγκεκριµένος Τ.Π. θα ανακτήσει τα ποσά της εγγυητικής και της
προκαταβολής από άλλο Τ.Π. ή Τ.Π. που τυχόν αιτηθούν συνεγκατάσταση στο συγκεκριµένο
Α./Κ., µετά τη σχετική αποπληρωµή. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ δικαιούται να εισπράξει µόνο το
κόστος κατασκευής του χώρου Φ.Σ και µόνο εφάπαξ.
6.3.1.9 Σε περίπτωση επέκτασης χώρου ΦΣ, για την οποία βάσει της µεθοδολογίας που
αναπτύσσεται στην παράγραφο 6.10. του παρόντος, αναλογεί ποσοστό του κόστους στους ήδη
υφιστάµενους Τ.Π., ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον αιτηθέντα καθώς και τους υφιστάµενους Τ.Π. για τα
ακριβή ποσά που πρέπει να καταβάλουν, εφαρµόζοντας την διαδικασία της παραγράφου 6.10. του
παρόντος. Οι υφιστάµενοι Τ.Π. καταβάλλουν στον αιτηθέντα Τ.Π. το ποσό που τους αναλογεί µε
βάση την αναλογία ικριωµάτων τους στο χώρο ΦΣ, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την
έκδοση και αποστολή του τιµολογίου/λογαριασµού από τον ΟΤΕ.
6.3.1.10 Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα αιτήµατα Φυσικής Συνεγκατάστασης
του δεύτερου εξαµήνου κάθε έτους. Οι Τ.Π. επικαιροποιούν τα αιτήµατα που είχαν υποβάλει τον
Μάιο κατά το διάστηµα από 1/11 έως 15/11. Τ.Π. ο οποίος δεν έχει υποβάλει αιτήµατα στις 15/5
δύναται να υποβάλλει σχετικά αιτήµατα για το δεύτερο εξάµηνο του επόµενου έτους κατά το
διάστηµα 1/11 έως 15/11.
Η συνολική πρόταση προγράµµατος παράδοσης χώρων φυσικής συνεγκατάστασης για το Β
εξάµηνο που θα καταρτίζει ο ΟΤΕ θα κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους Τ.Π. και στην ΕΕΤΤ
µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Οι Τ.Π. θα καλούνται για δεσµευτική επιβεβαίωση
των αιτηµάτων τους µέχρι την 15η Μαρτίου του επόµενου έτους. Η δέσµευση κάθε Τ.Π. θα
επιβεβαιώνεται µε την υπογραφή της σχετικής εξαµηνιαίας Σύµβασης / Πλαίσιο Συνεγκατάστασης
και την ταυτόχρονη κατάθεση εγγυητικής επιστολής ανά χώρο ΦΣ που ο συγκεκριµένος Τ.Π.
αιτείται. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία καθώς και τα χρονοδιαγράµµατα που
περιγράφονται ανωτέρω για το Α΄ Εξάµηνο.
6.3.2. Ad-Hoc Κατασκευές/ Επεκτάσεις χώρων ΦΣ
Ανεξάρτητα από την ως άνω διαδικασία ετήσιου χρονοπρογραµµατισµού κατασκευής/ επέκτασης
χώρων ΦΣ, οι ΤΠ δύναται να υποβάλουν οποτεδήποτε αιτήµατα φυσικής συνεγκατάστασης,
ανάλογα µε τις ανάγκες τους.
Σε περίπτωση που για την εξυπηρέτηση των ως άνω αιτηµάτων απαιτείται κατασκευή νέου ή
επέκταση υφιστάµενου χώρου συνεγκατάστασης, ο εγγυηµένος ρυθµός παράδοσης χώρων σε
Πανελλαδικό επίπεδο θα είναι µεγαλύτερος ή ίσος από δέκα (10) ανά µήνα εκ των οποίων οι νέοι
χώροι δεν δύναται να είναι περισσότεροι από τέσσερις (4), µε την επιφύλαξη ύπαρξης αντίστοιχου
αριθµού αιτηµάτων, τα οποία εξυπηρετούνται µε βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, η
οποία υπολογίζεται από το χρόνο υποβολής του αιτήµατος από τον Τ.Π. Ο ανωτέρω ελάχιστος
εγγυηµένος ρυθµός εξυπηρέτησης αιτηµάτων δεν επηρεάζει αιτήµατα τα οποία έχουν υποβληθεί
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πριν την θέση σε ισχύος της παρούσας Απόφασης. Ο ανωτέρω εγγυηµένος ρυθµός παράδοσης
χώρων συνεγκατάστασης ανά µήνα είναι ανεξάρτητος από την παράδοση χώρων συνεγκατάστασης
στα πλαίσια του ετήσιου προγραµµατισµού, όπως αυτός περιγράφεται στην ενότητα 6.3.1.
Ο όρος «επέκταση χώρων Φυσικής Συνεγκατάστασης» στην παρούσα παράγραφο αναφέρεται στις
περιπτώσεις όπου για την ικανοποίηση του υποβληθέντος αιτήµατος Τ.Π. είναι απαραίτητες
οικοδοµικές εργασίες. Αιτήµατα ΦΣ για την εξυπηρέτηση των οποίων δεν απαιτείται κατασκευή
νέου ή επέκταση υφιστάµενου χώρου συνεγκατάστασης ικανοποιούνται µε βάση τους χρόνους που
προβλέπονται στην ενότητα 6.7 και στο Παράρτηµα 15 του παρόντος.
Οι Τ.Π. υποβάλλουν στον ΟΤΕ µέσω του πληροφοριακού συστήµατος Π.Σ. ΟΤΕ τα αιτήµατά τους
σε αριθµό και τύπο ικριωµάτων και απαιτούµενο χώρο σε τετραγωνικά µέτρα (m2) ανά AK, στην
περίπτωση ΦΣ.
Τα αιτήµατα καλύπτουν από κοινού τα ΑΚ στα οποία οι Τ.Π. δεν έχουν φυσική παρουσία και
επιθυµούν να προχωρήσουν σε φυσική συνεγκατάσταση και τα Αστικά Κέντρα στα οποία έχουν
ήδη φυσική παρουσία αλλά απαιτούν πρόσθετο χώρο.
Ανά περίπτωση, τα συγκεκριµένα αιτήµατα µπορεί να αφορούν κατασκευές ή επεκτάσεις χώρων
ΦΣ, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν και να παραδοθούν σύµφωνα µε τους χρόνους παράδοσης
που ακολουθούν:
Στην περίπτωση νέας κατασκευής ή επέκτασης (ΦΣ), ο ΟΤΕ υποχρεούται εντός χρονικού
διαστήµατος δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης να συντάξει και να
κοινοποιήσει στον Τ.Π. τεχνική προµελέτη και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, σύµφωνα µε τις
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 6.6, ενηµερώνοντας παράλληλα τον Τ.Π. για την
αποστολή της τεχνικής προµελέτης µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ. Σε περίπτωση όπου ο ΟΤΕ δεν µπορεί να
υλοποιήσει το αίτηµα του Τ.Π., ενηµερώνει εγγράφως τον Τ.Π., κοινοποιώντας παράλληλα στην
ΕΕΤΤ, για τους ακριβείς λόγους απόρριψης του αιτήµατός του, και αποστέλλει στην περίπτωση
αιτήµατος ΦΣ ταυτόχρονα τεχνική προµελέτη ΣΣ ή ΕΣ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
Παραρτήµατα 6 και 7 του παρόντος. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της σχετικής τεχνικής
προµελέτης από τον ΟΤΕ οι ηµέρες καθυστέρησης προσµετρούνται στους σχετικούς χρόνους
παράδοσης του χώρου.
Ο Τ.Π., εφόσον επιθυµεί να αναλάβει το απαιτούµενο κόστος, οφείλει να προχωρήσει σε
σχετικό αίτηµα µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την λήψη της τεχνικής
προµελέτης. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν καταθέσει εντός των δέκα (10) ΕΗ το αίτηµα, η αρχική
αίτηση ακυρώνεται.
Ο ΟΤΕ υλοποιεί τις κατασκευές και τις επεκτάσεις των χώρων ΦΣ µε βάση τα αιτήµατα των
Τ.Π., λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική προτεραιότητα κατάθεσης του αιτήµατος στο Π.Σ. ΟΤΕ. Ο
Τ.Π. θα καλείται εγγράφως από τον ΟΤΕ εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του
ανωτέρω αιτήµατος για δεσµευτική επιβεβαίωση του αιτήµατος, η οποία περιλαµβάνει την
υπογραφή της σχετικής Σύµβασης Συνεγκατάστασης, την καταβολή εγγυητικής επιστολής ύψους
30% και την κατάθεση προκαταβολής ύψους 20% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Στην
περίπτωση ΦΣ, τα εν λόγω ποσοστά υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. µε βάση την αναλογία
ικριωµάτων του στο χώρο Φ.Σ. Η ηµεροµηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής είναι δύο (2) µήνες
µετά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής/επέκτασης του
αντιστοίχου χώρου ΦΣ.
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Ο χρόνος κατασκευής και παράδοσης των νέων χώρων ΦΣ και των επεκτάσεων ΦΣ δεν θα
υπερβαίνει τις εβδοµήντα πέντε (75) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία καταβολής της
ανωτέρω προκαταβολής, µε την επιφύλαξη ότι ο µηνιαίος ρυθµός δεν υπερβαίνει το µέγιστο ρυθµό
παράδοσης νέων χώρων και επεκτάσεων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα ενότητα.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου κατά την πιο πρόσφατη ενηµέρωση διαθεσιµότητας από τον ΟΤΕ
(έως 31 Ιουλίου ή 31 Ιανουαρίου), σε σχέση την ηµεροµηνία υποβολής του υποβληθέντος
αιτήµατος, δεν υπήρχε διαθεσιµότητα ΦΣ για την ικανοποίηση του αιτήµατος, οπότε ο χρόνος
κατασκευής και παράδοσης των νέων χώρων ΦΣ και των επεκτάσεων ΦΣ δεν θα υπερβαίνει τους 6
µήνες από την ηµεροµηνία καταβολής της προκαταβολής.
Ο ΟΤΕ οφείλει να εκτελέσει τις απαιτούµενες εργασίες για την κατασκευή / επέκταση των
χώρων συνεγκατάστασης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ενότητας 6.11 και τους
προαναφερθέντες χρόνους. Η παράδοση ενός νέου χώρου συνεγκατάστασης ή επέκτασης
υφιστάµενου χώρου γίνεται εφόσον έχουν περατωθεί όλες οι προβλεπόµενες εργασίες και ο
συγκεκριµένος χώρος είναι λειτουργικά έτοιµος. Ο ΟΤΕ αποστέλλει εγγράφως και µέσω του Π.Σ.
ΟΤΕ στους Τ.Π. που έχουν αιτηθεί τον συγκεκριµένο χώρο ή επέκταση ειδοποίηση σύµφωνα µε
την οποία καλεί τους εν λόγω Τ.Π. να παραλάβουν το έργο υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο
Παράδοσης – Παραλαβής εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ανωτέρω ειδοποίηση, αφού
πρώτα καταβάλλουν το 50% της αναλογούσας προϋπολογισθείσας δαπάνης του συγκεκριµένου
έργου.
Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει στον Τ.Π. εκκαθαριστικό τιµολόγιο/λογαριασµό και
αντίγραφα των απολογιστικών στοιχείων κόστους (σχετικά τιµολόγια, πραγµατικές εργατοώρες
κλπ.) µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής. Ο Τ.Π. καταβάλει
στον ΟΤΕ το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από το ανωτέρω ποσό εκκαθάρισης, του
ποσού που έχει ήδη καταβάλλει στον ΟΤΕ σε µετρητά (δηλαδή του 70% της προϋπολογισθείσας
δαπάνης που αναλογεί στον Τ.Π.) εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση του
τιµολογίου/λογαριασµού. Ο ΟΤΕ επιστρέφει την εγγυητική επιστολή στον Τ.Π. εντός προθεσµίας
δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία εξόφλησης. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν
εξοφλήσει τον ΟΤΕ, ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα να εκπέσει την εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει ο
Τ.Π. για το συγκεκριµένο έργο σύµφωνα µε τα ειδικά οριζόµενα στην ενότητα 9.6 του Κεφαλαίου
4.
Σε περίπτωση αµφισβήτησης της ορθότητας του τιµολογίου/λογαριασµού ακολουθούνται οι
γενικότερες διαδικασίες αµφισβήτησης τιµολογίων/λογαριασµών οι οποίες και προβλέπονται στην
ενότητα 6 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας προσφοράς αναφοράς. Σε περίπτωση όπου το
πραγµατικό κόστος κατασκευής είναι µικρότερο του ποσού που έχει καταβάλει ο Τ.Π. τότε ο ΟΤΕ
εκδίδει πιστωτικό σηµείωµα προς τον Τ.Π. για το ανάλογο ποσό εντός δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού τιµολογίου/λογαριασµού σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο.
Σε περίπτωση επέκτασης χώρου ΦΣ, για την οποία βάσει της µεθοδολογίας που
αναπτύσσεται στην ενότητα 6.1.10, αναλογεί ποσοστό του κόστους στους ήδη υφιστάµενους Τ.Π.,
ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον αιτηθέντα καθώς και τους υφιστάµενους ΤΠ για τα ακριβή ποσά που πρέπει
να καταβάλουν, εφαρµόζοντας την διαδικασία της ενότητας 6.1.10. Οι υφιστάµενοι Τ.Π.
καταβάλλουν στον αιτηθέντα Τ.Π. το ποσό που τους αναλογεί µε βάση την αναλογία ικριωµάτων
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τους στο χώρο Φ.Σ, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση και αποστολή του
τιµολογίου/λογαριασµού από τον ΟΤΕ.
6.4.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΦΣ
Σε περίπτωση κατά την οποία ένας Τ.Π. αιτείται συνεγκατάσταση σε ήδη κατασκευασµένο
χώρο ΦΣ και στον οποίο υπάρχουν ελεύθεροι πόροι, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
6.4.1. Ο Τ.Π. καταθέτει αίτηση στο Π.Σ. ΟΤΕ για συνεγκατάσταση σε υφιστάµενο χώρο ΦΣ
(υπόδειγµα της οποίας υπάρχει στην παράγραφο 6.21), ενηµερώνοντας για τον αριθµό
των ικριωµάτων που θα εγκαταστήσει και το χώρο ΦΣ της επιλογής του, σε περίπτωση
όπου λόγω επέκτασης της ΦΣ υφίστανται πλέον του ενός ανεξάρτητοι χώροι. Η αίτηση
παίρνει αυτόµατα αριθµό πρωτοκόλλου και εξυπηρετείται µε χρονική προτεραιότητα.
Η διαδικασία παροχής και επαύξησης ικριωµάτων σε ΦΣ περιγράφεται στην
παράγραφο 6.8 του παρόντος.
6.4.2. Ο ΟΤΕ εντός πέντε (5) ΕΗ από την κατάθεση της σχετικής αίτησης ενηµερώνει τον
Τ.Π. σχετικά µε το ποσό που πρέπει να καταβάλει σε κάθε έναν από τους
συνεγκατεστηµένους Τ.Π., σύµφωνα µε την παρ. 6.10 του παρόντος. Σε περίπτωση
όπου τα διαθέσιµα ελεύθερα ικριώµατα δεν επαρκούν για την ικανοποίηση του
αιτήµατος του Τ.Π., ο ΟΤΕ εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσµίας εφαρµόζει τις
διαδικασίες που αφορούν στον έλεγχο «υποχρησιµοποίησης» ήδη διατεθειµένου χώρου
(παράγραφο 6.9 του παρόντος), ενηµερώνοντας παράλληλα τον αιτούντα καθώς και
τους υφιστάµενους Τ.Π.. Εάν από τη συγκεκριµένη διαδικασία δεν προκύψουν
ελεύθερα –µέσω αποδέσµευσης- ικριώµατα, το αίτηµα του Τ.Π. ικανοποιείται βάσει
των διαδικασιών της παραγράφου 6.3 που αφορούν στην επέκταση χώρου ΦΣ.
6.4.3. Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταβάλει το αναλογούν ποσό σε κάθε έναν από τους
συνεγκατεστηµένους Τ.Π. εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
ενηµέρωσης από τον ΟΤΕ.
6.4.4. Σε περίπτωση όπου ένας Τ.Π. δεν εκπληρώσει εµπρόθεσµα την προαναφερθείσα
οικονοµική του υποχρέωση, η αίτησή του ακυρώνεται.
6.4.5. Ο Τ.Π. κοινοποιεί τα αντίγραφα πληρωµής των συνεγκατεστηµένων Τ.Π. (παρ. 6.4.3.)
στον ΟΤΕ και υπογράφει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών Πρωτόκολλο Παράδοσης
Παραλαβής του χώρου ΦΣ µε τον ΟΤΕ. Η ηµ/νία παραλαβής από τον ΟΤΕ των
παραστατικών / αντιγράφων πληρωµής των συνεγκατεστηµένων Τ.Π. αποτελεί την
ηµ/νία έναρξης του χρόνου παράδοσης των ζευγών ΕΣΚ.
Υφιστάµενοι θεωρούνται όλοι οι χώροι Φυσικής Συνεγκατάστασης για τους οποίους ο
ΟΤΕ έχει εκδώσει και αποστείλει εκκαθαριστικό τιµολόγιο/λογαριασµό και
απολογιστικά στοιχεία κόστους στους Τ.Π., οι οποίοι είχαν αιτηθεί την εν λόγω
κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, ένας χώρος Φυσικής Συνεγκατάστασης λογίζεται
υφιστάµενος µετά την πάροδο της προθεσµίας αποστολής των εκκαθαριστικών
τιµολογίων και των αντιγράφων των απολογιστικών στοιχείων κόστους, όπως αυτή
ορίζεται στις παραγράφους 6.3.1 και 6.3.2. του παρόντος παραρτήµατος.
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6.5.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΩΡΟΥ
Ο ΟΤΕ παραδίδει το χώρο σε εξουσιοδοτηµένο από τον Τ.Π. εκπρόσωπο. Κατά την
παράδοση συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής (ΠΠΠ), το οποίο υπογράφεται
από τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους αµφοτέρων των µερών.
Το ΠΠΠ θα επιβεβαιώνει τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•

•

6.6.

Τον ακριβή χώρο για την τοποθέτηση των ικριωµάτων του Τ.Π.
Την εγκατάσταση πίνακα DC παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.
Τα ανεπτυγµένα ζεύγη στον Ενδιάµεσο Κατανεµητή
Τις λειτουργούσες κλιµατιστικές µονάδες
Τους εγκατεστηµένους κατανεµητές
Το αντίστοιχο ΦΥΠ σε λειτουργία για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών backhaul
και τη δυνατότητα σύνδεσης δικτύου Τ.Π. από ΦΥΠ µέχρι τον οπτικό κατανεµητή
του χώρου συνεγκατάστασης
Τη δυνατότητα πρόσβασης σύµφωνα µε τους όρους και διατάξεις που
περιγράφονται στην παράγραφο 6.17 του παρόντος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ/ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
Για τις κατασκευές των νέων χώρων/επεκτάσεων χώρων ΦΣ που προκύπτουν στα πλαίσια της
διαδικασίας Ετήσιου Προγραµµατισµού Κατασκευών, είναι απαραίτητη η εκπόνηση τεχνικής
µελέτης/ προµελέτης. Ανάλογα µε τις απαιτούµενες εργασίες, δύναται να απαιτείται εκπόνηση
τεχνικής µελέτης/προµελέτης και για την επαύξηση στοιχείων της συνεγκατάστασης.
Η τεχνική µελέτη/προµελέτη εκπονείται στη βάση των τεχνικών προδιαγραφών της
συνεγκατάστασης και εξειδικεύει/ ποσοτικοποιεί ανά χώρο ΦΣ τις απαραίτητες εργασίες για
την παροχή της υπηρεσίας.

6.7.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Οι βασικές αρχές προσδιορισµού των διαθέσιµων χωρητικοτήτων είναι:
a. Η ικανοποίηση της υφιστάµενης (όπως αυτή προκύπτει από τα αιτήµατα των Τ.Π.) καθώς
και της µελλοντικής (όπως αυτή προκύπτει µε βάση τις προβλέψεις των Τ.Π.) ζήτησης των
Τ.Π..
b. Η αποδοτική χρήση των υποδοµών (υφισταµένων και νέων).
c. Η επέκταση των σχετικών πόρων κατά το χρονικό σηµείο κάλυψης συγκεκριµένου
ποσοστού αυτών (βλέπε πιο κάτω).
Ο ΟΤΕ εγκαθιστά σε κάθε χώρο ΦΣ:
a. το µέγιστο αριθµό ικριωµάτων που µπορούν να τοποθετηθούν µε βέλτιστη διάταξη των
ικριωσειρών,
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b. ODF µε 60 ΚΟΙ µε βήµα επέκτασης 60 ΚΟΙ
6.8.

ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΣ
Προκειµένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η καλύτερη αξιοποίηση των ικριωµάτων σε
χώρους ΦΣ, η διάθεση των ικριωµάτων στους Τ.Π. θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
παρακάτω σχήµα:

Όπου n ο αριθµός Ικριωµάτων (60χ30 ή 60χ40) για όλους τους χώρους Φυσικών
Συνεγκαταστάσεων (ΦΣ) σε συγκεκριµένο Α/Κ ΟΤΕ και για συγκεκριµένο
Τηλεπικοινωνιακό Τ.Π. (Τ.Π.).
Για την παροχή του χώρου ΦΣ ισχύει:
1. Κάθε Τ.Π. που εισέρχεται για πρώτη φορά σε συγκεκριµένη ΦΣ (παροχή) µπορεί να
αιτηθεί µέχρι και 4 Ικριώµατα.
Για την Αύξηση Ικριωµάτων (Επαύξηση) στο χώρο ΦΣ ισχύει:
1. Κάθε Τ.Π. δύναται να αιτηθεί το n-οστό του ικρίωµα ανεξάρτητα από τα
λειτουργούντα ζεύγη ΕΣΚ* του στη συγκεκριµένη Φυσική Συνεγκατάσταση εφόσον
n<5.
2. Κάθε Τ.Π. δύναται να αιτηθεί το n-οστό του ικρίωµα όταν διαθέτει τουλάχιστον (n2)* 500 λειτουργούντα ζεύγη ΕΣΚ* για n≥5.
3. Το µέγιστο βήµα Αύξησης Ικριωµάτων είναι τα 2 Ικριώµατα.
4. Επαύξηση δύναται να αιτηθεί ένας Τ.Π., µετά την παρέλευση:
4.1. Ενός (1) µηνός από την τελευταία Παράδοση Ικριωµάτων** (Παροχή ΦΣ ή
Αύξηση Ικριωµάτων) ή
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4.2. Τριών (3) µηνών από την τελευταία Ηµεροµηνία Καταχώρησης Αίτησης***
για Ικριώµατα (Παροχή ΦΣ ή Αύξηση Ικριωµάτων), σύµφωνα µε την παρούσα
πρόταση.
Όλα τα αιτήµατα θα καταχωρούνται αποκλειστικά στο Π.Σ. ΟΤΕ, απευθείας από τον
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Τ.Π..
Σε περίπτωση που ένας Τ.Π.1, αιτείται ένα ικρίωµα, τότε ο ΟΤΕ θα πρέπει να δεσµεύει το
γειτονικό του (πλάτη) για µελλοντικό αίτηµα του ίδιου Τ.Π.1. Σε περίπτωση όµως που
αιτηθεί Ικρίωµα ή Ικριώµατα άλλος ∆ικαιούχος Τ.Π.2 και ο χώρος ΦΣ έχει εξαντληθεί, τότε
το συγκεκριµένο ικρίωµα θα αποδεσµεύεται υπέρ του Τ.Π.2.
Σε περίπτωση που ένας Τ.Π., αιτείται δύο ικριώµατα, τότε θα υπάρχει η επιλογή στο Π.Σ.
ΟΤΕ
α) αποκλειστικά γειτονικά ικριώµατα (πλάτη µε πλάτη) ή β) γειτονικά ικριώµατα
(πλάτη µε πλάτη) εφόσον είναι διαθέσιµα, διαφορετικά να του παρέχονται δύο
ικριώµατα.
*∆ιευκρινίζεται ότι όπου ο ίδιος Τ.Π. διαθέτει και αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση, τα
λειτουργούντα ζεύγη που υλοποιεί µέσω αυτής, δεν προσµετρούνται στον υπολογισµό της
κατοχύρωσης του δικαιώµατος αίτησης.
** Παράδοση Ικριωµάτων θεωρείται η “Ηµ. Ολοκλήρωσης” στο Π.Σ. ΟΤΕ.
*** Ηµεροµηνίας Καταχώρησης Αίτησης θεωρείται η “Ηµ. Καταχώρησης Αίτησης” στο
Π.Σ. ΟΤΕ.
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6.9.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΦΣ
6.9.1. ∆ιάθεση ικριωµάτων σε χώρους ΦΣ
Τα αιτήµατα των Τ.Π. για παροχή πόρων συνεγκατάστασης (π.χ. χώρου, ζευγών κ.λ.π.)
ικανοποιούνται κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας.
Ως ελάχιστη πρώτη παροχή χώρου στην ΦΣ θεωρείται το ένα (1) ικρίωµα (διαστάσεων 60 x
30 cm) και ως µέγιστη παροχή για την αρχική διάθεση χώρου είναι τα τέσσερα (4)
ικριώµατα (διαστάσεων 60 x 30 cm). Για την παροχή επιπλέον ικριωµάτων, ακολουθείται η
διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6.8 του παρόντος.
6.9.2. Υποχρησιµοποίηση Ικριωµάτων
Εάν ο Τ.Π., δεν εγκαταστήσει τον εξοπλισµό του στο χώρο φυσικής συνεγκατάστασης για
τρεις (3) µήνες µετά την παράδοση σε αυτόν του εν λόγω χώρου και εφόσον, λόγω
έλλειψης κατάλληλου διαθέσιµου χώρου, εκκρεµεί αίτηση παροχής, επαύξησης ικριωµάτων
για Χονδρική Τοπική Πρόσβαση άλλου Τ.Π., ο Τ.Π. υποχρεούται να επιστρέψει το χώρο
φυσικής συνεγκατάστασης, εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από τον ΟΤΕ, η οποία κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ. Στην
περίπτωση αυτή ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: Ο ΟΤΕ εντός πέντε (5) ΕΗ από την
κατάθεση του σχετικού αιτήµατος συνεγκατάστασης ειδοποιεί µε επιστολή του όλους τους
Τ.Π. οι οποίοι είναι συνεγκατεστηµένοι στη συγκεκριµένη ΦΣ να επιστρέψουν τα
ικριώµατα που δε χρησιµοποιούνται ή υπο-χρησιµοποιούν λόγω αιτήµατος Τ.Π. για
παροχή, επαύξηση ικριωµάτων, το οποίο δεν µπορεί να ικανοποιηθεί λόγω έλλειψης χώρου.
Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση που δεν προκύψουν ελεύθερα –
µέσω αποδέσµευσης- ικριώµατα, το αίτηµα του Τ.Π. θα ικανοποιηθεί µε επέκταση του
χώρου µέσω της διαδικασίας του χρονοπρογραµµατισµού. Η επιστολή κοινοποιείται στον
ενδιαφερόµενο Τ.Π. και στην ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση που εξασφαλιστούν παραπάνω
ικριώµατα από αυτά που απαιτούνται για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήµατος, ο ΟΤΕ
προχωράει στη διαδικασία της υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης επιστροφής
ικριωµάτων ξεκινώντας µε τον Τ.Π. ο οποίος πρώτος κατά χρονολογική σειρά αποδέχτηκε
εγγράφως (ή µε όποιο άλλο τρόπο συµφωνηθεί) την επιστροφή των ικριωµάτων του. Στη
συνέχεια ενηµερώνει τους υπόλοιπους Τ.Π. που αποδέχτηκαν µεταγενέστερα να
επιστρέψουν ικριώµατά τους ότι η ανάγκη αποδέσµευσης καλύφθηκε και δεν είναι
απαραίτητο να επιστρέψουν υπο-χρησιµοποιούµενα ικριώµατα. Αν οι υπόλοιποι Τ.Π.
παρόλα αυτά εξακολουθούν να επιθυµούν να αποδεσµεύσουν τα ικριώµατά τους, ισχύει για
αυτούς η διαδικασία εκούσιας αποχώρησης (ολικής ή µερικής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην παράγραφο 6.10.1 του παρόντος (Αποχώρηση του Τ.Π.χ)
Σε περίπτωση όπου Τ.Π. έχει δεσµεύσει χώρο για περισσότερα από δύο (2) ικριώµατα 60 x
30 cm στο χώρο της ΦΣ και δε χρησιµοποιούνται ή υπο-χρησιµοποιούνται για διάστηµα
µεγαλύτερο από έξι (6) µήνες, ενώ παράλληλα λόγω έλλειψης κατάλληλου διαθέσιµου
χώρου, εκκρεµεί αίτηση παροχής, επαύξησης ικριωµάτων άλλου Τ.Π., ο Τ.Π. υποχρεούται
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να περιορίσει τα ικριώµατά του στο χώρο ΦΣ, προκειµένου να ικανοποιηθούν τα εκκρεµή
αιτήµατα, εντός δεκαπέντε (15) ΕΗ από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του ΟΤΕ, η οποία
κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ.
Ο Τ.Π. που αποχωρεί, δύναται να διατηρήσει δεσµευµένα µόνο δύο (2) ικριώµατα (30 x 60
εκατ. έκαστο) άµεσης γειτνίασης εφόσον είναι εφικτό στην περίπτωση της ΦΣ. Σε κάθε
περίπτωση ο Τ.Π. που αποχωρεί µπορεί να διατηρήσει στην κατοχή του όρια 500 ζευγών
στον κατανεµητή επιπλέον αυτών που έχει διαθέσει σε τελικούς συνδροµητές.
Η αποδέσµευση ικριωµάτων ή και ζευγών θα πρέπει να γίνεται από τον Τ.Π. ο οποίος
αποχωρεί, µε παράλληλη ανάληψη του σχετικού κόστους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης του ΟΤΕ.
Ο νέος Τ.Π., υποχρεούται, ως προϋπόθεση παράδοσης του χώρου από τον ΟΤΕ, να
καταβάλει στον Τ.Π. ο οποίος αποχωρεί το χρηµατικό ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε την
παράγραφο 6.10.1 του παρόντος.
6.9.3. Οικειοθελής Αποδέσµευση Ικριωµάτων
Εγκατεστηµένος Τ.Π. δύναται να αιτηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή µερική ή ολική
αποδέσµευση ικριωµάτων του σε συγκεκριµένο ΑΚ. Η διαδικασία αποδέσµευσης και
επιµερισµού κόστους στη συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο
6.10.1 του παρόντος. Σε περίπτωση ακούσιας αποχώρησης (λ.χ. πτώχευσης, παύσης
εργασιών, κτλ) ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νόµο και,
επικουρικώς, οι εγκριθείσες από την ΕΕΤΤ διαδικασίες εκούσιας αποχώρησης.
6.9.4. ∆ιαδικασία σε περίπτωση εξάντλησης χωρητικότητας Ε/Κ
Σε περίπτωση που εκκρεµεί αίτηµα Τ.Π. για παροχή ή επαύξηση ζευγών ΕΣΚ και ο ΟΤΕ
διαπιστώσει ότι έχουν εξαντληθεί πλήρως οι διαθέσιµοι πόροι στο χώρο ΦΣ, ώστε να
πραγµατοποιηθεί επέκταση του Ενδιάµεσου Κατανεµητή, ακολουθείται η κάτωθι
διαδικασία:
6.9.4.1 O Τ.Π. καταθέτει µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αίτηµα αρχικής παροχής ή αύξησης ζευγών ΕΣΚ
και το αίτηµά του µπαίνει σε κατάσταση αναµονής επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιµα ζεύγη
στον Ε/Κ.
6.9.4.1.1. Ο ΟΤΕ αρχικά ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην
§ 9.2 του παραρτήµατος 9 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.Σε περίπτωση
που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις δεν πληρούνται:
6.9.4.2 Ο ΟΤΕ ενηµερώνει εγγράφως όλους τους Τ.Π. που διαθέτουν ΦΣ στο εν λόγω Α/Κ ότι:
6.9.4.2.1. Προκειµένου να ικανοποιηθεί εκκρεµές αίτηµα ζευγών ΕΣΚ, απαιτείται επέκταση
Ε/Κ, αλλά δεν υπάρχει πλέον διαθέσιµος χώρος.
6.9.4.2.2. Οι Τ.Π. οφείλουν, εάν επιθυµούν, να προβούν εντός δεκαπέντε (15) ΕΗ από την
αποστολή της ενηµέρωσης σε αίτηµα είτε µείωσης ζευγών ΕΣΚ, είτε µείωσης
ενός ή περισσότερων ικριωµάτων.
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6.9.4.2.3. Σε περίπτωση που οι Τ.Π. δεν προβούν στις σχετικές ενέργειες εντός δεκαπέντε
(15) ΕΗ, ο ΟΤΕ θεωρεί ότι επιθυµούν να διατηρήσουν τις θέσεις ικριωµάτων
και τα ζεύγη ΕΣΚ ως έχουν.
6.9.4.3 Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι Τ.Π. προβούν στο διάστηµα των δεκαπέντε
(15) ΕΗ µόνο σε αίτηµα µείωσης ζευγών ΕΣΚ:
6.9.4.3.1. Εφόσον ένας µόνο Τ.Π. προβεί σε αίτηµα µείωσης αριθµού ζευγών µεγαλύτερου
ή ίσου µε εκείνον του αρχικού αιτήµατος, διατίθενται στον Τ.Π. που κατέθεσε
το αίτηµα τόσα ζεύγη, όσα ακριβώς έχει αιτηθεί. Ο Τ.Π. που αποδεσµεύει τα
ζεύγη, αναλαµβάνει µε δική του δαπάνη όλες τις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου να επαναφέρει τα ζεύγη στην αρχική τους κατάσταση όπως
ακριβώς τα παρέλαβε (π.χ. αποσύνδεση των ζευγών, επανατοποθέτηση των
αρχικών ρεγκλετών σε περίπτωση που ο Τ.Π. έχει προβεί σε αντικατάστασή
τους κ.ο.κ) εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών
από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του ΟΤΕ.
6.9.4.3.2. Εφόσον περισσότεροι του ενός Τ.Π. προβούν σε µείωση ικανού αριθµού ζευγών
ώστε να ικανοποιηθεί το αίτηµα, εφαρµόζεται το παραπάνω βήµα 6.9.4.3.1 για
έναν µόνο Τ.Π. µε βάση τη χρονική προτεραιότητα. Για τα υπόλοιπα αιτήµατα
µείωσης ζευγών, ακολουθείται η διαδικασία του βήµατος 6.9.4.3.4.
6.9.4.3.3. Εφόσον περισσότεροι του ενός Τ.Π. προβούν σε µείωση ικανού αριθµού ζευγών
ώστε να ικανοποιηθεί το αίτηµα, αλλά το αίτηµα µείωσης του κάθε Τ.Π. αφορά
λιγότερα ζεύγη από όσα έχει αιτηθεί ο Τ.Π., διατίθενται στον Τ.Π. που κατέθεσε
το αίτηµα τα αποδεσµευµένα ζεύγη σύµφωνα µε το βήµα 6.9.4.3.1, µε βάση τα
ζεύγη που έχουν αποδεσµευτεί κατά χρονική προτεραιότητα και µέχρις ότου
συµπληρωθεί ο αριθµός των ζευγών του αιτήµατος. Για τα υπόλοιπα αιτήµατα
µείωσης ζευγών, ακολουθείται η διαδικασία του βήµατος 6.9.4.3.4.
6.9.4.3.4. Σε περίπτωση που προκύπτουν περισσότερα αιτήµατα µείωσης ζευγών από όσα
τελικά απαιτηθούν για την ικανοποίηση του αιτήµατος που εκκρεµεί,
ακολουθείται η χρονική προτεραιότητα και οι
Τ.Π. που προέβησαν
µεταγενέστερα σε µείωση ζευγών, ενηµερώνονται ότι η ανάγκη αποδέσµευσης
καλύφθηκε και εφόσον επιθυµούν, δύνανται να ακυρώσουν το αίτηµα µείωσης
ζευγών που έχουν καταθέσει.
6.9.4.3.5. Σε περίπτωση που το σύνολο των ζευγών που µπορούν να αποδεσµευτούν από
αιτήµατα µείωσης ζευγών είναι λιγότερα από όσα έχει αιτηθεί ο Τ.Π.:
6.9.4.3.5.1.
Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τ.Π. που αιτήθηκε τα ζεύγη ότι
εφόσον επιθυµεί, µπορεί να ακυρώσει το αίτηµά του και να καταθέσει νέο
αίτηµα για όσα ζεύγη υπάρχουν διαθέσιµα.
6.9.4.3.5.2.
Εφόσον ο Τ.Π. ακυρώσει το αίτηµά του και καταθέσει νέο
αίτηµα, αυτό ικανοποιείται σύµφωνα µε το βήµα 6.9.4.3.1 και η διαδικασία
τερµατίζεται.
6.9.4.3.5.3.
Εφόσον ο Τ.Π. δεν επιθυµεί να ακυρώσει το αίτηµά του,
εφαρµόζεται το βήµα 6.9.4.6 και η διαδικασία τερµατίζεται.
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6.9.4.4 Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι Τ.Π. προβούν εντός του διαστήµατος των
δεκαπέντε (15 ΕΗ) µόνο σε αίτηµα µείωσης ενός ή περισσότερων ικριωµάτων:
6.9.4.4.1. Εφόσον από την επιστροφή προκύψει ο ακριβής αριθµός θέσεων ικριωµάτων που
απαιτούνται για την ικανοποίηση του αιτήµατος αύξησης ζευγών, ο ΟΤΕ
προχωρά στη διαδικασία
υπογραφής του υφιστάµενου πρωτοκόλλου
παράδοσης – επιστροφής ικριωµάτων που χρησιµοποιείται ήδη σε περίπτωση
µείωσης ικριωµάτων και το ικρίωµα χρησιµοποιείται για επέκταση Ε/Κ. Ο Τ.Π.
που επιστρέφει τη θέση ικριώµατος, αποζηµιώνεται σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 6.9.4.7.
6.9.4.4.2. Εφόσον προκύψει επιστροφή περισσότερων θέσεων ικριωµάτων από όσες
απαιτούνται για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήµατος:
6.9.4.4.2.1.
Ο ΟΤΕ προχωρά στη διαδικασία της υπογραφής του
πρωτοκόλλου παράδοσης - επιστροφής ικριωµάτων, ξεκινώντας µε τον Τ.Π.
ο οποίος πρώτος κατά χρονολογική σειρά υπέβαλε αίτηµα µείωσης
ικριωµάτων. Ο Τ.Π. που επιστρέφει τη θέση ικριώµατος, αποζηµιώνεται
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 6.9.4.7.
6.9.4.4.2.2.
Εν συνεχεία ο ΟΤΕ ενηµερώνει τους υπόλοιπους Τ.Π. που
υπέβαλαν µεταγενέστερα αιτήµατα µείωσης ικριωµάτων, ότι η ανάγκη
αποδέσµευσης καλύφθηκε και δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψουν
ικριώµατα.
6.9.4.4.2.3.
Εφόσον οι υπόλοιποι Τ.Π. εξακολουθούν να επιθυµούν να
αποδεσµεύσουν τις θέσεις ικριωµάτων τους, ισχύει για αυτούς η διαδικασία
εκούσιας αποχώρησης (ολικής ή µερικής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παράγραφο Ε της παραγράφου 6.10).
6.9.4.4.3. Εφόσον δεν προκύπτει επιστροφή θέσης ικριώµατος από κάποιον Τ.Π., η
διαδικασία συνεχίζεται µε το βήµα 6.9.4.6.
6.9.4.5 Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι Τ.Π. προβούν παράλληλα σε αίτηµα µείωσης
ζευγών και µείωσης ικριωµάτων εντός του διαστήµατος των δεκαπέντε (15) ΕΗ:
6.9.4.5.1. Εάν είναι εφικτό να ικανοποιηθεί το αίτηµα ζευγών εφαρµόζοντας τα
αναφερόµενα στο βήµα 6.9.4.3., για τους Τ.Π. που έχουν καταθέσει αίτηµα
µείωσης ικριωµάτων, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο βήµα 6.9.4.4.2.2 και
6.9.4.4.2.3 και η διαδικασία τερµατίζεται.
6.9.4.5.2. Εάν δεν είναι εφικτό να ικανοποιηθεί το αίτηµα ζευγών εφαρµόζοντας τα
αναφερόµενα στο βήµα 6.9.4.3, η διαδικασία συνεχίζεται από το βήµα 6.9.4.4.1.
Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ενηµέρωση των Τ.Π. για την υποβολή
αιτήµατος είτε µείωσης ζευγών ΕΣΚ, είτε µείωσης ενός ή περισσότερων ικριωµάτων
(παράγραφος 6.9.4.2.2) µέχρι την υποβολή των αντίστοιχων αιτηµάτων θεωρείται
ανενεργός χρόνος. Ανενεργός χρόνος θεωρείται επίσης και το διάστηµα των
δεκαπέντε (15) ΕΗ σε περίπτωση που κανένας Τ.Π. δεν προβεί στην υποβολή κανενός
είδους αιτήµατος προκειµένου να ικανοποιηθεί το αίτηµα που εκκρεµεί.
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6.9.4.6 Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ικανός αριθµός ζευγών ΕΣΚ από µειώσεις ζευγών
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο βήµα 6.9.4.3 ή κανένας Τ.Π. δεν επιθυµεί να
επιστρέψει θέσεις ικριωµάτων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο βήµα 6.9.4.4.,
πραγµατοποιείται επέκταση του υφιστάµενου χώρου στα πλαίσια της διαδικασίας του
ετήσιου προγραµµατισµού κατασκευών/επεκτάσεων χώρων ΦΣ ή της διιαδικασίας ad
hoc κατασκευών/επεκτάσεων χώρων ΦΣ (εφόσον είναι εφικτό στο συγκεκριµένο
Α/Κ). Στην προκειµένη περίπτωση ο χρόνος ικανοποίησης του αιτήµατος
περιγράφεται στο Παράρτηµα 15 (παράγραφος 15.5.1 - περίπτωση επέκτασης
υφιστάµενου χώρου ΦΣ). Σε περίπτωση που κανένας από τους συνεγκατεστηµένους
Τ.Π. δεν επιθυµεί να προκαλέσει ο ίδιος την επέκταση του χώρου για δικές του
ανάγκες, η επέκταση θεωρείται ότι προκαλείται από όλους τους συνεγκατεστηµένους
Τ.Π.. Για την καταβολή του κατασκευαστικού κόστους, ακολουθείται διαδικασία
ανάλογη µε εκείνη που εφαρµόζεται στην επέκταση χώρου στα πλαίσια του Ετήσιου
Προγραµµατισµού Κατασκευών (κατάθεση εγγυητικών επιστολών κ.ο.κ.). Ο
επιµερισµός του κατασκευαστικού κόστους πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 6.10.
6.9.4.7 Αποζηµίωση Τ.Π. που Αποδεσµεύει Ικρίωµα για Ε/Κ:
Ο Τ.Π. που επιστρέφει θέση ικριώµατος η οποία θα διατεθεί για Ε/Κ σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα παραπάνω σε αυτήν την παράγραφο, αποζηµιώνεται για την αξία της
θέσης ικριώµατος που διέθεσε από το σύνολο των συνεγκατεστηµένων Τ.Π., ανάλογα
µε το πλήθος των ικριωµάτων τους στο σύνολο των κατειληµµένων ικριωµάτων όλων
των Τ.Π. στο χώρο ΦΣ. Στον επιµερισµό λαµβάνονται υπόψη και τα ικριώµατα του
Τ.Π. που διέθεσε τη θέση ικριώµατος. Ακολουθεί παράδειγµα που περιγράφει τον
τρόπο που πραγµατοποιείται ο επιµερισµός:
Έστω ότι σε ένα χώρο ΦΣ υπάρχουν 3 συνεγκατεστηµένοι Τ.Π. (Τ.Π.1, Τ.Π.2 και
Τ.Π.3) και η αναπόσβεστη αξία του χώρου ΦΣ είναι 10.000€. Ο Τ.Π.1 διαθέτει 2
ικριώµατα στο χώρο ΦΣ, ο Τ.Π.2 1 ικρίωµα και το Τ.Π.3 2 ικριώµατα. Το κόστος του
κάθε ικριώµατος τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή είναι 10.000*(1/5) = 2.000 €.
Σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, ο Τ.Π.3 επιθυµεί να αποδεσµεύσει 1 ικρίωµα
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για HDF. ∆εδοµένου ότι και ο Τ.Π.3 ενδέχεται να
επωφεληθεί µελλοντικά από τα ζεύγη ΕΣΚ που θα τερµατιστούν στο ικρίωµα που
αποδέσµευσε, στον επιµερισµό λαµβάνονται υπόψιν και τα ικριώµατα που του έχουν
αποµείνει µετά την αποδέσµευση. Έτσι, οι Τ.Π.1 και Τ.Π.2 οφείλουν να καταβάλουν
στον Τ.Π.3 τα ακόλουθα ποσά:
Ο Τ.Π.1 θα καταβάλει στον Τ.Π.3 το ποσό 2.000*(2/4) = 1000€
Ο Τ.Π.2 θα καταβάλει στον Τ.Π.3 το ποσό 2.000*(1/4) = 500€.

6.10.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Τ.Π. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΣ

6.10.1.
∆ιαδικασια Επιµερισµου Εξοφλησης Κοστους ΦΣ/Νεα ΦΣ – Επεκταση
ΦΣ (Νεο ∆ωµατιο) – Επεκταση ΦΣ (Υφισταµενος Χωρος) – Αποχωρηση Τ.Π.
6.10.1.1 Για να περιγραφεί η διαδικασία ορίζονται τα ακόλουθα:
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Το κόστος Κt αποτελείται από το αρχικό κόστος κατασκευής του χώρου και το
τυχόν κόστος επεκτάσεως / επεκτάσεων του αρχικού χώρου µείον τις αθροιστικές
αποσβέσεις του κόστους αυτού κατά την χρονική στιγµή t.
Κt:κόστος ΦΣ την χρονική στιγµή t ορίζεται ως

όπου
Κα: Αρχικό κόστος κατασκευής χώρου ΦΣ
Κε: Κόστος επεκτάσεως ΦΣ
Αt: Αθροιστικές αποσβέσεις την χρονική στιγµή t, δηλαδή
όπου
οι αποσβέσεις του Κα και
Συντελεστής Απόσβεσης d = 12,2%
Ιn: Αριθµός Ικριωµάτων n-στής εισόδου Τ.Π.

οι αποσβέσεις του Κε

6.10.1.2 Αρχική κατασκευή χώρου ΦΣ
Το Συνολικό Κόστος (Κt) κατασκευής ενός χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης σε
συγκεκριµένο Αστικό Κέντρο του ΟΤΕ επιµερίζεται ισοµερώς για κάθε παραχωρηµένο
Ικρίωµα.
Αναφορικά µε το Αρχικό κόστος κατασκευής Κα χώρου ΦΣ το οποίο αφορά στην αρχική
είσοδο σε φυσική συνεγκατάσταση σε ΑΚ, οι εισερχόµενοι Τ.Π.Ι πληρώνουν στον ΟΤΕ το
κόστος Κα αναλογικά µε τα Ικριώµατα που τους έχουν παραχωρηθεί.
Παράδειγµα Α επιµερισµού Κόστους Κα για την αρχική κατασκευή χώρου ΦΣ
∆ηλαδή εάν το Κα είναι 200 χιλ €, ο Τ.Π.1 αιτήθηκε να του παραχωρηθούν 2 ικριώµατα, ο
Τ.Π.2 αιτήθηκε να του παραχωρηθεί 1 ικρίωµα και ο Τ.Π.3 αιτήθηκε να του παραχωρηθεί 1
ικρίωµα, τότε ο Τ.Π.1 θα πληρώσει 100χιλ €, ο Τ.Π.2 θα πληρώσει 50χιλ € και ο Τ.Π.3 θα
πληρώσει 50χιλ €.
6.10.1.3 Υπολογισµός Ατοµικού Κόστους Τ.Π. σε ΦΣ
Κατά την είσοδο Τ.Π. σε χώρο ΦΣ µετά την αρχική είσοδο Τ.Π. στον χώρο, η δαπάνη
εισόδου για τον Τ.Π. υπολογίζεται µε βάση τον Τύπο 2 και αντιστοιχεί στο κόστος Κt
(Τύπος 1) επί τον αριθµό των ικριωµάτων που του έχουν παραχωρηθεί προς το σύνολο των
ικριωµάτων όλων των Τ.Π. στον χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω:

Παράδειγµα Β1 υπολογισµού Κόστους Κ4t (χωρίς αποσβέσεις /συνέχεια του
Παραδείγµατος Α)
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Ο Τ.Π.4 αιτείται να του παραχωρηθεί 1 ικρίωµα κατά την διάρκεια του πρώτου έτους
λειτουργίας του χώρου όπου δεν έχουν υπολογιστεί αποσβέσεις και δεν έχουν
πραγµατοποιηθεί επιπλέον δαπάνες πέρα των αρχικών 200χιλ€. Η ατοµική δαπάνη του
Τ.Π.4 υπολογίζεται ως

Παράδειγµα Β2 υπολογισµού Κόστους Κ4t (µε αποσβέσεις /συνέχεια του Παραδείγµατος
Α)
Ο Τ.Π.4 αιτείται να του παραχωρηθεί 1 ικρίωµα κατά την διάρκεια του δευτέρου έτους
λειτουργίας του χώρου όπου έχουν υπολογιστεί αποσβέσεις για το πρώτο έτος αλλά δεν
έχουν πραγµατοποιηθεί επιπλέον δαπάνες πέρα των αρχικών 200χιλ€. Η ατοµική δαπάνη
του Τ.Π.4 υπολογίζεται ως

6.10.1.4 Μερισµός Αναλογούσας ∆απάνης στους Ήδη Εγκατεστηµένους Τ.Π.
Η δαπάνη kn για την n-οστή είσοδο Τ.Π. σε ΦΣ καταβάλλεται στους Τ.Π. αναλόγως των
Ικριωµάτων που έχουν παραχωρηθεί στον καθέναν από αυτούς.
Πn,m: Ποσό καταβολής από τον Τ.Π. της n-οστής εισόδου στον Τ.Π. της m-οστής εισόδου,
για m=1 ως n-1

Παράδειγµα Γ1 υπολογισµού των ποσών καταβολής Π4,1 - Π4,2 - Π4,3 (χωρίς αποσβέσεις
/ συνέχεια του Παραδείγµατος Β1)
Ο Τ.Π.4 υπολογίστηκε ότι για το 1 ικρίωµα πρέπει να καταβάλει Κ4t = 40 χιλ€
Το ποσό των 40 χιλ € θα καταβληθεί στους Τ.Π. (απευθείας από τον Τ.Π.4) βάσει των
ικριωµάτων που έχουν στο χώρο της ΦΣ, ειδικότερα
στον Τ.Π.1 πρέπει να καταβληθεί το ποσό
στον Τ.Π.2 πρέπει να καταβληθεί το ποσό
στον Τ.Π.3 πρέπει να καταβληθεί το ποσό
Παράδειγµα Γ2 υπολογισµού των ποσών καταβολής Π4,1 - Π4,2 - Π4,3 (µε αποσβέσεις/
συνέχεια του παραδείγµατος Β2)
Ο Τ.Π.4 υπολογίστηκε ότι για το 1 ικρίωµα πρέπει να καταβάλει Κ4t = 35,12 χιλ€
Το ποσό των 35,12 χιλ € θα καταβληθεί στους Τ.Π. (απευθείας από τον Τ.Π.4) βάσει των
ικριωµάτων που έχουν στο χώρο της ΦΣ, ειδικότερα
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στον Τ.Π.1 πρέπει να καταβληθεί το ποσό
στον Τ.Π.2 πρέπει να καταβληθεί το ποσό
στον Τ.Π.3 πρέπει να καταβληθεί το ποσό
6.10.1.5 Επέκταση ΦΣ
Εφόσον για την n είσοδο γίνεται επέκταση στο ίδιο Αστικό Κέντρο, το Ποσό καταβολής
του Τ.Π. της n-οστής εισόδου στους Τ.Π. για τις εισόδους m=1 έως n-1 υπολογίζεται µε τον
Τύπο 5

εάν η δαπάνη n-οστής εισόδου του Τ.Π. είναι µεγαλύτερη του κόστους επεκτάσεως δηλαδή
kn t > Kε τότε Π n,m > 0 και ο Τ.Π. της n εισόδου οφείλει στους ήδη εγκατεστηµένους
Τ.Π. και
εάν kn t < Kε τότε Π n,m < 0 και οι ήδη εγκατεστηµένους Τ.Π. οφείλουν στον Τ.Π. της n
εισόδου
Παράδειγµα ∆1 όπου kn t > K ε (συνέχεια του Παραδείγµατος Γ1)
Έστω το κόστος επεκτάσεως Κε είναι 50 χιλ€ και ο Τ.Π.5 ζητά να του παραχωρηθούν 2
ικριώµατα.

Τότε
Ο Τ.Π.5 καταβάλλει στον ΟΤΕ 50 χιλ€ και το ποσό των 21,4 χιλ€ το καταβάλλει στους ήδη
υπάρχοντες Τ.Π. βάσει του Τύπου 5.
Τελικά, το κόστος ανά ικρίωµα για όλους τους Τ.Π. θα είναι 35,7χιλ€, για όλον το χώρο ΦΣ
στο ΑΚ, δηλαδή τον αρχικό χώρο όπως και για την επέκταση του.
Παράδειγµα ∆2 όπου kn t < K ε (συνέχεια του Παραδείγµατος Γ1)
Έστω το κόστος επεκτάσεως Κε είναι 100 χιλ€ και ο Τ.Π.5 ζητά να του παραχωρηθούν 2
ικριώµατα.

Τότε
Ο Τ.Π.5 καταβάλλει στον ΟΤΕ 100 χιλ€ και το ποσό των 14,29 χιλ€ θα του καταβληθεί από
τους ήδη υπάρχοντες Τ.Π. βάσει του Τύπου 5.
Τελικά, το κόστος ανά ικρίωµα για όλους τους Τ.Π. θα είναι 42,86χιλ€, για όλον τον χώρο
ΦΣ στο ΑΚ, δηλαδή τον αρχικό χώρο όπως και για την επέκταση του.
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6.10.1.6 Αποχώρηση του Τ.Π.x.
Ο Τ.Π.χ θα αποζηµιώνεται από τον Τ.Π.ψ που εισέρχεται στην ΦΣ. Η αποζηµίωση
υπολογίζεται µε βάση το κόστος ανά ικρίωµα την χρονική στιγµή t της εισόδου του Τ.Π.ψ
(δηλ αφαιρούνται οι αθροιστικές αποσβέσεις), οπότε:

Οι αποχωρήσαντες Τ.Π. θα αποζηµιώνονται µε σειρά προτεραιότητας, δηλαδή ο πρώτος
αποχωρήσας θα αποζηµιωθεί πρώτος (την χρονική στιγµή t της εισόδου του εισερχοµένου
Τ.Π.).
Ο Τύπος (6) ισχύει έως ότου αποζηµιωθούν όλοι οι αποχωρήσαντες Τ.Π. (για τα ικριώµατα
που έχουν ελευθερώσει). Στην συνέχεια ισχύει ο Τύπος (2).
Παράδειγµα Ε1 (συνέχεια του Παραδείγµατος ∆1)
Έστω ότι τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του χώρου ΦΣ αποχωρεί ο Τ.Π.1 και ελευθερώνει 2
ικριώµατα. Κατά τον ίδιο χρόνο, ο Τ.Π.6 αιτείται 2 ικριώµατα. Το ποσό που θα πρέπει να
καταβάλλει ο Τ.Π.6 στον Τ.Π.1 για τα ικριώµατα αυτά υπολογίζεται ως εξής:

Παράδειγµα Ε2 (συνέχεια του Παραδείγµατος ∆1)
Έστω ότι τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του χώρου ΦΣ αποχωρεί ο Τ.Π.1 και ελευθερώνει 2
ικριώµατα. Κατά τον δεύτερο χρόνο, ο Τ.Π.6 αιτείται 2 ικριώµατα. Το ποσό που θα πρέπει
να καταβάλλει ο Τ.Π.6 στον Τ.Π.1 για τα ικριώµατα αυτά υπολογίζεται ως εξής:

Όπως προκύπτει από το Παράδειγµα Ε2, ενώ το κόστος του Τ.Π. Τ.Π.1 για την είσοδο του
ήταν 71,4 χιλ€ για τα δύο ικριώµατα, θα αποζηµιωθεί µε 62,7χιλ€ επειδή ο Τ.Π.6 εισέρχεται
στον χώρο της ΦΣ τον δεύτερο χρόνο της λειτουργίας της ΦΣ και έχουν υπολογιστεί οι
αναλογούσες αποσβέσεις.
6.10.1.7 ∆ιαδικασία Πληρωµών
Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για την έκδοση των τιµολογίων για το Αρχικό Κόστος (Κα) και το
Κόστος Επεκτάσεως (Κε) προς τους υπόχρεους Τ.Π., τα οποία και εισπράττει σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα προσφορά αναφοράς.
Σε κάθε είσοδο Τ.Π., ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος να υπολογίζει το ατοµικό κόστος του Τ.Π.
και το ποσό καταβολής Π n,m και να ενηµερώνει όλους τους Τ.Π. της ΦΣ για τα ποσά Π
n,m που πρέπει ο εισερχόµενος Τ.Π. να αποδώσει στους ήδη εγκατεστηµένους Τ.Π.. Η ίδια
διαδικασία ακολουθείται και για τον υπολογισµό του

κατά την αποχώρηση του Τ.Π..

6.10.2. ∆ιαδικασια Χρεωσης Μηνιαιων Παγιων Τελων Μισθωµατος Χωρου
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Αφορά τα τέλη που πρέπει να καταβάλει ο κάθε ένας Τ.Π. σε µηνιαία βάση για τη µίσθωση
του χώρου Φ.Σ., λαµβάνοντας υπόψη τα ικριώµατα που καταλαµβάνει ο κάθε Τ.Π. και την
τιµή ανά ικρίωµα ανάλογα µε την ζώνη χρέωσης. Οι ζώνες χρέωσης διαφοροποιούνται
ανάλογα µε τις εγκατεστηµένες παροχές κάθε Α/Κ.
6.10.3.

∆ιαδικασια Χρεωσης Μηνιαιων Παγιων Τελων Λειτουργιας Χωρου

Αφορά τα τέλη που πρέπει να καταβάλει ο κάθε ένας Τ.Π. σε µηνιαία βάση για τη
λειτουργία του χώρου Φ.Σ., λαµβάνοντας υπόψη τα ικριώµατα που καταλαµβάνει ο κάθε
Τ.Π. και την τιµή ανά ικρίωµα για τη λειτουργία του χώρου Φ.Σ.
6.11.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΣ

Η παροχή της υπηρεσίας φυσικής συνεγκατάστασης (ΦΣ) προϋποθέτει τη διαθεσιµότητα χώρου
στο Αστικό Κέντρο για το οποίο ζητείται, καθώς και την καταλληλότητά του. Η εξέταση για
την διαθεσιµότητα του χώρου από τον ΟΤΕ, θα γίνεται µε κριτήρια τη µείωση του κόστους και
την ευκολία στην προσπέλαση.
Οι διαστάσεις του διαθέσιµου χώρου για φυσική συνεγκατάσταση σε ένα Αστικό Κέντρο (Α/Κ)
διαφέρουν ανάλογα µε τις συνθήκες που υπάρχουν.
Στην ιδανική περίπτωση, η συνολική τυπική επιφάνεια του χώρου Φ.Σ. είναι 50 m2 στα Α/Κ
Αττικής και Θεσσαλονίκης και 30 m2 στα Α/Κ της υπόλοιπης χώρας και θα λαµβάνεται
µέριµνα για δυνατότητα επέκτασης του χώρου. Ως ελάχιστος χώρος, ο οποίος µπορεί να
φιλοξενήσει έναν ή περισσότερους Τ.Π., ορίζονται τα 20 m2, µε τη µικρότερη διάσταση του
χώρου Φ.Σ.. τουλάχιστον τα 2,80m.
Από τον διαθέσιµο χώρο της φυσικής συνεγκατάστασης, θα διατίθεται για την εγκατάσταση του
εξοπλισµού του Τ.Π. συγκεκριµένος τυποποιηµένος χώρος ενός ή περισσοτέρων ικριωµάτων.
Το χώρο Φ.Σ. δε θα πρέπει να διατρέχουν σωληνώσεις ύδρευσης ή αποχέτευσης. Σε περίπτωση
που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα τόσο για την κάλυψή τους
όσο και την παροχέτευσή τους σε περιπτώσεις διαρροών.
Οι οδεύσεις µέχρι το χώρο Φ.Σ. καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων θα πρέπει να
γίνονται µε ανεξάρτητες σχάρες αµφότερες γειωµένες στη γείωση λειτουργίας του κτιρίου και
θα πρέπει να εισέρχονται στο χώρο µε τρόπο που να διευκολύνει τη γενική εργονοµία. Μεταξύ
τους θα πρέπει να υφίσταται ικανή απόσταση προς αποφυγή προβληµάτων από επαγωγικά
ρεύµατα. Οι αναγκαίες οπές για την είσοδο και διέλευση των σχετικών σχαρών και
καλωδιώσεων θα πρέπει να πληρούνται µε κατάλληλα ελαστικά παρεµβύσµατα. Με τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνεται τόσο η «αποµόνωση» του χώρου όσο και η εύκολη επαύξηση των
εισαγωγών. Στις περιπτώσεις ΦΣ, είναι απαραίτητη η εκπόνηση τεχνικής µελέτης/ προµελέτης.
Ανάλογα µε τις απαιτούµενες εργασίες, δύναται να απαιτείται εκπόνηση τεχνικής
µελέτης/προµελέτης και για την επαύξηση στοιχείων της συνεγκατάστασης. Ο χώρος που θα
διατεθεί για Φ.Σ. πρέπει απαραίτητα να είναι ελεύθερος από πιθανή άλλη χρήση. Σε περίπτωση
που υφίστανται πλέον του ενός ανεξάρτητοι χώροι ΦΣ, λόγω επέκτασης της ΦΣ, ο ΟΤΕ θα
πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διασύνδεσης του εξοπλισµού των Τ.Π. µεταξύ των
ανεξάρτητων χώρων ΦΣ.
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Η διαµόρφωση του χώρου θα γίνεται σύµφωνα µε τις µελέτες που θα εκπονούνται.
Οι εργασίες που απαιτούνται για τη διαµόρφωση του χώρου είναι συνήθως αποξηλώσεις
τοιχοπετασµάτων, δαπέδων, ψευδοροφών, καθαιρέσεις τοίχων, διανοίξεις κουφωµάτων,
κατασκευή νέων διαχωριστικών τοιχοπετασµάτων, τοποθέτηση ψευδοπατώµατος, ψευδοροφής,
νέας πόρτας εισόδου, αλλαγή ή και προσθήκη πορτών σε όµορους χώρους, διανοίξεις οπών σε
τοιχοποιίες ή πλάκες σκυροδέµατος, τοποθετήσεις σχαρών και οδεύσεις καλωδίων,
χρωµατισµοί.
Εκτός των εργασιών της διαµόρφωσης του χώρου Φ.Σ. θα εκτελούνται και όλες οι εργασίες που
απαιτούνται για την προσβασιµότητα, την ασφάλεια και πυροπροστασία των γειτονικών µε το
χώρο Φ.Σ. χώρων Ο.Τ.Ε. (Νέα διαχωριστικά πυράντοχα τοιχοπετάσµατα ασφαλείας, διανοίξεις
κουφωµάτων, αλλαγή ή και προσθήκη πορτών κλπ.).
6.11.1. ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
Τα νέα διαχωριστικά τοιχοπετάσµατα για την οριοθέτηση του χώρου Φ.Σ. θα είναι
πυράντοχα 60 λεπτών από την πλάκα δαπέδου ως την πλάκα οροφής ή τη δοκό. Θα
αποτελούνται (ξεκινώντας από την εσωτερική πλευρά του χώρου της Φ.Σ.) από διπλή
πυράντοχη γυψοσανίδα 12,5 χλστ σε µεταλλικό σκελετό γυψοσανίδας µε ορθοστάτη 75x50
ανά 60 εκ., σε στρωτήρα 75x40, µόνωση πετροβάµβακα 50 χλστ και βάρους 48 Kg/m2,
σκελετό κοιλοδοκών 60x60 ανά 60 εκ., γαλβανισµένη λαµαρίνα 2 χλστ, και διπλή
πυράντοχη γυψοσανίδα 12,5 χλστ σε µεταλλικό σκελετό γυψοσανίδας µε ορθοστάτη 75x50
ανά 60 εκ., σε στρωτήρα 75x40 χλστ.
6.11.2. ∆ΑΠΕ∆Ο/ΟΡΟΦΗ
Στο χώρο Φ.Σ. θα τοποθετείται ψευδοδάπεδο ύψους 40 cm, ανάλογων προδιαγραφών µε το
τοποθετούµενο ψευδοδάπεδο σε χώρους ψηφιακής τεχνικής τύπου EWSD του Ο.Τ.Ε. Το
ψευδοδάπεδο θα αποτελείται από πλάκες 60cm x 60cm, σε αντίστοιχο µεταλλικό σκελετό
και µέσα από αυτό θα γίνεται η διέλευση των καλωδίων καθώς και των καλωδιώσεωνσωληνώσεων του κλιµατισµού.
Περιµετρικά θα τοποθετούνται δρύινα, πλαστικά (1,2εκ.) ή από MDF προβαµένα
τυποποιηµένα σοβατεπιά, ύψους 7cm µε στρογγυλευµένη την πάνω ακµή τους .
Κατ’ εξαίρεση σε µικρά, αποµακρυσµένα Α/Κ, όπου ο ΟΤΕ δεν εγκαθιστά ψευδοδάπεδο σε
αντίστοιχους χώρους, δεν θα τοποθετείται ψευδοδάπεδο. Αντ’ αυτού θα ακολουθούνται οι
λύσεις που εφαρµόζονται και από τον Ο.Τ.Ε. σε όλα τα είδη των εργασιών.
Ψευδοροφή θα τοποθετείται εκεί που το ύψος του χώρου το επιτρέπει. To ελάχιστο καθαρό
ύψος του χώρου από το ψευδοδάπεδο µέχρι την ψευδοροφή πρέπει να είναι 3,00µ. και η
ελάχιστη απόσταση µεταξύ ψευδοροφής και δοκών που τυχόν υπάρχουν στο χώρο 20εκ.
Η ψευδοροφή θα αποτελείται από ηχοαπορροφητικές πλάκες ορυκτών ινών, πάχους 15χλστ.
χωρίς αµίαντο, διαστάσεων (60Χ60)cm., χρώµατος λευκού, χωρίς πατούρα, σε µεταλλικό
σκελετό τυποποιηµένης ανάρτησης πεταλούδας µε ένθετα φωτιστικά ψευδοροφής, σε
θέσεις που εξυπηρετούν το φωτισµό των ικριωσειρών.
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6.11.3. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Η πόρτα εισόδου του χώρου θα είναι µονόφυλλη (ή δίφυλλη) ελάχιστου καθαρού πλάτους
1,00 m και ύψους 2,15 έως 2,20 m, πυρασφαλείας 60 min, µε πιστοποιητικό αρµόδιας
αρχής, µε φορά ανοίγµατος προς τα έξω.
Η πόρτα θα φέρει εξωτερικά πυράντοχο σταθερό πόµολο και εσωτερικά µπάρα πανικού.
Νέες πόρτες µεταλλικές ασφαλείας, µονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόµενες, τυποποιηµένες
εµπορίου θα τοποθετηθούν για την ασφάλεια των όµορων χώρων ή των χώρων στη
διαδροµή προς το χώρο Φ.Σ., σε αντικατάσταση των ξύλινων πρεσσαριστών που συνήθως
υπάρχουν, µετά από τις απαραίτητες εργασίες προσαρµογής τους στις τοιχοποιίες
(αποξηλώσεις παλαιών, ανάλογα «µερεµέτια» –τελειώµατα κλπ).
Το άνοιγµα της πόρτας εισόδου θα γίνεται µε µαγνητική κάρτα ελέγχου.
Τα εξωτερικά κουφώµατα θα συντηρούνται και θα στεγανοποιούνται, εφ’ όσον αυτό είναι
εφικτό. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικαθίστανται µε νέα µε διπλούς υαλοπίνακες 5 - 10 5 mm, λαµβανοµένης πάντα υπ’ όψιν της αισθητικής των όψεων του κτιρίου.
Θα τοποθετούνται σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα του χώρου Φ.Σ. οριζόντιες περσίδες
αλουµινίου.
Σε περίπτωση ισογείου χώρου θα τοποθετείται στα παράθυρα µεταλλικό κιγκλίδωµα
εξωτερικά ή εσωτερικά για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
6.11.4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι χρωµατισµοί θα γίνουν σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Ανακαίνιση χρωµατισµών σε όλες τις υπάρχουσες τοιχοποιίες των υπό διαµόρφωση χώρων
µε πλαστικό χρώµα.
Χρωµατισµός όλων των νέων επιφανειών γυψοσανίδας εσωτερικά (στους υπό διαµόρφωση
χώρους) και εξωτερικά (στους όµορους χώρους) µε πλαστικό σπατουλαριστό.
Ανακαίνιση χρωµατισµού οροφής, στην περίπτωση που δεν τοποθετηθεί ψευδοροφή στο
χώρο, µε λευκό ακρυλικό χρώµα αν πρόκειται για οροφή από εµφανές οπλισµένο
σκυρόδεµα ή µε λευκό πλαστικό χρώµα αν πρόκειται για επιχρισµένη οροφή.
Ανακαίνιση χρωµατισµού των υπαρχουσών σιδερένιων επιφανειών µετά την κατάλληλη
προεργασία µε ντουκόχρωµα .
Χρωµατισµός µε ντουκόχρωµα σε όλες τις νέες µεταλλικές κατασκευές -επιφάνειες.
6.11.5. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο τουλάχιστον κλιµατιστικών µονάδων κλειστού ελέγχου,
DOWN FLOW, ανακυκλοφορίας, διαιρούµενου τύπου (SPLIT), οι οποίες θα καλύπτουν το
εκλυόµενο θερµικό φορτίο των µηχανηµάτων και τις απώλειες των χώρων. Mία µονάδα θα
είναι εφεδρική ενώ θα εναλλάσσονται ως προς την λειτουργία τους. Οι µονάδες θα
ρυθµίζονται ενδεικτικά στις παρακάτω συνθήκες:
Θερµοκρασία κλιµατιζόµενου χώρου:
Set point: 24◦C
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High alarm limit: 29◦C
Low alarm limit: 19◦C
Υγρασία κλιµατιζόµενου χώρου:
Set point: 45%
High alarm limit: 60%
Low alarm limit: 30%
6.11.6. ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ο Χώρος Φ.Σ. θα αποτελεί αυτοτελές πυροδιαµέρισµα 60 λεπτών.
Οι τοιχοποιίες µπατικής οπτοπλινθοδοµής, τα διαχωριστικά τοιχοπετάσµατα και η πόρτα
εισόδου θα είναι πυράντοχα για 60 λεπτά. Το κενό κάτω από την πόρτα, µεταξύ
ψεδοπατώµατος και πλάκας δαπέδου, θα κλείνει µε διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα .
Στο χώρο θα τοποθετούνται δύο (2) φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακος
(CO2) των 6 Kg.
Επάνω από τη πόρτα εισόδου θα τοποθετείται φωτισµός ασφαλείας (µε αυτόνοµο
φωτιστικό) και σήµανση ΕΧΙΤ.
6.11.7. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ
–
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΙΚΡΙΩΣΕΙΡΕΣ

-

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

Τα ικριώµατα για την τοποθέτηση του εξοπλισµού του Τ.Π., θα είναι τυποποιηµένα κατά
ETSI ETS 300 119 µε διαστάσεις ικριώµατος Πλάτος χ Βάθος : 600mmx300mm. Οι
ικριωσειρές θα απέχουν µεταξύ τους 0,80µ. ώστε µετά την τοποθέτηση και των ικριωµάτων
να υφίστανται διάδροµοι πρόσβασης πλάτους όχι µικρότερου των 80 cm.
Οι ικριωσειρές που θα τοποθετηθούν στο χώρο θα έχουν αντισεισµική προστασία (στήριξη
σε οροφή και δάπεδο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εγκατάστασης ικριωσειρών του
Ο.Τ.Ε.). Ο Τ.Π. είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την αντισεισµική στήριξη του
εξοπλισµού του στην ικριωσειρά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΟΤΕ.

6.11.8. ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ
Προβλέπεται η εγκατάσταση οπτικού κατανεµητή οριζόντιου τύπου για εγκατάσταση σε
ικρίωµα τυποποιηµένο κατά ETSI, µε απαρτία υλικού για τον τερµατισµό αντίστοιχων
Καλωδίων Οπτικών Ινών µε ένδειξη του πλήθους του προς εγκατάσταση αριθµού οπτικών
ινών και του τύπου του οπτικού connector.
Το Καλώδιο Οπτικών Ινών τοποθετείται σε σχάρα ή σε πλαστικό κανάλι και οδηγείται,
κατά κανόνα διά µέσου του ψευδοδαπέδου, εκτός του χώρου Φ.Σ. και στη συνέχεια στο
Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ), όπου κατασκευάζεται ο σύνδεσµος.
Η κατασκευή του ΦΥΠ είναι υπευθυνότητας του ΟΤΕ και θα παραδίδεται ταυτόχρονα µε
την παράδοση του χώρου της Φυσικής Συνεγκατάστασης.
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Τα καλώδια αυτά, τοποθετούνται σε κατάλληλου µεγέθους εσχάρες κατά την όδευσή τους
στο εσωτερικό του κτιρίου µέχρι το χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης. Στο εσωτερικό του
χώρου Φ.Σ. τα καλώδια θα οδεύουν τακτοποιηµένα κάτω από το ψευδοδάπεδο (εκτός από
τις θέσεις εισόδου αυτών στο χώρο Φ.Σ., όπου θα γίνεται συναρµογή ανάλογα µε την
όδευση των εσχαρών εκτός του χώρου αυτού µε τοποθέτηση, όπου απαιτείται, µικρού
µήκους εσχάρας από τη θέση εισόδου των καλωδίων στο χώρο Φ.Σ. µέχρι το
ψευδοδάπεδο).
Οι εσχάρες των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετικές από
εκείνες που χρησιµοποιούνται για την όδευση των καλωδίων εναλλασσόµενου και
συνεχούς ρεύµατος (AC & DC) οι οποίες µνηµονεύονται στη συνέχεια. Μεταξύ τους θα
πρέπει να υφίσταται ικανή απόσταση προς αποφυγή προβληµάτων από επαγωγικά ρεύµατα.
Ο Ο.Τ.Ε. είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει χώρο για τον Ενδιάµεσο Κατανεµητή (HDF)
στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης, σε περίπτωση εξαντλήσεως του ήδη διαθέσιµου, µε
επέκταση του ήδη υπάρχοντος.
Στην οριζόντια πλευρά του Κεντρικού Κατανεµητή Μικτονόµησης, θα µικτονοµηθούν όλα
τα ζευγάρια τα οποία παραχωρούνται στον Τηλεπ. Τ.Π. µέσω της αδεσµοποίητης
πρόσβασης. Η µικτονόµηση θα γίνει µε σύρµα µικτονόµησης (ραζίρουµ) κατάλληλου
χρωµατισµού ενώ οι οριολωρίδες των αδεσµοποίητων ζευγών θα επισηµανθούν µε
κατάλληλα βύσµατα.

6.11.9. ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ
Στο χώρο θα τοποθετούνται ένθετα φωτιστικά φθορισµού (4Χ18W) ψευδοροφής
(60x60cm) σε θέσεις που να εξυπηρετούν το φωτισµό των ικριωσειρών. Στην περίπτωση
που δεν εγκαθίσταται ψευδοροφή, θα τοποθετούνται γραµµικά φωτιστικά (2Χ36W) σε
σχάρα (150Χ50) στο κέντρο των διαδρόµων µεταξύ των ικριωσειρών.
Η µέση ένταση φωτός στο χώρο, θα είναι αντίστοιχη µε αυτήν των χώρων ψηφιακής
τεχνικής του Ο.Τ.Ε. (περίπου 300 Lux στο ψευδοδάπεδο ή το τελικό δάπεδο).
Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ρευµατοδοτών γενικής χρήσης τύπου Σούκο (3-4 στο
χώρο).
6.11.10. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Προβλέπεται η εγκατάσταση πυρανίχνευσης µε ανιχνευτές ιονισµού στην οροφή του χώρου
και στο ψευδοδάπεδο. Σε περίπτωση ύπαρξης ψευδοροφής προβλέπεται η εγκατάσταση
ανιχνευτών και µεταξύ οροφής και ψευδοροφής.
Οι διατάξεις πυρανίχνευσης θα συνδέονται σε ανεξάρτητο πίνακα πυρανίχνευσης που θα
βρίσκεται σε κατάλληλο σηµείο έξω από τον χώρο της Φ.Σ. (ή θα συνδέονται στον
υφιστάµενο πίνακα πυρανίχνευσης του κτηρίου, εφ΄ όσον αυτό εξυπηρετεί).
6.11.11. ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
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Η πρόσβαση στο χώρο του Τηλεπ. Τ.Π. θα προστατεύεται µε σύστηµα ελεγχόµενης
πρόσβασης.
Το σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης θα διαθέτει:
Λογισµικό (για τη διαχείριση – καταγραφή – αποθήκευση της πρόσβασης)
Υλισµικό (καρταναγνώστες, υβριδικές κάρτες µε επαγωγικό και µαγνητικό στοιχείο)
Τα σχετικά στοιχεία θα παραµένουν διαθέσιµα προς όλους τους Τ.Π. για χρονικό διάστηµα
ίσο µε αυτό που ορίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων.
Προβλέπεται επίσης σύστηµα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης µε δυνατότητα
αποθήκευσης (video) 72 ωρών για την παρακολούθηση της εισόδου στο χώρο.
6.11.12. ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Σε κάθε χώρο Φ.Σ. θα διατίθεται µια τηλεφωνική γραµµή µε δυνατότητα µόνο
εισερχοµένων κλήσεων.
6.12.

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

6.12.1. Γενικά
Ο ΟΤΕ για την τροφοδοσία του ανορθωτικού συστήµατος, του φωτισµού, των ρευµατοδοτών,
του κλιµατισµού και του πίνακα πυρανίχνευσης εκτός του χώρου ΦΣ, θα παρέχει
εναλλασσόµενη τάση από το κύριο δίκτυο του Παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε
περίπτωση διακοπής του Παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας, από Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό
Ζεύγος (ΕΗΖ) σύµφωνα µε το Παράρτηµα 22. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η εγκατάσταση
επίτοιχου ηλεκτρικού πίνακα AC.
Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ισχύ, όπως η επάρκεια της υφιστάµενης παροχής από τον Πάροχο
Ηλεκτρικής Ενέργειας και η επάρκεια του ΕΗΖ, προβλέπονται σε σχετική µελέτη.
Ο ΟΤΕ θα διαθέτει παροχή τροφοδοσίας συνεχούς ρεύµατος DC και το κόστος παροχής θα
βαρύνει τον Τ.Π..
Για την παροχή τροφοδοσίας συνεχούς ρεύµατος DC θα τοποθετηθεί στο χώρο φυσικής
συνεγκατάστασης ένας γενικός πίνακας διανοµής DC.
Οι καλωδιώσεις εναλλασσόµενου ρεύµατος AC και συνεχούς ρεύµατος DC από τους
αντίστοιχους πίνακες τοποθετούνται σε αντίστοιχες ανεξάρτητες σχάρες, επίτoιχες και εντός
του ψευδοδαπέδου (παράλληλα µε τις ικριωσειρές), αµφότερες γειωµένες στη γείωση
λειτουργίας του κτιρίου.
Τα τροφοδοτικά καλώδια AC και DC θα εισάγονται στο χώρο κατά το δυνατόν κοντά στους
αντίστοιχους πίνακες.
Η συγκρότηση του ηλεκτρικού πίνακα, θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αναχωρήσεων
και φορτίων που ζητούνται, ενώ θα περιλαµβάνει και µετρητή της συνολικής AC κατανάλωσης
του χώρου ΦΣ.
6.12.2. Γειώσεις
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Θα εγκατασταθεί λάµα γείωσης περιµετρικά και εσωτερικά στο χώρο καθώς κοντά και στον
χώρο εγκατάστασης της καµπίνας στον προαύλιο χώρο. Η περιµετρική λάµα γείωσης θα είναι
διαστάσεων 40x3mm θα στερεώνεται στον τοίχο ανά περίπου 90cm και θα τοποθετείται σε
ύψος 15-20cm περίπου κάτω από το ψευδοδάπεδο. Σε περίπτωση που συναντά κενό κάτω από
κούφωµα η όδευση και η στερέωσή της θα γίνεται στο δάπεδο.
Η περιµετρική λάµα γείωσης θα συνδεθεί µε καλώδιο E1VV 50mm2 µε τη γείωση λειτουργίας
του κτιρίου.
Στην περιµετρική λάµα γείωσης θα γειώνεται το σύνολο του εξοπλισµού του χώρου Φ.Σ.
(ικριωµάτων και εσχαρών) διά µέσου εύκαµπτου καλωδίου αναλόγου διατοµής. Τα
κλιµατιστικά θα γειώνονται στη γείωση προστασίας. Τις γειώσεις θα πραγµατοποιεί εκείνος
(δηλ. ο Ο.Τ.Ε. ή ο Τ.Π.) που κάθε φορά εγκαθιστά την αντίστοιχη εγκατάσταση.
6.12.3. Εγκαταστάσεις DC - Πίνακας DC
Το σύνολο του ενεργού εξοπλισµού θα ηλεκτροδοτείται µε αδιάλειπτη παροχή συνεχούς
ρεύµατος DC µε τάση -54V (ονοµαστικό -48V). Για το σκοπό αυτό κατασκευάζεται πίνακας
διανοµής DC, ο οποίος θα τροφοδοτείται από ανεξάρτητο για τους Τ.Π. ανορθωτικό
συγκρότηµα µέσω κατάλληλου πίνακα διανοµής AC, και αντίστοιχων συστοιχιών µπαταριών
µε ανεξάρτητη αναχώρηση σε κατάλληλο χώρο περιλαµβανοµένου και του χώρου φυσικής
συνεγκατάστασης. Στον πίνακα διανοµής AC υπάρχει µετρητής κατανάλωσης ενέργειας
(KWh). Για την υποστήριξη του χώρου ΦΣ από ΕΗΖ, ο ΟΤΕ προτίθεται να παρέχει
υποστήριξη από το ΕΗΖ που διαθέτει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 22.
Οι αναχωρήσεις θα είναι διακριτές ανά Τ.Π.. Συγκεκριµένα ο κάθε Τ.Π. θα λαµβάνει µια
παροχή από τον πίνακα διανοµής DC, µε την ασφάλεια που έχει ζητήσει, την οποία είτε θα
οδηγεί απ’ ευθείας στα ικριώµατά του, είτε θα τροφοδοτεί δικό του υποπίνακα που θα
τοποθετεί επί των ικριωµάτων του. Κατά την αρχική παροχή, ο Τ.Π. θα δικαιούται δύο (2)
ανεξάρτητες θέσεις ασφαλειών στον πίνακα DC διανοµής, ελάχιστης (τυπικής για την πρότυπη
µελέτη) συνολικής χωρητικότητας ενδιάµεσου πίνακα DC 26 ασφαλειών για τα Α/Κ Αττικής
και Θεσσαλονίκης και 16/26 ασφαλειών για τα Α/Κ της υπόλοιπης χώρας.
Στην πρότυπη µελέτη ΟΤΕ, θα περιλαµβάνεται η παροχή 24KW µέσω ανορθωτικού
συγκροτήµατος και συστοιχιών µπαταριών.
O πίνακας διανοµής DC που θα τοποθετηθεί στην αίθουσα των Τηλεπ. Παρόχων θα είναι
µεταλλικός επίτοιχος (τύπου ερµαρίου), ικανών διαστάσεων και θα περιλαµβάνει:
Μπάρα Χαλκού διαστάσεων 50Χ10 mm η οποία θα τροφοδοτείται από το (-) του
Α.Σ.
26/16 ασφαλειο-αποζεύκτες της σειράς 22Χ58 µε φυσίγκι βραδείας τήξης, οι οποίες
θα τροφοδοτούνται από την µπάρα του πλην (-) και θα παρέχουν τις αναχωρήσεις
του πλην (-) .
Μπάρα Χαλκού διαστάσεων 50Χ10 mm η οποία θα συνδέεται µε το συν (+) του
Α.Σ. και θα φέρει αντίστοιχες οπές µε κοχλίες 6 mm για τη λήψη του συν (+).
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Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τις
ονοµαστικές τιµές των ασφαλειών, σε περίπτωση που ο Τ.Π. επιθυµεί να πραγµατοποιήσει
επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος, µείωση ηλεκτρικής ισχύος ή αφαίρεση ασφαλειών,
ακολουθούνται οι κάτωθι διαδικασίες:
6.12.3.1 Επαύξηση Ηλεκτρικής Ισχύος
Ένας Τ.Π. για να πραγµατοποιήσει επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος σε χώρο ΦΣ, θα πρέπει να
υποβάλει σχετικό αίτηµα επαύξησης στο Π.Σ. ΟΤΕ. Οι περιπτώσεις επαύξησης ηλεκτρικής
ισχύος είναι οι ακόλουθες:
Αντικατάσταση των υφιστάµενων ασφαλειών DC του Τ.Π. µε ασφάλειες µεγαλύτερης
ισχύος.
Παροχή επιπλέον ασφαλειών DC στον Τ.Π.. Ο µέγιστος αριθµός επιπλέον ασφαλειών
που µπορεί να αιτηθεί είναι δύο (2).
Η διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να λάβει ένας Τ.Π. επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, έχει ως εξής:
Ο Τ.Π. υποβάλει στο Π.Σ. ΟΤΕ για τη λειτουργούσα ΦΣ που επιθυµεί, αίτηση επαύξησης
ασφαλειών. Επιπλέον ο Τ.Π. δηλώνει εάν πρόκειται να γίνει αύξηση του πλήθους των
ασφαλειών ή αντικατάσταση των υφιστάµενων ασφαλειών µε άλλες µεγαλύτερης ισχύος, το
πλήθος των ασφαλειών, την ονοµαστική τιµή τους και το αντίστοιχο δωµάτιο (σε περίπτωση
που στο Α/Κ δεν υπάρχει µόνο ένας χώρος ΦΣ). Η αίτηση εξελίσσεται ως «Επαύξηση
Ασφαλειών» ή «Αντικατάσταση Ασφαλειών» αντίστοιχα.
6.12.3.2 Μείωση Ηλεκτρικής Ισχύος
Η υποβολή αιτήµατος για µείωση ασφαλειών στο Π.Σ. ΟΤΕ από τον Τ.Π. είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µείωση ηλεκτρικής ισχύος, δηλαδή αντικατάσταση
των υφιστάµενων ασφαλειών του Τ.Π. µε ασφάλειες µικρότερης ισχύος.
Η διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να πραγµατοποιήσει ένας Τ.Π. µείωση της
ηλεκτρικής ισχύος που διαθέτει, έχει ως εξής:
Ο Τ.Π. υποβάλει στο Π.Σ. ΟΤΕ αίτηση για αντικατάσταση ασφαλειών, όπου επιλέγει τις
ασφάλειες που επιθυµεί να αντικαταστήσει και την ονοµαστική τιµή των µικρότερων
ασφαλειών που επιθυµεί να τοποθετήσει.
6.12.3.3 Αφαίρεση Ασφαλειών
Η υποβολή αιτήµατος για αφαίρεση ασφαλειών στο Π.Σ. ΟΤΕ από τον Τ.Π. είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για να δικαιούται ο Τ.Π. να αφαιρέσει τις ασφάλειες που διαθέτει σε ένα χώρο
ΦΣ. Σε περίπτωση που ο Τ.Π. καταργήσει την υπηρεσία ΦΣ, οι ασφάλειες αφαιρούνται χωρίς
να είναι απαραίτητη η παράλληλη υποβολή αιτήµατος για µείωση ασφαλειών από τον Τ.Π.
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Η διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να πραγµατοποιήσει ένας Τ.Π. αφαίρεση
ασφαλειών έχει ως εξής:
Ο Τ.Π. υποβάλει στο Π.Σ. ΟΤΕ αίτηση για µείωση ασφαλειών, όπου επιλέγει τις ασφάλειες
που επιθυµεί να αφαιρέσει.
6.12.4. Μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας – Χρέωση Τ.Π.
Στην παρούσα φάση (και µέχρις ότου εγκατασταθεί αυτόνοµο ανορθωτικό στο σύνολο των
χώρων ΦΣ), οι χώροι ΦΣ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ως προς τον εφαρµοζόµενο τρόπο
µέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας:
1. Την πλειοψηφία των ΑΚ όπου στους υφιστάµενους χώρους ΦΣ έχει εγκατασταθεί αυτόνοµο
ανορθωτικό συγκρότηµα, και
2. Μεµονωµένα ΑΚ της Αττικής, στα οποία οι χώροι ΦΣ δε διαθέτουν αυτόνοµο ανορθωτικό
συγκρότηµα.
Στα ΑΚ στα οποία έχει εγκατασταθεί αυτόνοµο ανορθωτικό συγκρότηµα, η χρέωση των Τ.Π.
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία:
Κάθε µήνα συγκρίνεται για κάθε ΑΚ η κατανάλωση του χώρου ΦΣ, όπως αυτή µετράται από
τον µετρητή στον πίνακα AC του χώρου ΦΣ, σε σχέση µε τη συνολική κατανάλωση του ΑΚ,
όπως αυτή αναγράφεται στα αντίστοιχα τιµολογίου/λογαριασµούς του Παρόχου Ηλεκτρικής
Ενέργειας που λαµβάνει ο ΟΤΕ. Το ποσό χρέωσης για το σύνολο των Τ.Π. που είναι
συνεγκατεστηµένοι στο εν λόγω Α/Κ, θα προκύπτει από την αναλογία της κατανάλωσης του
χώρου ΦΣ σε σχέση µε τη συνολική κατανάλωση του Α/Κ.
Για τα µεµονωµένα ΑΚ της Αττικής, στα οποία οι χώροι ΦΣ δε διαθέτουν ακόµα αυτόνοµο
ανορθωτικό συγκρότηµα, θα εφαρµόζεται προσωρινά η παρακάτω διαδικασία:
Το µηνιαίο ποσό της χρέωσης των συνεγκατεστηµένων Τ.Π. για κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας θα υπολογίζεται µεσοσταθµικά, µε βάση τα ποσά χρεώσεων που προκύπτουν
εφαρµόζοντας την παραπάνω διαδικασία σε κατάλληλο δείγµα ΑΚ µε χώρο ΦΣ της Αττικής,
αντίστοιχης συνδροµητικής βάσης. Συγκεκριµένα, για κάθε ένα από αυτά τα ΑΚ, µε πρόταση
του ΟΤΕ και έγκριση της ΕΕΤΤ, θα επιλέγονται ανά έτος τρία (3) έως πέντε (5) ΑΚ της
Αττικής, ισοδύναµα ως προς το πλήθος των ενεργών συνδροµητών. Η µεσοσταθµική µηνιαία
χρέωση που προκύπτει από το επιλεγµένο δείγµα των ΑΚ, θα αποτελεί το ποσό χρέωσης για το
«ισοδύναµο» ΑΚ χωρίς αυτόνοµο ανορθωτικό, για το οποίο εφαρµόζεται αυτή η διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση, ο επιµερισµός του ποσού χρέωσης σε κάθε συνεγκατεστηµένο Τ.Π. θα
γίνεται κατ΄ αναλογία του πλήθους των δεσµευµένων θέσεων ικριωµάτων που διαθέτει, σε
σχέση µε το σύνολο των κατειληµµένων θέσεων ικριωµάτων του χώρου ΦΣ.
Το τελικό αποτέλεσµα των µετρήσεων του µήνα θα είναι διαθέσιµο στους Τ.Π. µέσω του Π.Σ.
ΟΤΕ.
Οι τιµές που λαµβάνονται από τους µετρητές AC (raw data), θα διατηρούνται σε αποθηκευτικό
µέσο για χρονικό διάστηµα ενός έτους. Θα είναι δε διαθέσιµα στους ενδιαφερόµενους σε
περίπτωση που υπάρξει αµφισβήτηση.
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6.13.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην περίπτωση προγραµµατισµένων ή εκτάκτων εργασιών ΟΤΕ ισχύουν τα εξής:
Στις προγραµµατισµένες εργασίες εµπίπτουν οι επεκτάσεις Κέντρων, µεταζεύξεις, αναβάθµιση
του συνδροµητικού δικτύου, καθώς και τυχόν διαδικασίες ελέγχου, µετρήσεων και συντήρησης
τοπικών βρόχων.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ θα καταβάλει τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να µειώνονται
στο ελάχιστο οι διακοπές πρόσβασης σε σηµεία του τοπικού Βρόχου.
Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για την διακοπή των υπηρεσιών πρόσβασης που µπορεί να προκληθεί από
εργασίες τρίτων (π.χ. έργα οδοποιίας ή δίκτυα τρίτων) ή λόγω έκτακτων συνθηκών.
Προγραµµατισµένες εργασίες από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, οι οποίες κρίνεται,
µε βάση τα διδάγµατα της επιστήµης και την κοινή πείρα ότι ενδέχεται να επηρεάσουν
δυσµενώς τις υπηρεσίες που προσφέρει ο αντισυµβαλλόµενος, εκτελούνται υποχρεωτικά σε
διαστήµατα εκτός ωρών αιχµής. Ως διαστήµατα εκτός ωρών αιχµής ορίζονται οι επίσηµες αργίες
καθώς και το διάστηµα µεταξύ 24:00 και 06:00 των εργασίµων ηµερών. Ειδικότερα, για
συγκεκριµένες προγραµµατισµένες εργασίες, µικρής χρονικής διάρκειας, οι οποίες θα
προβλέπονται στο παρόν κείµενο, δίνεται η δυνατότητα να υλοποιούνται και σε εργάσιµες ώρες,
µετά από την προβλεπόµενη στην επόµενη παράγραφο πρότερη ενηµέρωση των Τ.Π., για τη
φύση και τη διάρκεια της εργασίας, έτσι ώστε να έχουν αυτοί τη δυνατότητα να ενηµερώσουν
τους συνδροµητές τους. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος οφείλει να ενηµερώσει τον
αντισυµβαλλόµενο τουλάχιστον πέντε (5) EH πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης
των προγραµµατισµένων εργασιών. Η προθεσµία των πέντε (5) ΕΗ αυτή µπορεί κατ’ εξαίρεση
να συντµηθεί µόνο σε αντικειµενικά αιτιολογηµένες εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης και
επείγουσας ανάγκης. Ο αντισυµβαλλόµενος οφείλει να επιβεβαιώσει άµεσα (και το αργότερο
εντός 2 ΕΗ ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του fax, εκτός εάν πρόκειται για εξαιρετική
περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, οπότε η αποστολή της επιβεβαίωσης γίνεται
αµελλητί) ότι ενηµερώθηκε απο το άλλο συµβαλλόµενο µέρος .Η παραπάνω ενηµέρωση πρέπει
να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•

Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της εργασίας
Προβλεπόµενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας
Πιθανές επιπτώσεις στη παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον ΟΤΕ
Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον Τ.Π και των υπηρεσιών που
παρέχει ο ΟΤΕ στον Τ.Π µέσω της Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης.
Σχετική εργασία που πρέπει να πραγµατοποιήσει και το άλλο µέρος, εφόσον απαιτείται
Πιθανά προτεινόµενα µέτρα προστασίας και δοκιµές που θα πρέπει να πραγµατοποιήσει το
άλλο µέρος.

Σε µια προγραµµατισµένη εργασία είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ηµεροµηνία διεξαγωγής
της ή και να αναβληθεί. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους κάτωθι λόγους:
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•

•
•
•

Εµφάνιση έκτακτης εργασίας πριν την ηµεροµηνία διαξαγωγής της προγραµµατισµένης
εργασίας (π.χ. εµφάνιση καλωδιακής βλάβης πριν την ηµεροµηνία µεταγωγής των
συνδροµητών σε δίκτυο NGA. Στην περίπτωση αυτή η µεταγωγή των συνδροµητών
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια αποκατάστασης της καλωδιακής βλάβης, ώστε να
αποφεύγονται οι επαναλαµβανόµενες διακοπές των Υπηρεσιών),
Τροποποίηση των προγραµµατισµένων εργασιών λόγω διαµαρτυριών,
∆ολιοφθορά ή επέµβαση τρίτου σε στοιχείου δικτύου (π.χ. KV, BOX) στο οποίο έχουν
ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθµισης,
Ανωτέρα βία (π.χ. ακατάλληλες για την εκτέλεση των εργασιών καιρικές συνθήκες).

Ο Τ.Π. σε κάθε περίπτωση θα ενηµερώνεται άµεσα για την τροποποίηση της ηµεροµηνίας
διαξαγωγής της προγραµµατισµένης εργασίας.
6.14.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αφορά σε προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου. Οι
Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου, δύνανται (διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη θέση που
βρίσκεται ο χώρος φυσικής συνεγκατάστασης) να είναι:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΩΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κλιµ. Μονάδες Κλειστού Ελέγχου
4
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
2
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΟΧΙΚΑ
Ανορθωτικό Συγκρότηµα, Συστοιχίες Συσσωρευτών
2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κάµερες, πολυπλέκτης, video, οθόνη
2
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Πυρανιχνευτές, κοµβία, σειρήνες κ.λπ.
1
Ανελκυστήρας
Οι εργατοώρες για την προληπτική συντήρηση διαφοροποιούνται ανά κτίριο, βάση του αριθµού
των συντηρούµενων εγκαταστάσεων.
Η επιδιορθωτική συντήρηση αναφέρεται στην περίπτωση βλάβης των ανωτέρω Η/Μ
εγκαταστάσεων. Αµέσως µετά τον εντοπισµό της η βλάβη θα γνωστοποιείται στην αρµόδια
υπηρεσία ΟΤΕ, η οποία και θα µεριµνά για την αποκατάστασή της.
6.15.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ο εξοπλισµός των Τηλεπ. Παρόχων για όλες τις µορφές συνεγκατάστασης, θα πρέπει να πληροί
τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα ή/και προδιαγραφές σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 40 του Ν. 4070/2012, µε ενδεικτική αναφορά στα παρακάτω, όπως
ισχύουν:
ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ETSI

ΧΤΠ 2017

161

•

ADSL
TR 101 728 V1.1.1(2000-12), ETSI TR 101 728 V1.2.1 (2002-06)
Title: Access and Terminals (AT) ; Study for the specification of the low pass section of
POTS/ADSL splitters: Προδιαγραφές για ∆ιαχωριστές (POTS Splitter)
TR 102 139 V1.1.1(2000-06), Τitle: Compatibility of POTS terminal equipment with
xDSL systems
ETR 328 ed.1 (1996-11),
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)
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]: Προδιαγραφές για
∆ιαχωριστές (ΙSDN Splitters)
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)
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]
Title: Transmission and Multiplexing (ATTM); 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
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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
• 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
o Title: Transmission and Multiplexing (ATTM); Access transmission system on metallic
access cables; Symmetric single pair high bitrate Digital Subscriber Line (SDSL)
•

VDSL
• TS 101 271 v1.1.1. “Access transmission systems on metallic access cables; Very High
Speed Digital Subscriber Line System (VDSL2)”
• TS 101 271 V1.2.1. “ Access transmission systems on metallic access cables; Very High
Speed digital subscriber line system (VDSL2
ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ 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)
G.993.2 “Very high speed Digital Subscriber Line 2” (2006−02)
G.993.2 Very high speed digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2) (12/2001)
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Ο Τ.Π. πρέπει να ενηµερώνει τον ΟΤΕ για βασικές παραµέτρους και τεχνικά χαρακτηριστικά
του εξοπλισµού του, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του δικτύου και της
παρεχόµενης συνεγκατάστασης.
Οι παρεχόµενες πληροφορίες έχουν αυστηρά εµπιστευτικό χαρακτήρα και χρησιµοποιούνται
από τον ΟΤΕ αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν ήτοι τη διαχείριση του δικτύου
και της παρεχόµενης συνεγκατάστασης.
Ο Τ.Π. πληροφορεί τον ΟΤΕ για όλες τις τεχνικές πληροφορίες που ζητούνται στη φόρµα της
αίτησης.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διεπαφών ISDN και POTS, πρέπει να είναι ανοιχτά,
καθορισµένα και τυποποιηµένα, ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση σ’ αυτές, σχετικού εξοπλισµού
διαφορετικών κατασκευαστών.
Ο προς εγκατάσταση εξοπλισµός πρέπει να είναι σε συµµόρφωση προς τεχνικές απαιτήσεις,
όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 6.19. O ΟΤΕ δηµοσιοποιεί στα πλαίσια της
παρούσας σύµβασης, στο www.otewholesale.gr, τις προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων
∆ιαχωριστών.
Σε κάθε περίπτωση ο Τ.Π. έχει την υποχρέωση να κρατά ενήµερο τον ΟΤΕ για κάθε ενεργή
διάταξη που έχει εγκαταστήσει ή πρόκειται να εγκαταστήσει στο χώρο φυσικής
συνεγκατάστασης
6.16.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι χώροι ΦΣ που διατίθενται στους Τ.Π. στα πλαίσια της παρούσας, δύνανται να
χρησιµοποιηθούν από αυτούς (Τ.Π.) για την εξυπηρέτηση κάθε είδους αναγκών
συνεγκατάστασης, στα πλαίσια σχετικών αγορών στις οποίες ο ΟΤΕ, δυνάµει του ισχύοντος
κανονιστικού πλαισίου, υποχρεούται στην παροχή συνεγκατάστασης µε την επιφύλαξη και
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσης..
Στις περιπτώσεις όπου ένας Τ.Π. διαθέτει εξοπλισµό σε περισσότερους από έναν χώρους
συνεγκατάστασης στο ίδιο κτίριο του ΟΤΕ, για την εξυπηρετηση αναγκών Αδεσµοποίητης
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης
του εν λόγω εξοπλισµού του Τ.Π. και να δίνει δυνατότητα συγκέντρωσης της συνολικής
κίνησης σε έναν από τους χώρους συνεγκατάστασης εντός του κτιρίου του ΟΤΕ.
Στους χώρους ΦΣ ο Τ.Π. δύναται να εγκαταστήσει εξοπλισµό που θα επιτρέπει την παροχή
υπηρεσιών µετάδοσης και σύνδεσης (backhaul services) µε ίδια µέσα. Η ιδιοπαροχή υπηρεσιών
µετάδοσης και σύνδεσης πραγµατοποιείται µέσω KOI από τον οπτικό κατανεµητή (ODF) και
το αντίστοιχο ΦΥΠ. Η ιδιοπαροχή µε ασυρµατικά µέσα δύναται να πραγµατοποιηθεί µε
εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού στην ταράτσα και σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η
εγκατάσταση εξοπλισµού στην ταράτσα, σε κατάλληλο σηµείο στον προαύλιο χώρο του κτιρίου
του ΟΤΕ, ενώ την καλωδίωση από τον χώρο συνεγκατάστασης ως την ταράτσα αναλαµβάνει ο
ΟΤΕ και σύµφωνα µε την Τεχνική Μελέτη του ΟΤΕ. Σε περίπτωση ιδιοπαροχής µε ασυρµατικά
µέσα ο εξοπλισµός που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη αδειοδότηση
από τις αρµόδιες αρχές.
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Σε περίπτωση όπου ο διαθέσιµος χώρος συνεγκατάστασης είναι περιορισµένος και υπάρχουν
εκκρεµείς αιτήσεις συνεγκατάστασης τόσο στα πλαίσια της Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης
όσο και σε άλλες περιπτώσεις αγορών για τις οποίες υφίσταται η αντίστοιχη ρυθµιστική
υποχρέωση του ΟΤΕ, η συνεγκατάσταση στα πλαίσια υπηρεσιών Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης έχει προτεραιότητα σε σχέση µε την εγκατάσταση εξοπλισµού για την
εξυπηρέτηση αναγκών συνεγκατάστασης των υπόλοιπων αγορών για τις οποίες υφίσταται η
σχετική υποχρέωση του ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Ο Τ.Π. θα δηλώνει στην αίτησή του στο Π.Σ. ΟΤΕ, τόσο τον εξοπλισµό που πρόκειται να
χρησιµοποιήσει, όσο και τον τρόπο σύνδεσης του µε το δίκτυο κορµού.
∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξοπλισµού ενέργειας τύπου µπαταριών λόγω της επιβάρυνσης
των περιβαλλοντικών συνθηκών της αίθουσας παρά µόνο στεγανού τύπου VRLA, που και ο
ΟΤΕ χρησιµοποιεί στις δικές του εγκαταστάσεις.
Για τη συνεγκατάσταση εξοπλισµού του Τ.Π. στα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ, θα τηρηθούν οι
ακόλουθες αρχές ή/και περιορισµοί :
Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει τον Τηλεπ. Τ.Π. για:
α. τα χαρακτηριστικά των σηµείων διεπαφής του δικτύου του.
β. κρίσιµες παραµέτρους που προκαλούν δυσλειτουργία στο δίκτυο του ΟΤΕ ή/και των
άλλων Τηλεπ. Παρόχων, βάσει των οποίων ο ΟΤΕ θα µπορεί να διακόψει τη παροχή της
υπηρεσίας.
Ο Τ.Π. θα ενηµερώνει τον ΟΤΕ για:
α. τη συνολική ισχύ του ικριώµατος και την ένταση ενός πλήρως εξοπλισµένου πλαισίου.
β. την καταναλισκόµενη ισχύ κατά την έναρξη λειτουργίας του τηλεπ. εξοπλισµού του.
γ. την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα του τηλεπ. εξοπλισµού του.
δ. την ηλεκτρική ασφάλεια (safety) του τηλεπ. εξοπλισµού του και αντίστοιχα θα πρέπει να
διασφαλίζει ότι:
i. το βάρος ανά τετραγωνικό µέτρο του εξοπλισµού που πρόκειται να εγκατασταθεί
βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων ασφάλειας του κτιρίου, τα οποία οφείλει να
δηµοσιοποιεί ο ΟΤΕ
ii. οι ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές που προέρχονται από ηλεκτρικές συσκευές του
Τ.Π. να µην επηρεάζουν τη λειτουργία του εξοπλισµού του ΟΤΕ ή των άλλων Τ.Π.
iii. Η απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας του εξοπλισµού που πρόκειται να
εγκατασταθεί από τον Τ.Π. να µη ξεπερνά το όριο ισχύος που µπορεί να διατεθεί
χωρίς διακοπή λειτουργίας του εξοπλισµού του ΟΤΕ ή αλλου Τ.Π., όπως αυτό
ορίζεται στην Τεχνική Μελέτη Συνεγκατάστασης που έχει εκπονηθεί για το
συγκεκριµένο χώρο.
iv. ο τηλεπικοινωνιακός Τερµατικός Εξοπλισµός που χρησιµοποιείται από τον Τ.Π. και
ο οποίος εµπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕE πρέπει να πληροί τις
διατάξεις της Οδηγίας αυτής. Ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει από τον Τ.Π. την επίδειξη
της δήλωσης συµµόρφωσης του εν λόγω εξοπλισµού προς την ως άνω Οδηγία. Ο
χρησιµοποιούµενος Τερµατικός Εξοπλισµός, ο οποίος δεν εµπίπτει στις διατάξεις
της Οδηγίας 2014/53/ΕE πρέπει να πληροί τα θεσπισµένα Πρότυπα και
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προδιαγραφές σε Κοινοτικό επίπεδο ή ελλείψει αυτών, διαδοχικά κατά την
ακόλουθη σειρά, τα πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές που θεσπίζονται από
Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης [όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Τυποποίησης στον τοµέα τηλεπικοινωνιών (ETSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης
(CENELEC)], τα διεθνή Πρότυπα ή τις συστάσεις της διεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών ή τα εθνικά Πρότυπα ή/και προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 40 του Ν. 4070/2012.
ε. τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες που χρειάζεται ο ΟΤΕ για την εγκατάσταση και
την λειτουργία κεραιοσυστηµάτων και των απαραιτήτων εξωτερικών και εσωτερικών
ηλεκτρονικών τους µονάδων (ποµποδέκτες) που συνοδεύουν την λειτουργία των
κεραιοσυστηµατων,
Σε περιπτώσεις παρεµβολών µεταξύ Τ.Π., θα ακολουθούνται τα προβλεπόµενα στον κανονισµό
έγχυσης ισχύος.
Σε περίπτωση επέκτασης ΦΣ σε νέο χώρο διαφορετικό από τον αρχικό, ο ΟΤΕ θα πρέπει να
µεριµνά ώστε:
− Οι δύο χώροι να µην απέχουν περισσότερο από 40 µέτρα,
− Να προβλέπεται η κατασκευή υποδοµής που θα ενώνει τους δύο χώρους.
6.17.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΣ

6.17.1. Ασφάλεια Και ∆ιαδικασίες Εισόδου Σε Χώρους ΦΣ
Σχετικά µε την είσοδο και την παραµονή των στελεχών των Τ.Π. στους χώρους των Αστικών
Κέντρων του ΟΤΕ ισχύουν οι Κανονισµοί Ασφαλείας του ΟΤΕ.
Με τη σύµφωνη γνώµη των Τ.Π. έχει εγκατασταθεί σύστηµα ασφαλείας µε κάµερες έξω από το
χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης. Οι Τ.Π. ενηµερώνουν τα στελέχη τους για το γεγονός ότι η
είσοδος και έξοδος στο χώρο παρακολουθείται σε 24ωρη βάση. Τα στοιχεία διατηρούνται για
14 ηµέρες σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Κάθε αίτηµα των Τ.Π. για διάθεση στοιχείων
εκτός του διαστήµατος αυτού απορρίπτεται.
Σύµφωνα µε την επιστολή 70/581692/21/11/2006 που έχει σταλεί σε όλους τους Τ.Π. ισχύουν
τα ακόλουθα σχετικά µε τη διαδικασία πρόσβασης σε χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης:
i.

ii.
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Απαγορεύεται ρητώς σε όλους τους Τ.Π. να βγάζουν αντικλείδια από τα κλειδιά των
ενδιάµεσων θυρών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι Τ.Π. δεν συµµορφώθηκε, ο ΟΤΕ
διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια.
Σε περίπτωση µη ταυτοποίησης των στοιχείων, ο φύλακας δεν θα παραδίδει τα κλειδιά.
Ο εκπρόσωπος του Τ.Π. θα πρέπει να απευθύνεται στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή της
∆ιεύθυνσης Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Παρόχων (∆ΠΕΠ), προκειµένου να
διευθετηθεί οποιοδήποτε σχετικό θέµα
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Σε περίπτωση µη τήρησης εκ µέρους του Τ.Π. της υποχρέωσης επιστροφής του κλειδιού εντός
του προβλεποµένου χρόνου, ο ΟΤΕ θα προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια.

6.17.2. Όροι και Προϋποθέσεις Πρόσβασης Τ.Π. σε Κτίρια ΟΤΕ µε χώρους ΦΣ
Η είσοδος στο χώρο φυσικής συνεγκατάστασης του κτιρίου Αστικού Κέντρου ΟΤΕ θα γίνεται
µέσω ηλεκτρονικού Συστήµατος Ελεγχόµενης Πρόσβασης (ACCESS CONTROL).
Το σύστηµα έχει ως κύριο αντικείµενο, την προστασία των εγκαταστάσεων, αλλά και τον
έλεγχο της πρόσβασης, στους χώρους και εγκαταστάσεις του ΟΤΕ και των Τηλεπ. Παρόχων.
Η είσοδος του προσωπικού του Τ.Π. στα κτίρια εγκαταστάσεων επιτρέπεται µόνο για εκτέλεση
εργασίας (λειτουργία ή συντήρηση των εγκαταστάσεων του), αποκλειστικά και µόνο στον
µισθωµένο χώρο και σύµφωνα µε τις εξής διαδικασίες.
Η είσοδος αυτοκινήτων των Τηλεπ. Παρόχων στον προαύλιο χώρο, επιτρέπεται µετά από
συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του κτιρίου µόνο κατά τις πρωινές εργάσιµες ώρες και για το
σκοπό της φόρτωσης-εκφόρτωσης του εξοπλισµού τους.
6.17.2.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ACCESS CONTROL
i.

ii.

iii.

iv.

Τ.Π.

ΣΕ

ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕ

Ο Τ.Π. θα πρέπει µε αίτηση του (επιστολή µε φίρµα της εταιρίας) να ζητήσει από την
αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ, την έκδοση Α∆ΕΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ για το προσωπικό του, το
οποίο πρόκειται να εργασθεί στο συγκεκριµένο χώρο. Στην αίτηση θα πρέπει να
αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του προσωπικού (ONOM/MO, A.∆.Τ. ή ΑΡ.
∆ΙΑΒ., ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, κλπ), φωτοτυπία της Αστ. Ταυτότητας καθώς και πρόσφατη
φωτογραφία. Η επιστολή θα πρέπει να αποστέλλεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα (µια
εβδοµάδα), πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία εισόδου.
Ο ΟΤΕ µετά την υποβολή του αιτήµατος τους Άδειας Εισόδου από τον Τηλεπ. Τ.Π., θα
εκδίδει Κάρτα Εισόδου / VISITORS (µαγνητική) για το συγκεκριµένο κτίριο. Οι κάρτες
αυτές θα είναι αυστηρά προσωπικές και θα παραδίδονται µαζί µε τους κωδικούς πρόσβασης
στον εκπρόσωπο του Τ.Π. επί αποδείξει σε σφραγισµένους φακέλους µε την υπογραφή
πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.
Οι µαγνητικές Κάρτες Εισόδου (µε τον κωδικό) θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την
είσοδο- έξοδο στο κτίριο και στο χώρο του Τ.Π., ενώ θα παρακολουθούνται από την
αρµόδια υπηρεσία διαχείρισης του συστήµατος.
Αποτελεί υποχρέωση του ΟΤΕ η τήρηση διαδικασιών χρονοπαρουσίας του προσωπικού
του Τ.Π. στην υπόψη εγκατάσταση.

Ειδικές περιπτώσεις (εξαιρέσεις):
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, και µε τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις, επιτρέπεται η είσοδος
σε κτίρια εγκαταστάσεων ΟΤΕ, χωρίς άδεια εισόδου ή άλλο υπηρεσιακό έγγραφο:
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a. Στα όργανα, των ∆ιευθύνσεων Επιθ. Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου
∆ηµοσίας Τάξεως και των Ανακριτικών Αρχών, για την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας
τους, πάντα όµως µε την επίδειξη και τον έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων της
ταυτότητας τους.
b. Σε προσωπικό του ΟΤΕ ή ∆ηµοσίων Αρχών, Οργανισµών και Επιχειρήσεων ή και ιδιωτών
µε συνοδεία πάντα υπηρεσιακού οργάνου, για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που δεν
επιδέχονται αναβολή, όπως πυρκαγιά, πληµµύρα, σεισµός, κίνδυνος ανθρώπινης ζωής ή
εγκαταστάσεων του Οργανισµού κ.λ.π.
c. Στο προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον επιθυµεί να πραγµατοποιήσει επιθεώρηση των χώρων
ΦΣ.
6.17.2.2 Α∆ΕΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (ΕΚ∆ΟΣΗ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)
Οι άδειες εισόδου εκδίδονται :
1. Για τους, ως ανωτέρω, ιδιώτες που εκτελούν εργασίες για λογαριασµό τρίτων σε
χώρους του ΟΤΕ (π.χ. εγκατάσταση µηχανηµάτων, άρση βλαβών ή συντήρηση,
αποξήλωση εγκαταστάσεων τους κ.λ.π.).
2. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για άδεια εισόδου αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός
µελών ΕΕ, χορηγείται µόνον από την αρµόδια Υπηρεσία ΟΤΕ. Αν οι υπόψη
αλλοδαποί θα απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία, απαραίτητη προϋπόθεση για
την έκδοση άδειας εισόδου, είναι η ύπαρξη άδειας παραµονής και άδειας εργασίας
στη χώρα µας.
Οι εκδιδόµενες άδειες εισόδου παραδίδονται στους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι υποχρεούνται
να τις επιδεικνύουν, µετά της Αστυν. Ταυτότητας τους, σε κάθε ζήτηση των οργάνων ελέγχου
των κτιρίων του ΟΤΕ. ∆εν επιτρέπονται επί των αδειών σβησίµατα, ξέσµατα, διορθώσεις,
προσθήκες κ.λ.π., ενώ πρέπει να διαγράφονται τα κενά των εντύπων αδειών.
6.17.2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Έλεγχος Αποσκευών Εισερχοµένων – Εξερχόµενων:
a) Οι εισερχόµενοι στα κτίρια του ΟΤΕ και οι εξερχόµενοι απ’ αυτά, επιτρέπεται να
φέρουν µόνο συνήθεις χαρτοφύλακες ή τσάντες µε τα ατοµικά τους είδη συνήθους
χρήσης.
b) Η είσοδος ή έξοδος του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού των Τηλεπ. Παρόχων που
φέρουν οτιδήποτε αποσκευές, πέραν των ανωτέρω (παραγρ. α), επιτρέπεται αφού πρώτα
ελεγχθεί από τα Όργανα Ελέγχου το περιεχόµενο τους και µε την προϋπόθεση ότι
υπάρχει εντολή διακινήσεως υλικού ή έχει εξασφαλιστεί έγγραφη ή τηλεφωνική, σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, συγκατάθεση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας
από την οποία προέρχεται ή για την οποία προορίζεται το αντικείµενο.
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c) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αµφιβολιών ή επίσηµων καταγγελιών για κλοπές,
δολιοφθορές κ.λ.π.. µπορεί να ελέγχεται κάθε αντικείµενο.
Εάν ο εισερχόµενος ή εξερχόµενος δεν δέχεται τον επιβαλλόµενο έλεγχο από τα Όργανα
Ελέγχου δεν του επιτρέπεται η είσοδος ή έξοδος και αν παρίσταται ανάγκη ειδοποιούνται οι
αρµόδιες αρχές.
6.17.2.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ
Ο Τ.Π. αποστέλλει αίτηση άδειας εισόδου µε τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στην
παράγραφο 6.17.2.1. «∆ιαδικασίες εισόδου του Τηλεπ. Τ.Π. σε κτίρια µε εγκατεστηµένο
σύστηµα access control») των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων του στην αρµόδια Υπηρεσία
ΟΤΕ.
o Μετά την έκδοση των καρτών, καλείται ο Τ.Π. να προσέλθει για την παραλαβή
τους.
o Οι κάρτες είναι προσωπικές και η διάρκεια τους είναι ετήσια. Η ανανέωσή τους
γίνεται ένα χρόνο µετά την έκδοση τους, µετά από αίτηση του Τ.Π..
o Κάθε φορά που ο Τ.Π. µπαίνει στο Α/Κ µε την κάρτα, τα στοιχεία του
αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων την οποία παρακολουθεί η αρµόδια υπηρεσία
διαχείρισης.
o Οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων του Τ.Π.
θα αναφέρεται στην αρµόδια Υπηρεσία ΟΤΕ.
o Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο Τ.Π. οφείλει να υποβάλει άµεσα υπεύθυνη
δήλωση στην ∆ΕΑΠ η οποία και µεριµνά για την έκδοση καινούργιας κάρτας.
o Ο Τ.Π. επιβαρύνεται για την έκδοση/ επανέκδοση/ ανανέωση καρτών σύµφωνα µε
το ισχύον τιµοκατάλογο του ΟΤΕ.
o Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, γίνεται υπεύθυνη δήλωση στην αρµόδια
Υπηρεσία ΟΤΕ η οποία µεριµνά για την διαγραφή του κωδικού πρόσβασης της
κάρτας.
o Σε περίπτωση προβλήµατος µε την κάρτα πρόσβασης, θα απευθύνεστε στον κο
…………. (τηλέφ. ………….) για όλες τις εργάσιµες ηµέρες ή στον κο …………...,
(τηλέφ. ………………), και στο Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς (ΚΣΑ), για τις µη
εργάσιµες ηµέρες (Παρασκευή έως και Κυριακή), στο τηλέφωνο :
Συµφωνώ και αποδέχοµαι
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6.18.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΣ

Ο ΟΤΕ θα προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε καθαρισµό του χώρου. Ο καθαρισµός θα
περιλαµβάνει το πάτωµα και την αποκοµιδή µικροαντικειµένων. Στο προσωπικό καθαρισµού θα
γίνεται µε µέριµνα του ΟΤΕ σύντοµη ενηµέρωση, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή µε
τον εξοπλισµό των Τ.Π.
Το κόστος καθαρισµού, περιλαµβάνεται στα λειτουργικά έξοδα χρήσης χώρου, που
καταβάλλονται µηνιαία από τους Τ.Π..
Κούτες ή οποιαδήποτε υλικά συσκευασίας ή εξοπλισµού Τ.Π., δεν θα παραµένουν στο χώρο
φυσικής συνεγκατάστασης, και στους παρακείµενους ή όµορους µε την φυσική συνεγκατάσταση
χώρους, αλλά µε ευθύνη του Τ.Π. θα αποµακρύνονται από την αίθουσα άµεσα και θα
µεταφέρονται στους ειδικούς κάδους που βρίσκονται εκτός του κτιρίου του Α/Κ.
Σε περίπτωση που αυτό δε θα πραγµατοποποιηθεί από τον Τ.Π., τα υλικά συσκευασίας (κούτες
κ.λ.π.) θα αποµακρύνονται από τον ΟΤΕ µε απολογιστική χρέωση του Τ.Π..
Σε περίπτωση εργασιών συνεργείων του ΟΤΕ ή για λογαριασµό του ΟΤΕ, οι υπεύθυνοι θα
µεριµνούν επίσης για την αποκοµιδή των σκουπιδιών και την µεταφορά τους στους ειδικούς
κάδους που βρίσκονται εκτός του κτιρίου του Α/Κ.
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ο ΟΤΕ θα καθαρίζει τον υποδαπέδιο χώρο.

6.19.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΡΓΟΥ

Κατ’εξαίρεση των αναφερόµενων ανωτέρω στην παράγραφο περί Ανωτέρας Βίας του
Κεφαλαίου 3 της παρούσας προσφοράς, στην περίπτωση που ο χώρος Φυσικής
Συνεγκατάστασης καταστραφεί εξ’ ολοκλήρου ή µερικώς, - και η καταστροφή δεν οφείλεται σε
ελάττωµα της ύλης ή της αρχικής κατασκευής αυτού,- παρά σε απρόβλεπτα ή/και ανεξέλεγκτα
γεγονότα, πληρούντα την έννοια της Ανωτέρας Βίας, ώστε να καταστεί/ούν ολοκληρωτικά
ακατάλληλο/α για τη συµφωνηµένη χρήση του/τους από τον Τ.Π, τότε ο ΟΤΕ ή ο Τ.Π.
µπορεί/ούν να επιλέξει/ουν µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την επέλευση της ανωτέρω
καταστροφής, να τερµατίσει/ουν τη µεταξύ τους σύµβαση.
Εάν οποιοδήποτε από τα δύο συµβαλλόµενα ΜΕΡΗ προβεί σε τέτοια επιλογή και τη
γνωστοποιήσει στο άλλο ΜΕΡΟΣ εγγράφως, τότε αµφότερα τα ΜΕΡΗ απαλλάσσονται πάσης
υποχρεώσεως απορρέουσας από τη µεταξύ τους ισχύουσα σύµβαση.
Εάν ο χώρος φυσικής συνεγκατάστασης, υποστεί µικρότερες ζηµιές και δεν καταστεί
ολοκληρωτικά ακατάλληλος για τη χρήση που έχει επιτραπεί στον Τ.Π. ή εάν υποστεί ζηµιές, µε
συνέπεια να εµποδίζεται η παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας από ΟΤΕ ή Τ.Π., ο ΟΤΕ
αναλαµβάνει να προχωρήσει αµέσως στην επισκευή των ζηµιών (µε εξαίρεση βελτιώσεις που
αφορούν ιδιοκτησία του ΟΤΕ εκτός εάν οι µη επισκευάσιµες από τον ΟΤΕ ζηµιές της
ιδιοκτησίας του παρεµποδίζουν τον Τ.Π. στην παροχή της υπηρεσίας), µε επιβάρυνση του/των
Τ.Π. µε το αναλογούν κόστος αποκατάστασης των ζηµιών.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΣ

6.20.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ Α/Κ ………………………………………..
Οι υπογράφοντες από πλευράς ΟΤΕ :
1.
Εκπρόσωπος της Γ∆ΕΠ
2.
………………………………………………………………………………….
3.
………………………………………………………………………………….
4.
………………………………………………………………………………….
5.
………………………………………………………………………………….
που αποτελούν την επιτροπή παράδοσης του έργου <<∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Α/Κ …………………….>> προσήλθαµε στις …/…/… στον τόπο
του έργου
……………….. 00, …ος όροφος, µαζί µε τους εκπροσώπους της εταιρίας
………………… ΑΕ
1.
2.
για την παράδοση – παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για και µε την επίβλεψη ΟΤΕ και
έχοντας υπόψη:
1.

την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, όπως ισχύει

2.

την από …/…/… αίτηση της …………….. AE (εκπόνηση τεχνικής προµελέτης χώρου φυσ.
συνεγκατάστασης στο Α/Κ ………………………..»

3.

την από …/…/… ………………………………. προσφορά του ΟΤΕ

4.

την από …/…/… υπογραφή του συµφωνητικού φυσικής συνεγκατάστασης από την
………………………… AE

5.

την από .../.../... καταβολή του αναλογούντος ποσού της εγγυητικής επιστολής από την
…………. AE

6.

την από .../.../... εξόφληση του 20% της αναλογούσας οφειλής της προϋπολογισθείσας
δαπάνης του έργου «∆ιαµόρφωση χώρου ΦΣ Α/Κ ……………………..)

βεβαιώνουµε τα ακόλουθα
Εµείς τα µέλη της ως άνω επιτροπής, για λογαριασµό του ΟΤΕ παραδώσαµε, και οι εκπρόσωποι
της εταιρίας …………. AE, σήµερα στις .../.../..., παραλάβαµε, τον διαµορφωµένο χώρο φυσικής
συνεγκατάστασης στο Α/K …………………., αφού προηγουµένως ελέγξαµε την
υλοποίηση/διαθεσιµότητα των :
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Α/Α

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΑΙ

Α
Β
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Συνολικό εµβαδόν χώρου ΦΣ
∆ιαθέσιµα ζεύγη ΕΣΚ σε Ε/Κ:
∆ΟΜΙΚΑ
Χωρίσµατα χώρου
Ψευδοδάπεδο
Ψευδοροφή ορυκτών ινών
Υαλοστάσια αλουµινίου
2πλοί θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες
Πόρτα πυρασφαλείας – Μπάρα πανικού
Προστασία διαδροµής πρόσβασης στο χώρο Φ.Σ
Περσίδες
Μπάρες προστασίας υαλοστασίων
Πυράντοχα χωρίσµατα γυψοσανίδων
Χρωµατισµοί µε πλαστικό

τ.µ.

2
2.1

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ηλεκτρικά ΑC
Ηλ. πίνακας ΑC τροφοδοσίας χώρου Φ.Σ. ιστάµενος
∆ιάγραµµα ηλ. πίνακα AC
Μετρητής ηλ. ενέργειας εντός του ηλ. πίνακα AC
Μέγιστη δυνατή τροφοδοσία του χώρου σε Ampere ΑC από τις
εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Ε. 320Α για ΑΤΤΙΚΗ, 200Α για επαρχία
Φωτισµός χώρου
Φωτιστικό ασφαλείας 8W/1,5h
Ρευµατοδότες χώρου
Ηλεκτρικά DC
Ανορθωτικό συγκρότηµα ον. έντασης 1600A
Ανορθωτές 100Α τεµάχια………
Σύνδεση ανορθωτικού συγκροτήµατος µε ΤΕΛ
Συστοιχίες συσσωρευτών 700Αh (τεµάχια 2)
Ηλ. πίνακας DC
∆ιάγραµµα ηλ. πίνακα DC
Γειώσεις
Περιµετρική λάµα γείωσης χώρου Φ.Σ.
Γείωση ικριωσειρών
Κλιµατισµός
Κλιµατιστικά close control τεµάχια δύο (2)
Σύνδεση κλιµατιστικών µε ΤΕΛ
Πυρανίχνευση
Πίνακας Πυρανίχνευσης
Πυρανιχνευτές
Κοµβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς
Σειρήνα συναγερµού

2.2

2.3

2.4

2.5
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Α/Α

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2.6

Πυρόσβεση
Φορητοί πυροσβεστήρες CO2 των 5Kgr
Εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV)
Ψηφιακό καταγραφικό – πολυπλέκτης
Οθόνη παρακολούθησης (monitor)
Έγχρωµοι εικονολήπτες
Ηλεκτρικός πίνακας 230V τροφοδοσίας του κλειστού κυκλώµατος
Ερµάριο τοποθέτησης του εξοπλισµού

2.7

3
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
4

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΣ
ΗΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κατανεµητής ΗDF
… οριολωρίδες (ρεγκλέτες) των 100” σε πλήρη ανάπτυξη
ΕΣΚ τερµατισµένο ….”
ODF 60 οπτικών ινών
ΚΟΙ 60 ινών τερµατισµένο σε ODF µε κατάληξη στο ΦΥΠ
… ικριωσειρά/ές θέσεων ( 60*30 cm )
Κατανεµητής MDF
30 οριολωρίδες (ρεγκλέτες) των 100” σε πλήρη ανάπτυξη
ΕΣΚ τερµατισµένο 3000”
Εσχάρες
Εναέρια σχάρα όδευσης ΚΟΙ Τ.Π
Αντισεισµική στήριξη ικριοσειρών
ΦΥΠ µε κατάληξη καλωδίου 60 οπτικών ινών επί της οδού ….
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Access control
Κλειδί του χώρου ΦΣ

5

∆ΙΑΦΟΡΑ
Καθαριότητα χώρου
Βεντούζα
Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν οι ανωτέρω εκκρεµότητες του πίνακα, οι οποίες συµφωνείται µε
το παρόν να αποκατασταθούν έως και την αναγραφόµενη ηµεροµηνία.
Πέραν των ανωτέρω γενικών παροχών, παραδόθηκαν ειδικά στην εταιρία, …………………… τα
εξής :
ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A/K ………………….
1 Τροφοδοσία σε DC * amper
2 ΕΣΚ ….. ζευγών, µε αριθµό ορίων από ….. έως …..
3
Ρεγκλέτες στην οριζόντια πλευρά του HDF
4
Ικριώµατα (60*30 cm) µε αριθµό
5 KOI ινών για τη σύνδεση ΟDF - ΦΥΠ
6 Όρια - στον ODF
7 Πρόσβαση 24*7*365
8 1 κλειδί του χώρου ΦΣ
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9 Λειτουργική ετοιµότητα ΦΣ *
10 Σχέδιο µε τις θέσεις των παρεχόµενων ικριωµάτων
11 Σχέδιο του HDF µε τις τοποθετηµένες οριολωρίδες & τα δεσµευµένα όρια
12 Πίνακας του πίνακα DC µε τις θέσεις των παρεχόµενων ασφαλειών
13 Κατάλογος υπευθύνων ΟΤΕ για αναγγελία βλάβης (κλειδιά, access control, ΑC)
* Ολοκλήρωση της αίτησης παροχής ΦΣ
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Μετά τα ανωτέρω, υπογράφηκε το παρόν πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο
συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα, ένα για κάθε µέρος ως εξής :
ΟΤΕ AE

…………………… AE

1.

1.

2.

2.

3.
4.
5.
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6.21.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΟΤΕ

Ακολουθεί υπόδειγµα της αίτησης παροχής ΦΣ όπως εµφανίζεται στο Π.Σ. εµφανίζεται στο Π.Σ.
ΟΤΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
7.1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Τ.Π. µπορεί να αιτηθεί Σύµµικτη Συνεγκατάσταση σε οποιαδήποτε Α/Κ που πληροί αθροιστικά
τις κάτωθι προϋποθέσεις:
δεν υπάρχει ήδη κατασκευασµένος ξεχωριστός χώρος Φυσικής Συνεγκατάστασης
δεν έχει προγραµµατιστεί κατασκευή ξεχωριστού χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης
σύµφωνα µε τις διαδικασίες της παραγράφου 6.3 του Παραρτήµατος 6 της παρούσας
ο υπάρχων ελεύθερος χώρος Φυσικής Συνεγκατάστασης δεν επαρκεί για να καλύψει τις
ανάγκες του Τ.Π. που αιτείται συνεγκατάσταση και ταυτόχρονα δεν υπάρχει διαθέσιµος
χώρος για την επέκταση του υφιστάµενου ξεχωριστού χώρου.
Ο ΟΤΕ παρέχει την αιτηθείσα συνεγκατάσταση στα Α/Κ που διαθέτει, πλην περιπτώσεων όπου
αντικειµενικοί λόγοι που αφορούν το τεχνικά εφικτό ή την ανάγκη προστασίας της ακεραιότητας
του δικτύου ΟΤΕ δεν επιτρέπουν την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρούσας, το είδος της παρεχόµενης συνεγκατάστασης καθορίζεται από το αίτηµα
του Τ.Π.
Ως λόγοι απόρριψης αιτηµάτων σύµµικτης συνεγκατάστασης, δύνανται να προτείνονται από τον
ΟΤΕ αποκλειστικά οι ακόλουθοι:
1. Περιπτώσεις µισθωµένων κτιρίων τα οποία δεν ανήκουν στον όµιλο του ΟΤΕ (όπου
υπάρχει έλλειψη χώρου ή δεν επιτρέπεται από το µισθωτήριο συµβόλαιο, µόνο εφόσον ο
εκµισθωτής απορρίψει αίτηµα ΟΤΕ για την σχετική τροποποίηση του µισθωτηρίου
συµβολαίου).
2. Έλλειψη διαθέσιµου χώρου στα ΑΚ ΟΤΕ, κατάλληλου για την αιτηθείσα συνεγκατάσταση.
3. ∆ιαφύλαξη της ακεραιότητας δικτύου ΟΤΕ, µόνον κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης.
4. Αδυναµία λήψης των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων των ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών
Αρχών και Νοµικών Προσώπων του ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, για την υλοποίηση των
απαιτούµενων εργασιών για την παροχή των υπηρεσιών συνεγκατάστασης, η οποία δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ.
Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω λόγοι οφείλουν να είναι αντικειµενικά αιτιολογηµένοι, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή των κανόνων του
Ανταγωνισµού σε Συµφωνίες πρόσβασης στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών [Access notice, (265/2,
22-8-1998, παρ. 91(ε)].
Σε περίπτωση κατά την οποία, δεν δύναται να παράσχει τον τύπο συνεγκατάστασης που αιτείται ο
Τ.Π. για κάποιον από τους ανωτέρω περιοριστικά αναφερόµενους λόγους, ο ΟΤΕ υποχρεούται
όπως ενηµερώσει εγγράφως τον Τ.Π. που έχει αιτηθεί την σχετική υπηρεσία, αιτιολογώντας την
άρνησή του µε αναφορά στους συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η παροχή
του συγκεκριµένου τύπου συνεγκατάστασης, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήµατος. Ταυτόχρονα µε την κοινοποίηση των λόγων
ΧΤΠ 2017

177

απόρριψης, ο ΟΤΕ οφείλει να προτείνει εναλλακτικό τύπο συνεγκατάστασης, προκειµένου να
ικανοποιήσει το αίτηµα του Τ.Π. Η σχετική ενηµέρωση κοινοποιείται και στην ΕΕΤΤ εντός της
ίδιας προθεσµίας.
Ο ΟΤΕ οφείλει να ενηµερώνει τους Τ.Π., µέσω του πληροφοριακού συστήµατος Π.Σ. ΟΤΕ, µε
πλήρη και αναλυτική περιγραφή, σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές των χώρων Σύµµικτης
Συνεγκατάστασης που έχει αναπτύξει. Ως σηµείο οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και
των Τ.Π. στη Σύµµικτη Συνεγκατάσταση, ορίζεται η πλευρά τερµατισµού του ΕΣΚ στον
Ενδιάµεσο Κατανεµητή. Στην περίπτωση όπου ο Τ.Π. λαµβάνει υπηρεσίες ενσύρµατου backhaul
από τον ΟΤΕ, ως σηµειο οριοσθέτησης ορίζεται η µούφα (εκφυλισµένο σηµείο) της οπτικής ίνας
στο ΦΥΠ.
7.2.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΣ

Στην περίπτωση όπου αίτηµα του Τ.Π. για νέο ή υφιστάµενο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης σε
συγκεκριµένο Α/Κ δεν µπορεί να ικανοποιηθεί, ο ΟΤΕ ενηµερώνει σχετικά τον Τ.Π. Ο Τ.Π.,
εφόσον επιθυµεί, αιτείται µε επιστολή προς τον ΟΤΕ τη σύνταξη τεχνικής προµελέτης για ΣΣ (§
7.22). Σε αυτήν την περίπτωση ο Τ.Π. χρεώνεται µε το σχετικό εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής
προµελέτης. Ο ΟΤΕ συντάσσει και αποστέλλει την τεχνική προµελέτη ΣΣ στον Τ.Π. εντός
χρονικού διαστήµατος δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την αίτηση του Τ.Π. για τεχνική
προµελέτη. Εφόσον ο Τ.Π. προβεί σε ακύρωση του αιτήµατος κατά τη διάρκεια εκπόνησης της
τεχνικής προµελέτης, χρεώνεται µε το σχετικό εφάπαξ τέλος ακύρωσης τεχνικής προµελέτης.
Ο Τ.Π., εφόσον επιθυµεί να αναλάβει το απαιτούµενο κόστος, οφείλει να προχωρήσει σε σχετικό
αίτηµα παροχής ΣΣ µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ανωτέρω
ειδοποίηση για την τεχνική προµελέτη.
Ο ΟΤΕ θα διαµορφώνει τους χώρους ΣΣ µε βάση τα αιτήµατα των Τ.Π, λαµβάνοντας υπόψη τη
χρονική προτεραιότητα που έθεσαν οι Τ.Π.. Ο Τ.Π. θα καλείται εγγράφως από τον ΟΤΕ εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος παροχής ΣΣ, για δεσµευτική
επιβεβαίωση του αιτήµατος, η οποία περιλαµβάνει την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης
Συνεγκατάστασης, την καταβολή εγγυητικής επιστολής ύψους 30% και την κατάθεση
προκαταβολής ύψους 20% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τα εν λόγω ποσοστά
υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. µε βάση την αναλογία του στο χώρο ΣΣ. Η ηµεροµηνία λήξης της
εγγυητικής επιστολής είναι δύο (2) µήνες µετά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
των εργασιών διαµόρφωσης του αντιστοίχου χώρου ΣΣ, σύµφωνα µε το χρόνο που ορίζεται
κατωτέρω.
Ο χρόνος κατασκευής και παράδοσης των νέων χώρων ΣΣ δε θα υπερβαίνει τις είκοσι (20)
εργάσιµες ηµέρες από τη δεσµευτική επιβεβαίωση του αιτήµατος, όπως αυτή αναγράφεται
ανωτέρω.
Η παράδοση ενός νέου χώρου ΣΣ γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 7.3 του παρόντος
παραρτήµατος.
Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει στον Τ.Π. εκκαθαριστικό τιµολόγιο/λογαριασµό και αντίγραφα των
απολογιστικών στοιχείων κόστους (σχετικά τιµολόγια, πραγµατικές εργατοώρες κλπ.) µέσα σε ένα
(1) µήνα από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής. Ο Τ.Π. καταβάλει στον ΟΤΕ το ποσό
που προκύπτει από την αφαίρεση από το ανωτέρω ποσό εκκαθάρισης, του ποσού που έχει ήδη
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καταβάλλει ο Τ.Π. στον ΟΤΕ σε µετρητά (δηλαδή του 70% της προϋπολογισθείσας δαπάνης που
αναλογεί στον Τ.Π. µε βάση την αναλογία του στο χώρο ΣΣ) εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
από την αποστολή του τιµολογίου/λογαριασµού. Ο ΟΤΕ επιστρέφει την εγγυητική επιστολή στον
Τ.Π. εντός προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία εξόφλησης. Σε περίπτωση
όπου ο Τ.Π. δεν εξοφλήσει τον ΟΤΕ, ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα να εκπέσει την εγγυητική επιστολή
που έχει καταθέσει ο Τ.Π. για το συγκεκριµένο έργο.
Σε περίπτωση αµφισβήτησης της ορθότητας του τιµολογίου/λογαριασµού ακολουθούνται οι
γενικότερες διαδικασίες αµφισβήτησης τιµολογίων/λογαριασµών οι οποίες προβλέπονται στο
κεφάλαιο 4 περί Οικονοµικών όρων της παρούσας προσφοράς αναφοράς.
Σε περίπτωση όπου το πραγµατικό κόστος κατασκευής είναι µικρότερο του ποσού που έχει
καταβάλει ο Τ.Π. τότε ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό σηµείωµα προς τον Τ.Π. για το ανάλογο ποσό
εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την αποστολή του εκκαθαριστικού
τιµολογίου/λογαριασµού σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
Ο επιλεγµένος χώρος εντός του Α/Κ θα αποτελεί µια Σύµµικτη ζώνη, εντός της οποίας θα
παρέχεται η υπηρεσία Σύµµικτης συνεγκατάστασης. Μέσα στην ευρύτερη Σύµµικτη ζώνη ο Τ.Π.
θα έχει τη δική του Σύµµικτη περιοχή, στην οποία θα εγκαταστήσει τα ικριώµατά του. Η ελάχιστη
Σύµµικτη περιοχή ενός Τ.Π είναι η επιδαπέδια προβολή, που ονοµάζεται ελάχιστη προβολή, ενός
ικριώµατος διαστάσεων που οι διαστάσεις της είναι 60x30 cm (µήκος x πλάτος). H εγκατάσταση
καµπινών µε επιδαπέδια προβολή 60x80 cm θεωρείται ότι καταλαµβάνει χώρο 2 ελάχιστων
προβολών.
Με την παραγγελία ο Τ.Π. συµφωνεί µε τις συνθήκες του χώρου Σύµµικτης ζώνης οι οποίες είναι
προϋπάρχουσες στους εν λόγω χώρους.
Στους χώρους αυτούς ο ΟΤΕ θα προσφέρει στους Τ.Π. ηλεκτρικό ρεύµα, κλιµατισµό,
πυρανίχνευση, πυρασφάλεια και λοιπές ευκολίες (παράγραφοι 7.15 & 7.16 του παρόντος
παραρτήµατος) προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση του διαθέσιµου χώρου και να
εξασφαλισθεί ισότιµη διαχείριση των Τ.Π.
7.3.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΣΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία ένας Τ.Π. αιτείται συνεγκατάσταση σε ήδη κατασκευασµένο χώρο
ΣΣ και στον οποίο υπάρχουν ελεύθεροι πόροι, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Ο Τ.Π. καταθέτει αίτηση στο Π.Σ. ΟΤΕ για συνεγκατάσταση σε υφιστάµενο χώρο ΣΣ
ενηµερώνοντας για τον αριθµό των ικριωµάτων που θα εγκαταστήσει. Η αίτηση παίρνει
αυτόµατα αριθµό πρωτοκόλλου και εξυπηρετείται µε χρονική προτεραιότητα.
2. Ο ΟΤΕ εντός πέντε (5) ΕΗ από την κατάθεση της σχετικής αίτησης ενηµερώνει τον Τ.Π.
σχετικά µε το ποσό που πρέπει να καταβάλει σε κάθε έναν από τους συνεγκατεστηµένους
Τ.Π. , σύµφωνα µε την παρ. 7.21 του παρόντος.
3. Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταβάλει το αναλογούν ποσό σε κάθε έναν από τους
συνεγκατεστηµένους Τ.Π. εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
ενηµέρωσης από τον ΟΤΕ.
4. Σε περίπτωση όπου ένας Τ.Π. δεν εκπληρώσει εµπρόθεσµα την προαναφερθείσα
οικονοµική του υποχρέωση, η αίτησή του ακυρώνεται.
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5. Ο Τ.Π. κοινοποιεί τα αντίγραφα πληρωµής των συνεγκατεστηµένων Τ.Π. (παρ. 6.4.3) στον
ΟΤΕ και υπογράφει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών Πρωτόκολλο Παράδοσης
Παραλαβής του χώρου ΣΣ µε τον ΟΤΕ.
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΩΡΟΥ

7.4.

Η παράδοση ενός νέου χώρου ΣΣ γίνεται εφόσον έχουν περατωθεί όλες οι προβλεπόµενες εργασίες
και ο συγκεκριµένος χώρος είναι λειτουργικά έτοιµος. Ο ΟΤΕ αποστέλλει εγγράφως και µέσω του
Π.Σ. ΟΤΕ στους Τ.Π. που έχουν αιτηθεί το συγκεκριµένο χώρο / επέκταση ειδοποίηση σύµφωνα µε
την οποία καλεί τους εν λόγω Τ.Π. να παραλάβουν το έργο υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο
Παράδοσης – Παραλαβής εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ανωτέρω ειδοποίηση, αφού
πρώτα καταβάλλουν το 50% της αναλογούσας προϋπολογισθείσας δαπάνης του συγκεκριµένου
έργου.
Το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, που επισυνάπτεται στην παράγραφο 7.22. του παρόντος
Παραρτήµατος, θα επιβεβαιώνει τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•
•

7.5.

Τον ακριβή χώρο για την τοποθέτηση των ικριωµάτων του Τ.Π..
Την εγκατάσταση πίνακα DC και τη λειτουργούσα παροχή DC µέσω κατάλληλου
ασφαλειοαποζεύκτη.
Τα ανεπτυγµένα ζεύγη στον Ενδιάµεσο Κατανεµητή.
Τις λειτουργούσες κλιµατιστικές µονάδες.
Τους εγκατεστηµένους ODF, HDF
Το αντίστοιχο ΦΥΠ σε λειτουργία (εφόσον υφίσταται) στις περιπτώσεις παροχής
υπηρεσιών ενσύρµατου backhaul.
Τη δυνατότητα σύνδεσης δικτύου Τ.Π. από ΦΥΠ (εφόσον υφίσταται) / ΦΥΤΠ (εφόσον δεν
υφίσταται ΦΥΠ) µέχρι τον οπτικό κατανεµητή του χώρου συνεγκατάστασης.
Τη συνεχή δυνατότητα πρόσβασης (7x24x365 βάση) στο συµφωνηµένο χώρο
συνεγκατάστασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 7.17 και τους κανόνες
ασφαλείας του ΟΤΕ τους οποίους εφαρµόζει για τις υπηρεσίες και το προσωπικό του και οι
οποίοι έχουν κοινοποιηθεί στον Τ.Π. πριν την υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης.
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατ’ εξαίρεση των αναφερόµενων στην παράγραφο περί Ανωτέρας Βίας του Κεφαλαίου 3 (Γενικοί
Όροι) της παρούσας προσφοράς, στην περίπτωση που ο χώρος Σύµµικτης (ΣΣ) καταστραφεί εξ’
ολοκλήρου ή µερικώς, - και η καταστροφή δεν οφείλεται σε ελάττωµα της ύλης ή της αρχικής
κατασκευής αυτού - παρά σε απρόβλεπτα ή/και ανεξέλεγκτα γεγονότα, πληρούντα την έννοια της
Ανωτέρας Βίας, ώστε να καταστεί ολοκληρωτικά ακατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση του από
τον Τ.Π, τότε ο ΟΤΕ ή ο Τ.Π. µπορεί να επιλέξει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
επέλευση της ανωτέρω καταστροφής, να τερµατίσει τη µεταξύ τους σύµβαση.
Εάν οποιοδήποτε από τα δύο συµβαλλόµενα ΜΕΡΗ προβεί σε τέτοια επιλογή και τη
γνωστοποιήσει στο άλλο ΜΕΡΟΣ εγγράφως, τότε αµφότερα τα ΜΕΡΗ απαλλάσσονται πάσης
υποχρεώσεως απορρέουσας από τη µεταξύ τους ισχύουσα σύµβαση.
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Εάν ο χώρος σύµµικτης (ΣΣ) υποστεί µικρότερες ζηµιές και δεν καταστεί ολοκληρωτικά
ακατάλληλο για τη χρήση που έχει επιτραπεί στον Τ.Π. ή εάν υποστεί ζηµιές, µε συνέπεια να
εµποδίζεται η παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας από ΟΤΕ ή Τ.Π., ο ΟΤΕ αναλαµβάνει να
προχωρήσει αµέσως στην επισκευή των ζηµιών (µε εξαίρεση βελτιώσεις που αφορούν ιδιοκτησία
του ΟΤΕ εκτός εάν οι µη επισκευάσιµες από τον ΟΤΕ ζηµιές της ιδιοκτησίας του παρεµποδίζουν
τον Τ.Π. στην παροχή της υπηρεσίας), µε επιβάρυνση του/των Τ.Π. µε το αναλογούν κόστος
αποκατάστασης των ζηµιών.
7.6.
ΧΡΕΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΩΡΟΥ
Αφορά τα τέλη που πρέπει να καταβάλει ο κάθε ένας Τ.Π. σε µηνιαία βάση για τα λειτουργικά
έξοδα και τη χρήση του χώρου ΣΣ λαµβάνοντας υπόψη τα ικριώµατα που καταλαµβάνει ο κάθε
Τ.Π. και την ισχύουσα τιµή ανά ικρίωµα.
7.7.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΣΣ

Τα αιτήµατα των Τ.Π. για παροχή πόρων συνεγκατάστασης (π.χ. χώρου, ζευγών κ.λ.π.)
ικανοποιούνται κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας.
Ως ελάχιστη πρώτη παροχή χώρου στη ΣΣ θεωρείται το ένα (1) ικρίωµα (διαστάσεων 60 x 30 cm).
Στη ΣΣ το βήµα επέκτασης είναι ένα (1) ικρίωµα (διαστάσεων 60 x 30 cm). Για την παροχή
επιπλέον ικριώµατος, απαιτείται να υπάρχει επαρκής κάλυψη λειτουργούντων ΕΣΚ, κατ’
αντιστοιχία µε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6.8 του Παραρτήµατος 6.
Εάν ο Τ.Π. δεν εγκαταστήσει τον εξοπλισµό του στο χώρο Σύµµικτης συνεγκατάστασης για τρεις
(3) µήνες µετά την παράδοση σε αυτόν του εν λόγω χώρου και εφόσον, λόγω έλλειψης κατάλληλου
διαθέσιµου χώρου, εκκρεµεί αίτηση συνεγκατάστασης για Χονδρική Τοπική Πρόσβαση άλλου
Τ.Π., ο Τ.Π. υποχρεούται να επιστρέψει το χώρο σύµµικτης συνεγκατάστασης, εντός προθεσµίας
τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από τον
ΟΤΕ, η οποία κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
Ο ΟΤΕ εντός 5 ΕΗ από την κατάθεση του σχετικού αιτήµατος συνεγκατάστασης ειδοποιεί µε
επιστολή του όλους τους Τ.Π. οι οποίοι είναι συνεγκατεστηµένοι στη συγκεκριµένη ΣΣ να
επιστρέψουν τα ικριώµατα που δεν χρησιµοποιούνται ή υπο-χρησιµοποιούν λόγω αιτήµατος
παρόχου για παροχή ή επαύξηση ικριώµατος το οποίο δεν µπορεί να ικανοποιηθεί λόγω έλλειψης
χώρου. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση που δεν προκύψουν ελεύθερα –
µέσω αποδέσµευσης - ικριώµατα, το αίτηµα του Τ.Π. θα ικανοποιηθεί µε επέκταση του χώρου
µέσω της διαδικασίας του χρονοπρογραµµατισµού. Η επιστολή κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο
Πάροχο και στην ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση που εξασφαλιστούν παραπάνω ικριώµατα από αυτά που
απαιτούνται για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήµατος, ο ΟΤΕ προχωράει στη διαδικασία της
υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης επιστροφής ικριωµάτων ξεκινώντας µε τον πάροχο ο
οποίος πρώτος κατά χρονολογική σειρά αποδέχτηκε εγγράφως (ή µε όποιο άλλο τρόπο
συµφωνηθεί) την επιστροφή των ικριωµάτων του. Στη συνέχεια ενηµερώνει τους υπόλοιπους Τ.Π.
που αποδέχτηκαν µεταγενέστερα να επιστρέψουν ικριώµατά τους ότι η ανάγκη αποδέσµευσης
καλύφθηκε και δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψουν υπο-χρησιµοποιούµενα ικριώµατα. Αν οι
υπόλοιποι Τ.Π. παρόλα αυτά εξακολουθούν να επιθυµούν να αποδεσµεύσουν τα ικριώµατά τους,
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ισχύει για αυτούς η διαδικασία εκούσιας αποχώρησης (ολικής ή µερικής σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 6.9.3 του Παραρτήµατος 6 (Οικειοθελής Αποδέσµευση
Ικριωµάτων).
Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. έχει δεσµεύσει χώρο για περισσότερα από ένα (1) ικρίωµα στο χώρο της
ΣΣ και δεν χρησιµοποιούνται ή υπο-χρησιµοποιούνται για διάστηµα µεγαλύτερο από έξι (6) µήνες,
ενώ παράλληλα λόγω έλλειψης κατάλληλου διαθέσιµου χώρου, εκκρεµεί αίτηση συνεγκατάστασης
άλλου Τ.Π., ο Τ.Π. υποχρεούται να περιορίσει τα ικριώµατά του στο χώρο ΣΣ, προκειµένου να
ικανοποιηθούν τα εκκρεµή αιτήµατα, εντός δεκαπέντε (15) ΕΗ από τη σχετική έγγραφη
ειδοποίηση του ΟΤΕ, η οποία κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ.
Ο Τ.Π. που αποχωρεί, δύναται να διατηρήσει δεσµευµένο χώρο για µόνο ένα (1) ικρίωµα στην
περίπτωση της ΣΣ. Σε κάθε περίπτωση ο Τ.Π. που αποχωρεί µπορεί να διατηρήσει στην κατοχή του
όρια 500 ζευγών στον κατανεµητή επιπλέον αυτών που έχει διαθέσει σε τελικούς συνδροµητές.
Η αποδέσµευση ικριωµάτων ή και ζευγών θα πρέπει να γίνεται από τον Τ.Π. ο οποίος αποχωρεί, µε
παράλληλη ανάληψη του σχετικού κόστους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15)
εργάσιµων ηµερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του ΟΤΕ.
Ο νέος Τ.Π., υποχρεούται , ως προϋπόθεση παράδοσης του χώρου από τον ΟΤΕ, να καταβάλει
στον Τ.Π. ο οποίος αποχωρεί το ήδη χρηµατικό ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο
6.10.1 του παραρτήµατος 6.
Εγκατεστηµένος Τ.Π. δύναται να αιτηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή µερική ή ολική
αποδέσµευση ικριωµάτων του σε συγκεκριµένο ΑΚ. Η διαδικασία αποδέσµευσης και επιµερισµού
κόστους στη συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6.10.1 του
Παραρτήµατος 6. Σε περίπτωση ακούσιας αποχώρησης (λ.χ. πτώχευσης, παύσης εργασιών, κτλ)
ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νόµο και, επικουρικώς, οι εγκριθείσες από
την ΕΕΤΤ διαδικασίες εκούσιας αποχώρησης.
7.8.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην περίπτωση προγραµµατισµένων ή εκτάκτων εργασιών ΟΤΕ ισχύουν τα εξής:
Στις προγραµµατισµένες εργασίες εµπίπτουν οι επεκτάσεις Κέντρων.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ θα καταβάλει τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να µειώνονται στο
ελάχιστο οι διακοπές πρόσβασης σε σηµεία του τοπικού Βρόχου.
Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για τη διακοπή των υπηρεσιών πρόσβασης που µπορεί να προκληθεί από
εργασίες τρίτων (π.χ. έργα οδοποιίας ή δίκτυα τρίτων) ή λόγω έκτακτων συνθηκών.
Προγραµµατισµένες εργασίες από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, οι οποίες κρίνεται, µε
βάση τα διδάγµατα της επιστήµης και την κοινή πείρα ότι ενδέχεται να επηρεάσουν δυσµενώς τις
υπηρεσίες που προσφέρει ο αντισυµβαλλόµενος, εκτελούνται υποχρεωτικά σε διαστήµατα εκτός
ωρών αιχµής. Ως διαστήµατα εκτός ωρών αιχµής ορίζονται οι επίσηµες αργίες καθώς και το
διάστηµα µεταξύ 24:00 και 06:00 των εργασίµων ηµερών. Ειδικότερα, για συγκεκριµένες
προγραµµατισµένες εργασίες, µικρής χρονικής διάρκειας, οι οποίες θα προβλέπονται στο παρόν
κείµενο, δίνεται η δυνατότητα να υλοποιούνται και σε εργάσιµες ώρες, µετά από την
προβλεπόµενη στην επόµενη παράγραφο πρότερη ενηµέρωση των Τ.Π., για τη φύση και τη
διάρκεια της εργασίας, έτσι ώστε να έχουν αυτοί τη δυνατότητα να ενηµερώσουν τους συνδροµητές
τους. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος οφείλει να ενηµερώσει τον αντισυµβαλλόµενο τουλάχιστον 5EH
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πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των προγραµµατισµένων εργασιών. Η προθεσµία
των 5 ΕΗ αυτή µπορεί κατ’ εξαίρεση να συντµηθεί µόνο σε αντικειµενικά αιτιολογηµένες
εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Ο αντισυµβαλλόµενος οφείλει να
επιβεβαιώσει άµεσα (και το αργότερο εντός 2ΕΗ ηµερών από την ηµεροµηνία της ενηµέρωσης,
εκτός εάν πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, οπότε η
αποστολή της επιβεβαίωσης γίνεται αµελλητί) ότι ενηµερώθηκε από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.
Η παραπάνω ενηµέρωση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
•

Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί

•

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της εργασίας

•

Προβλεπόµενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας

•

Πιθανές επιπτώσεις στη παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον ΟΤΕ

•

Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον Τ.Π. και των υπηρεσιών που
παρέχει ο ΟΤΕ στον Τ.Π µέσω της Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης

•

Σχετική εργασία που πρέπει να πραγµατοποιήσει και το άλλο µέρος, εφόσον απαιτείται

•

Πιθανά προτεινόµενα µέτρα προστασίας και δοκιµές που θα πρέπει να πραγµατοποιήσει το
άλλο µέρος.

Σε µια προγραµµατισµένη εργασία είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ηµεροµηνία διεξαγωγής της ή
και να αναβληθεί. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους κάτωθι λόγους:
• Εµφάνιση έκτακτης εργασίας πριν την ηµεροµηνία διαξαγωγής της προγραµµατισµένης
εργασίας (π.χ. εµφάνιση καλωδιακής βλάβης πριν την ηµεροµηνία µεταγωγής των
συνδροµητών σε δίκτυο NGA. Στην περίπτωση αυτή η µεταγωγή των συνδροµητών
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια αποκατάστασης της καλωδιακής βλάβης, ώστε να
αποφεύγονται οι επαναλαµβανόµενες διακοπές των Υπηρεσιών),
• Τροποποίηση των προγραµµατισµένων εργασιών λόγω διαµαρτυριών,
• ∆ολιοφθορά ή επέµβαση τρίτου σε στοιχείου δικτύου (π.χ. KV, BOX) στο οποίο έχουν
ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθµισης,
• Ανωτέρα βία (π.χ. ακατάλληλες για την εκτέλεση των εργασιών καιρικές συνθήκες).
Ο Τ.Π. σε κάθε περίπτωση θα ενηµερώνεται άµεσα για την τροποποίηση της ηµεροµηνίας
διαξαγωγής της προγραµµατισµένης εργασίας.
7.9.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αφορά σε προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου. Οι
Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου, δύνανται (διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη θέση που βρίσκεται ο
χώρος σύµµικτης συνεγκατάστασης) να είναι:
ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κλιµ. Μονάδες Κλειστού Ελέγχου
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
2
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΟΧΙΚΑ
Ανορθωτικό Συγκρότηµα, Συστοιχίες Συσσωρευτών
2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κάµερες, πολυπλέκτης, video, οθόνη
2
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Πυρανιχνευτές, κοµβία, σειρήνες κ.λπ. 1
Ανελκυστήρας
Οι εργατοώρες για την προληπτική συντήρηση διαφοροποιούνται ανά κτίριο, βάσει του αριθµού
των συντηρούµενων εγκαταστάσεων.
Η επιδιορθωτική συντήρηση αναφέρεται στην περίπτωση βλάβης των ανωτέρω Η/Μ
εγκαταστάσεων. Αµέσως µετά τον εντοπισµό της η βλάβη θα γνωστοποιείται στην αρµόδια
υπηρεσία ΟΤΕ, η οποία και θα µεριµνά για την αποκατάστασή της.
7.10.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΣ

Σχετικά µε την είσοδο και την παραµονή των στελεχών των Τ.Π. στους χώρους των Αστικών
Κέντρων του ΟΤΕ ισχύουν οι Κανονισµοί Ασφαλείας του ΟΤΕ.
Προβλέπεται εγκατάσταση συστήµατος ασφαλείας µε κάµερες έξω από το χώρο Σύµµικτης
Συνεγκατάστασης. Οι Τ.Π. ενηµερώνουν τα στελέχη τους για το γεγονός ότι η είσοδος και έξοδος
στο χώρο παρακολουθείται σε 24ωρη βάση. Τα στοιχεία διατηρούνται για 14 ηµέρες σύµφωνα µε
τη σχετική νοµοθεσία. Κάθε αίτηµα των Τ.Π. για διάθεση στοιχείων εκτός του διαστήµατος αυτού
απορρίπτεται.
Στη Σύµµικτη Συνεγκατάσταση, µετά από σχετικό αίτηµα και για τους σκοπούς της συντήρησης ή
εγκατάστασης εξοπλισµού ή επισκέψεων, ο Τ.Π. θα συνοδεύεται σε κάθε περίπτωση από
εξουσιοδοτηµένο από τον ΟΤΕ για το σκοπό αυτό, προσωπικό συνοδείας.
Tο κόστος συνοδείας θα επιβαρύνει τον Τ.Π.
7.11.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τ.Π.

Ο Τ.Π. προµηθεύεται και εγκαθιστά ο ίδιος ή µε ευθύνη του τον εξοπλισµό του. Επίσης ο ίδιος ή µε
ευθύνη του πραγµατοποιεί τις τυχόν επεκτάσεις του (π.χ. προσθήκη καρτών κλπ).
Ο ΟΤΕ θα παραδίδει το ηλεκτρικό ρεύµα τροφοδοσίας σε διακριτή θέση πίνακα ηλεκτρικής
τροφοδοσίας, ενώ το καλώδιο τροφοδοσίας από τον πίνακα ως τον εξοπλισµό του Τ.Π. θα
τοποθετείται από τον ίδιο, εκτός και εάν συµφωνηθεί διαφορετικά. Η σύνδεση θα γίνεται από τον
Τ.Π.
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, τοποθετείται οπτικός κατανεµητής στο χώρο ΣΣ για τον
τερµατισµό των οπτικών καλωδίων από τον εξοπλισµό των Τ.Π.
Τα υλικά και οι εργασίες υποδοµής (ενδιάµεσοι κατανεµητές, συνδετικά καλώδια, ηλεκτρικές
παροχές, διαχωριστές κλπ.) παρέχονται και εκτελούνται από τον ΟΤΕ, το δε κόστος τους
επιβαρύνει τον Τ.Π. και υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωση κοστοστρέφειας του
ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-2016.
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7.12.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Π.

Η εγκατάσταση του εξοπλισµού του Τ.Π., προϋποθέτει την υπογραφή του συµφωνητικού
Σύµµικτης συνεγκατάστασης και την ολοκλήρωση των εργασιών όπως, όδευση και τερµατισµό των
συνδετικών καλωδίων από το χώρο της ΣΣ µέχρι το χώρο του ΚΚΜ µέσω Ενδιάµεσου
Κατανεµητή.
Μετά τα ανωτέρω, ορίζεται από κοινού ηµεροµηνία, εντός µηνός, κατά την οποία θα γίνει η έναρξη
των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισµού του Τ.Π..
Η διάρκεια αυτών των εργασιών, δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν
συντρέχει σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί αντικειµενικά την υπέρβαση της εν λόγω προθεσµίας.
Στην περίπτωση αυτή ο Τ.Π. υποχρεούται αµελλητί να ενηµερώνει εγγράφως τον ΟΤΕ, µε σχετική
κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, παραθέτοντας το συγκεκριµένο λόγο καθυστέρησης.
Ο εξοπλισµός εγκαθίσταται από τον Τ.Π. ή άλλο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό πάντα µε ευθύνη
του Τ.Π., στο υποδειχθέντα από τον ΟΤΕ χώρο εγκατάστασης, µε επίβλεψη ΟΤΕ.
Η εγκατάσταση του εξοπλισµού του Τ.Π. θα γίνεται σε ξεχωριστό ικρίωµα (τα) σε υπάρχουσα ή
νέα ικριωσειρά, εάν αυτό είναι εφικτό σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη και σύµφωνα µε τις τεχνικές
απαιτήσεις του χώρου ΣΣ.
Στον εξοπλισµό του Τ.Π. τοποθετείται διακριτή σήµανση (π.χ. πινακίδα, ταµπέλα ή αυτοκόλλητο),
ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αναγνώρισή του.
Για την είσοδο του προσωπικού του Τ.Π. στο χώρο Σύµµικτης συνεγκατάστασης, παρέχεται από
τον ΟΤΕ υπηρεσία συνοδείας, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7.17 του παρόντος
Παραρτήµατος.
7.13.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Π.

A.

Υποχρεώσεις Τ.Π.:

•

Yποβάλλει πιστοποιητικό συµµόρφωσης της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, ηλεκτρικής
ασφάλειας (safety), κλπ., των µηχανηµάτων που εγκαθιστά, µε τις απαιτήσεις του ΟΤΕ.
Yποχρεούται να εγκαταστήσει να λειτουργήσει και να συντηρήσει τα µηχανήµατά του
σύµφωνα µε τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.
∆εν πρέπει µε τον εξοπλισµό του (εγκατεστηµένο ή φορητό) να προκαλεί παρεµβολή στον
εξοπλισµό του ΟΤΕ ή άλλων συνεγκατεστηµένων Τ.Π..
Υποβάλλει υπογεγραµµένο αναλυτικό πίνακα του εγκατεστηµένου υλικού ιδιοκτησίας του
στο συγκεκριµένο Τ.Κ..
Οφείλει µετά την εγκατάσταση του εξοπλισµού του, να επαναφέρει τον χώρο στην αρχική
του κατάσταση και να αφαιρέσει τα µηχανήµατα, εξαρτήµατα, εξοπλισµό δοκιµών,
εγχειρίδια εργαλεία, πακέτα κλπ. από τη Σύµµικτη ζώνη που του έχει διατεθεί.
∆εν µπορεί να αναρτήσει καµία πινακίδα χωρίς την έγγραφη άδεια του ΟΤΕ στην ευρύτερη
Σύµµικτη ζώνη του κέντρου.
∆ιαχειρίζεται τον εξοπλισµό του, µέσω δικών του συστηµάτων τηλεδιαχείρισης.
Παρακολουθεί την ποιότητα και εντοπίζει οποιαδήποτε βλάβη του εξοπλισµού του, µέσω
δικών του συστηµάτων τηλεδιαχείρισης.

•
•
•
•

•
•
•
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•
•

•

Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του εξοπλισµού του.
∆ιακινεί τα υλικά του εξοπλισµού του προς και από τον τόπο εγκατάστασης αυτού στο Α.Κ.
ΟΤΕ, πάντα µετά από συνεννόηση µε τον ΟΤΕ, ο οποίος οφείλει να συνεργάζεται
καλόπιστα µε τον Τ.Π για τη διευκόλυνση διενέργειας των εν λόγω εργασιών.
∆εν επιφέρει αλλαγές ούτε στην Σύµµικτη περιοχή του, ούτε στην ευρύτερη Σύµµικτη
περιοχή, χωρίς πρότερη συµφωνία του ΟΤΕ.

B.

Υποχρεώσεις ΟΤΕ:

•

Η συντήρηση και ο καθαρισµός του χώρου Σύµµικτης συνεγκατάστασης, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που τηρεί για τον εαυτό του, το προσωπικό του, τις δικές του υπηρεσίες και
τις συνδεδεµένες µε αυτόν εταιρείες.
Η συντήρηση των Η/Μ και Η/Π εγκαταστάσεων και των συνδετικών καλωδίων.
Η διάθεση στον Τ.Π υπηρεσιών συνοδείας για τη συντήρηση ή εγκατάσταση εξοπλισµού
του, ή επισκέψεων που εκτελεί ο Τ.Π., µετά από αίτηµά του, όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 7.17. του παρόντος Παραρτήµατος.

•
•

7.14.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι χώροι ΣΣ που διατίθενται στους Τ.Π. στα πλαίσια της παρούσας, δύνανται να χρησιµοποιηθούν
από αυτόν για την εξυπηρέτηση κάθε είδους αναγκών συνεγκατάστασης, στα πλαίσια στα πλαίσια
σχετικών αγορών στις οποίες ο ΟΤΕ, δυνάµει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, υποχρεούται
στην παροχή συνεγκατάστασης µε την επιφύλαξη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
αντίστοιχες διατάξεις της παρούσης.
Στις περιπτώσεις όπου ένας Τ.Π. διαθέτει εξοπλισµό σε περισσότερους από έναν χώρους
συνεγκατάστασης στο ίδιο κτίριο του ΟΤΕ, για την εξυπηρέτηση αναγκών Αδεσµοποίητης
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης του
εν λόγω εξοπλισµού του Τ.Π. και να δίνει δυνατότητα συγκέντρωσης της συνολικής κίνησης σε
έναν από τους χώρους συνεγκατάστασης εντός του κτιρίου του ΟΤΕ.
Στους χώρους ΣΣ ο Τ.Π. δύναται να εγκαταστήσει εξοπλισµό που θα επιτρέπει την παροχή
υπηρεσιών µετάδοσης και σύνδεσης (backhaul services) µε ίδια µέσα. Η ιδιοπαροχή υπηρεσιών
µετάδοσης και σύνδεσης πραγµατοποιείται µέσω KOI από τον οπτικό κατανεµητή (ODF) και το
αντίστοιχο ΦΥΠ ή ΦΥΤΠ.
Στην περίπτωση Τ.Π. που επιθυµεί να κάνει χρήση ασυρµατικού backhauling ο ΟΤΕ θα τοποθετεί
καλώδιο το οποίο θα συνδέει τον εξοπλισµό του ΤΠ εντός του χώρου συνεγκατάστασης µε την
απαραίτητη διάταξη κεραιοσυστήµατος στην ταράτσα ή σε κατάλληλο σηµείο στον προαύλιο χώρο
του κτιρίου του ΟΤΕ.
Ο Τ.Π. θα δηλώνει στην αίτησή του, τόσο τον εξοπλισµό που πρόκειται να χρησιµοποιήσει, όσο
και τον τρόπο σύνδεσής του µε το δίκτυο κορµού.
∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξοπλισµού ενέργειας τύπου µπαταριών λόγω της επιβάρυνσης των
περιβαλλοντικών συνθηκών της αίθουσας παρά µόνο στεγανού τύπου VRLA, που και ο ΟΤΕ
χρησιµοποιεί στις δικές του εγκαταστάσεις.
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Για τη συνεγκατάσταση εξοπλισµού του Τ.Π. στα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ, θα τηρηθούν οι
ακόλουθες αρχές ή / και περιορισµοί:
Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει τον Τ.Π. για: α. τα χαρακτηριστικά των σηµείων διεπαφής του δικτύου του.
β. κρίσιµες παραµέτρους που προκαλούν δυσλειτουργία στο δίκτυο του ΟΤΕ ή/και των άλλων
Τ.Π., βάσει των οποίων ο ΟΤΕ θα µπορεί να διακόψει τη παροχή της υπηρεσίας.
Ο Τ.Π. θα ενηµερώνει τον ΟΤΕ για:
α. τη συνολική ισχύ του ικριώµατος και την ένταση ενός πλήρως εξοπλισµένου πλαισίου. β.
την καταναλισκόµενη ισχύ κατά την έναρξη λειτουργίας του τηλεπ. εξοπλισµού του. γ. την
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα του τηλεπ. εξοπλισµού του. δ. την ηλεκτρική ασφάλεια
(safety) του τηλεπ. εξοπλισµού του και αντίστοιχα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:
a. το βάρος ανά τετραγωνικό µέτρο του εξοπλισµού που πρόκειται να εγκατασταθεί βρίσκεται
εντός των επιτρεπτών ορίων ασφάλειας του κτιρίου, τα οποία οφείλει να δηµοσιοποιεί ο
ΟΤΕ
b. οι ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές που προέρχονται από ηλεκτρικές συσκευές του Τ.Π. να
µην επηρεάζουν τη λειτουργία του εξοπλισµού του ΟΤΕ ή των άλλων Τ.Π.
c. Η απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας του εξοπλισµού που πρόκειται να
εγκατασταθεί από τον Τ.Π. να µη ξεπερνά το όριο ισχύος που µπορεί να διατεθεί χωρίς
διακοπή λειτουργίας του εξοπλισµού του ΟΤΕ ή άλλου Τ.Π., όπως αυτό ορίζεται στην
Τεχνική Μελέτη Συνεγκατάστασης που έχει εκπονηθεί για το συγκεκριµένο χώρο.
d. ο τηλεπικοινωνιακός Τερµατικός Εξοπλισµός που χρησιµοποιείται από τον Τ.Π. και ο
οποίος εµπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕE πρέπει να πληροί τις διατάξεις της
Οδηγίας αυτής. Ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει από τον Τ.Π. την επίδειξη της δήλωσης
συµµόρφωσης του εν λόγω εξοπλισµού προς την ως άνω Οδηγία. Ο χρησιµοποιούµενος
Τερµατικός Εξοπλισµός, ο οποίος δεν εµπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕE
πρέπει να πληροί τα θεσπισµένα Πρότυπα και προδιαγραφές σε Κοινοτικό επίπεδο ή
ελλείψει αυτών, διαδοχικά κατά την ακόλουθη σειρά, τα πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές
που θεσπίζονται από Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης [όπως το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τοµέα τηλεπικοινωνιών (ETSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC)],
τα διεθνή Πρότυπα ή τις συστάσεις της διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ή τα εθνικά
Πρότυπα ή/και προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 40 του Ν.
4070/2012.
7.15.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΣ
7.15.1. Γενικά

Η παροχή της υπηρεσίας Σύµµικτης Συνεγκατάστασης (ΣΣ) προϋποθέτει τη διαθεσιµότητα ζώνης
ΣΣ σε χώρο εντός του Αστικού Κέντρου (Α/Κ) ΟΤΕ στον οποίο είναι εγκατεστηµένος εξοπλισµός
του ΟΤΕ, καθώς και την καταλληλότητά του. Η εξέταση για τη διαθεσιµότητα του χώρου από τον
ΟΤΕ, θα γίνεται µε κριτήρια τη µείωση του κόστους και την ευκολία στην προσπέλαση.
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Οι διαστάσεις της διαθέσιµης ζώνης για ΣΣ σε ένα Αστικό Κέντρο (Α/Κ) διαφέρουν ανάλογα µε τις
συνθήκες που υπάρχουν.
Από τη διαθέσιµη ζώνη της ΣΣ, θα διατίθεται για την εγκατάσταση του εξοπλισµού του Τ.Π.
συγκεκριµένος τυποποιηµένος χώρος ενός ή περισσοτέρων ικριωµάτων µε εµβαδό πολλαπλάσιο
του εµβαδού κάτοψης ενός ETSI ικριώµατος.
Τη ζώνη ΣΣ δε θα πρέπει να διατρέχουν σωληνώσεις ύδρευσης ή αποχέτευσης. Σε περίπτωση που
κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα τόσο για την κάλυψή τους όσο και
την παροχέτευσή τους σε περιπτώσεις διαρροών.
Οι οδεύσεις µέχρι τη ζώνη ΣΣ καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων θα πρέπει να γίνονται
µε ανεξάρτητες σχάρες αµφότερες γειωµένες στη γείωση λειτουργίας του κτιρίου και θα πρέπει να
εισέρχονται στη ζώνη µε τρόπο που να διευκολύνει τη γενική εργονοµία. Μεταξύ τους θα πρέπει να
υφίσταται ικανή απόσταση προς αποφυγή προβληµάτων από επαγωγικά ρεύµατα.
7.15.2. ∆οµικές Εργασίες
∆ιαµόρφωση Χώρου - Γενικά
Η ζώνη που θα διατεθεί για ΣΣ πρέπει απαραίτητα να είναι ελεύθερη από πιθανή άλλη χρήση.
Η διαµόρφωση της ζώνης θα γίνεται σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση του χώρου
εξοπλισµού του ΟΤΕ και σύµφωνα µε τις µελέτες που θα εκπονούνται.
Κατά περίπτωση εκτελούνται οι απαιτούµενες εργασίες όπως διαµόρφωση δαπέδων, ψευδοροφών,
επέκταση ψευδοπατώµατος, ψευδοροφής, διανοίξεις οπών σε τοιχοποιίες ή πλάκες σκυροδέµατος,
τοποθετήσεις σχαρών και οδεύσεις καλωδίων, χρωµατισµοί.
A. Τοιχώµατα
Θα χρησιµοποιούνται τα υφιστάµενα τοιχώµατα του χώρου που είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός
του ΟΤΕ. Η ζώνη ΣΣ δε θα οριοθετείται µε τοιχώµατα τα οποία θα τη διαχωρίζουν από τον
υπόλοιπο χώρο.
B. ∆άπεδο/Οροφή
Στη ζώνη ΣΣ θα τοποθετείται το ίδιο ψευδοδάπεδο που χρησιµοποιείται και στον υπόλοιπο χώρο
που είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός του ΟΤΕ, όπου αυτό υπάρχει.
Σε µικρά, αποµακρυσµένα Α/Κ, όπου ο ΟΤΕ δεν εγκαθιστά ψευδοδάπεδο σε αντίστοιχους χώρους,
δεν θα τοποθετείται ψευδοδάπεδο. Αντ’ αυτού θα ακολουθούνται οι λύσεις που εφαρµόζονται και
από τον ΟΤΕ σε όλα τα είδη των εργασιών.
Ψευδοροφή θα τοποθετείται εκεί που το ύψος του χώρου το επιτρέπει και στις περιπτώσεις που ήδη
υπάρχει εγκατεστηµένη στο χώρο που φιλοξενεί τη ζώνη ΣΣ. To ελάχιστο καθαρό ύψος του χώρου
από το ψευδοδάπεδο µέχρι την ψευδοροφή θα είναι ίδιο µε αυτό που χρησιµοποιείται στην αίθουσα
που φιλοξενεί τη ζώνη ΣΣ. Η ψευδοροφή θα είναι της ίδια ποιότητας και υλικών µε αυτά που
χρησιµοποιούνται από τον ΟΤΕ στο χώρο, ενώ ο φωτισµός θα είναι πανοµοιότυπος µε αυτόν που
υπάρχει στον υπόλοιπο χώρο.
C. Κουφώµατα
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Η πόρτα εισόδου του χώρου θα είναι η υφιστάµενη του χώρου που φιλοξενείται η ζώνη ΣΣ. Το
άνοιγµα της πόρτας εισόδου θα γίνεται µε µαγνητική κάρτα ελέγχου ή κλειδιά.
Τα εξωτερικά κουφώµατα θα συντηρούνται και θα στεγανοποιούνται, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό.
Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικαθίστανται µε νέα µε διπλούς υαλοπίνακες 5-10-5mm,
λαµβανοµένης πάντα υπ’ όψιν της αισθητικής των όψεων του κτιρίου.
Σε περίπτωση ισογείου χώρου θα τοποθετείται στα παράθυρα µεταλλικό κιγκλίδωµα, εξωτερικά ή
εσωτερικά, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
D. Χρωµατισµοί
Οι χρωµατισµοί της ζώνης ΣΣ θα είναι πανοµοιότυποι µε αυτούς που χρησιµοποιούνται στο χώρο
που φιλοξενεί τη ζώνη ΣΣ.
E. Κλιµατισµός
Για τον κλιµατισµό της ζώνης ΣΣ θα χρησιµοποιείται το υφιστάµενο κλιµατιστικό σύστηµα του
χώρου. Σε περίπτωση που το σύστηµα αυτό δεν επαρκεί θα πραγµατοποιείται εµπλουτισµός του.
F. ∆οµική Πυροπροστασία
Θα χρησιµοποιείται η υφιστάµενη πυροπροστασία του χώρου που φιλοξενεί τη ζώνη ΣΣ.
G. Ικριώµατα – Ικριωσειρές – Αντισεισµική Στήριξη Μηχανηµάτων
Τα ικριώµατα για την τοποθέτηση του εξοπλισµού του Τ.Π., θα είναι τυποποιηµένα κατά ETSI
ETS 300 119 µε διαστάσεις ικριώµατος Πλάτος χ Βάθος : 600mmx300mm. Οι ικριωσειρές θα
απέχουν µεταξύ τους 0,80m. ώστε µετά την τοποθέτηση και των ικριωµάτων να υφίστανται
διάδροµοι πρόσβασης πλάτους όχι µικρότερου των 80 cm.
Οι ικριωσειρές που θα τοποθετηθούν στο χώρο θα έχουν αντισεισµική προστασία (στήριξη σε
οροφή και δάπεδο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εγκατάστασης ικριωσειρών του ΟΤΕ.). Ο Τ.Π.
είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την αντισεισµική στήριξη του εξοπλισµού του στην
ικριωσειρά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΟΤΕ.
H. Κατανεµητές
Προβλέπεται η χρήση του υφιστάµενου οπτικού κατανεµητή στο χώρο, για τον τερµατισµό των
Καλωδίων Οπτικών Ινών που προέρχονται από τη ζώνη ΣΣ, µε ένδειξη του πλήθους του προς
εγκατάσταση αριθµού οπτικών ινών και του τύπου του οπτικού connector.
Το Καλώδιο Οπτικών Ινών τοποθετείται σε σχάρα ή σε πλαστικό κανάλι και οδηγείται, κατά
κανόνα διά µέσου του ψευδοδαπέδου, εκτός της ζώνης ΣΣ και στη συνέχεια στο ΦΥΠ ή στο στο
Φρεάτιο Υποδοχής Τηλεπ/κού Παρόχου (ΦΥΤΠ), όπου κατασκευάζεται ο σύνδεσµος.
Η κατασκευή του ΦΥΤΠ είναι υπευθυνότητας του Τ.Π., µε διαδικασία ανάλογη µε εκείνην που
περιγράφεται στο Παράρτηµα 11 της παρούσας (Περιγραφή υπηρεσίας ΑΣ για ΤοΒ) στην
περίπτωση Α/Κ µε λιγότερους από 5000 συνδροµητές. Η σύνδεση των ζευγών ΚΟΙ στο ΦΥΤΠ
πραγµατοποιείται από τον ΟΤΕ µέχρι την παράδοση του χώρου Σύµµικτης Συνεγκατάστασης,
εκτός εάν υπάρξουν καθυστερήσεις που οφείλονται στον Τ.Π. ή σε τρίτους.
Ο αρχικός αριθµός των ζευγών που θα είναι τερµατισµένα στον Τοπικό Κατανεµητή
Μικτονόµησης του ΟΤΕ για τις ζώνες ΣΣ και το βήµα επέκτασης αυτών περιγράφεται αναλυτικά
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στην παράγραφο 9.3 του Παραρτήµατος 9. Τα ζεύγη θα τερµατίζονται στο Γενικό Κατανεµητή
ΟΤΕ µέσω Ενδιάµεσου Κατανεµητή που θα εγκαθιστά ο ΟΤΕ στο χώρο ΣΣ.
Τα καλώδια αυτά, τοποθετούνται σε κατάλληλου µεγέθους εσχάρες κατά την όδευσή τους στο
εσωτερικό του κτιρίου µέχρι τη ζώνη ΣΣ. Στο εσωτερικό της ζώνης ΣΣ τα καλώδια θα οδεύουν
τακτοποιηµένα κάτω από το ψευδοδάπεδο (όπου αυτό υπάρχει).
Οι εσχάρες των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετικές από εκείνες
που χρησιµοποιούνται για την όδευση των καλωδίων εναλλασσόµενου και συνεχούς ρεύµατος (AC
& DC). Μεταξύ τους θα πρέπει να υφίσταται ικανή απόσταση προς αποφυγή προβληµάτων από
επαγωγικά ρεύµατα.
Στο διαθέσιµο χώρο του Τοπικό Κατανεµητή Μικτονόµησης όπου τερµατίζονται τα ΕΣΚ, θα
µικτονοµηθούν όλα τα ζευγάρια τα οποία παραχωρούνται στον Τ.Π. µέσω της αδεσµοποίητης
πρόσβασης. Η µικτονόµηση θα γίνει µε σύρµα µικτονόµησης (ραζίρουµ) κατάλληλου χρωµατισµού
ενώ οι οριολωρίδες των αδεσµοποίητων ζευγών θα επισηµανθούν µε κατάλληλα βύσµατα.
I. Γειώσεις
Θα χρησιµοποιηθεί η υφιστάµενη µπάρα γείωσης περιµετρικά και εσωτερικά στο χώρο. Σε
περίπτωση που χρειάζεται, η µπάρα αυτή θα επεκτείνεται µε τις ίδιες προδιαγραφές που ισχύουν
στον περιβάλλοντα χώρο.
Στην περιµετρική λάµα γείωσης θα γειώνεται το σύνολο του εξοπλισµού της ζώνης ΣΣ
(ικριωµάτων και εσχαρών) διά µέσου εύκαµπτου καλωδίου αναλόγου διατοµής. Τα κλιµατιστικά
θα γειώνονται στη γείωση προστασίας. Τις γειώσεις θα πραγµατοποιεί εκείνος (δηλ. ο ΟΤΕ. ή ο
Τ.Π.) που κάθε φορά εγκαθιστά την αντίστοιχη εγκατάσταση.
J. Πυρανίχνευση
Προβλέπεται η χρήση του υφιστάµενου εξοπλισµού πυρανίχνευσης του χώρου που φιλοξενεί τη
ζώνη Σ.Σ. Σε περίπτωση που ο εξοπλισµός αυτός δεν επαρκεί θα γίνεται εµπλουτισµός του µε ίδιου
τύπου εξοπλισµό.
K. Πρόσβαση – Παρακολούθηση
Στην περίπτωση κατά την οποία στο χώρο DSLAM του ΟΤΕ δεν έχει εγκατασταθεί access control
η είσοδος του Τ.Π. θα γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν συνοδείας και επίβλεψης από αρµόδιο τεχνικό του
ΟΤΕ, ο οποίος θα παραµένει όλο το διάστηµα κατά το οποίο διαρκεί η επίσκεψη του Τ.Π.. Οι
διαδικασίες που θα ακολουθούνται περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 7.17 του παρόντος
Παραρτήµατος.
Στη περίπτωση κατά την οποία εγκαθίσταται access control, αυτό θα υλοποιείται ως εξής:
•
•
•

εγκατάσταση επίτοιχιου καρταναγώστη εξωτερικά (χρησιµοποιείται για την είσοδο στον
χώρο)
εγκατάσταση πόρτας ασφαλείας µε µπάρα ασφαλείας στην εσωτερική πλευρά
(χρησιµοποιείται για την έξοδο από το χώρο καθώς και σε περίπτωση ανάγκης).
εγκατάσταση κατάλληλων αισθητήρων παρακολούθησης του εσωτερικού χώρου (radar,
µαγνητικές επαφές).
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•

•

•

εγκατάσταση CCTV πάνω από τη θύρα εισόδου της αίθουσας DSLAM και µεταφορά
εικόνας στο ήδη εγκατεστηµένο σύστηµα του κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης µε
δυνατότητα αποθήκευσης video για εβδοµήντα δύο (72) ώρες.
τα σχετικά στοιχεία που καταγράφονται από το σύστηµα access control, θα παραµένουν
διαθέσιµα προς όλους τους Τ.Π. για χρονικό διάστηµα ίσο µε αυτό που ορίζει η Αρχή
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων.
πλήρη συµµόρφωση µε τις διαδικασίες πρόσβασης στις σχετικές παραγράφους του
παρόντος.

L. Τηλέφωνα
Σε κάθε ζώνη ΣΣ θα διατίθεται µια τηλεφωνική γραµµή µε δυνατότητα µόνο εισερχοµένων
κλήσεων.

7.16.

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
7.16.1. Γενικά

Ο ΟΤΕ. θα διαθέτει παροχή τροφοδοσίας συνεχούς ρεύµατος DC (χρησιµοποιώντας ξεχωριστό
Πίνακα DC για τους Τ.Π. από αυτόν που χρησιµοποιείται για τον εξοπλισµό του ΟΤΕ) και το
κόστος παροχής θα βαρύνει τον Τ.Π. Σε περίπτωση που o Πίνακας DC, η γραµµή τροφοδοσίας ή το
Ανορθωτικό Συγκρότηµα δεν επαρκεί, θα γίνεται εµπλουτισµός/επέκτασή του.
Για την παροχή τροφοδοσίας συνεχούς ρεύµατος DC θα τοποθετηθεί στη ζώνη ΣΣ ένας γενικός
πίνακας διανοµής DC σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 7.17 του παρόντος.
Οι καλωδιώσεις συνεχούς ρεύµατος DC από τους αντίστοιχους πίνακες τοποθετούνται σε
αντίστοιχες ανεξάρτητες σχάρες, επίτoιχες και εντός του ψευδοδαπέδου (παράλληλα µε τις
ικριωσειρές), αµφότερες γειωµένες στη γείωση λειτουργίας του κτιρίου.
Τα τροφοδοτικά καλώδια DC θα εισάγονται στο χώρο κατά το δυνατόν κοντά στους αντίστοιχους
πίνακες.
i.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ DC – ΠΙΝΑΚΑΣ DC

Το σύνολο του ενεργού εξοπλισµού θα ηλεκτροδοτείται µε αδιάλειπτη παροχή συνεχούς ρεύµατος
DC µε τάση -54V (ονοµαστικό -48V). Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιηθεί διακριτή θέση στον
ξεχωριστό πίνακα διανοµής DC που θα έχει κατασκευαστεί για τους Τ.Π., η οποία θα
τροφοδοτείται από το ανορθωτικό συγκρότηµα του Α/Κ που φιλοξενεί την Σ.Σ.. Σε περίπτωση που
αυτό είναι αναγκαίο θα πραγµατοποιείται εµπλουτισµός/επέκταση του ανορθωτικού.
Οι αναχωρήσεις θα είναι διακριτές ανά Τ.Π.. Συγκεκριµένα ο κάθε Τ.Π. θα λαµβάνει µια παροχή
από τον πίνακα διανοµής DC, µε την ασφάλεια που αντιστοιχεί στον εξοπλισµό που έχει
τοποθετήσει την οποία θα οδηγεί απ’ ευθείας στα ικριώµατά/πλαίσια του.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τις
ονοµαστικές τιµές των ασφαλειών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου ΣΣ αναφορικά µε
την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος, σε περίπτωση που ο Τ.Π. επιθυµεί να πραγµατοποιήσει επαύξηση
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ηλεκτρικής ισχύος, µείωση ηλεκτρικής ισχύος ή αφαίρεση ασφαλειών, ακολουθούνται οι κάτωθι
διαδικασίες:
ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Ένας Τ.Π. για να πραγµατοποιήσει επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος σε χώρο ΣΣ, θα πρέπει να
υποβάλει σχετικό αίτηµα επαύξησης στο Π.Σ. ΟΤΕ. Οι περιπτώσεις επαύξησης ηλεκτρικής ισχύος
είναι οι ακόλουθες:
Αντικατάσταση των υφιστάµενων ασφαλειών DC του Τ.Π. µε ασφάλειες µεγαλύτερης ισχύος.
Παροχή επιπλέον ασφαλειών DC στον Τ.Π.. Ο µέγιστος αριθµός επιπλέον ασφαλειών που µπορεί
να αιτηθεί είναι δύο (2).
Η διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να λάβει ένας Τ.Π. επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, έχει ως εξής:
Ο Τ.Π. υποβάλει στο Π.Σ. ΟΤΕ για τη λειτουργούσα ΣΣ που επιθυµεί, αίτηση επαύξησης
ασφαλειών. Επιπλέον ο Τ.Π. δηλώνει εάν πρόκειται να γίνει αύξηση του πλήθους των ασφαλειών ή
αντικατάσταση των υφιστάµενων ασφαλειών µε άλλες µεγαλύτερης ισχύος, το πλήθος των
ασφαλειών και την ονοµαστική τιµή. Η αίτηση εξελίσσεται ως «Επαύξηση Ασφαλειών» ή
«Αντικατάσταση Ασφαλειών» αντίστοιχα.
ΜΕΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Η υποβολή αιτήµατος για µείωση ασφαλειών στο Π.Σ. ΟΤΕ από τον Τ.Π. είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µείωση ηλεκτρικής ισχύος, δηλαδή αντικατάσταση
των υφιστάµενων ασφαλειών του Τ.Π. µε ασφάλειες µικρότερης ισχύος.
Η διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να πραγµατοποιήσει ένας Τ.Π. µείωση της ηλεκτρικής
ισχύος που διαθέτει, έχει ως εξής:
Ο Τ.Π. υποβάλει στο Π.Σ. ΟΤΕ αίτηση για αντικατάσταση ασφαλειών, όπου επιλέγει τις ασφάλειες
που επιθυµεί να αντικαταστήσει και την ονοµαστική τιµή των µικρότερων ασφαλειών που επιθυµεί
να τοποθετήσει.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Η υποβολή αιτήµατος για αφαίρεση ασφαλειών στο Π.Σ. ΟΤΕ από τον Τ.Π. είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για να δικαιούται ο Τ.Π. να αφαιρέσει τις ασφάλειες που διαθέτει σε ένα χώρο ΣΣ. Σε
περίπτωση που ο Τ.Π. καταργήσει την υπηρεσία ΣΣ, οι ασφάλειες αφαιρούνται χωρίς να είναι
απαραίτητη η παράλληλη υποβολή αιτήµατος για µείωση ασφαλειών από τον Τ.Π..
Η διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να πραγµατοποιήσει ένας Τ.Π. αφαίρεση ασφαλειών
έχει ως εξής:
Ο Τ.Π. υποβάλει στο Π.Σ. ΟΤΕ αίτηση για µείωση ασφαλειών, όπου επιλέγει τις ασφάλειες που
επιθυµεί να αφαιρέσει.
ii.

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ

Για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας οι Τ.Π. χρεώνονται µε τα πάγια µηνιαία τέλη κατανάλωσης
ηλεκτρικής ισχύος (ανά Ampere DC)
ΧΤΠ 2017

192

Τα κόστη αυτά περιλαµβάνουν: (α) Κόστη καταναλούµενης DC ισχύος και ενεργείας
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (β) Κόστη καταναλούµενης ΑC ισχύος και ενεργείας κλιµατισµού
οι οποίες έχουν αναχθεί (βάσει µελέτης) σε ισοδύναµη DC ισχύ και ενέργεια (γ) Κόστη
συντήρησης κλιµατιστικών µονάδων (δ) Κόστη συντήρησης ανορθωτικών συστηµάτων και
συστοιχιών συσσωρευτών (ε) Κόστη συντήρησης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών συστηµάτων.
Σηµείωση: Τα τρία τελευταία κόστη ανάγονται σε ισοδύναµη DC ισχύ και ενέργεια (δηλ. ανά
Ampere DC) βάσει του καταναλισκόµενου ρεύµατος από µία κλιµατιστική µονάδα (αφού
µετασχηµατιστεί από AC σε DC ισχύ µε βάση την ίδια λογική που χρησιµοποιήθηκε για την
αντιστοίχιση της AC ισχύος των κλιµατιστικών σε DC ισχύ).
Η χρέωση των Τ.Π. για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την
κάτωθι διαδικασία:
Η συνολική κατανάλωση των Τ.Π. θα αντιστοιχείται µε τη µετρούµενη τιµή έντασης του ρεύµατος
σε Ampere που παρέχονται από το ανορθωτικό συγκρότηµα των Τ.Π.. Ο ΟΤΕ θα µετρά µε την
χρήση κατάλληλου οργάνου (αµπεροµετρική πένσα), µία φορά ανά µήνα την τιµή του ρεύµατος
από το ανορθωτικό συγκρότηµα προς τον πίνακα DC των Τ.Π. .Η µετρούµενη τιµή θα είναι αυτή η
οποία θα αντιστοιχεί στην συνολική κατανάλωση για όλους τους Τ.Π. και θα επιµερίζεται σε κάθε
έναν από αυτούς.
Ο επιµερισµός στους Τ.Π. θα γίνεται κατ΄ αναλογία του πλήθους των ικριωµάτων εκάστου Τ.Π. σε
σχέση µε το σύνολο των κατειληµµένων ικριωµάτων.
iii.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ –ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ

Για το φωτισµό της ζώνης ΣΣ θα χρησιµοποιείται το υφιστάµενο σύστηµα φωτισµού του χώρου
που φιλοξενεί τη ζώνη. Σε περίπτωση που ο φωτισµός αυτός δεν επαρκεί θα εµπλουτίζεται µε ίδιου
τύπου φωτιστικά σώµατα.
Η µέση ένταση φωτός στο χώρο, θα είναι περίπου 300 Lux στο ψευδοδάπεδο ή το τελικό δάπεδο.
Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ρευµατοδοτών γενικής χρήσης τύπου Σούκο (1-2 στη ζώνη).
7.17. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο ΟΤΕ για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών σύµµικτης συνεγκατάστασης θα παρέχει µετά
από σχετικό αίτηµα του Τ.Π. συνοδεία πρόσβασης, για το σκοπό της επίσκεψης ή συντήρησης ή
εγκατάστασης του εξοπλισµού του στον αντίστοιχο χώρο.
Η διαβάθµιση παροχής της υπηρεσίας συνοδού πρόσβασης εξαρτάται αφενός από το χρόνο
αναγγελίας της, αφετέρου από τη χρονική περίοδο πραγµατοποίησής της ως ακολούθως:
A. Χρόνος Αναγγελίας
Προγραµµατισµένη Α: Επίσκεψη εντός ή εκτός χρόνου εργασίας προσωπικού ΟΤΕ. Η
γνωστοποίησή της γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Προγραµµατισµένη Β: Επίσκεψη εντός ή εκτός χρόνου εργασίας προσωπικού του ΟΤΕ. Η
γνωστοποίησή της θα γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα.
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Απρογραµµάτιστη (έκτακτη): Επίσκεψη εντός ή εκτός χρόνου εργασίας προσωπικού
ΟΤΕ. O OTE θα επιλαµβάνεται εντός χρόνου 2 ωρών (το µέγιστο)
από την
γνωστοποίησή της σ’ αυτόν.
B. Χρονική Περίοδος
Εντός τακτικού ωραρίου εργασίµων ηµερών
Εκτός τακτικού ωραρίου εργασιών ηµερών πλην νυκτερινού ωραρίου
Νυκτερινού ωραρίου εργασίµων ηµερών
Σαββατοκύριακα και επίσηµες Αργίες
Tο αντίστοιχο κόστος συνοδείας θα επιβαρύνει τον Τ.Π..
7.18.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΣ

Ο ΟΤΕ θα προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε καθαρισµό του χώρου. Ο καθαρισµός θα
περιλαµβάνει το πάτωµα και την αποκοµιδή µικροαντικειµένων. Στο προσωπικό καθαρισµού θα
γίνεται µε µέριµνα του ΟΤΕ σύντοµη ενηµέρωση, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή µε τον
εξοπλισµό των Τ.Π..
Το κόστος καθαρισµού, περιλαµβάνεται στα λειτουργικά έξοδα χρήσης χώρου, που καταβάλλονται
µηνιαία από τους Τ.Π.
Κούτες ή οποιαδήποτε υλικά συσκευασίας ή εξοπλισµού Τ.Π, δεν θα παραµένουν στο χώρο
σύµµικτης συνεγκατάστασης, και στους παρακείµενους ή όµορους µε την σύµµικτης
συνεγκατάσταση χώρους, αλλά µε ευθύνη του Τ.Π. θα αποµακρύνονται από την αίθουσα άµεσα και
θα µεταφέρονται στους ειδικούς κάδους που βρίσκονται εκτός του κτιρίου του Α/Κ.
Σε περίπτωση που αυτό δε θα πραγµατοποποιηθεί από τον Τ.Π., τα υλικά συσκευασίας (κούτες
κ.λ.π.) θα αποµακρύνονται από τον ΟΤΕ µε απολογιστική χρέωση του Τ.Π..
Σε περίπτωση εργασιών συνεργείων του ΟΤΕ ή για λογαριασµό του ΟΤΕ, οι υπεύθυνοι θα
µεριµνούν επίσης για την αποκοµιδή των σκουπιδιών και την µεταφορά τους στους ειδικούς
κάδους που βρίσκονται εκτός του κτιρίου του Α/Κ.
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ο ΟΤΕ θα καθαρίζει τον υποδαπέδιο χώρο.
7.19.

Α∆ΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Π. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΣ

Οι άδειες εισόδου δύνανται να είναι ατοµικές ή οµαδικές και να αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα
κτίρια. Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών εισόδου είναι ανάλογη των αντίστοιχων εργασιών
και ποτέ µεγαλύτερη κάθε ηµερολογιακού έτους. Τα στελέχη και οι συνεργάτες του Τ.Π.
υποχρεούνται να τις φέρουν και να τις επιδεικνύουν, µετά της Αστυν. Ταυτότητάς τους, σε κάθε
ζήτηση των Οργάνων Ελέγχου των κτιρίων του ΟΤΕ. ∆εν επιτρέπονται επί αυτών, σβησίµατα,
ξέσµατα, διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π., ενώ πρέπει να διαγράφονται τα κενά των εντύπων αδειών.
Απαιτείται η ανανέωση των αδειών εισόδου ανά ηµερολογιακό έτος.
Ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο στέλεχος του Τ.Π. υποβάλει στη ∆ΠΕΠ µε επιστολή
που φέρει το λογότυπο της εταιρείας του, αίτηµα έκδοσης άδειας εισόδου, ορίζοντας το προσωπικό
της εταιρείας του ή συνεργατών του, το οποίο θα εισέρχεται σε χώρους ΣΣ.
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Μετά την έκδοση της άδειας εισόδου, η ∆ΠΕΠ ενηµερώνει σχετικά τον αρµόδιο του Τ.Π. (νόµιµο
εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο στέλεχος).
Στέλεχος ή συνεργάτης του Τ.Π. ο οποίος διαθέτει άδεια εισόδου θα πρέπει κατά την επίσκεψή του
σε χώρο ΣΣ να συνοδεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του, από εξουσιοδοτηµένο από
τον ΟΤΕ για το σκοπό αυτό, προσωπικό συνοδείας.
Ο εκπρόσωπος του Τ.Π. οφείλει να ενηµερώνει τον ΟΤΕ, σε περίπτωση που δεν επιθυµεί να
συνεχίσουν στελέχη ή συνεργάτες του Τ.Π. να διαθέτουν άδεια εισόδου. Για την ακύρωση της
άδειας εισόδου ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία µε την ανωτέρω που αφορά την έκδοση άδειας
εισόδου.
7.20.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΣ

H διαδικασία επιµερισµού του κατασκευαστικού κόστους ΣΣ, είναι εντελώς ανάλογη µε εκείνην
που περιγράφεται στο Παράρτηµα 6 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς για την περίπτωση των
χώρων ΦΣ.
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7.21.

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑ

ΣΥΜΜΙΚΤΗ

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ∆ΙΑΧEΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ – ΣΥΜΜΕΙΚΤΗΣ* ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Ο∆ΟΣ:

ΑΡΙΘΜ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΝΟΜΟΣ

Α.Φ.Μ.

∆.Ο.Υ

Τ.Κ.

ΟΝΟΜ/ΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ/ΕΙ∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΣΗ

ΤΗΛΕΦ.:

FAX

ΚΙΝΗΤΟ

Email

Ο∆ΟΣ:

ΑΡΙΘΜ.

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΝΟΜΟΣ

Τ.Κ.:

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ
Ο∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜ.:

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΝΟΜΟΣ

Τ.Κ.:

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ

Α. Φυσικές, ηλεκτρικές και περιβαντολογικές απαιτήσεις χώρου συνεγκατάστασης
Α1. Ποσότητα, τύπος και χαρακτηριστικά ικριωµάτων και εξοπλισµού:

(Συµπληρώστε
τη συν. ΕΑ1)

Α2. Περιγραφή των υπηρεσιών που θα προσφερθούν
Α3. Max συνολικό φορτίο AC που απαιτείται (σε KW)

7.22.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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ΣΤΟ Α/Κ ……………………………….
Οι υπογράφοντες από πλευράς ΟΤΕ :
1.
που αποτελούν την επιτροπή παράδοσης του έργου <<∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Α/Κ ……….………. >> προσήλθαµε στις …./…/20…. στον τόπο
του έργου ……………………………………., µαζί µε τους εκπροσώπους της εταιρίας
………………………
3.
για την παράδοση – παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για λογαριασµό και µε την
επίβλεψη ΟΤΕ και έχοντας υπόψη :
7.
την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, όπως ισχύει.
8.

την από …./…/20…. αίτηση της ……………… (εκπόνηση τεχνικής προµελέτης χώρου
Σύµµικτης Συνεγκατάστασης στο Α/Κ ……………..

9.

την από …./…/20…. προσφορά του ΟΤΕ

10.

την από …./…/20…. εξόφληση της αναλογούσας οφειλής της προϋπολογισθείσας δαπάνης
του έργου «∆ιαµόρφωση χώρου ΣΣ Α/Κ ………………….

βεβαιώνουµε τα ακόλουθα:
Εµείς τα µέλη της ως άνω επιτροπής, για λογαριασµό του ΟΤΕ παραδώσαµε και της εταιρίας
………………………., σήµερα στις …./…/20…., παραλάβαµε τον διαµορφωµένο χώρο Σύµµικτης
Συνεγκατάστασης στο Α/K ……………………., αφού προηγουµένως ελέγξαµε την υλοποίηση
/διαθεσιµότητα των:
ΟΧΙ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
Α/Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Σ
Συνολικό εµβαδόν ζώνης ΣΣ
τ.µ.
Α
∆ιαθέσιµα ζεύγη ΕΣΚ σε Ε/Κ
.000
Β
1
∆ΟΜΙΚΑ
1.1 Ψευδοδάπεδο
1.2 ∆ιαµόρφωση ψευδοδαπέδου
1.3 Ψευδοροφή ορυκτών ινών
1.4 ∆ιαµόρφωση ψευδοροφής ορυκτών ινών
1.5 Στεγανοποίηση εξωτ. Κουφωµάτων
1.6 2πλοί θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες
1.7 Αλουµινένια Υαλοστάσια
1.8 Πόρτα ασφαλείας – Μπάρα πανικού
1.9 Μεταλλικά κιγκλιδώµατα παραθύρων έξω
1.10 Χρωµατισµοί µε πλαστικό
2
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
2.1 Ηλεκτρικά ΑC
Φωτισµός χώρου
Φωτιστικό ασφαλείας 8W/1,5h
Ρευµατοδότες χώρου
2.2 Ηλεκτρικά DC
Νέος Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής DC X θέσεων
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Α/Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

3
3.1

3.2

3.3

4

5

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Σ

∆ιάγραµµα ηλεκτρικού πίνακα DC
Σύνδεση ανορθωτικού συγκροτήµατος µε ΤΕΛ
Γειώσεις
Περιµετρική λάµα γείωσης / Ισοδυναµικός ζυγός
Γείωση ικριώµατος
Κλιµατισµός
X υφιστάµενα κλιµατιστικά …………………………………..
Τοποθέτηση νέου κλιµατιστικού close control τεµάχια x (-)
Σύνδεση κλιµατιστικών µε ΤΕΛ
Πυρανίχνευση (υφιστάµενη)
Πίνακας Πυρανίχνευσης
Πυρανιχνευτές
Κοµβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς
Σειρήνα συναγερµού
Πυρόσβεση
X Φορητοί πυροσβεστήρες CO2 των 5Kgr
Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης (CCTV)
Ψηφιακό καταγραφικό – πολυπλέκτης
Οθόνη παρακολούθησης (monitor)
Έγχρωµοι εικονολήπτες
Ηλεκτρικός πίνακας 230V τροφοδοσίας του κλειστού κυκλώµατος
Ερµάριο τοποθέτησης του εξοπλισµού
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κατανεµητής ΗDF
X οριολωρίδες (ρεγκλέτες) των 100” σε πλήρη ανάπτυξη
ΕΣΚ τερµατισµένο .000”
X ικριώµατα ( 60* X cm )
Εξοπλισµός ODF
ΚΟΙ X ινών τερµατισµένο σε ODF µε κατάληξη στο «ΦΥΤΠ»
X πλαίσια
Εσχάρες – Σιδηροκατασκευές
Εναέρια σχάρα όδευσης ΚΟΙ Τ.Π.
Υποδαπέδια σχάρα όδευσης παροχικών καλωδίων σε πίνακα DC
Ενάρια σχάρα Backhauling (ΚΟΙ προς SDH/… )
Αντισεισµική στήριξη ικριοσειρών
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Access control
1 επίτοιχος καρταναγνώστης έξω
Μπάρα πανικού µε monitoring
function έσω
∆ΙΑΦΟΡΑ
Καθαριότητα χώρου
Βεντούζα
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Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν οι ανωτέρω εκκρεµότητες του πίνακα, οι οποίες συµφωνείται µε
το παρόν να αποκατασταθούν έως και την αναγραφόµενη ηµεροµηνία.

Πέραν των ανωτέρω γενικών παροχών, παραδόθηκαν ειδικά στην ……………… τα εξής :
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A/K ……………..
1 Τροφοδοσία σε DC X * XXX amper στις θέσεις
τoυ πίνακα DC
2 ΕΣΚ XXX ζευγών, µε αριθµό ορίων που θα δοθούν από το Π.Σ. ΟΤΕ
3 X Ρεγκλέτες σε κατακόρυφη διάταξη στον HDF
4 X Ικρίωµα/τα (60* X cm) µε αριθµό ικρ
5 X πλαίσιο στον ODF µε αριθµό
6 KOI X ινών για τη σύνδεση ΟDF – «ΦΥΤΠ»
7 Όρια X στον ODF
8 Λειτουργική ετοιµότητα ΣΣ *
9 Σχέδιο µε τις θέσεις των παρεχόµενων ικριωµάτων/πλαισίων
10 Πίνακας του πίνακα DC µε τις θέσεις των παρεχόµενων ασφαλειών
* Ολοκλήρωση της αίτησης παροχής ΣΣ
Μετά τα ανωτέρω, υπογράφηκε το παρόν πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο
συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα, ένα για κάθε µέρος ως εξής :
ΟΤΕ AE

ΧΤΠ 2017

……………………….

199

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
8.1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Τ.Π. µπορεί να αιτηθεί Εικονική Συνεγκατάσταση σε οποιαδήποτε Α/Κ που πληροί αθροιστικά
τις κάτωθι προϋποθέσεις:
δεν υπάρχει ήδη κατασκευασµένος ξεχωριστός χώρος Φυσικής Συνεγκατάστασης
δεν έχει προγραµµατιστεί κατασκευή ξεχωριστού χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης
σύµφωνα µε τις διαδικασίες της παραγράφου 6.3 του Παραρτήµατος 6 της παρούσας
ο υπάρχων ελεύθερος χώρος Φυσικής Συνεγκατάστασης δεν επαρκεί για να καλύψει τις
ανάγκες του Τ.Π. που αιτείται συνεγκατάσταση και ταυτόχρονα δεν υπάρχει διαθέσιµος
χώρος για την επέκταση του υφιστάµενου ξεχωριστού χώρου.
Ο ΟΤΕ παρέχει την αιτηθείσα συνεγκατάσταση στα Α/Κ που διαθέτει, πλην περιπτώσεων όπου
αντικειµενικοί λόγοι που αφορούν το τεχνικά εφικτό ή την ανάγκη προστασίας της ακεραιότητας
του δικτύου ΟΤΕ δεν επιτρέπουν την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρούσας, το είδος της παρεχόµενης συνεγκατάστασης καθορίζεται από το αίτηµα
του Τ.Π.
Ως λόγοι απόρριψης αιτηµάτων εικονικής συνεγκατάστασης, δύνανται να προτείνονται από τον
ΟΤΕ αποκλειστικά οι ακόλουθοι:
1. Περιπτώσεις µισθωµένων κτιρίων τα οποία δεν ανήκουν στον όµιλο του ΟΤΕ (όπου
υπάρχει έλλειψη χώρου ή δεν επιτρέπεται από το µισθωτήριο συµβόλαιο, µόνο εφόσον ο
εκµισθωτής απορρίψει αίτηµα ΟΤΕ για την σχετική τροποποίηση του µισθωτηρίου
συµβολαίου).
2. Έλλειψη διαθέσιµου χώρου στα ΑΚ ΟΤΕ, κατάλληλου για την αιτηθείσα συνεγκατάσταση.
3. ∆ιαφύλαξη της ακεραιότητας δικτύου ΟΤΕ.
4. Αδυναµία λήψης των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων των ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών
Αρχών και Νοµικών Προσώπων του ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, για την υλοποίηση των
απαιτούµενων εργασιών για την παροχή των υπηρεσιών συνεγκατάστασης, η οποία δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ.
Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω λόγοι οφείλουν να είναι αντικειµενικά αιτιολογηµένοι, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή των κανόνων του
Ανταγωνισµού σε Συµφωνίες πρόσβασης στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών [Access notice, (265/2,
22-8-1998, παρ. 91(ε)].
Σε περίπτωση κατά την οποία, δεν δύναται να παράσχει τον τύπο συνεγκατάστασης που αιτείται ο
Τ.Π. για κάποιον από τους ανωτέρω περιοριστικά αναφερόµενους λόγους, ο ΟΤΕ υποχρεούται
όπως ενηµερώσει εγγράφως τον Τ.Π. που έχει αιτηθεί την σχετική υπηρεσία, αιτιολογώντας την
άρνησή του µε αναφορά στους συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η παροχή
του συγκεκριµένου τύπου συνεγκατάστασης, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την
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ηµεροµηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήµατος. Ταυτόχρονα µε την κοινοποίηση των λόγων
απόρριψης, ο ΟΤΕ οφείλει να προτείνει εναλλακτικό τύπο συνεγκατάστασης, προκειµένου να
ικανοποιήσει το αίτηµα του Τ.Π.. Η σχετική ενηµέρωση κοινοποιείται και στην ΕΕΤΤ εντός της
ίδιας προθεσµίας
8.2.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τ.Π. σε περίπτωση όπου αίτηµα του Τ.Π. για νέο ή υφιστάµενο χώρο
Φυσικής Συνεγκατάστασης σε συγκεκριµένο Αστικό κέντρο δεν µπορεί να ικανοποιηθεί µέσω ΦΣ
και ΣΣ. Ο Τ.Π., εφόσον επιθυµεί, αιτείται µε επιστολή προς τον ΟΤΕ τη σύνταξη τεχνικής
προµελέτης για ΕΣ (§ 8.22). Σε αυτήν την περίπτωση ο Τ.Π. χρεώνεται µε το σχετικό εφάπαξ τέλος
εκπόνησης τεχνικής προµελέτης. Ο ΟΤΕ συντάσσει και αποστέλλει την τεχνική προµελέτη ΕΣ
στον Τ.Π. εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την αίτηση του Τ.Π. για
τεχνική προµελέτη. Εφόσον ο Τ.Π. προβεί σε ακύρωση του αιτήµατος κατά τη διάρκεια εκπόνησης
της τεχνικής προµελέτης, χρεώνεται µε το σχετικό εφάπαξ τέλος ακύρωσης τεχνικής προµελέτης.Ο
Τ.Π., εφόσον επιθυµεί να αναλάβει το απαιτούµενο κόστος, οφείλει να προχωρήσει σε σχετικό
αίτηµα παροχής ΕΣ µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ανωτέρω
ειδοποίηση για την τεχνική προµελέτη.
Ο ΟΤΕ θα διαµορφώνει τους χώρους ΕΣ µε βάση τα αιτήµατα των Τ.Π, λαµβάνοντας υπόψη τη
χρονική προτεραιότητα που έθεσαν οι Τ.Π.. Ο Τ.Π. θα καλείται εγγράφως από τον ΟΤΕ εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος παροχής ΕΣ, για δεσµευτική
επιβεβαίωση του αιτήµατος, η οποία περιλαµβάνει την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης
Συνεγκατάστασης, την καταβολή εγγυητικής επιστολής ύψους 30% και την κατάθεση
προκαταβολής ύψους 20% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Τα εν λόγω ποσοστά
υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. µε βάση την αναλογία του στο χώρο ΕΣ. Η ηµεροµηνία λήξης της
εγγυητικής επιστολής είναι δύο (2) µήνες µετά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
των εργασιών διαµόρφωσης του αντιστοίχου χώρου ΕΣ, σύµφωνα µε το χρόνο που ορίζεται
κατωτέρω.
Ο χρόνος κατασκευής και παράδοσης των νέων χώρων ΕΣ δε θα υπερβαίνει τις είκοσι (20)
εργάσιµες ηµέρες από τη δεσµευτική επιβεβαίωση του αιτήµατος, όπως αυτή αναγράφεται
ανωτέρω.
Η παράδοση ενός νέου χώρου ΕΣ γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 8.4 του παρόντος
παραρτήµατος.
Ο ΟΤΕ εκδίδει και αποστέλλει στον Τ.Π. εκκαθαριστικό τιµολόγιο/λογαριασµό και αντίγραφα των
απολογιστικών στοιχείων κόστους (σχετικά τιµολόγια, πραγµατικές εργατοώρες κλπ.) µέσα σε ένα
(1) µήνα από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής. Ο Τ.Π. καταβάλει στον ΟΤΕ το ποσό
που προκύπτει από την αφαίρεση από το ανωτέρω ποσό εκκαθάρισης, του ποσού που έχει ήδη
καταβάλλει ο Τ.Π. στον ΟΤΕ σε µετρητά (δηλαδή του 70% της προϋπολογισθείσας δαπάνης που
αναλογεί στον Τ.Π. µε βάση την αναλογία του στο χώρο ΣΣ) εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
από την αποστολή του τιµολογίου/λογαριασµού. Ο ΟΤΕ επιστρέφει την εγγυητική επιστολή στον
Τ.Π. εντός προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία εξόφλησης. Σε περίπτωση
όπου ο Τ.Π. δεν εξοφλήσει τον ΟΤΕ, ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα να εκπέσει την εγγυητική επιστολή
που έχει καταθέσει ο Τ.Π. για το συγκεκριµένο έργο.
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Σε περίπτωση αµφισβήτησης της ορθότητας του τιµολογίου/λογαριασµού ακολουθούνται οι
γενικότερες διαδικασίες αµφισβήτησης τιµολογίων/λογαριασµών οι οποίες προβλέπονται στο
κεφάλαιο 4 περί Οικονοµικών όρων της παρούσας προσφοράς αναφοράς.
Σε περίπτωση όπου το πραγµατικό κόστος κατασκευής είναι µικρότερο του ποσού που έχει
καταβάλει ο Τ.Π. τότε ο ΟΤΕ εκδίδει πιστωτικό σηµείωµα προς τον Τ.Π. για το ανάλογο ποσό
εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την αποστολή του εκκαθαριστικού
τιµολογίου/λογαριασµού σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΕΣ

8.3.

Σε περίπτωση κατά την οποία ένας Τ.Π. αιτείται συνεγκατάσταση σε ήδη κατασκευασµένο χώρο
ΕΣ και στον οποίο υπάρχουν ελεύθεροι πόροι, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Ο Τ.Π. καταθέτει αίτηση στο Π.Σ. ΟΤΕ για συνεγκατάσταση σε υφιστάµενο χώρο ΕΣ
ενηµερώνοντας για τον αριθµό των ικριωµάτων που θα εγκαταστήσει. Η αίτηση παίρνει
αυτόµατα αριθµό πρωτοκόλλου και εξυπηρετείται µε χρονική προτεραιότητα.
2. Ο ΟΤΕ εντός πέντε (5) ΕΗ από την κατάθεση της σχετικής αίτησης ενηµερώνει τον Τ.Π.
σχετικά µε το ποσό που πρέπει να καταβάλει σε κάθε έναν από τους συνεγκατεστηµένους
Τ.Π. , σύµφωνα µε την παρ. 6.10 του Παραρτήµατος 6.
3. Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταβάλει το αναλογούν ποσό σε κάθε έναν από τους
συνεγκατεστηµένους Τ.Π. εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
ενηµέρωσης από τον ΟΤΕ.
4. Σε περίπτωση όπου ένας Τ.Π. δεν εκπληρώσει εµπρόθεσµα την προαναφερθείσα
οικονοµική του υποχρέωση, η αίτησή του ακυρώνεται.
5. Ο Τ.Π. κοινοποιεί τα αντίγραφα πληρωµής των συνεγκατεστηµένων Τ.Π. (παρ. 6.4.3) στον
ΟΤΕ και υπογράφει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών Πρωτόκολλο Παράδοσης
Παραλαβής του χώρου ΕΣ µε τον ΟΤΕ.
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΩΡΟΥ

8.4.

Η παράδοση ενός νέου χώρου ΕΣ γίνεται εφόσον έχουν περατωθεί όλες οι προβλεπόµενες εργασίες
και ο συγκεκριµένος χώρος είναι λειτουργικά έτοιµος. Ο ΟΤΕ αποστέλλει εγγράφως και µέσω του
Π.Σ. ΟΤΕ στους Τ.Π. που έχουν αιτηθεί το συγκεκριµένο χώρο / επέκταση ειδοποίηση σύµφωνα µε
την οποία καλεί τους εν λόγω Τ.Π. να παραλάβουν το έργο υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο
Παράδοσης – Παραλαβής εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ανωτέρω ειδοποίηση, αφού
πρώτα καταβάλλουν το 50% της αναλογούσας προϋπολογισθείσας δαπάνης του συγκεκριµένου
έργου. Το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, που επισυνάπτεται στην παράγραφο 7.22. του
παρόντος Παραρτήµατος, θα επιβεβαιώνει τα ακόλουθα:
•
•
•
•

Τον ακριβή χώρο για την τοποθέτηση των ικριωµάτων του Τ.Π..
Την εγκατάσταση πίνακα DC και τη λειτουργούσα παροχή DC µέσω κατάλληλου
ασφαλειοαποζεύκτη.
Τα ανεπτυγµένα ζεύγη στον Ενδιάµεσο Κατανεµητή.
Τις λειτουργούσες κλιµατιστικές µονάδες.
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•
•
•
•

8.5.

Τους εγκατεστηµένους ODF, HDF
Το αντίστοιχο ΦΥΠ σε λειτουργία (εφόσον υφίσταται) στις περιπτώσεις παροχής
υπηρεσιών ενσύρµατου backhaul.
Τη δυνατότητα σύνδεσης δικτύου Τ.Π. από ΦΥΠ (εφόσον υφίσταται) / ΦΥΤΠ (εφόσον δεν
υφίσταται ΦΥΠ) µέχρι τον οπτικό κατανεµητή του χώρου συνεγκατάστασης.
Την δυνατότητα πρόσβασης σύµφωνα µε τους όρους και διατάξεις που περιγράφονται στην
υποενότητα 8.19 του παρόντος.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατ’ εξαίρεση των αναφερόµενων στην παράγραφο περί Ανωτέρας Βίας του Κεφαλαίου 3 (Γενικοί
Όροι) της παρούσας προσφοράς, στην περίπτωση που ο χώρος Εικονικής Συνεγκατάστασης (ΕΣΣ)
καταστραφεί εξ’ ολοκλήρου ή µερικώς, - και η καταστροφή δεν οφείλεται σε ελάττωµα της ύλης ή
της αρχικής κατασκευής αυτού - παρά σε απρόβλεπτα ή/και ανεξέλεγκτα γεγονότα, πληρούντα την
έννοια της Ανωτέρας Βίας, ώστε να καταστεί ολοκληρωτικά ακατάλληλο για τη συµφωνηµένη
χρήση του από τον Τ.Π, τότε ο ΟΤΕ ή ο Τ.Π. µπορεί να επιλέξει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες από την επέλευση της ανωτέρω καταστροφής, να τερµατίσει τη µεταξύ τους σύµβαση.
Εάν οποιοδήποτε από τα δύο συµβαλλόµενα ΜΕΡΗ προβεί σε τέτοια επιλογή και τη
γνωστοποιήσει στο άλλο ΜΕΡΟΣ εγγράφως, τότε αµφότερα τα ΜΕΡΗ απαλλάσσονται πάσης
υποχρεώσεως απορρέουσας από τη µεταξύ τους ισχύουσα σύµβαση.
Εάν ο χώρος εικονικής (ΕΣ) υποστεί µικρότερες ζηµιές και δεν καταστεί ολοκληρωτικά
ακατάλληλο για τη χρήση που έχει επιτραπεί στον Τ.Π. ή εάν υποστεί ζηµιές, µε συνέπεια να
εµποδίζεται η παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας από ΟΤΕ ή Τ.Π., ο ΟΤΕ αναλαµβάνει να
προχωρήσει αµέσως στην επισκευή των ζηµιών (µε εξαίρεση βελτιώσεις που αφορούν ιδιοκτησία
του ΟΤΕ εκτός εάν οι µη επισκευάσιµες από τον ΟΤΕ ζηµιές της ιδιοκτησίας του παρεµποδίζουν
τον Τ.Π. στην παροχή της υπηρεσίας), µε επιβάρυνση του/των Τ.Π. µε το αναλογούν κόστος
αποκατάστασης των ζηµιών.
8.6.
ΧΡΕΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΩΡΟΥ
Αφορά τα τέλη που πρέπει να καταβάλει ο κάθε ένας Τ.Π. σε µηνιαία βάση για τα λειτουργικά
έξοδα και τη χρήση του χώρου ΕΣ λαµβάνοντας υπόψη τα ικριώµατα που καταλαµβάνει ο κάθε
Τ.Π. και την ισχύουσα τιµή ανά ικρίωµα.
8.7.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΕΣ

Τα αιτήµατα των Τ.Π. για παροχή πόρων συνεγκατάστασης (π.χ. χώρου, ζευγών κ.λ.π.)
ικανοποιούνται κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας.
Ως ελάχιστη πρώτη παροχή χώρου στη ΕΣ θεωρείται το ένα (1) ικρίωµα (διαστάσεων 60 x 30 cm).
Στη ΕΣ το βήµα επέκτασης είναι ένα (1) ικρίωµα (διαστάσεων 60 x 30 cm). Για την παροχή
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επιπλέον ικριώµατος, απαιτείται να υπάρχει επαρκής κάλυψη λειτουργούντων ΕΣΚ, κατ’
αντιστοιχία µε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6.8 του Παραρτήµατος 6.
Εάν ο Τ.Π. δεν εγκαταστήσει τον εξοπλισµό του στο χώρο Εικονικής συνεγκατάστασης για τρεις
(3) µήνες µετά την παράδοση σε αυτόν του εν λόγω χώρου και εφόσον, λόγω έλλειψης κατάλληλου
διαθέσιµου χώρου, εκκρεµεί αίτηση συνεγκατάστασης για Χονδρική Τοπική Πρόσβαση άλλου
Τ.Π., ο Τ.Π. υποχρεούται να επιστρέψει το χώρο εικονικής συνεγκατάστασης, εντός προθεσµίας
τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από τον
ΟΤΕ, η οποία κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
Ο ΟΤΕ εντός 5 ΕΗ από την κατάθεση του σχετικού αιτήµατος συνεγκατάστασης ειδοποιεί µε
επιστολή του όλους τους Τ.Π. οι οποίοι είναι συνεγκατεστηµένοι στη συγκεκριµένη ΕΣ να
επιστρέψουν τα ικριώµατα που δεν χρησιµοποιούνται ή υπο-χρησιµοποιούν λόγω αιτήµατος
παρόχου για παροχή ή επαύξηση ικριώµατος το οποίο δεν µπορεί να ικανοποιηθεί λόγω έλλειψης
χώρου. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση που δεν προκύψουν ελεύθερα –
µέσω αποδέσµευσης - ικριώµατα, το αίτηµα του Τ.Π. θα ικανοποιηθεί µε επέκταση του χώρου
µέσω της διαδικασίας του χρονοπρογραµµατισµού. Η επιστολή κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο
Τ.Π. και στην ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση που εξασφαλιστούν παραπάνω ικριώµατα από αυτά που
απαιτούνται για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήµατος, ο ΟΤΕ προχωράει στη διαδικασία της
υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης επιστροφής ικριωµάτων ξεκινώντας µε τον Τ.Π. ο οποίος
πρώτος κατά χρονολογική σειρά αποδέχτηκε εγγράφως (ή µε όποιο άλλο τρόπο συµφωνηθεί) την
επιστροφή των ικριωµάτων του. Στη συνέχεια ενηµερώνει τους υπόλοιπους Τ.Π. που αποδέχτηκαν
µεταγενέστερα να επιστρέψουν ικριώµατά τους ότι η ανάγκη αποδέσµευσης καλύφθηκε και δεν
είναι απαραίτητο να επιστρέψουν υπο-χρησιµοποιούµενα ικριώµατα. Αν οι υπόλοιποι Τ.Π. παρόλα
αυτά εξακολουθούν να επιθυµούν να αποδεσµεύσουν τα ικριώµατά τους, ισχύει για αυτούς η
διαδικασία εκούσιας αποχώρησης (ολικής ή µερικής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο
6.9.3 του Παραρτήµατος 6 (Οικειοθελής Αποδέσµευση Ικριωµάτων).
Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. έχει δεσµεύσει χώρο για περισσότερα από ένα (1) ικρίωµα στο χώρο της
ΕΣ και δεν χρησιµοποιούνται ή υπο-χρησιµοποιούνται για διάστηµα µεγαλύτερο από έξι (6) µήνες,
ενώ παράλληλα λόγω έλλειψης κατάλληλου διαθέσιµου χώρου, εκκρεµεί αίτηση συνεγκατάστασης
άλλου Τ.Π., ο Τ.Π. υποχρεούται να περιορίσει τα ικριώµατά του στο χώρο ΣΣ, προκειµένου να
ικανοποιηθούν τα εκκρεµή αιτήµατα, εντός δεκαπέντε (15) ΕΗ από τη σχετική έγγραφη
ειδοποίηση του ΟΤΕ, η οποία κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ.
Ο Τ.Π. που αποχωρεί, δύναται να διατηρήσει δεσµευµένο χώρο για µόνο ένα (1) ικρίωµα στην
περίπτωση της ΕΣ. Σε κάθε περίπτωση ο Τ.Π. που αποχωρεί µπορεί να διατηρήσει στην κατοχή του
όρια 500 ζευγών στον κατανεµητή επιπλέον αυτών που έχει διαθέσει σε τελικούς συνδροµητές.
Η αποδέσµευση ικριωµάτων ή και ζευγών θα πρέπει να γίνεται από τον Τ.Π. ο οποίος αποχωρεί, µε
παράλληλη ανάληψη του σχετικού κόστους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15)
εργάσιµων ηµερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του ΟΤΕ.
Ο νέος Τ.Π., υποχρεούται, ως προϋπόθεση παράδοσης του χώρου από τον ΟΤΕ, να καταβάλει στον
Τ.Π. ο οποίος αποχωρεί το ήδη χρηµατικό ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 6.10.1
του παραρτήµατος 6.
Εγκατεστηµένος Τ.Π. δύναται να αιτηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή µερική ή ολική
αποδέσµευση ικριωµάτων του σε συγκεκριµένο ΑΚ. Η διαδικασία αποδέσµευσης και επιµερισµού
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κόστους στη συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6.10.1 του
Παραρτήµατος 6. Σε περίπτωση ακούσιας αποχώρησης (λ.χ. πτώχευσης, παύσης εργασιών, κτλ)
ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νόµο και, επικουρικώς, οι εγκριθείσες από
την ΕΕΤΤ διαδικασίες εκούσιας αποχώρησης.
Στην ΕΣ η αρχική διάθεση ζευγών χαλκού στον Τ.Π. θα είναι µέχρι 600 ζεύγη.
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ / ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

8.8.

Αρχικά ο Τ.Π. οφείλει να διερευνήσει µε τα συστήµατα εποπτείας και διαχείρισης που διαθέτει και
να εντοπίσει τη βλάβη. Στην περίπτωση που εντοπίζεται βλάβη σε τµήµα ευθύνης ΟΤΕ γίνεται
αναγγελία της βλάβης από τον Τ.Π..
Μέχρι την ολοκλήρωση του Π.Σ. ΟΤΕ για αναγγελία βλάβης από τους Τ.Π., η αναγγελία της
βλάβης γίνεται µε αποστολή «Εντύπου Αναγγελίας Βλάβης» (Ε.Α.Β.).στο Τµήµα Υποστήριξης
Λειτουργίας Παρόχων στο FAX: 210 6111593. Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται 24 * 7 * 365.
Η αναγγελία που εισάγεται σε µη ΕΗ & ΕΩ, υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την επόµενη ΕΗ.
Με την αναγγελία της βλάβης, ο Τ.Π. θα παρέχει στον ΟΤΕ όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες
όπως συµπτώµατα βλάβης, µετρήσεις και ενέργειες που έχει ήδη πραγµατοποιήσει.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

8.9.

Στην περίπτωση προγραµµατισµένων ή εκτάκτων εργασιών ΟΤΕ ισχύουν τα εξής:
Στις προγραµµατισµένες εργασίες εµπίπτουν οι επεκτάσεις Κέντρων.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ θα καταβάλει τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να µειώνονται στο
ελάχιστο οι διακοπές πρόσβασης σε σηµεία του τοπικού Βρόχου.
Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται για τη διακοπή των υπηρεσιών πρόσβασης που µπορεί να προκληθεί από
εργασίες τρίτων (π.χ. έργα οδοποιίας ή δίκτυα τρίτων) ή λόγω έκτακτων συνθηκών.
Προγραµµατισµένες εργασίες από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, οι οποίες κρίνεται, µε
βάση τα διδάγµατα της επιστήµης και την κοινή πείρα ότι ενδέχεται να επηρεάσουν δυσµενώς τις
υπηρεσίες που προσφέρει ο αντισυµβαλλόµενος, εκτελούνται υποχρεωτικά σε διαστήµατα εκτός
ωρών αιχµής. Ως διαστήµατα εκτός ωρών αιχµής ορίζονται οι επίσηµες αργίες καθώς και το
διάστηµα µεταξύ 24:00 και 06:00 των εργασίµων ηµερών. Ειδικότερα, για συγκεκριµένες
προγραµµατισµένες εργασίες, µικρής χρονικής διάρκειας, οι οποίες θα προβλέπονται στο παρόν
κείµενο, δίνεται η δυνατότητα να υλοποιούνται και σε εργάσιµες ώρες, µετά από την
προβλεπόµενη στην επόµενη παράγραφο πρότερη ενηµέρωση των Τ.Π., για τη φύση και τη
διάρκεια της εργασίας, έτσι ώστε να έχουν αυτοί τη δυνατότητα να ενηµερώσουν τους συνδροµητές
τους. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος οφείλει να ενηµερώσει τον αντισυµβαλλόµενο τουλάχιστον 5EH
πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των προγραµµατισµένων εργασιών. Η προθεσµία
των 5 ΕΗ αυτή µπορεί κατ’ εξαίρεση να συντµηθεί µόνο σε αντικειµενικά αιτιολογηµένες
εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Ο αντισυµβαλλόµενος οφείλει να
επιβεβαιώσει άµεσα (και το αργότερο εντός 2EH ηµερών από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης, εκτός
εάν πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, οπότε η αποστολή της
επιβεβαίωσης γίνεται αµελλητί) ότι ενηµερώθηκε αποστέλλοντας σχετικό fax στο άλλο
συµβαλλόµενο µέρος. Η παραπάνω ενηµέρωση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
•

Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί
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•

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της εργασίας

•

Προβλεπόµενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας

•

Πιθανές επιπτώσεις στη παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον ΟΤΕ

•

Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον Τ.Π. και των υπηρεσιών που
παρέχει ο ΟΤΕ στον Τ.Π µέσω της Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης

•

Σχετική εργασία που πρέπει να πραγµατοποιήσει και το άλλο µέρος, εφόσον απαιτείται

•

Πιθανά προτεινόµενα µέτρα προστασίας και δοκιµές που θα πρέπει να πραγµατοποιήσει το
άλλο µέρος.

Σε µια προγραµµατισµένη εργασία είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ηµεροµηνία διεξαγωγής της ή
και να αναβληθεί. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους κάτωθι λόγους:
•

Εµφάνιση έκτακτης εργασίας πριν την ηµεροµηνία διαξαγωγής της προγραµµατισµένης
εργασίας (π.χ. εµφάνιση καλωδιακής βλάβης πριν την ηµεροµηνία µεταγωγής των
συνδροµητών σε δίκτυο NGA. Στην περίπτωση αυτή η µεταγωγή των συνδροµητών
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια αποκατάστασης της καλωδιακής βλάβης, ώστε να
αποφεύγονται οι επαναλαµβανόµενες διακοπές των Υπηρεσιών),

•

Τροποποίηση των προγραµµατισµένων εργασιών λόγω διαµαρτυριών,

•

∆ολιοφθορά ή επέµβαση τρίτου σε στοιχείου δικτύου (π.χ. KV, BOX) στο οποίο έχουν
ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθµισης,

•

Ανωτέρα βία (π.χ. ακατάλληλες για την εκτέλεση των εργασιών καιρικές συνθήκες).

Ο Τ.Π. σε κάθε περίπτωση θα ενηµερώνεται άµεσα για την τροποποίηση της ηµεροµηνίας
διεξαγωγής της προγραµµατισµένης εργασίας.
8.10.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αφορά σε προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου. Οι
Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου, δύνανται (διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη θέση που βρίσκεται ο
χώρος σύµµικτης συνεγκατάστασης, ) να είναι :
ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κλιµ. Μονάδες Κλειστού Ελέγχου
4
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
2
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΟΧΙΚΑ
Ανορθωτικό Συγκρότηµα, Συστοιχίες Συσσωρευτών
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Ανελκυστήρας
Οι εργατοώρες για την προληπτική συντήρηση διαφοροποιούνται ανά κτίριο, βάσει του αριθµού
των συντηρούµενων εγκαταστάσεων.
Η επιδιορθωτική συντήρηση αναφέρεται στην περίπτωση βλάβης των ανωτέρω Η/Μ
εγκαταστάσεων. Αµέσως µετά τον εντοπισµό της η βλάβη θα γνωστοποιείται στην αρµόδια
υπηρεσία ΟΤΕ, η οποία και θα µεριµνά για την αποκατάστασή της.
8.11.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τ.Π.

Το DSLAM του Τ.Π. πρέπει να είναι ίδιας τεχνολογίας µε το αντίστοιχο του ΟΤΕ, στο
συγκεκριµένο Τ.Κ. που γίνεται η συνεγκατάσταση, δηλαδή ίδιος κατασκευαστής, τύπος, έκδοση
λογισµικού κλπ, και καθ’ υπόδειξη του ΟΤΕ (και γενικά να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που
ορίζει ο ΟΤΕ).
Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τ.Π. τα τεχνικά χαρακτηριστικά και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του
εξοπλισµού για τον τύπο DSLAM στο συγκεκριµένο Α/Κ.
Ο ΟΤΕ θα παραδίδει το ηλεκτρικό ρεύµα τροφοδοσίας σε διακριτή θέση πίνακα ηλεκτρικής
τροφοδοσίας ενώ το καλώδιο τροφοδοσίας από τον πίνακα ως τον εξοπλισµό του Τ.Π. θα
τοποθετείται από τον ίδιο, εκτός και εάν συµφωνηθεί διαφορετικά. Η σύνδεση θα γίνεται από τον
Τ.Π..
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, τοποθετείται ενδιάµεσος οπτικός κατανεµητής στο χώρο του
DSLAM για τον τερµατισµό των οπτικών καλωδίων από τον εξοπλισµό των Τ.Π..
Τα υλικά και οι εργασίες υποδοµής (ενδιάµεσοι κατανεµητές, συνδετικά καλώδια, ηλεκτρικές
παροχές, διαχωριστές κλπ.) παρέχονται και εκτελούνται από τον ΟΤΕ, το δε κόστος τους
επιβαρύνει τον Τ.Π.
8.12.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Π.

Η εγκατάσταση του DSLAM Τ.Π., προϋποθέτει την υπογραφή του συµφωνητικού εικονικής
συνεγκατάστασης και την ολοκλήρωση των εργασιών διαµόρφωσης του χώρου εικονικής
συνεγκατάστασης.
Μετά τα ανωτέρω, ορίζεται από κοινού ηµεροµηνία, εντός µηνός, κατά την οποία θα γίνει η έναρξη
των εργασιών εγκατάστασης του DSLAM του Τ.Π. µε ευθύνη του Τ.Π..
Η διάρκεια αυτών των εργασιών, δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν
συντρέχει σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί αντικειµενικά την υπέρβαση της εν λόγω προθεσµίας.
Στην περίπτωση αυτή ο Τ.Π. υποχρεούται αµελλητί να ενηµερώνει εγγράφως τον ΟΤΕ, µε σχετική
κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, παραθέτοντας το συγκεκριµένο λόγο καθυστέρησης.
Το DSLAM εγκαθίσταται από τον Τ.Π. ή µε ευθύνη δική του, στο υποδειχθέντα από τον ΟΤΕ χώρο
εγκατάστασης, µε τη συνοδεία ΟΤΕ. Η εγκατάσταση του DSLAM του Τ.Π. θα γίνεται σε
ξεχωριστό ικρίωµα (τα) σε υπάρχουσα ή νέα ικριωσειρά, εάν αυτό είναι εφικτό σύµφωνα µε την
τεχνική µελέτη και σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις του χώρου ΕΣ. Σε περίπτωση όπου δεν
είναι δυνατή η εγκατάσταση ξεχωριστού ικριώµατος, το DSLAM του Τ.Π. δύναται να
εγκατασταθεί σε κοινό ικρίωµα µε εξοπλισµό του ΟΤΕ ή άλλου Τ.Π. Στο DSLAM του Τ.Π.
τοποθετείται διακριτική σήµανση (π.χ. πινακίδα, ταµπέλα ή αυτοκόλλητο), ώστε να είναι δυνατή η
εύκολη αναγνώρισή του.
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Η καλή λειτουργία του εξοπλισµού του Τ.Π. γνωστοποιείται από τον ίδιο στον ΟΤΕ εγγράφως,
ώστε να αρχίσει η εκµετάλλευση του εξοπλισµού. Από την πρώτη ηµέρα εκµετάλλευσης αρχίζει
και η συντήρηση του εξοπλισµού του Τ.Π. από τον ΟΤΕ.
8.13.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Π.
A. Υποχρεώσεις Τ.Π.:

a) Η αναβάθµιση του εγκαταστηµένου DSLAM Τ.Π. παράλληλα µε τον ΟΤΕ, ώστε ανά πάσα
χρονική στιγµή τα DSLAM ΟΤΕ και Τ.Π. να έχουν τα ίδια λειτουργικά χαρακτηριστικά, σε
κάθε Α/Κ παροχής της εικονικής συνεγκατάστασης.
b) Η διαχείριση του DSLAM Τ.Π., µέσω ίδιων συστηµάτων τηλεδιαχείρισης.
c) Η παρακολούθηση της ποιότητας και ο εντοπισµός οποιασδήποτε βλάβης του DSLAM
Τ.Π. µέσω ίδιων συστηµάτων τηλεδιαχείρισης.
d) Η παροχή στον ΟΤΕ, του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού του οποίου η χρήση είναι
πιθανό να απαιτηθεί, προκειµένου να είναι εφικτή η τοπική αποκατάσταση βλαβών.
e) Η παροχή στον ΟΤΕ, των εξαρτηµάτων (ανταλλακτικών) που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη
διάρκεια των διαδικασιών παραλαβής, λειτουργίας ή διορθωτικής συντήρησης του DSLAM
Τ.Π., στον τόπο του Τ.Κ που είναι εγκατεστηµένο το DSLAM Τ.Π.
f) Η διακίνηση των υλικών του DSLAM Τ.Π. προς και από τον τόπο του εγκατεστηµένου
DSLAM.
g) Η υποβολή υπογεγραµµένου αναλυτικού πίνακα του εγκατεστηµένου υλικού ιδιοκτησίας
παρόχου στο συγκεκριµένο Τ.Κ. (συνοδεύει το πρωτόκολλο παράδοσης / παραλαβής).
h) Οι εργασίες επέκτασης, εµπλουτισµού, αναβάθµισης του DSLAM Τ.Π..
B. Υποχρεώσεις ΟΤΕ:
a) Η προσήκουσα και έγκαιρη (µε έγγραφη ειδοποίηση έξι (6) µήνες πριν) ενηµέρωση του
Τ.Π. για την αναβάθµιση του λογισµικού του εξοπλισµού ΟΤΕ στο συγκεκριµένο Τ.Κ, και
τον καταληκτικό χρόνο ολοκλήρωσής της, παρέχοντας του όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για
το είδος και τον χρόνο αναβάθµισης, εφόσον αυτή αναµένεται να επηρεάσει τη λειτουργία
των υποδοµών του Τ.Π..
b) Η έγκαιρη ενηµέρωση (µε fax) του Τ.Π. για τα απαιτούµενα υλικά στην περίπτωση βλάβης
ή διορθωτικής συντήρησης του DSLAM Τ.Π. και η υπογραφή (ως παραλαβών) αντιγράφου
του πίνακα παράδοσης υλικών.
c) Η επίβλεψη και η διορθωτική συντήρηση του DSLAM Τ.Π., ενηµερώνοντας τον Τ.Π. για
την επιβάρυνση του µε το προκαλούµενο κόστος
d) Η διαδικασία συντήρησης θα είναι αντίστοιχη της ισχύουσας εκάστοτε διαδικασίας που
ακολουθεί ο ΟΤΕ για τον εξοπλισµό του.
e) Η συντήρηση του DSLAM Τ.Π., δύναται να γίνει και από προσωπικό εκµισθώτριας
εταιρίας του ΟΤΕ, µε την επίβλεψη τεχνικού προσωπικού ΟΤΕ και µε παρουσία
εκπροσώπων του Τ.Π. αν αυτός το επιθυµεί.
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f) Σε κάθε περίπτωση, αναβάθµισης ή εµπλουτισµού του DSLAM Τ.Π., θα
πραγµατοποιούνται δοκιµές καλής λειτουργίας, από τον Τ.Π.σε συνεργασία µε προσωπικό
του ΟΤΕ.
8.14.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΟΤΕ αναλαµβάνει τη συντήρηση του εξοπλισµού του Τ.Π. και είναι υπεύθυνος για την άρση
βλαβών σύµφωνα µε τη βλαβοδιάγνωση και τις οδηγίες του Τ.Π.. Η αναγγελία και άρση βλάβης
περιγράφονται στην παράγραφο 8.8. του παρόντος Παραρτήµατος.
8.15.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Π.

Ο εξοπλισµός των Τ.Π. για όλες τις µορφές συνεγκατάστασης, θα πρέπει να πληροί τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα ή / και προδιαγραφές σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 40 του Ν. 4070/2012, µε ενδεικτική αναφορά στα παρακάτω, όπως
ισχύουν.

8.16.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο χώρος που διατίθεται από τον ΟΤΕ στα πλαίσια Εικονικής συνεγκατάστασης, κατ’ εφαρµογή της
κείµενης Κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας και του ισχύοντος Κανονιστικού Πλαισίου, για την
αποτελεσµατική υλοποίηση της Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, θα φιλοξενεί εξοπλισµό του Τ.Π.
ο οποίος εξυπηρετεί αποκλειστικά ίδιες ανάγκες του και µόνο για το σκοπό αυτό.
Στις περιπτώσεις όπου ένας Τ.Π. διαθέτει εξοπλισµό σε περισσότερους από έναν χώρους
συνεγκατάστασης στο ίδιο κτίριο του ΟΤΕ, για την εξυπηρέτηση αναγκών Αδεσµοποίητης
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης του
εν λόγω εξοπλισµού του Τ.Π. και να δίνει δυνατότητα συγκέντρωσης της συνολικής κίνησης σε
έναν από τους χώρους συνεγκατάστασης εντός του κτιρίου του ΟΤΕ.
Στους χώρους ΕΣ ο Τ.Π. δύναται να εγκαταστήσει εξοπλισµό που θα επιτρέπει την παροχή
υπηρεσιών µετάδοσης και σύνδεσης (backhaul services) µε ίδια µέσα. Η ιδιοπαροχή υπηρεσιών
µετάδοσης και σύνδεσης πραγµατοποιείται µέσω KOI από τον οπτικό κατανεµητή (ODF) και το
αντίστοιχο ΦΥΠ ή ΦΥΤΠ. Στην περίπτωση που ο Τ.Π. επιθυµεί να κάνει χρήση ασυρµατικού
backhauling ο ΟΤΕ θα τοποθετεί καλώδιο το οποίο θα συνδέει τον εξοπλισµό του Τ.Π. εντός του
χώρου εικονικής συνεγκατάστασης µε την απαραίτητη διάταξη κεραιοσυστήµατος στην ταράτσα.Ο
Τ.Π. θα δηλώνει στην αίτησή του, τόσο τον εξοπλισµό που πρόκειται να χρησιµοποιήσει, όσο και
τον τρόπο σύνδεσής του µε το δίκτυο κορµού.
∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξοπλισµού ενέργειας τύπου µπαταριών λόγω της επιβάρυνσης των
περιβαλλοντικών συνθηκών της αίθουσας παρά µόνο στεγανού τύπου VRLA, που και ο ΟΤΕ
χρησιµοποιεί στις δικές του εγκαταστάσεις.
Για τη συνεγκατάσταση εξοπλισµού του Τ.Π. στα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ, θα τηρηθούν οι
ακόλουθες αρχές ή / και περιορισµοί:
Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει τον Τ.Π. για: α. τα χαρακτηριστικά των σηµείων διεπαφής του δικτύου του.
β. κρίσιµες παραµέτρους που προκαλούν δυσλειτουργία στο δίκτυο του ΟΤΕ ή/και των άλλων
Τ.Π., βάσει των οποίων ο ΟΤΕ θα µπορεί να διακόψει τη παροχή της υπηρεσίας.
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Ο Τ.Π. θα ενηµερώνει τον ΟΤΕ για:
α. τη συνολική ισχύ του ικριώµατος και την ένταση ενός πλήρως εξοπλισµένου πλαισίου. β. την
καταναλισκόµενη ισχύ κατά την έναρξη λειτουργίας του τηλεπ. εξοπλισµού του. γ. την
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα του τηλεπ. εξοπλισµού του. δ. την ηλεκτρική ασφάλεια (safety)
του τηλεπ. εξοπλισµού του και αντίστοιχα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:
a. το βάρος ανά τετραγωνικό µέτρο του εξοπλισµού που πρόκειται να εγκατασταθεί βρίσκεται
εντός των επιτρεπτών ορίων ασφάλειας του κτιρίου, τα οποία οφείλει να δηµοσιοποιεί ο
ΟΤΕ
b. οι ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές που προέρχονται από ηλεκτρικές συσκευές του Τ.Π. να
µην επηρεάζουν τη λειτουργία του εξοπλισµού του ΟΤΕ ή των άλλων Τ.Π.
c. Η απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας του εξοπλισµού που πρόκειται να
εγκατασταθεί από τον Τ.Π. να µη ξεπερνά το όριο ισχύος που µπορεί να διατεθεί χωρίς
διακοπή λειτουργίας του εξοπλισµού του ΟΤΕ ή άλλου Τ.Π., όπως αυτό ορίζεται στην
Τεχνική Μελέτη Συνεγκατάστασης που έχει εκπονηθεί για το συγκεκριµένο χώρο.
d. ο τηλεπικοινωνιακός Τερµατικός Εξοπλισµός που χρησιµοποιείται από τον Τ.Π. και ο
οποίος εµπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕE πρέπει να πληροί τις διατάξεις της
Οδηγίας αυτής. Ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει από τον Τ.Π. την επίδειξη της δήλωσης
συµµόρφωσης του εν λόγω εξοπλισµού προς την ως άνω Οδηγία. Ο χρησιµοποιούµενος
Τερµατικός Εξοπλισµός, ο οποίος δεν εµπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕE
πρέπει να πληροί τα θεσπισµένα Πρότυπα και προδιαγραφές σε Κοινοτικό επίπεδο ή
ελλείψει αυτών, διαδοχικά κατά την ακόλουθη σειρά, τα πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές
που θεσπίζονται από Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης [όπως το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τοµέα τηλεπικοινωνιών (ETSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC)],
τα διεθνή Πρότυπα ή τις συστάσεις της διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ή τα εθνικά
Πρότυπα ή/και προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 40 του Ν.
4070/2012.

8.17.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣ

A. Γενικά
Η παροχή της υπηρεσίας Εικονικής Συνεγκατάστασης (ΕΣ) προϋποθέτει τη διαθεσιµότητα ζώνης
EΣ σε χώρο εντός του Αστικού Κέντρου (Α/Κ) ΟΤΕ στον οποίο είναι εγκατεστηµένος εξοπλισµός
του ΟΤΕ, καθώς και την καταλληλότητά του. Η εξέταση για τη διαθεσιµότητα του χώρου από τον
ΟΤΕ, θα γίνεται µε κριτήρια τη µείωση του κόστους και την ευκολία στην προσπέλαση.
Οι διαστάσεις του χώρου για ΕΣ σε ένα Αστικό Κέντρο (Α/Κ) διαφέρουν ανάλογα µε τις συνθήκες
που υπάρχουν.
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Από το διαθέσιµο χώρο της ΕΣ, θα διατίθεται για την εγκατάσταση του εξοπλισµού του Τ.Π.
συγκεκριµένος τυποποιηµένος χώρος ενός ή περισσοτέρων ικριωµάτων µε εµβαδό πολλαπλάσιο
του εµβαδού κάτοψης ενός ETSI ικριώµατος.
Το χώρο ΕΣ δε θα πρέπει να διατρέχουν σωληνώσεις ύδρευσης ή αποχέτευσης. Σε περίπτωση που
κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα τόσο για την κάλυψή τους όσο και
την παροχέτευσή τους σε περιπτώσεις διαρροών.
Οι οδεύσεις µέχρι το χώρο ΕΣ, καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων θα πρέπει να
γίνονται µε ανεξάρτητες σχάρες αµφότερες γειωµένες στη γείωση λειτουργίας του κτιρίου και θα
πρέπει να εισέρχονται στη ζώνη µε τρόπο που να διευκολύνει τη γενική εργονοµία. Μεταξύ τους θα
πρέπει να υφίσταται ικανή απόσταση προς αποφυγή προβληµάτων από επαγωγικά ρεύµατα.
B. ∆οµικές Εργασίες
∆ιαµόρφωση Χώρου - Γενικά
Η διαµόρφωση του χώρου ΕΣ θα γίνεται σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση του χώρου
εξοπλισµού του ΟΤΕ και σύµφωνα µε τις µελέτες που θα εκπονούνται.
Κατά περίπτωση εκτελούνται οι απαιτούµενες εργασίες όπως διαµόρφωση δαπέδων, ψευδοροφών,
επέκταση ψευδοπατώµατος, ψευδοροφής, διανοίξεις οπών σε τοιχοποιίες ή πλάκες σκυροδέµατος,
τοποθετήσεις σχαρών και οδεύσεις καλωδίων, χρωµατισµοί.
C. Τοιχώµατα
Θα χρησιµοποιούνται τα υφιστάµενα τοιχώµατα του χώρου που είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός
του ΟΤΕ. Ο χώρος ΕΣ δε θα οριοθετείται µε τοιχώµατα τα οποία θα τη διαχωρίζουν από τον
υπόλοιπο χώρο.
D. ∆άπεδο/Οροφή
Στο χώρο ΕΣ θα τοποθετείται το ίδιο ψευδοδάπεδο που χρησιµοποιείται και στον υπόλοιπο χώρο
που είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός του ΟΤΕ, όπου αυτό υπάρχει.
Σε µικρά, αποµακρυσµένα Α/Κ, όπου ο ΟΤΕ δεν εγκαθιστά ψευδοδάπεδο σε αντίστοιχους χώρους,
δεν θα τοποθετείται ψευδοδάπεδο. Αντ’ αυτού θα ακολουθούνται οι λύσεις που εφαρµόζονται και
από τον ΟΤΕ σε όλα τα είδη των εργασιών.
Ψευδοροφή θα τοποθετείται εκεί που το ύψος του χώρου το επιτρέπει και στις περιπτώσεις που ήδη
υπάρχει εγκατεστηµένη στο χώρο που φιλοξενεί το χώρο ΕΣ. To ελάχιστο καθαρό ύψος του χώρου
από το ψευδοδάπεδο µέχρι την ψευδοροφή θα είναι ίδιο µε αυτό που χρησιµοποιείται στην αίθουσα
που φιλοξενεί το χώρο ΕΣ. Η ψευδοροφή θα είναι της ίδια ποιότητας και υλικών µε αυτά που
χρησιµοποιούνται από τον ΟΤΕ στο χώρο, ενώ ο φωτισµός θα είναι πανοµοιότυπος µε αυτόν που
υπάρχει στον υπόλοιπο χώρο.
E. Κουφώµατα
Η πόρτα εισόδου του χώρου θα είναι η υφιστάµενη του χώρου που φιλοξενείται ο χώρος ΕΣ. Το
άνοιγµα της πόρτας εισόδου θα γίνεται µε µαγνητική κάρτα ελέγχου ή κλειδιά.
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Τα εξωτερικά κουφώµατα θα συντηρούνται και θα στεγανοποιούνται, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό.
Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικαθίστανται µε νέα µε διπλούς υαλοπίνακες 5-10-5mm,
λαµβανοµένης πάντα υπ’ όψιν της αισθητικής των όψεων του κτιρίου.
Σε περίπτωση ισογείου χώρου θα τοποθετείται στα παράθυρα µεταλλικό κιγκλίδωµα, εξωτερικά ή
εσωτερικά, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
F. Χρωµατισµοί
Οι χρωµατισµοί της ζώνης ΕΣ θα είναι πανοµοιότυποι µε αυτούς που χρησιµοποιούνται στο χώρο
που φιλοξενεί τη ζώνη ΕΣ.
G. Κλιµατισµός
Για τον κλιµατισµό της ζώνης ΕΣ θα χρησιµοποιείται το υφιστάµενο κλιµατιστικό σύστηµα του
χώρου. Σε περίπτωση που το σύστηµα αυτό δεν επαρκεί θα πραγµατοποιείται εµπλουτισµός του.
H. ∆οµική Πυροπροστασία
Θα χρησιµοποιείται η υφιστάµενη πυροπροστασία του χώρου που φιλοξενεί το χώρο ΕΣ.
I. Ικριώµατα – Ικριωσειρές – Αντισεισµική Στήριξη Μηχανηµάτων
Τα ικριώµατα για την τοποθέτηση του εξοπλισµού του Τ.Π., θα είναι τυποποιηµένα κατά ETSI
ETS 300 119 µε διαστάσεις ικριώµατος Πλάτος χ Βάθος : 600mmx300mm. Οι ικριωσειρές θα
απέχουν µεταξύ τους 0,80m. ώστε µετά την τοποθέτηση και των ικριωµάτων να υφίστανται
διάδροµοι πρόσβασης πλάτους όχι µικρότερου των 80 cm.
Οι ικριωσειρές που θα τοποθετηθούν στο χώρο θα έχουν αντισεισµική προστασία (στήριξη σε
οροφή και δάπεδο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εγκατάστασης ικριωσειρών του ΟΤΕ).
J. Κατανεµητές
Προβλέπεται η χρήση του υφιστάµενου οπτικού κατανεµητή στο χώρο, για τον τερµατισµό των
Καλωδίων Οπτικών Ινών που προέρχονται από το χώρο ΕΣ, µε ένδειξη του πλήθους του προς
εγκατάσταση αριθµού οπτικών ινών και του τύπου του οπτικού connector.
Το Καλώδιο Οπτικών Ινών τοποθετείται σε σχάρα ή σε πλαστικό κανάλι και οδηγείται, κατά
κανόνα διά µέσου του ψευδοδαπέδου, εκτός του χώρου ΕΣ και στη συνέχεια στο ΦΥΠ ή στο στο
Φρεάτιο Υποδοχής Τηλεπ/κού Παρόχου (ΦΥΤΠ), όπου κατασκευάζεται ο σύνδεσµος.
Η κατασκευή του ΦΥΤΠ είναι υπευθυνότητας του Τ.Π., µε διαδικασία ανάλογη µε εκείνην που
περιγράφεται στο Παράρτηµα 11 της παρούσας (Περιγραφή υπηρεσίας ΑΣ για ΤοΒ) στην
περίπτωση Α/Κ µε λιγότερους από 5000 συνδροµητές. Η σύνδεση των ζευγών ΚΟΙ στο ΦΥΤΠ
πραγµατοποιείται από τον ΟΤΕ µέχρι την παράδοση του χώρου Εικονικής Συνεγκατάστασης, εκτός
εάν υπάρξουν καθυστερήσεις που οφείλονται στον Τ.Π. ή σε τρίτους.
Τα καλώδια από το Τοπικό Κατανεµητή Μικτονόµησης µέχρι τον Ενδιάµεσο Κατανεµητή στο
χώρο ΕΣ, τοποθετούνται σε κατάλληλου µεγέθους εσχάρες κατά την όδευσή τους στο εσωτερικό
του κτιρίου µέχρι το χώρο ΕΣ. Στο εσωτερικό του χώρου ΕΣ. τα καλώδια θα οδεύουν
τακτοποιηµένα κάτω από το ψευδοδάπεδο (όπου αυτό υπάρχει).
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Οι εσχάρες των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετικές από εκείνες
που χρησιµοποιούνται για την όδευση των καλωδίων εναλλασσόµενου και συνεχούς ρεύµατος (AC
& DC). Μεταξύ τους θα πρέπει να υφίσταται ικανή απόσταση προς αποφυγή προβληµάτων από
επαγωγικά ρεύµατα.
Στο διαθέσιµο χώρο του Κεντρικού Κατανεµητή Μικτονόµησης του Ο.Τ.Ε. όπου τερµατίζονται τα
ΕΣΚ, θα µικτονοµηθούν όλα τα ζευγάρια τα οποία παραχωρούνται στον Τηλεπ. Πάροχο µέσω της
αδεσµοποίητης πρόσβασης. Η µικτονόµηση θα γίνει µε σύρµα µικτονόµησης (ραζίρουµ)
κατάλληλου χρωµατισµού ενώ οι οριολωρίδες των αδεσµοποίητων ζευγών θα επισηµανθούν µε
κατάλληλα βύσµατα.
K. Γειώσεις
Θα χρησιµοποιηθεί η υφιστάµενη µπάρα γείωσης περιµετρικά και εσωτερικά στο χώρο. Σε
περίπτωση που χρειάζεται, η µπάρα αυτή θα επεκτείνεται µε τις ίδιες προδιαγραφές που ισχύουν
στον περιβάλλοντα χώρο.
Στην περιµετρική λάµα γείωσης θα γειώνεται το σύνολο του εξοπλισµού της ζώνης ΣΣ
(ικριωµάτων και εσχαρών) διά µέσου εύκαµπτου καλωδίου αναλόγου διατοµής. Τα κλιµατιστικά
θα γειώνονται στη γείωση προστασίας. Τις γειώσεις θα πραγµατοποιεί εκείνος (δηλ. ο ΟΤΕ. ή ο
Τ.Π.) που κάθε φορά εγκαθιστά την αντίστοιχη εγκατάσταση.
L. Πυρανίχνευση
Προβλέπεται η χρήση του υφιστάµενου εξοπλισµού πυρανίχνευσης του χώρου που φιλοξενεί το
χώρο ΕΣ. Σε περίπτωση που ο εξοπλισµός αυτός δεν επαρκεί θα γίνεται εµπλουτισµός του µε ίδιου
τύπου εξοπλισµό.
M. Πρόσβαση – Παρακολούθηση
Στην περίπτωση της ΕΣ η λειτουργία και η διορθωτική συντήρηση πραγµατοποιείται κατά το
µεγαλύτερο µέρος της από προσωπικό του ΟΤΕ. Για την είσοδο του προσωπικού του ΟΤΕ σε
χώρους µε ΕΣ προκειµένου να εκτελέσουν εργασίες σε εξοπλισµό του Τ.Π., ισχύουν κατά
αναλογία, όσα αναφέρονται στη Βασική Εγκύκλιο 70/11/30-06-2008 του ΟΤΕ για τις ∆ιαδικασίες
Ελέγχου Φυσικής Πρόσβασης στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις & Υποδοµές του ΟΤΕ.
Στις περιπτώσεις που αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης, επέκτασης, εµπλουτισµού και
αναβάθµισης του εγκατεστηµένου DSLAM του Τ.Π. και στις οποίες σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στις παραγράφους 8.12 και 8.13 του παρόντος απαιτείται η πρόσβαση προσωπικού του Τ.Π. στο
χώρο ΕΣ θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
a. Στην περίπτωση κατά την οποία στην αίθουσα που φιλοξενεί ΕΣ του ΟΤΕ δεν έχει
εγκατασταθεί access control, η είσοδος του Τ.Π. θα γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν συνοδείας και
επίβλεψης από αρµόδιο τεχνικό του ΟΤΕ, ο οποίος θα παραµένει όλο το διάστηµα κατά το
οποίο διαρκεί η επίσκεψη του Τ.Π.
b. Στη περίπτωση κατά την οποία εγκαθίσταται access control, αυτό θα υλοποιείται ως εξής:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

ix.

8.18.

εγκατάσταση πόρτας ασφαλείας µε µπάρα ασφαλείας στην εσωτερική πλευρά της
πόρτας.
εγκατάσταση επιτοίχιου καρταναγνώστη εξωτερικά του χώρου για την είσοδο στο
χώρο.
εγκατάσταση κατάλληλων αισθητήρων παρακολούθησης του εσωτερικού χώρου
(radar, µαγνητικές επαφές).
εγκατάσταση ηλεκτροµαγνήτη στην πόρτα εισόδου.
εγκατάσταση Πίνακα ηλεκτρικής τροφοδοσίας και UPS.
εγκατάσταση Μονάδας Ελέγχου Πρόσβασης (εφόσον απαιτείται).
εγκατάσταση CCTV πάνω από τη θύρα εισόδου της αίθουσας DSLAM και
µεταφορά εικόνας στο ήδη εγκατεστηµένο σύστηµα του κλειστού κυκλώµατος
τηλεόρασης µε δυνατότητα αποθήκευσης video για εβδοµήντα δύο (72) ώρες.
Τα σχετικά στοιχεία που καταγράφονται από το σύστηµα access control, θα
παραµένουν διαθέσιµα προς όλους τους Τ.Π. για χρονικό διάστηµα ίσο µε αυτό που
ορίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων.
πλήρη συµµόρφωση µε τις διαδικασίες πρόσβασης που έχουν περιγραφεί στις
σχετικές παραγράφους του παρόντος.

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

A. ΓΕΝΙΚΑ
Ο ΟΤΕ. θα διαθέτει παροχή τροφοδοσίας συνεχούς ρεύµατος DC (χρησιµοποιώντας ξεχωριστό
Πίνακα DC για τους Τ.Π .από αυτόν που χρησιµοποιείται για τον εξοπλισµό του ΟΤΕ) και το
κόστος παροχής θα βαρύνει τον Τ.Π. Σε περίπτωση που o Πίνακας DC, η γραµµή τροφοδοσίας ή το
Ανορθωτικό Συγκρότηµα δεν επαρκεί, θα γίνεται εµπλουτισµός/επέκτασή του.
Για την παροχή τροφοδοσίας συνεχούς ρεύµατος DC θα τοποθετηθεί στο χώρο ΕΣ ένας γενικός
πίνακας διανοµής DC σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 8.17 του παρόντος.
Οι καλωδιώσεις συνεχούς ρεύµατος DC από τους αντίστοιχους πίνακες τοποθετούνται σε
αντίστοιχες ανεξάρτητες σχάρες, επίτoιχες και εντός του ψευδοδαπέδου (παράλληλα µε τις
ικριωσειρές), αµφότερες γειωµένες στη γείωση λειτουργίας του κτιρίου.
Τα τροφοδοτικά καλώδια DC θα εισάγονται στο χώρο κατά το δυνατόν κοντά στους αντίστοιχους
πίνακες.
B. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ DC – ΠΙΝΑΚΑΣ DC
Το σύνολο του ενεργού εξοπλισµού θα ηλεκτροδοτείται µε αδιάλειπτη παροχή συνεχούς ρεύµατος
DC µε τάση -54V (ονοµαστικό -48V). Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιηθεί διακριτή θέση στον
ξεχωριστό πίνακα διανοµής DC που θα έχει κατασκευαστεί για τους Τ.Π., η οποία θα
τροφοδοτείται από το ανορθωτικό συγκρότηµα του Α/Κ που φιλοξενεί την ΕΣ. Σε περίπτωση που
αυτό είναι αναγκαίο θα πραγµατοποιείται εµπλουτισµός/επέκταση του ανορθωτικού.
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Οι αναχωρήσεις θα είναι διακριτές ανά Τ.Π.. Συγκεκριµένα ο κάθε Τ.Π. θα λαµβάνει µια παροχή
από τον πίνακα διανοµής DC, µε την ασφάλεια που αντιστοιχεί στον εξοπλισµό που έχει
τοποθετήσει την οποία θα οδηγεί απ’ ευθείας στα ικριώµατά/πλαίσια του.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τις
ονοµαστικές τιµές των ασφαλειών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου ΕΣ αναφορικά µε
την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος, σε περίπτωση που ο Τ.Π. επιθυµεί να πραγµατοποιήσει επαύξηση
ηλεκτρικής ισχύος, µείωση ηλεκτρικής ισχύος ή αφαίρεση ασφαλειών, ακολουθούνται οι κάτωθι
διαδικασίες:
ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Ένας Τ.Π. για να πραγµατοποιήσει επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος σε χώρο ΕΣ, θα πρέπει να
υποβάλει σχετικό αίτηµα επαύξησης στο Π.Σ. ΟΤΕ. Οι περιπτώσεις επαύξησης ηλεκτρικής ισχύος
είναι οι ακόλουθες:
Αντικατάσταση των υφιστάµενων ασφαλειών DC του Τ.Π. µε ασφάλειες µεγαλύτερης ισχύος.
Παροχή επιπλέον ασφαλειών DC στον Τ.Π.. Ο µέγιστος αριθµός επιπλέον ασφαλειών που µπορεί
να αιτηθεί είναι δύο (2).
Η διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να λάβει ένας Τ.Π. επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, έχει ως εξής:
Ο Τ.Π. υποβάλει στο Π.Σ. ΟΤΕ για τη λειτουργούσα ΕΣ που επιθυµεί, αίτηση επαύξησης
ασφαλειών. Επιπλέον ο Τ.Π. δηλώνει εάν πρόκειται να γίνει αύξηση του πλήθους των ασφαλειών ή
αντικατάσταση των υφιστάµενων ασφαλειών µε άλλες µεγαλύτερης ισχύος, το πλήθος των
ασφαλειών και την ονοµαστική τιµή. Η αίτηση εξελίσσεται ως «Επαύξηση Ασφαλειών» ή
«Αντικατάσταση Ασφαλειών» αντίστοιχα.
ΜΕΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Η υποβολή αιτήµατος για µείωση ασφαλειών στο Π.Σ. ΟΤΕ από τον Τ.Π. είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µείωση ηλεκτρικής ισχύος, δηλαδή αντικατάσταση
των υφιστάµενων ασφαλειών του Τ.Π. µε ασφάλειες µικρότερης ισχύος.
Η διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να πραγµατοποιήσει ένας Τ.Π. µείωση της ηλεκτρικής
ισχύος που διαθέτει, έχει ως εξής:
Ο Τ.Π. υποβάλει στο Π.Σ. ΟΤΕ αίτηση για αντικατάσταση ασφαλειών, όπου επιλέγει τις ασφάλειες
που επιθυµεί να αντικαταστήσει και την ονοµαστική τιµή των µικρότερων ασφαλειών που επιθυµεί
να τοποθετήσει.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Η υποβολή αιτήµατος για αφαίρεση ασφαλειών στο Π.Σ. ΟΤΕ από τον Τ.Π. είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για να δικαιούται ο Τ.Π. να αφαιρέσει τις ασφάλειες που διαθέτει σε ένα χώρο ΕΣ. Σε
περίπτωση που ο Τ.Π. καταργήσει την υπηρεσία ΕΣ, οι ασφάλειες αφαιρούνται χωρίς να είναι
απαραίτητη η παράλληλη υποβολή αιτήµατος για µείωση ασφαλειών από τον Τ.Π..
Η διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να πραγµατοποιήσει ένας Τ.Π. αφαίρεση ασφαλειών
έχει ως εξής:
Ο Τ.Π. υποβάλει στο Π.Σ. ΟΤΕ αίτηση για µείωση ασφαλειών, όπου επιλέγει τις ασφάλειες που
επιθυµεί να αφαιρέσει.
C. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ
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Για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας οι Τ.Π. χρεώνονται µε τα πάγια µηνιαία τέλη κατανάλωσης
ηλεκτρικής ισχύος (ανά Ampere DC).
Τα κόστη αυτά περιλαµβάνουν: (α) Κόστη καταναλούµενης DC ισχύος και ενεργείας
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (β) Κόστη καταναλούµενης ΑC ισχύος και ενεργείας κλιµατισµού
οι οποίες έχουν αναχθεί (βάσει µελέτης) σε ισοδύναµη DC ισχύ και ενέργεια (γ) Κόστη
συντήρησης κλιµατιστικών µονάδων (δ) Κόστη συντήρησης ανορθωτικών συστηµάτων και
συστοιχιών συσσωρευτών (ε) Κόστη συντήρησης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών συστηµάτων.
Σηµείωση: Τα τρία τελευταία κόστη ανάγονται σε ισοδύναµη DC ισχύ και ενέργεια (δηλ. ανά
Ampere DC) βάσει του καταναλισκόµενου ρεύµατος από µία κλιµατιστική µονάδα (αφού
µετασχηµατιστεί από AC σε DC ισχύ µε βάση την ίδια λογική που χρησιµοποιήθηκε για την
αντιστοίχιση της AC ισχύος των κλιµατιστικών σε DC ισχύ).
Η χρέωση των Τ.Π. για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την
κάτωθι διαδικασία:
Η συνολική κατανάλωση των Τ.Π. θα αντιστοιχείται µε τη µετρούµενη τιµή έντασης του ρεύµατος
σε Ampere που παρέχονται από το ανορθωτικό συγκρότηµα των Τ.Π.. Ο ΟΤΕ θα µετρά µε την
χρήση κατάλληλου οργάνου (αµπεροµετρική πένσα), µία φορά ανά µήνα την τιµή του ρεύµατος
από το ανορθωτικό συγκρότηµα προς τον πίνακα DC των Τ.Π. .Η µετρούµενη τιµή θα είναι αυτή η
οποία θα αντιστοιχεί στην συνολική κατανάλωση για όλους τους Τ.Π. και θα επιµερίζεται σε κάθε
έναν από αυτούς.
Ο επιµερισµός στους Τ.Π. θα γίνεται κατ΄ αναλογία του πλήθους των ικριωµάτων εκάστου Τ.Π. σε
σχέση µε το σύνολο των κατειληµµένων ικριωµάτων.
D. ΦΩΤΙΣΜΟΣ –ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ
Για το φωτισµό της ζώνης ΕΣ θα χρησιµοποιείται το υφιστάµενο σύστηµα φωτισµού του χώρου
που φιλοξενεί τη ζώνη. Σε περίπτωση που ο φωτισµός αυτός δεν επαρκεί θα εµπλουτίζεται µε ίδιου
τύπου φωτιστικά σώµατα.
Η µέση ένταση φωτός στο χώρο, θα είναι περίπου 300 Lux στο ψευδοδάπεδο ή το τελικό δάπεδο.
Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ρευµατοδοτών γενικής χρήσης τύπου Σούκο (1-2 στη ζώνη).
E. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΣ
Ο ΟΤΕ θα προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε καθαρισµό του χώρου. Ο καθαρισµός θα
περιλαµβάνει το πάτωµα και την αποκοµιδή µικροαντικειµένων. Στο προσωπικό καθαρισµού θα
γίνεται µε µέριµνα του ΟΤΕ σύντοµη ενηµέρωση, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή µε τον
εξοπλισµό των Τ.Π..
Το κόστος καθαρισµού, περιλαµβάνεται στα λειτουργικά έξοδα χρήσης χώρου, που καταβάλλονται
µηνιαία από τους Τ.Π.
Κούτες ή οποιαδήποτε υλικά συσκευασίας ή εξοπλισµού Τ.Π, δεν θα παραµένουν στο χώρο
σύµµικτης συνεγκατάστασης, και στους παρακείµενους ή όµορους µε την σύµµικτης
συνεγκατάσταση χώρους, αλλά µε ευθύνη του Τ.Π. θα αποµακρύνονται από την αίθουσα άµεσα και
θα µεταφέρονται στους ειδικούς κάδους που βρίσκονται εκτός του κτιρίου του Α/Κ.
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Σε περίπτωση εργασιών συνεργείων του ΟΤΕ ή για λογαριασµό του ΟΤΕ, οι υπεύθυνοι θα
µεριµνούν επίσης για την αποκοµιδή των σκουπιδιών και την µεταφορά τους στους ειδικούς
κάδους που βρίσκονται εκτός του κτιρίου του Α/Κ.
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ο ΟΤΕ θα καθαρίζει τον υποδαπέδιο χώρο.
8.19.

Α∆ΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Π. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣ

Οι άδειες εισόδου δύνανται να είναι ατοµικές ή οµαδικές και να αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα
κτίρια. Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών εισόδου είναι ανάλογη των αντίστοιχων εργασιών
και ποτέ µεγαλύτερη κάθε ηµερολογιακού έτους. Τα στελέχη και οι συνεργάτες του Τ.Π.
υποχρεούνται να τις φέρουν και να τις επιδεικνύουν, µετά της Αστυν. Ταυτότητάς τους, σε κάθε
ζήτηση των Οργάνων Ελέγχου των κτιρίων του ΟΤΕ. ∆εν επιτρέπονται επί αυτών, σβησίµατα,
ξέσµατα, διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π., ενώ πρέπει να διαγράφονται τα κενά των εντύπων αδειών.
Απαιτείται η ανανέωση των αδειών εισόδου ανά ηµερολογιακό έτος.
Ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο στέλεχος του Τ.Π. υποβάλει στη ∆ΠΕΠ µε επιστολή
που φέρει το λογότυπο της εταιρείας του, αίτηµα έκδοσης άδειας εισόδου, ορίζοντας το προσωπικό
της εταιρείας του ή συνεργατών του, το οποίο θα εισέρχεται σε χώρους ΕΣ.
Μετά την έκδοση της άδειας εισόδου, η ∆ΠΕΠ ενηµερώνει σχετικά τον αρµόδιο του Τ.Π. (νόµιµο
εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο στέλεχος).
Στέλεχος ή συνεργάτης του Τ.Π. ο οποίος διαθέτει άδεια εισόδου θα πρέπει κατά την επίσκεψή του
σε χώρο ΕΣ να συνοδεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του, από εξουσιοδοτηµένο από
τον ΟΤΕ για το σκοπό αυτό, προσωπικό συνοδείας.
Ο εκπρόσωπος του Τ.Π. οφείλει να ενηµερώνει τον ΟΤΕ, σε περίπτωση που δεν επιθυµεί να
συνεχίσουν στελέχη ή συνεργάτες του Τ.Π. να διαθέτουν άδεια εισόδου. Για την ακύρωση της
άδειας εισόδου ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία µε την ανωτέρω που αφορά την έκδοση άδειας
εισόδου.
8.20.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣ

H διαδικασία επιµερισµού του κατασκευαστικού κόστους ΕΣ, είναι εντελώς ανάλογη µε εκείνην
που περιγράφεται στο Παράρτηµα 6 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς για την περίπτωση των
χώρων ΦΣ.
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8.21.

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑ

ΕΙΚΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ∆ΙΑΧEΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ – ΣΥΜΜΕΙΚΤΗΣ* ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Ο∆ΟΣ:

ΑΡΙΘΜ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΝΟΜΟΣ

Α.Φ.Μ.

∆.Ο.Υ

Τ.Κ.

ΟΝΟΜ/ΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ/ΕΙ∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΣΗ

ΤΗΛΕΦ.:

FAX

ΚΙΝΗΤΟ

Email

Ο∆ΟΣ:

ΑΡΙΘΜ.

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΝΟΜΟΣ

Τ.Κ.:

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ
Ο∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜ.:

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΝΟΜΟΣ

Τ.Κ.:

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ

Α. Φυσικές, ηλεκτρικές και περιβαντολογικές απαιτήσεις χώρου συνεγκατάστασης
Α1. Ποσότητα, τύπος και χαρακτηριστικά ικριωµάτων και εξοπλισµού:

(Συµπληρώστε
τη συν. ΕΑ1)

Α2. Περιγραφή των υπηρεσιών που θα προσφερθούν
Α3. Max συνολικό φορτίο AC που απαιτείται (σε KW)
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8.22.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ EIKONΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ Α/Κ ……………………………….
Οι υπογράφοντες από πλευράς ΟΤΕ :
1.
που αποτελούν την επιτροπή παράδοσης του έργου <<∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Α/Κ ……………. >> προσήλθαµε στις ……/…../20….. στον τόπο
του έργου …………………………………., µαζί µε τους εκπροσώπους της εταιρίας
……………………….
1.
για την παράδοση – παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για λογαριασµό και µε την
επίβλεψη ΟΤΕ και έχοντας υπόψη :
1) την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, όπως ισχύει.
2) την από ……/…../20…..

αίτηση της ……………… (εκπόνηση τεχνικής προµελέτης

χώρου Εικονικής Συνεγκατάστασης στο Α/Κ ……………..)
3) την από 00/00/201X προσφορά του ΟΤΕ
4) την από ……/…../20….. εξόφληση της αναλογούσας οφειλής της προϋπολογισθείσας
δαπάνης του έργου «∆ιαµόρφωση χώρου ΕΣ Α/Κ ………………….
βεβαιώνουµε τα ακόλουθα
Εµείς τα µέλη της ως άνω επιτροπής, για λογαριασµό του ΟΤΕ παραδώσαµε και της εταιρίας
……………., σήµερα στις ……/…../20….., παραλάβαµε τον διαµορφωµένο χώρο Εικονικής
Συνεγκατάστασης στο Α/K ……………….., αφού προηγουµένως ελέγξαµε την υλοποίηση
/διαθεσιµότητα των :
ΟΧΙ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
Α/Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΩΡΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣ
ΗΣ
Συνολικό εµβαδόν χώρου ΕΣ
τ.µ.
Α
∆ιαθέσιµα ζεύγη ΕΣΚ σε Ε/Κ
.000
Β
1
∆ΟΜΙΚΑ
1.1
Ψευδοδάπεδο
1.2
∆ιαµόρφωση ψευδοδαπέδου
1.3
Ψευδοροφή ορυκτών ινών
1.4
∆ιαµόρφωση ψευδοροφής ορυκτών ινών
1.5
Στεγανοποίηση εξωτ. κουφωµάτων
1.6
2πλοί θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες
1.7
Αλουµινένια Υαλοστάσια
1.8
Πόρτα ασφαλείας – Μπάρα πανικού
1.9
Μεταλλικά κιγκλιδώµατα παραθύρων έξω
1.10 Χρωµατισµοί µε πλαστικό
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Α/Α

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΩΡΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2
2.1

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ηλεκτρικά ΑC
Φωτισµός χώρου
Φωτιστικό ασφαλείας 8W/1,5h
Ρευµατοδότες χώρου
Ηλεκτρικά DC
Πλήθος ελεύθερων ασφαλειών υφιστ. Πίνακα DC
∆ιάγραµµα ηλεκτρικού πίνακα DC
Σύνδεση ανορθωτικού συγκροτήµατος µε ΤΕΛ
Γειώσεις
Περιµετρική λάµα γείωσης / Ισοδυναµικός ζυγός
Γείωση ικριώµατος
Κλιµατισµός
X υφιστάµενα κλιµατιστικά …………………………………..
Τοποθέτηση νέου κλιµατιστικού close control τεµάχια x (-)
Σύνδεση κλιµατιστικών µε ΤΕΛ
Πυρανίχνευση (υφιστάµενη)
Πίνακας Πυρανίχνευσης
Πυρανιχνευτές
Κοµβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς
Σειρήνα συναγερµού
Πυρόσβεση
X Φορητοί πυροσβεστήρες CO2 των 5Kgr
Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης (CCTV)
Ψηφιακό καταγραφικό – πολυπλέκτης
Οθόνη παρακολούθησης (monitor)
Έγχρωµοι εικονολήπτες
Ηλεκτρικός πίνακας 230V τροφοδοσίας του κλειστού κυκλώµατος
Ερµάριο τοποθέτησης του εξοπλισµού
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κατανεµητής ΗDF
X οριολωρίδες (ρεγκλέτες) των 100” σε πλήρη ανάπτυξη
ΕΣΚ τερµατισµένο .000”
X ικριώµατα ( 60* cm )
Κατανεµητής ODF
ΚΟΙ X ινών τερµατισµένο σε ODF µε κατάληξη στο «ΦΥΤΠ»
X πλαίσια
Εσχάρες - Σιδηροκατασκευές
Εναέρια σχάρα όδευσης ΚΟΙ ΤΠ
Υποδαπέδια σχάρα όδευσης παροχικών καλωδίων σε πίνακα DC
Ενάρια σχάρα Backhauling (ΚΟΙ προς SDH/… )
Αντισεισµική στήριξη ικριοσειρών
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Access control

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

3
3.1

3.2

3.3

4
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Α/Α

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΩΡΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΣ
ΗΣ

1 επίτοιχος καρταναγνώστης έξω
Μπάρα πανικού µε monitoring
function έσω
5
∆ΙΑΦΟΡΑ
Καθαριότητα χώρου
Βεντούζα
Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν οι ανωτέρω εκκρεµότητες, οι οποίες συµφωνείται µε το παρόν να
αποκατασταθούν έως και την αναγραφόµενη ηµεροµηνία στον πίνακα.
Πέραν των ανωτέρω γενικών παροχών, παραδόθηκαν ειδικά στην ……………… τα εξής :
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A/K ……………..
1 Τροφοδοσία σε DC X * XXX amper στις θέσεις
τoυ πίνακα DC
2 ΕΣΚ XXX ζευγών, µε αριθµό ορίων που θα δοθούν από το WCRM
3 X Ρεγκλέτες σε κατακόρυφη διάταξη στον HDF
4 X Ικρίωµα/τα (60* X cm) µε αριθµό ικρ
5 X πλαίσιο στον ODF µε αριθµό
6 KOI X ινών για τη σύνδεση ΟDF - «ΦΥΤΠ»
7 Όρια - στον ODF
8 Λειτουργική ετοιµότητα ΕΣ *
9 Σχέδιο του HDF µε τις τοποθετηµένες οριολωρίδες & τα δεσµευµένα όρια
10 Πίνακας του πίνακα DC µε τις θέσεις των παρεχόµενων ασφαλειών
* Ολοκλήρωση της αίτησης παροχής ΕΣ
Μετά τα ανωτέρω, υπογράφηκε το παρόν πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο
συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα, ένα για κάθε µέρος ως εξής :

ΟΤΕ AE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.
9.1.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΦΣ/ΣΣ/ΕΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Σηµείο οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και των Τ.Π., ανά τύπο συνεγκατάστασης είναι:
ΦΥΣΙΚΗ & ΣΥΜΜΙΚΤΗ & ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Η πλευρά τερµατισµού του ΕΣΚ
στον Ενδιάµεσο Κατανεµητή.
Ο ΟΤΕ συντηρεί τα συνδετικά καλώδια µέχρι και του σηµείου οριοθέτησης αυτών.
9.2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΕΣΚ

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει σε κάθε νεοεισερχόµενο Τ.Π. ο οποίος εισέρχεται σε χώρο ΦΣ / ΣΣ
/ ΕΣ έως 600 ζεύγη καλωδίων σύνδεσης µε τον ΚΚΜ ανάλογα µε την αίτησή του. Στις περιπτώσεις
όπου ο αριθµός των διαθέσιµων ζευγών δια του αριθµού των νεοεισερχόµενων Τ.Π. είναι
µικρότερος από 600 τότε ο ΟΤΕ παρέχει σε κάθε νεοεισερχόµενο Τ.Π. αριθµό ζευγών ο οποίος
ισούται µε τον αριθµό των διαθέσιµων ζευγών δια του αριθµού των νεοεισερχοµένων Τ.Π..
Ο Τ.Π. δικαιούται να αιτηθεί από τον ΟΤΕ τη διάθεση επιπλέον ζευγών (σε πολλαπλάσια των 100
ζευγών και µέχρι 1.000 ζεύγη) σε περίπτωση όπου ο αριθµός των ελεύθερων ζευγών είναι
µικρότερος του ποσοστού 50% της αρχικής διάθεσης ζευγών ή του ποσοστού 50% της τελευταίας
µέγιστης δυνατής επαύξησης αντίστοιχα. Σε περίπτωση όπου λόγω επέκτασης της ΦΣ, ο Τ.Π. έχει
εγκαταστήσει υποδοµές σε πλέον του ενός ανεξάρτητους χώρους ΦΣ, ο Τ.Π. εκτός από τον αριθµό
των ζευγών καθορίζει και το χώρο ΦΣ που επιλέγει για την επαύξηση των ζευγών.
Εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα ζεύγη, ο ΟΤΕ οφείλει να ικανοποιήσει το αίτηµα, µε παράλληλη
ενηµέρωση του πληροφοριακού συστήµατος Π.Σ. ΟΤΕ, εντός των χρόνων που προβλέπονται στο
Παράρτηµα 15 - Βασική Συµφωνία Επιπέδου (Basic SLA) Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χωρητικότητα ελεύθερων ζευγών στον Ε/Κ του χώρου ΦΣ
ώστε να ικανοποιηθεί το αίτηµα του Τ.Π. για το σύνολο των ζευγών που επιθυµεί το αίτηµα
χωρίζεται αυτόµατα σε δύο επιµέρους αιτήµατα προκειµένου να διατεθούν στον Τ.Π., µέσω του
πρώτου αιτήµατος, τα ζεύγη που είναι διαθέσιµα στον Ε/Κ του χώρου ΦΣ. Μετά την κατασκευή
των ζευγών ΕΣΚ στον Ε/Κ του χώρου ΦΣ και την ενηµέρωση του Π.Σ. ικανοποιείται και το
δεύτερο µέρος του αιτήµατος. Το αίτηµα που καταθέτει ο Τ.Π. θεωρείται ως ένα αίτηµα παρόλο
που προκαλεί τη δηµιουργία δύο επιµέρους αιτηµάτων. Η ικανοποίηση του αιτήµατος
πραγµατοποιείται εντός των χρόνων που προβλέπονται στο Παράρτηµα 15 - Βασική Συµφωνία
Επιπέδου (Basic SLA) Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης.
Σε κάθε περίπτωση αιτήµατος διάθεσης επιπλέον ζευγών ο ΟΤΕ οφείλει να γνωστοποιεί στον
αιτούντα Τ.Π., τον ακριβή χρόνο υλοποίησης του αιτήµατος σύµφωνα µε τους χρόνους παράδοσης
του Παράρτηµατος Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας Σύνδεσης ΕΣΚ του παρόντος, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος µέσω
καταχώρησής του στο ως άνω Π.Σ ΟΤΕ, λαµβάνοντας υπόψη τη διαθεσιµότητα καλωδίου καθώς
και τις εργασίες σύµπτυξης ή επέκτασης που τυχόν απαιτούνται στο ΚΚΜ.
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Επιπρόσθετα, ο ΟΤΕ οφείλει να απαντά εγγράφως και εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών σε κάθε έγγραφο αίτηµα Τ.Π, σχετικά µε τον χρόνο διάθεσης επιπλέον ζευγών
συνδετικών καλωδίων σε συγκεκριµένο κέντρο ΟΤΕ.
Σε περίπτωση που εκκρεµεί αίτηµα Τ.Π. για παροχή ή επαύξηση ζευγών ΕΣΚ και το αίτηµά του
έχει µπει σε κατάσταση αναµονής επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιµα ζεύγη στον Ε/Κ, τότε ο ΟΤΕ
ελέγχει αν υπάρχει διαθέσιµος χώρος για την επέκταση του Ε/Κ (από τις θέσεις ικριωµάτων που
είχε προδεσµεύσει ο ΟΤΕ κατά την κατασκευή του χώρου ΦΣ). Σε περίπτωση που υπάρχει, τότε ο
ΟΤΕ προβαίνει στις απαραίτητες εργασίες επέκτασης του Ε/Κ ώστε να ικανοποιηθεί το αίτηµα του
Τ.Π.
Εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιµος χώρος για την επέκταση του Ε/Κ (από τις θέσεις ικριωµάτων που
είχε προδεσµεύσει ο ΟΤΕ κατά την κατασκευή του χώρου ΦΣ), τότε ο ΟΤΕ εξετάζει εάν υπάρχει
κάποια θέση ικριώµατος στο χώρο ΦΣ η οποία δεν έχει διατεθεί σε Τ.Π., προκειµένου να δεσµευτεί
για επέκταση του Ε/Κ. Σε περίπτωση που υπάρχει ελεύθερη θέση ικριώµατος αυτή χρησιµοποιείται
για επέκταση του Ε/Κ και το αίτηµα του Τ.Π. ικανοποιείται.
Εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιµος χώρος για την επέκταση του Ε/Κ από κάποια θέση ικριώµατος στο
χώρο ΦΣ η οποία δεν έχει διατεθεί σε Τ.Π. σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενώ κάποιος Τ.Π. έχει στη
διάθεσή του περισσότερα από 500 ελεύθερα ζεύγη, και ο εξαµηνιαίος ρυθµός διάθεσης ΤοΒ σε
τελικούς χρήστες είναι µικρότερος από 100 ζεύγη στο τελευταίο εξάµηνο, τότε ο ΟΤΕ καλεί
εγγράφως τον Τ.Π. να περιορίσει τα ελεύθερα ζεύγη που διαθέτει σε 500 επιπλέων αυτών που έχει
ήδη διαθέσει. Η έγγραφη κλήση κοινοποιείται και στην ΕΕΤΤ. Το κόστος των εργασιών για τον
περιορισµό των µη βέλτιστα χρησιµοποιούµενων ζευγών επιβαρύνει τον Τ.Π. που δεν κάνει
βέλτιστη χρήση αυτών.
Ο χρόνος που µεσολαβεί από την έγγραφη κλήση του Τ.Π. για να περιορίσει τα ζεύγη µέχρι και την
ολοκλήρωση των εργασιών για τον περιορισµό των µη βέλτιστα χρησιµοποιούµενων ζευγών από
τον Τ.Π. αποτελεί ανενεργό χρόνο.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήµατος παροχής ή επαύξησης
ζευγών ΕΣΚ που βρίσκεται σε αναµονή µετά την εφαρµογή των ανωτέρω, ακολουθείται η
διαδικασία που περιγράφεται στην § 6.9.4 του παρ/τος 6 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.
Στην ΕΣ η αρχική διάθεση ζευγών χαλκού στον ΤΠ θα είναι µέχρι 600 ζεύγη µε επεκτάσεις αυτών
µέχρι 1.000 ζεύγη (σε πολλαπλάσια των 100 ζευγών) εφόσον πληροίται ο κανόνας αύξησης ζευγών
που ορίζεται παραπάνω και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ΤΠ. Κατ’ αναλογία ισχύουν και στην
περίπτωση της ΕΣ ότι και στην ΦΣ και ΣΣ για την µη βέλτιστη χρήση των πόρων (π.χ. χώρου και
ζευγών) από τους ΤΠ.
9.3.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΦΣ / ΣΣ / ΕΣ

Οι βασικές αρχές προσδιορισµού των διαθέσιµων χωρητικοτήτων είναι:
a) Η ικανοποίηση της υφιστάµενης (όπως αυτή προκύπτει από τα αιτήµατα των Τ.Π.) καθώς
και της µελλοντικής (όπως αυτή προκύπτει µε βάση τις προβλέψεις των Τ.Π.) ζήτησης των
Τ.Π.
b) Η αποδοτική χρήση των υποδοµών (υφισταµένων και νέων).
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c) Η επέκταση των σχετικών πόρων κατά το χρονικό σηµείο κάλυψης συγκεκριµένου
ποσοστού αυτών (βλέπε πιο κάτω).
Ο ΟΤΕ εγκαθιστά σε κάθε χώρο ΦΣ / ΣΣ / ΕΣ το µέγιστο αριθµό ικριωµάτων που µπορούν να
τοποθετηθούν µε βέλτιστη διάταξη των ικριωσειρών, HDF και ODF.
Ο αρχικός αριθµός των ζευγών που θα είναι τερµατισµένα στον ενδιάµεσο κατανεµητή για τους
χώρους ΦΣ & ΣΣ θα εξαρτάται από τη χωρητικότητα των Α/Κ ως ακολούθως:
•
•
•
•

9.4.

8000 για τα Α/Κ που εξυπηρετούν περισσότερους από 50001 ενεργούς συνδροµητές
(πλευρά δικτύου) και βήµα επέκτασης τουλάχιστον 5000 ζευγών,
5000 για τα Α/Κ που εξυπηρετούν µεταξύ 30001 και 50000 ενεργούς συνδροµητές (πλευρά
δικτύου) και βήµα επέκτασης τουλάχιστον 3000 ζευγών,
3000 ζεύγη για τους χώρους ΦΣ των Α/Κ που εξυπηρετούν µεταξύ 10001 και 30000
ενεργούς συνδροµητές (πλευρά δικτύου) και βήµα επέκτασης τουλάχιστον 2000 ζευγών,
1500 για τους χώρους ΦΣ των Α/Κ που εξυπηρετούν λιγότερους από 10000 ενεργούς
συνδροµητές (πλευρά δικτύου) και βήµα επέκτασης τουλάχιστον 1000 ζευγών.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ αξιοποιεί την υφιστάµενη χωρητικότητα του ΚΚΜ, µε σκοπό την ικανοποίηση της
υφιστάµενης, (µε βάση τα αιτήµατα των Τ.Π.) και της µελλοντικής (µε βάση τις υποβληθείσες
προβλέψεις) ζήτησης των Τ.Π. Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαθέσιµος χώρος στον ΚΚΜ δεν
επαρκεί, θα γίνονται, εφόσον ο χώρος το επιτρέπει και είναι τεχνικά εφικτό, οι σχετικές
προεκτάσεις ή συµπτύξεις, µε επιβάρυνση του / των Τ.Π. που επωφελούνται από τις σχετικές
ενέργειες.
9.5.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΕΣΚ

Η υπηρεσία σύνδεσης ζευγών ΕΣΚ µεταξύ σηµείου οριοθέτησης και ΚΚΜ τιµολογείται µε
σταθερή τιµή ανά 100 ζεύγη. Για τα σχετικά τέλη ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο
περί τελών του κεφαλαίου 4 - Οικονοµικοί Όροι.
9.6.

ΑΡΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΣΚ

Αρχικά ο Τ.Π. οφείλει να διερευνήσει µε τα συστήµατα εποπτείας και διαχείρισης που διαθέτει και
να εντοπίσει τη βλάβη. Στην περίπτωση που εντοπίζεται βλάβη σε τµήµα ευθύνης ΟΤΕ γίνεται
αναγγελία της βλάβης από τον Τ.Π.
Η αναγγελία της βλάβης γίνεται µε αποστολή «Εντύπου Αναγγελίας Βλάβης» (Ε.Α.Β.) στο Τµήµα
Υποστήριξης Λειτουργίας Παρόχων στο FAX: 210 6111593.
Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται 24 * 7 * 365.
Η αναγγελία που εισάγεται σε µη ΕΗ & ΕΩ, υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την επόµενη ΕΗ.
Με την αναγγελία της βλάβης, ο Τ.Π. θα παρέχει στον ΟΤΕ όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες
όπως συµπτώµατα βλάβης, µετρήσεις και ενέργειες που έχει ήδη πραγµατοποιήσει.
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9.7.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟΥ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ

Ο αρχικός αριθµός των ζευγών που θα είναι τερµατισµένα στον ΚΚΜ του ΟΤΕ για τους χώρους
ΦΣ / ΣΣ / ΕΣ περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 9.2 του παρόντος.
Τα καλώδια αυτά, τοποθετούνται σε κατάλληλου µεγέθους σχάρες κατά την όδευσή τους στο
εσωτερικό του κτιρίου µέχρι το χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης. Στο εσωτερικό του χώρου ΦΣ τα
καλώδια θα οδεύουν τακτοποιηµένα κάτω από το ψευδοδάπεδο (εκτός από τις θέσεις εισόδου
αυτών στο χώρο ΦΣ, όπου θα γίνεται συναρµογή ανάλογα µε την όδευση των εσχαρών εκτός του
χώρου αυτού µε τοποθέτηση, όπου απαιτείται, µικρού µήκους σχάρας από τη θέση εισόδου των
καλωδίων στο χώρο ΦΣ µέχρι το ψευδοδάπεδο).
Οι εσχάρες των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετικές από εκείνες
που χρησιµοποιούνται για την όδευση των καλωδίων εναλλασσόµενου και συνεχούς ρεύµατος (AC
& DC). Μεταξύ τους θα πρέπει να υφίσταται ικανή απόσταση προς αποφυγή προβληµάτων από
επαγωγικά ρεύµατα.
Η σύνδεση του ΕΣΚ, περιλαµβάνει και τις σχετικές µετρήσεις γαλβανικής συνέχειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.
10.1.

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΦΣ/ΣΣ/ΕΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙ

Σηµείο οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και των Τ.Π., ανά τύπο συνεγκατάστασης είναι
η µούφα (εκφυλισµένο σηµείο) της οπτικής ίνας στο ΦΥΠ / ΦΥΤΠ. Συγκεκριµένα:
o Η µούφα (εκφυλισµένο σηµείο) της οπτικής ίνας στο ΦΥΠ, στις περιπτώσεις ΦΣ και ΣΣ για
παροχή υπηρεσιών ενσύρµατου backhaul µε ίδια µέσα του Τ.Π.
o Η µούφα (εκφυλισµένο σηµείο) της οπτικής ίνας στο ΦΥΠ-καµπίνα στην περίπτωση ΦΣκαµπίνα σε ΑΚ ΟΤΕ για ενσύρµατο backhaul που παρέχεται από τον ΟΤΕ
Στην περίπτωση της ΦΣ-καµπίνας, όταν το ενσύρµατο backhaul παρέχεται µε ίδια µέσα του Τ.Π.
δεν υφίσταται σηµείο οριοθέτησης.
Ο ΟΤΕ συντηρεί τα ΚΟΙ µέχρι και του σηµείου οριοθέτησης αυτών.
10.2.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙ

Ο ΟΤΕ εγκαθιστά σε κάθε χώρο ΦΣ ODF για τον τερµατισµό των οπτικών ινών των ΚΟΙ. Αρχικά,
τερµατίζονται και οι 60 ίνες των καλωδίων, ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκτασης µε βήµα 60 ΚΟΙ
όταν το ποσοστό κατάληψης της εγκατεστηµένης υποδοµής υπερβεί το 70%.
10.3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΚΟΙ

Μέχρι την προσαρµογή των Π.Σ. ΟΤΕ η αίτηση σύνδεσης ΚΟΙ θα υποβάλλεται χειρόγραφα
σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία:
1. Η αίτηση για την παροχή ΚΟΙ, υποβάλλεται στο Π.Σ. ΟΤΕ από τα εξουσιοδοτηµένα προς
τούτο στελέχη του Τ.Π. Ο αριθµός των οπτικών ινών που αρχικά µπορεί να αιτηθεί ο Τ.Π.
πρέπει να είναι αντίστοιχος µε το υπό εγκατάσταση υλικό του και τις αναγκαίες εφεδρείες
ενώ δεν µπορεί να ξεπερνά τις δώδεκα (12) ίνες ΟΙ
2. Μετά από κατάλληλη τεκµηρίωση από τον Τ.Π. και συνεννόηση µε τον ΟΤΕ, ο Τ.Π.
δύναται να αιτηθεί µέχρι τέσσερις (4) επιπλέον οπτικές ίνες για κάλυψη µελλοντικών του
αναγκών.
3. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί το νωρίτερο πέντε (5) ΕΗ πριν την προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία υπογραφής του ΠΠΠ χώρου φυσικής συνεγκατάστασης. Σε περίπτωση
καθυστέρησης υπογραφής του ΠΠΠ, ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η
ηµεροµηνία υπογραφής του ΠΠΠ µείον πέντε (5) ΕΗ.
4. Ο Τ.Π. δύναται να αιτηθεί στον ΟΤΕ την παροχή των τοπογραφικών στοιχείων του ΦΥΠ.
Ο ΟΤΕ αποστέλλει στον Τ.Π. εντός πέντε (5) ΕΗ από την ηµεροµηνία υποβολής του
αιτήµατος, τα τοπογραφικά στοιχεία του ΦΥΠ. Απαραίτητη προϋπόθεση της υλοποίησης
της σύνδεσης ΚΟΙ είναι να έχει υπογραφεί το ΠΠΠ Φυσικής Συνεγκατάστασης.
Συνίσταται η κατάθεση του αιτήµατος ΚΟΙ στο Π.Σ. ΟΤΕ να γίνεται µόνο όταν ο Τ.Π. είναι
έτοιµος για τη σύνδεση. Σε διαφορετική περίπτωση ο Τ.Π. θα πρέπει να δηλώνει εγγράφως / µε
mail την ηµ/νία ετοιµότητας του για τη σύνδεση ΚΟΙ και η ηµεροµηνία ετοιµότητας θα
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αναγράφεται στο Π.Σ. ΟΤΕ µε παρόµοιο τρόπο όπως ορίζεται η ηµ/νία ετοιµότητας για την
υπηρεσία του ΕΣΚΤ στην ΑΣ (Παρ/µα 11). Σε περίπτωση που µεταβεί το συνεργείο ΟΤΕ για τις
εργασίες σύνδεσης ΚΟΙ και διαπιστωθεί ότι ο Τ.Π. δεν είναι έτοιµος στο φρεάτιο, τότε θα γίνεται
χρέωση του Τ.Π. µε το τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου για παράδοση υπηρεσιών ΚΟΙ. Ο
ΟΤΕ θα ενηµερώνει µε mail τον Τ.Π. για την άσκοπη µετάβαση του συνεργείου που συνεπάγεται
και την αντίστοιχη χρέωση καθώς και για το γεγονός ότι ο ΟΤΕ αναµένει από τον Τ.Π. να δηλώσει
εκ νέου την ηµ/νία ετοιµότητας.
10.4.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον Τ.Π πέντε (5) ΕΗ πριν από την προβλεπόµενη
ηµεροµηνία σύνδεσης (συγκόλλησης των οπτικών ινών)
Οι αρµόδιες Υπηρεσίες προβαίνουν σε σύνδεση (συγκόλληση) από τον ΟΤΕ των οπτικών ινών και
ταυτοποίηση των ινών και στο χώρο του Τ.Π.
Ο ΟΤΕ σε κάθε περίπτωση θα γνωστοποιεί την αποτύπωση των ζευγών στον Τ. Π.
Οι µετρήσεις που πραγµατοποιούνται από τον ΟΤΕ κατά τη συγκόλληση των οπτικών ινών ΟΤΕ Τ.Π. εντός του ΦΥΠ, γίνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της G.652.D κατά ITU - έκδοση 11ος /
2009.
Η πραγµατοποίηση και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, πιστοποιούνται µε την υπογραφή του
σχετικού ΠΠΠ.
Στο πεδίο µετρήσεων υπογράφεται το σχετικό ΠΠΠ (παράγραφος 10.8), από τους τεχνικούς ΟΤΕ
& Τ.Π..
10.5.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙ

Η υπηρεσία σύνδεσης ινών ΚΟΙ στο ΦΥΠ µεταξύ σηµείου οριοθέτησης και του Οπτικού
Κατανεµητή τιµολογείται ανά ζεύγος οπτικών ινών. Για τα σχετικά τέλη ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στην παράγραφο περί τελών του κεφαλαίου 4 - Οικονοµικοί Όροι.
10.6.

ΑΡΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙ

Αρχικά ο Τ.Π. οφείλει να διερευνήσει µε τα συστήµατα εποπτείας και διαχείρισης που διαθέτει και
να εντοπίσει τη βλάβη. Στην περίπτωση που εντοπίζεται βλάβη σε τµήµα ευθύνης ΟΤΕ γίνεται
αναγγελία της βλάβης από τον Τ.Π..
Η αναγγελία της βλάβης γίνεται µε αποστολή «Εντύπου Αναγγελίας Βλάβης» (Ε.Α.Β.) στο Τµήµα
Υποστήριξης Λειτουργίας Παρόχων στο FAX: 210 6111593. Εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα
αναγγελίας βλάβης µέσω κλήσης σε συγκεκριµένο αριθµό βλαβοληπτικού κέντρου (τηλέφωνο :
1303).
Η αναγγελία της βλάβης εισάγεται 24 * 7 * 365.
Η αναγγελία που εισάγεται σε µη ΕΗ & ΕΩ, υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την επόµενη ΕΗ.
Με την αναγγελία της βλάβης, ο Τ.Π. θα παρέχει στον ΟΤΕ όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες
όπως συµπτώµατα βλάβης, µετρήσεις και ενέργειες που έχει ήδη πραγµατοποιήσει.
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10.7.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕ ΚΟΙ

Στην κατασκευή του χώρου ΦΣ προβλέπεται η εγκατάσταση οπτικού κατανεµητή οριζόντιου τύπου
για εγκατάσταση σε ικρίωµα τυποποιηµένο κατά ETSI, µε απαρτία υλικού για τον τερµατισµό των
ινών του ΚΟΙ. Καθορίζεται το πλήθος των προς τερµατισµό ινών και ο τύπος του οπτικού
συνδέσµου. Οι ίνες του ΚΟΙ τερµατίζονται στον οπτικό κατανεµητή σε ειδικά σηµασµένο
οργανωτήρα ειδικά και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της παροχής ΤοΒ στον Τ.Π.
Το Καλώδιο Οπτικών Ινών οδηγείται,
οδηγείται κατά κανόνα διά µέσου του ψευδοδαπέδου ή µέσω
συστήµατος σχαρών, εκτός του χώρου ΦΣ και στη συνέχεια στο Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων
(ΦΥΠ), όπου κατασκευάζεται ο σύνδεσµος µε το ΚΟΙ του Τ.Π.
Οι σχάρες οδήγησης των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετικές από
εκείνες που χρησιµοποιούνται για την όδευση των καλωδίων εναλλασσόµενου και συνεχούς
ρεύµατος (AC & DC).
Η σύνδεση (το πλέξιµο στον οπτικό σύνδεσµο) του ΚΟΙ ιδιοκτησίας του ΟΤΕ µε το ΚΟΙ
ιδιοκτησίας του Τ.Π. εντός του ΦΥΠ,
ΦΥΠ υλοποιούνται από τον ΟΤΕ.
10.8.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΟΙ

Υπηρεσία:
Συνεγκατάσταση

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΟΙ
στο Α/Κ ……………………….
Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

µε

Φυσική

Τηλεπ. Πάροχος : ………………………………………………………….
Παραδοτέο

: (x) Οπτικές Ίνες από Οπτικό Κατανεµητή (ODF
ODF) µέχρι
επί της οδού ………………
Μήκος ΚΟΙ:
ΚΟΙ ….. ..

το ΦΥΠ,

Σύµφωνα µε την από …………. αίτησή σας για την Φυσική Συνεγκατάσταση και τη σύνδεση του
ΚΟΙ ιδιοκτησίας σας στο «Φρεάτιο
Φρεάτιο Υποδοχής ΠΑΡΟΧΩΝ», συνεργείο
νεργείο µας µετέβη στην ως άνω
διεύθυνση στις ............/......./2007 και :
1.
2.
3.

∆ιαπίστωσε την εγκατάσταση του ΚΟΙ από τον Οπτικό κατανεµητή µέχρι το «Φρεάτιο
Υποδοχής Παρόχων».
Συνέδεσε …… ζεύγη του ΚΟΙ µε το ΚΟΙ ιδιοκτησίας σας στο «Φρεάτιο Υποδοχής
Παρόχων» .
Πραγµατοποίησε τις παρακάτω αναλυτικές µετρήσεις των οπτικών ινών παρουσία
εκπροσώπου της εταιρίας σας.
σας

Οριο Ίνας ODF
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Μετά τα ανωτέρω, ο κος ……………….………………. παρέλαβε το ΚΟΙ για λογαριασµό της
εταιρίας σας.
ΓΙΑ ΤΟΝ Τ.Π.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ

Ονοµατεπώνυµο:

Ονοµατεπώνυµο:

Υπογραφή

Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤοΒ
11.1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΟΤΕ παρέχει την αιτηθείσα συνεγκατάσταση στα αστικά κέντρα που διαθέτει, πλην
περιπτώσεων όπου αντικειµενικοί λόγοι που αφορούν το τεχνικώς εφικτό ή την ανάγκη προστασίας
της ακεραιότητας του δικτύου ΟΤΕ δεν επιτρέπουν την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Ως
λόγοι απόρριψης αιτηµάτων Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης, δύνανται να προτείνονται από
τον ΟΤΕ αποκλειστικά οι ακόλουθοι:
•
•

∆ιατήρηση της ακεραιότητας δικτύου ΟΤΕ, µόνο κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης
Αδυναµία λήψης των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων των ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών Αρχών
και Νοµικών Προσώπων του ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, για την υλοποίηση των
απαιτούµενων εργασιών για την παροχή των υπηρεσιών συνεγκατάστασης, η οποία δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ.

Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω λόγοι οφείλουν να είναι αντικειµενικά αιτιολογηµένοι, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή των κανόνων του
Ανταγωνισµού σε Συµφωνίες πρόσβασης στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών [Access notice, (265/2,
22-8-1998, παρ. 91(ε)]
Σε περίπτωση κατά την οποία, o OTE δεν δύναται να παράσχει τον ανωτέρω τύπο
συνεγκατάστασης που αιτείται ο Τ.Π. για κάποιον από τους ανωτέρω περιοριστικά αναφερόµενους
λόγους, ο ΟΤΕ υποχρεούται όπως ενηµερώσει εγγράφως τον Τ.Π., αιτιολογώντας την άρνησή του
µε αναφορά στους συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η παροχή του
συγκεκριµένου τύπου συνεγκατάστασης, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία
κατάθεσης του σχετικού αιτήµατος. Η σχετική ενηµέρωση κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ εντός της
ίδιας προθεσµίας.
Ταυτόχρονα µε την κοινοποίηση των λόγων απόρριψης, ο ΟΤΕ οφείλει να προτείνει εναλλακτικό
τύπο συνεγκατάστασης, προκειµένου να ικανοποιήσει το αίτηµα του Τ.Π..
O Τ.Π. µπορεί να αιτείται οποτεδήποτε ΑΣ.
11.2.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΚΤ)

Το ΕΣΚΤ, ιδιοκτησίας ΟΤΕ, είναι κατά περίπτωση καλώδιο των 2400 ή των 1200 µεταλλικών
ζευγών και συνδέει τον ΚΚΜ µε το Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο - ΕΞΣΚ του Τ.Π. Στις
περιπτώσεις Αστικών Κέντρων τα οποία εξυπηρετούν λιγότερους από 5.000 ενεργούς συνδροµητές
και στα οποία ο Τ.Π. κατασκευάζει το φρεάτιο υποδοχής, κατόπιν αιτήµατος του Τ.Π., το ΕΣΚΤ
δύναται να είναι µικρότερης χωρητικότητας (π.χ. 600 ζευγών).
Το ΕΣΚΤ παρέχεται από τον ΟΤΕ, κατόπιν αιτήµατος του Τ.Π., και χρησιµοποιείται αποκλειστικά
ως φυσική (γαλβανική) προέκταση των τοπικών βρόχων, τους οποίους εκµισθώνει ο Τ.Π. για να
παρέχει µέσω αυτού υπηρεσίες Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και ως εκ τούτου
δεν δύναται να χρησιµοποιηθεί (εξ ολοκλήρου ή και µέρος της χωρητικότητας αυτού) για την
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παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. (π.χ. POTS, PRI - BRI ISDN,
Μισθωµένες γραµµές, κ.λ.π.).
Το ΕΣΚΤ από τον Κεντρικό Κατανεµητή Μικτονόµησης ΟΤΕ υπογειώνεται, έλκεται και
διοδεύεται µέσω των υφιστάµενων ή νέων σωληνώσεων για να οδηγηθεί εκτός κτιρίου στο Φρεάτιο
Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ) και ονοµάζεται Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο Τερµατισµού (ΕΣΚΤ)
για να διακρίνεται/αντιδιαστέλλεται από το συνδετικό καλώδιο (ΕΣΚ) που χρησιµοποιείται στη
ΦΣ, στην ΕΣ ή και την ΣΣ.
Η δροµολόγηση του ΕΣΚΤ από το σηµείο οριοθέτησης προς και εντός του χώρου ευθύνης ΟΤΕ
είναι στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ΟΤΕ. Τα απαιτούµενα καλώδια θα οδηγούνται στο ΦΥΠ
κατά τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες στο Αστικό Κέντρο ΟΤΕ
συνθήκες.
Το ΕΣΚΤ συνδέει τον ΚΚΜ µε το Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο - ΕΞΣΚ του Τ.Π.. Σε περίπτωση
Αστικών Κέντρων µε περισσότερους από 5.000 συνδροµητές, η σύνδεση του ΕΣΚΤ του ΟΤΕ µε το
ΕΞΣΚ του Τ.Π. πραγµατοποιείται στο φρεάτιο που κατασκευάζει ο ΟΤΕ (ΦΥΠ-ΟΤΕ). Σε
περίπτωση Αστικών Κέντρων µε λιγότερους από 5.000 συνδροµητές, η σύνδεση του ΕΣΚΤ του
ΟΤΕ µε το ΕΞΣΚ του Τ.Π. πραγµατοποιείται στο φρεάτιο που κατασκευάζει ο Τ.Π. (ΦΥΤΠ).
Ο ΟΤΕ θα παρέχει και θα συντηρεί τα ΕΣΚΤ σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
περιγράφονται στην παράγραφο 11.11 και τα χαρακτηριστικά ποιότητας που εφαρµόζει για τις
δικές του αντίστοιχες υπηρεσίες.
11.3.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ (ΕΞΣΚ)

Το ΕΞΣΚ χρησιµοποιείται για τη γεφύρωση του εξοπλισµού του Τ.Π., µε το ΕΣΚΤ. Η σχετική
σύνδεση (µούφα) πραγµατοποιείται εντός του ΦΥΠ/ΦΥΤΠ.
Ο Τ.Π. κατασκευάζει δικό του Εξωτερικό Συνδετικό καλώδιο (ΕΞΣΚ), το οποίο τερµατίζει στον
εξοπλισµό του, ο οποίος εγκαθίσταται από τον ίδιο πλησίον του Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ, όπου
επιθυµεί την συνεγκατάσταση. Ο Τ.Π. υποχρεούται να οδηγεί στο ΦΥΠµόνο τα ζεύγη καλωδίου
του ΕΞΣΚ τα οποία συνδέονται (µουφάρονται) µε το ΕΣΚΤ. Στην περίπτωση του ΦΥΤΠ δίνεται η
δυνατότητα στον Τ.Π. ο οποίος το έχει για αποκλειστική χρήση να οδηγεί καλώδιο ΕΞΣΚ το οποίο
δεν πρόκειται να συνδεθεί άµεσα.
Η προµήθεια και εγκατάσταση του ΕΞΣΚ γίνεται µε ευθύνη του Τ.Π.. Ο ΟΤΕ δεν φέρει ευθύνη για
τον τρόπο κατασκευής και τερµατισµού του ΕΞΣΚ καθώς και τυχόν προβλήµατα λειτουργίας που
οφείλονται σε αυτό.
Ο Τ.Π. οφείλει να παρέχει στους υπαλλήλους του ΟΤΕ κατάλληλη πρόσβαση στον χώρο
εγκατάστασης του εξοπλισµού όπου τερµατίζει το ΕΞΣΚ, προκειµένου αυτοί να προβούν σε έλεγχο
και δοκιµές ζευγών των ΕΣΚΤ, ή και σε περίπτωση βλάβης των συνδετικών καλωδίων. Σε
περίπτωση που είναι αναγκαία η πρόσβαση του ΟΤΕ στον χώρο του Τ.Π. όπου τερµατίζει το
ΕΞΣΚ, ο ΟΤΕ οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως (επιστολή, email ή fax) τον αντισυµβαλλόµενο του
εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, όχι µικρότερου των δύο (2) εργασίµων ηµερών,
κοινοποιώντας του το συγκεκριµένο λόγο για τον οποίο απαιτείται η πρόσβαση. Ο
προαναφερόµενος χρονικός περιορισµός δεν ισχύει σε περίπτωση διαδικασιών άρσης βλάβης, στις
οποίες ο ΟΤΕ πρέπει να έχει άµεση πρόσβαση στον χώρο του Τ.Π.. Σε αυτή την περίπτωση ο ΟΤΕ
ειδοποιεί τον Τ.Π. τουλάχιστον δύο ώρες πριν µε e-mail ή/και fax για την επικείµενη επίσκεψη.
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11.4.

ΣΗΜΕΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Στην Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση, ως σηµείο οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και
των Τ.Π. και καλωδίου (χάλκινα – οπτικά) ορίζεται η µούφα (εκφυλισµένο σηµείο) του ΕΣΚΤ –
ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ / ΦΥΤΠ.
Ο ΟΤΕ συντηρεί τα συνδετικά καλώδια µέχρι και του σηµείου οριοθέτησης αυτών.
11.5.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στην περίπτωση της Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης είναι απαραίτητη η εκπόνηση δύο (2)
τεχνικών µελετών.
A. Η µία τεχνική µελέτη αφορά στην κατασκευή του ΦΥΠ-ΟΤΕ/ΦΥΤΠ σύµφωνα µε τις
εκάστοτε προδιαγραφές, την τοποθέτηση εσωτερικού συνδετικού καλωδίου (ΕΣΚΤ) και την
επέκταση/επαύξησή τους. Η εν λόγω Τεχνική Μελέτη περιλαµβάνει µεταξύ άλλων
σχηµατικό σχεδιάγραµµα θέσης και κατασκευής του ΦΥΠ µε ένδειξη της εισόδου που θα
χρησιµοποιήσει ο Τ.Π. και αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών
κατασκευής.
B. Η δεύτερη τεχνική µελέτη, αφορά στη σύνδεση του εξωτερικού συνδετικού καλωδίου
(ΕΞΣΚ) ιδιοκτησίας Τ.Π. µε το εσωτερικό συνδετικό καλώδιο τερµατισµού (ΕΣΚΤ) του
ΟΤΕ σε σύνδεσµο εντός του ΦΥΠ/ΦΥΤΠ.
11.6. ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΞΣΚ ΣΕ ΕΣΚΤ ΣΕ ΦΥΠ/
ΦΥΤΠ
A. Σε περιπτώσεις Αστικών Κέντρων του ΟΤΕ µε περισσότερους από 5.000 συνδροµητές, ο
ΟΤΕ κατασκευάζει Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ-ΟΤΕ), το οποίο συνδέει µε
σωλήνωση µε την υφιστάµενη δική του υποδοµή, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα
εγκατάστασης καλωδίων (ΕΣΚΤ του ΟΤΕ) στη διαδροµή από το ΦΥΠ-ΟΤΕ µέχρι το ΚΚΜ,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 11.7. Η χρέωση του Τ.Π. θα γίνεται µε τη
διαδικασία παρεχόµενης υπηρεσίας, ανάλογα µε τη χωρητικότητα (αριθµό ζευγών) των
καλωδίων που συνδέονται.
Για την ευκολότερη σύνδεση των ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ-ΟΤΕ, αυτό κατασκευάζεται όπου είναι
δυνατό σε διασταύρωση πλησίον του Α/Κ και είναι ανάλογου τύπου µε αυτό που
περιγράφεται στο σχετικό σχήµα στην παράγραφο 11.7.
B. Σε περιπτώσεις Αστικών Κέντρων του ΟΤΕ µε λιγότερους από 5.000 συνδροµητές, ο Τ.Π.
κατασκευάζει «καταληκτικό φρεάτιο» (ΦΥΤΠ), κατάλληλου µεγέθους και προδιαγραφών
σε θέση γειτονική µε το σηµείο σύνδεσης µε τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ. Η συγκεκριµένη
θέση κατασκευής του ΦΥΤΠ θα υποδεικνύεται κατόπιν αυτοψίας που πραγµατοποιείται
από τεχνικούς του Παρόχου και του ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο
11.8.
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Εντός του φρεατίου αυτού, αποκλειστικής κατοχής και χρήσης του συγκεκριµένου Τ.Π.,
πραγµατοποιείται η διασύνδεση του ΕΣΚΤ µε το ΕΞΣΚ του Τ.Π..
Η σωλήνωση που συνδέει το ΦΥΤΠ µε τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ κατασκευάζεται από
τον ΟΤΕ.
Στην περίπτωση που κάποιος τρίτος Τ.Π. αιτηθεί Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση στο
ίδιο κέντρο, δύναται να χρησιµοποιηθεί το ίδιο ΦΥΤΠ κατόπιν σχετικής εµπορικής
συµφωνίας µεταξύ του Τ.Π. και του τρίτου Τ.Π. Στην περίπτωση αυτή οι Τ.Π.
υποχρεούνται να ενηµερώσουν εγγράφως τον ΟΤΕ για την κοινή χρήση του υπάρχοντος
ΦΥΤΠ. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να οδηγήσει ΕΣΚΤ για τις ανάγκες του νέου Τ.Π,. να
υλοποιήσει τις απαραίτητες συνδέσεις εντός του ΦΥΤΠ .
Σε κάθε περίπτωση που ο Τ.Π. αιτείται την αρχική παροχή ή επαύξηση ζευγών ΕΣΚΤ,
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 11.8.
Η χρέωση των Τ.Π. θα γίνεται µε τη διαδικασία παρεχόµενης υπηρεσίας, ανάλογα µε τη
χωρητικότητα (αριθµό ζευγών) των καλωδίων που συνδέονται.
11.7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ ΣΕ ΦΥΠ/
ΦΥΤΠ
Το ΕΞΣΚ του Τ.Π. τερµατίζεται και συνδέεται µε το ΕΣΚΤ του ΟΤΕ µέσω του ΦΥΠ/ΦΥΤΠ ως
ακολούθως: Ο ΟΤΕ εγκαθιστά µεταξύ του ΦΥΠ/ΦΥΤΠ και του ΚΚΜ το ΕΣΚΤ. Το ΕΣΚΤ
τερµατίζεται στην κατακόρυφη πλευρά του ΚΚΜ. Το ΕΞΣΚ του Τ.Π. συνδέεται µε το ΕΣΚΤ µε
ένα διακλαδωτικό σύνδεσµο (µούφα). Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένα «εκφυλισµένο» σηµείο
οριοθέτησης που βρίσκεται εντός του συνδέσµου στο ΦΥΠ/ΦΥΤΠ. Τα παραπάνω αποτυπώνονται
στο ακόλουθο σχήµα:

Σε κάθε νέο ΕΣΚΤ που παραδίδεται, το πρώτο ζευγάρι θα µένει ελεύθερο, προκειµένου να
χρησιµοποιείται για δοκιµές.
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11.8.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΣΚΤ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ

Ο ΟΤΕ παρέχει, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, πληροφορίες διαθέσιµων πόρων σχετικές µε τα υπάρχοντα
ΦΥΠ-ΟΤΕ (π.χ. διαθεσιµότητα οπών εισόδου καλωδίων, διαθεσιµότητα ζευγών ΕΣΚΤ, κλπ.).
11.8.1. ∆ιαδικασία παροχής νέου ΕΣΚΤ και κατασκευή ΦΥΠ-ΟΤΕ
περισσότερους από 5.000 συνδροµητές)

(ΑΚ µε

Ο Τ.Π. υποβάλει µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αίτηµα παροχής ζευγών ΕΣΚΤ. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει διαθέσιµο ΦΥΠ-ΟΤΕ στο συγκεκριµένο αστικό κέντρο ή το υπάρχον ΦΥΠ-ΟΤΕ δεν
διαθέτει τους απαραίτητους πόρους (π.χ. χώρο, οπές εισαγωγής κ.λ.π.) για να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες του αιτήµατος του Τ.Π. και εφόσον το Α/Κ εξυπηρετεί περισσότερους από 5.000
συνδροµητές ο ΟΤΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση κατασκευής κοινού φρεατίου υποδοχής (ΦΥΠΟΤΕ).
Εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης του
αιτήµατος από τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να συντάξει τις τεχνικές µελέτες που
αναφέρονται στην παράγραφο 11.5 και να τις κοινοποιήσει εγγράφως στον Τ.Π., ενηµερώνοντας
παράλληλα το Π.Σ. ΟΤΕ για τη σχετική αποστολή. Σε περίπτωση καθυστέρησης της υποβολής της
σχετικής µελέτης από τον ΟΤΕ, οι µέρες καθυστέρησης προσµετρούνται στους χρόνους παράδοσης
ΕΣΚΤ.
Ο ΟΤΕ κατασκευάζει το ΦΥΠ-ΟΤΕ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που εµφανίζονται στην τεχνική
µελέτη και ειδοποιεί µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ ή εγγράφως τον Τ.Π. ώστε ο τελευταίος να υλοποιήσει τις
εργασίες όδευσης του ΕΞΣΚ µέσω της υποδειχθείσας από τον ΟΤΕ οπής εισαγωγής εντός του
ΦΥΠ-ΟΤΕ. Η προαναφερθείσα ειδοποίηση γίνεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες
πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία περάτωσης των εργασιών όπως αυτή αναφέρεται στο
Παράρτηµα 15 – SLA Συνεγκαταστάσεων της παρούσας. Ο Τ.Π. υποχρεούται το αργότερο εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ανωτέρω ειδοποίηση να έχει ολοκληρώσει τις απαιτούµενες
εργασίες όδευσης του ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ-ΟΤΕ (οπότε η ηµεροµηνία αυτή θεωρείται ως η
ηµεροµηνία ετοιµότητας του Τ.Π.) εκτός εάν αντικειµενικοί λόγοι όπως καθυστέρηση εξασφάλισης
των απαιτούµενων αδειών από τις δηµοτικές-δηµόσιες αρχές, δεν επιτρέπουν την κατασκευή της
όδευσης εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος. Σε αυτή την περίπτωση το χρονικό διάστηµα
από την παρέλευση των 5 ΕΗ έως την ενηµέρωση του Τ.Π. µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
ότι ολοκλήρωσε τις εργασίες όδευσης θα λογίζεται ως ανενεργός χρόνος.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την σύνδεση των ζευγών ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ, όπως αυτή περιγράφεται
στην σχετική τεχνική µελέτη. Ο ΟΤΕ κατά τη σύνδεση του ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ πραγµατοποιεί σε
συνεργασία µε τον τεχνικό του Παρόχου την ταυτοποίηση (κουδούνισµα) των ζευγών από τον ΓΚΟ
εώς την καµπίνα του Παρόχου, καθένας στα όρια ευθύνης του. Σε περίπτωση που µεταβεί το
συνεργείο ΟΤΕ για τις εργασίες σύνδεσης ΕΣΚΤ και διαπιστωθεί ότι ο Τ.Π. δεν είναι έτοιµος στο
φρεάτιο, τότε θα γίνεται χρέωση του Τ.Π. µε το τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου για
παράδοση υπηρεσιών ΕΣΚΤ και ο Τ.Π. θα δηλώνει εκ νέου την ηµ/νία ετοιµότητας. Το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί από την αρχική ηµ/νία ετοιµότητας µέχρι και την τελική ηµ/νία
ετοιµότητας αποτελεί ανενεργό χρόνο µε την προυπόθεση ότι η µετάβαση του συνεργείου του ΟΤΕ
θα πραγµατοποιηθεί εντός των 10ΕΗ. Στην περίπτωση που η µετάβαση του συνεργείου του ΟΤΕ
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πραγµατοποιηθεί καθυστερηµένα (µετά τις 10ΕΗ) µε υπαιτιότητα ΟΤΕ και διαπιστωθεί ότι ο Τ.Π.
δεν είναι έτοιµος στο φρεάτιο, το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµ/νία διαπίστωσης της
µη ετοιµότητας µέχρι και την τελική ηµ/νία ετοιµότητας αποτελεί ανενεργό χρόνο.
11.8.2. ∆ιαδικασία παροχής νέου ΕΣΚΤ και κατασκευή ΦΥΤΠ (ΑΚ µε λιγότερους από
5000 συνδροµητές)
Σε περίπτωση που ο Τ.Π. υποβάλλει αίτηµα παροχής ζευγών ΕΣΚΤ σε αστικό κέντρο που
εξυπηρετεί λιγότερους από 5.000 συνδροµητές, το Π.Σ. ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τ.Π. ότι το φρεάτιο
υποδοχής (ΦΥΤΠ) πρέπει να το κατασκευάσει ο ίδιος ο Τ.Π..
Μετά την κατάθεση του αιτήµατος από τον Τ.Π. στο Π.Σ., η αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του ΟΤΕ,
εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) εργασίµων ηµερών, καλεί εγγράφως τον Τ.Π. για να ορίσει
ηµεροµηνία αυτοψίας για τον καθορισµό της θέσης του ΦΥΤΠ, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο
από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάθεσης του αιτήµατος από τον Τ.Π. στο
Π.Σ. ΟΤΕ. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η ανωτέρω αυτοψία για τον από κοινού καθορισµό της
θέσης του ΦΥΤΠ. Σε κάθε περίπτωση, η θέση του ΦΥΤΠ θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν
πλησιέστερα στα σχετικά φρεάτια εισαγωγής του ΟΤΕ (ή σε παρόµοιες εγκαταστάσεις όπου δεν
υπάρχουν σχετικά φρεάτια) ούτως ώστε να απαιτούνται όσο το δυνατό λιγότερες εργασίες
σύνδεσης του ΕΞΣΚ µε το ΕΣΚΤ.
Κατά την επί τόπου αυτοψία οι εκπρόσωποι του ΟΤΕ και του Τ.Π. συντάσσουν – συµπληρώνουν
επί τόπου σε τυποποιηµένο έντυπο, σύντοµο πρακτικό της ανωτέρω συνεργασίας το οποίο
υπογράφεται από κοινού από τους εκπροσώπους των δύο πλευρών, στο οποίο σηµειώνονται (µε
σκαριφηµατικό τρόπο) η θέση του ΦΥΤΠ και τα ποσοτικά και άλλα απαραίτητα στοιχεία. Εντός
χρονικού διαστήµατος δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης του αιτήµατος
από τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να κοινοποιήσει εγγράφως στον Τ.Π. σχετική τεχνική
µελέτη, ενηµερώνοντας παράλληλα το Π.Σ. ΟΤΕ για τη σχετική αποστολή. Σε περίπτωση
καθυστέρησης της υποβολής της σχετικής µελέτης από τον ΟΤΕ, οι µέρες καθυστέρησης
προσµετρούνται στους χρόνους παράδοσης ΕΣΚΤ. Η τεχνική µελέτη περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο
τις προδιαγραφές που οφείλει να ικανοποιεί το συγκεκριµένο ΦΥΤΠ καθώς και τη θέση αυτού. Οι
προδιαγραφές του ΦΥΤΠ σχετίζονται µε τις προδιαγραφές που αφορούν τη σύνδεση µε το ΕΣΚΤ.
Σε καµία περίπτωση ο ΟΤΕ δεν δύναται να υποχρεώνει τον Τ.Π. σε κατασκευή ΦΥΤΠ
προκειµένου να είναι εφικτή η συνεγκατάσταση στο εν λόγω ΦΥΤΠ και δεύτερου Τ.Π..
Ο Τ.Π. κατασκευάζει το ΦΥΤΠ και ενηµερώνει τον ΟΤΕ για την οριστική θέση κατασκευής του
ΦΥΤΠ µε τοπογραφικό σχέδιο θέσης (σκαρίφηµα). Ο Τ.Π. εισάγει στο Π.Σ. ΟΤΕ τις παραµέτρους
του κατασκευασµένου ΦΥΤΠ. Με την παραλαβή του τοπογραφικού σχεδίου θέσης (σκαρίφηµα) ο
ΟΤΕ υλοποιεί την όδευση του νέου ΕΣΚΤ στο ΦΥΤΠ και πραγµατοποιεί την σύνδεση των ζευγών
ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ, όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική τεχνική µελέτη και σύµφωνα µε τους χρόνους
που προβλέπονται στο Παράρτηµα SLA Συνεγκαταστάσεων της παρούσας. Σε περίπτωση που
µεταβεί το συνεργείο ΟΤΕ για τις εργασίες σύνδεσης ΕΣΚΤ και διαπιστωθεί ότι ο Τ.Π. δεν είναι
έτοιµος στο φρεάτιο, τότε θα γίνεται χρέωση του Τ.Π. µε το τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου
για παράδοση υπηρεσιών ΕΣΚΤ και ο Τ.Π. θα δηλώνει εκ νέου την ηµ/νία ετοιµότητας. Το
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χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµ/νία διαπίστωσης της µη ετοιµότητας του Τ.Π. µέχρι
και την τελική ηµ/νία ετοιµότητας αποτελεί ανενεργό χρόνο. Ο πραγµατικός χρόνος παράδοσης του
νέου ΕΣΚΤ εκκινεί από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την οποία ο Τ.Π. ενηµερώνει γραπτώς
τον ΟΤΕ για την ολοκλήρωση κατασκευής του ΦΥΤΠ και εισάγει τις παραµέτρους του ΦΥΤΠ στο
Π.Σ.. Ο ΟΤΕ κατά τη σύνδεση του ΕΞΣΚ στο ΦΥΤΠ πραγµατοποιεί µε δικό του συνεργείο την
ταυτοποίηση (κουδούνισµα) των ζευγών και στον χώρο του Τ.Π., στον οποίο ο τερµατισµός του
ΕΞΣΚ έχει γίνει από τον Τ.Π..
11.8.3. ∆ιαδικασία παροχής ζευγών ΕΣΚΤ σε υπάρχον ΦΥΠ/ΦΥΤΠ
Όσον αφορά τη διαδικασία παροχής ζευγών ΕΣΚΤ σε υπάρχον ΦΥΠ είναι κοινή και για τους δύο
τύπους ΦΥΠ (ΦΥΠ-ΟΤΕ και ΦΥΤΠ). Ο Τ.Π. υποβάλλει µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αίτηµα παροχής
ζευγών ΕΣΚΤ.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα ζευγάρια στο υπάρχον ΕΣΚΤ ώστε να ικανοποιηθεί
το αίτηµα κατασκευάζεται νέο ΕΣΚΤ από τον ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
Εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης
του αιτήµατος από τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ, ο ΟΤΕ οφείλει να συντάξει την τεχνική µελέτη
που αφορά την σύνδεση ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ όπως αναφέρεται στην παράγραφο 11.5 και να την
κοινοποιήσει εγγράφως στον Τ.Π., ενηµερώνοντας παράλληλα το Π.Σ. ΟΤΕ για τη σχετική
αποστολή. Σε περίπτωση καθυστέρησης της υποβολής της σχετικής µελέτης από τον ΟΤΕ
οι µέρες καθυστέρησης προσµετρούνται στους χρόνους παράδοσης ΕΣΚΤ.
II.
Ο ΟΤΕ υλοποιεί την όδευση του νέου ΕΣΚΤ στο ΦΥΠ και πραγµατοποιεί την σύνδεση των
ζευγών ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ, όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική τεχνική µελέτη και σύµφωνα
µε τους χρόνους που προβλέπονται στο Παράρτηµα SLA ΕΣΚΤ-ΕΞΣΚ.
III.
Στην περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιµα ζεύγη στο ΕΣΚΤ, ο ΟΤΕ πραγµατοποιεί τις
εργασίες σύνδεσης ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ εντός προθεσµίας που προβλέπεται στο Παράρτηµα 15–
SLA Συνεγκαταστάσεων της παρούσας. Σε περίπτωση που µεταβεί το συνεργείο ΟΤΕ για
τις εργασίες σύνδεσης ΕΣΚΤ και διαπιστωθεί ότι ο Τ.Π. δεν είναι έτοιµος στο φρεάτιο, τότε
θα γίνεται χρέωση του Τ.Π. µε το τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου για παράδοση
υπηρεσιών ΕΣΚΤ και ο Τ.Π. θα δηλώνει εκ νέου την ηµ/νία ετοιµότητας. Στην περίπτωση
που ο Τ.Π. δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες όδευσης του ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ (ΦΥΠ-ΟΤΕ ή
ΦΥΤΠ) ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών θεωρείται ανενεργός χρόνος για τον ΟΤΕ και
ο πραγµατικός χρόνος σύνδεσης ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ εκκινεί από την επόµενη ΕΗ της
ηµεροµηνίας που ο Τ.Π. ενηµερώνει γραπτώς τον ΟΤΕ ότι έχει ολοκληρώσει τις
απαιτούµενες εργασίες για τις συνδέσεις ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο ΟΤΕ κατά τη σύνδεση του ΕΞΣΚ στο ΦΥΤΠ πραγµατοποιεί σε
συνεργασία µε τον τεχνικό του Παρόχου την ταυτοποίηση (κουδούνισµα) των ζευγών από τον ΓΚΟ
εώς την καµπίνα του Παρόχου, καθένας στα όρια ευθύνης του.
I.

11.9.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΥΠ-ΟΤΕ / ΦΥΤΠ ΚΑΙ ΕΣΚΤ

Βασικές αρχές του προσδιορισµού των διαθέσιµων χωρητικοτήτων είναι:
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•

•

Η ικανοποίηση της υφιστάµενης (όπως αυτή προκύπτει από τα αιτήµατα των Τ.Π.) καθώς
και της µελλοντικής (όπως αυτή προκύπτει µε βάση τις προβλέψεις των Τ. Π.) ζήτησης των
T.Π..
Η αποδοτική χρήση των υποδοµών (υφισταµένων και νέων).

Η επέκταση των σχετικών πόρων κατά το χρονικό σηµείο κάλυψης συγκεκριµένου ποσοστού
αυτών (βλέπε πιο κάτω)
Το ΦΥΠ-ΟΤΕ κατασκευάζεται µε τυπική δυνατότητα υποδοχής τεσσάρων (4) τουλάχιστον
καλωδίων ΕΣΚΤ των 1.200 ζευγών χαλκού το καθένα.
Εάν ο αριθµός των ενδιαφερόµενων Τ.Π. υπερβαίνει εξ’ αρχής την δυναµικότητα του ΦΥΠ-ΟΤΕ,
όπως αυτή αποτυπώθηκε στην εκπονηθείσα τεχνική µελέτη συνεγκατάστασης, τότε ο ΟΤΕ
υποχρεούται να κατασκευάσει και νέο ΦΥΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 11.8.
Το πρώτο ΕΣΚΤ που εγκαθιστά ο ΟΤΕ είναι 2400 ζευγών για Αστικά Κέντρα που εξυπηρετούν
περισσότερους από 30.000 συνδροµητές και 1200 ζευγών στα µικρότερα Αστικά Κέντρα. Σε
περίπτωση µικρού αριθµού διαθέσιµων οπών / σωληνώσεων, θα κατασκευάζεται εξαρχής ΕΣΚΤ
χωρητικότητας 2400 ζευγών. Ο ΟΤΕ οφείλει να µεριµνά για την έγκαιρη τοποθέτηση καλωδίων
ανάλογα µε τη ζήτηση, έτσι ώστε η παροχή ζευγών στον Τ.Π. να γίνεται έγκαιρα. Ανεξάρτητα από
τα ανωτέρω, ο ΟΤΕ ενηµερώνει τους Τ.Π. σχετικά µε τις διαθέσιµες χωρητικότητες των ΦΥΠ-ΟΤΕ
και των ΕΣΚΤ, καθώς και το ποσοστό κατάληψής τους, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ.
Ο ΟΤΕ διαθέτει στον Τ.Π. στην αρχή της εγκατάστασής του σε νέο ΦΥΠ-ΟΤΕ / ΦΥΤΠ 600 ζεύγη
χαλκού από το ΕΣΚΤ εκτός αν ο Τ.Π. αιτηθεί λιγότερα ή το πλήθος των αιτήσεων για ζεύγη σε
συνδυασµό µε την υφιστάµενη χωρητικότητα του ΕΣΚΤ δεν το επιτρέπουν. Προκειµένου να
εξασφαλιστεί η ορθολογική χρήση των ζευγών ΕΣΚΤ και των φρεατίων, µε την εξάντλησή του
50% της αρχικής παροχής ή σε περίπτωση όπου συµβαίνουν ένα από τα παρακάτω:
•
•

τα ελεύθερα ζεύγη του Τ.Π. φτάσουν στο 50% των ζευγών του τελευταίου αιτήµατος
επαύξησης ζευγών, ή
τα ελεύθερα ζεύγη του Τ.Π. είναι λιγότερα από 200,

ο Τ.Π., εάν το επιθυµεί, µπορεί να αιτείται από τον ΟΤΕ την διάθεση επιπλέον ζευγών, µε βήµα
διάθεσης πολλαπλάσιο των 200 ζευγών και µέχρι 1200 ζεύγη. Σε Α/Κ µε λιγότερους από 5000
συνδροµητές ο Τ.Π. µπορεί να αιτείται τη διάθεση επιπλέον ζευγών µε βήµα διάθεσης 200, 400,
600, 800.
Εάν λόγω χρήσης των εγκατεστηµένων ΕΣΚΤ (συνολικά τυπικής χωρητικότητας 4800 ζευγών) στο
ΦΥΠ-ΟΤΕ, απαιτηθεί επιπλέον εγκατάσταση ΕΣΚΤ, τότε ο ΟΤΕ κατασκευάζει δεύτερο ΦΥΠΟΤΕ, στη γειτνίαση του υπάρχοντος ΦΥΠ-ΟΤΕ, µε αντίστοιχη χωρητικότητα.
11.10. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Η σύνδεση του ΕΣΚΤ, περιλαµβάνει και τις σχετικές µετρήσεις γαλβανικής συνέχειας.
Στην περίπτωση τερµατισµού του ΕΣΚΤ στο ΦΥΠ, εάν προκύψουν διαφορές κατά την
αντιστοίχιση των ζευγών του καλωδίου, οι οποίες εντοπισθούν στο τµήµα του ΕΞΣΚ θα
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γνωστοποιούνται στον Τ.Π. ο οποίος θα αναλαµβάνει την άρση τους. Σε περίπτωση που αυτές
αφορούν το ΕΣΚΤ η άρση τους θα γίνεται από τον ΟΤΕ.
Ο ΟΤΕ σε κάθε περίπτωση θα γνωστοποιεί την αποτύπωση των ζευγών στον Τ.Π..
11.11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ ΣΕ ΦΥΠ
Οι τεχνικές προδιαγραφές του Φρεατίου Υποδοχής Παρόχων για κοινή χρήση από τον Τ.Π. και τον
ΟΤΕ περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
•

•
•
•
•

Τυποποιηµένο φρεάτιο, κυριότητας- ευθύνης ΟΤΕ, που κατασκευάζεται σε κοινόχρηστο
χώρο, πλησίον του Α/Κ ΟΤΕ, συνήθως τύπου, ΦI ή ΦΙΑ, διακλαδώσεως µε πιθανή
στεγανοποίηση εφόσον κριθεί αναγκαίο
Τυπική δυνατότητα διαχείρισης 4Χ1200’’=4800’’ που µπορεί να αυξοµειωθεί για λόγους
τεχνικούς ή εργονοµικούς
Κατασκευή συνδέσµων συνήθως διακλαδωτικών µεταξύ ΕΣΚΤ & ΕΞΣΚ
Κατασκευή κατάλληλης υποδοµής (µπούκα) για υποδοχή ΕΞΣΚ
Κατασκευή κατάλληλης υποδοµής για υποδοχή ΕΣΚΤ για σύνδεση µε Φρεάτιο Εισαγωγής
ή τους χώρους τερµατισµού καλωδίων ΟΤΕ. Τυπική πρόταση 4 * Φ100 & 3 * Φ50 (για
καλώδιο οπτικών ινών).

Όσον αφορά τις εργασίες κατασκευής ΦΥΠ και τοποθέτησης ΕΣΚΤ αυτές περιλαµβάνουν όσον
αφορά τα χωµατουργικά:
•
•
•
•
•
•

Ερευνητικές τοµές – Χάραξη
Εκσκαφή
Ξυλότυπος – Τοποθέτηση οπλισµού (πυθµένας, τοιχία, οροφή)
Σκυροδέτηση
Ξεκαλούπωµα
Στεγανοποίηση (εσωτερικά) εάν απαιτείται

Όσον αφορά τις εργασίες κατασκευής ΦΥΠ και τοποθέτησης ΕΣΚΤ αυτές περιλαµβάνουν όσον
αφορά τα δικτυακά:
•
•
•

Τράβηγµα καλωδίου
Τερµατισµός στο Γενικό Κατανεµητή
Στεγανοποίηση

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τον τερµατισµό του ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ, απαιτούν:
•
•
•

Συµβατότητα µε υλικά (προδιαγραφές) ΟΤΕ
Χωρητικότητα ≤1200’’ (ο αριθµός ζευγών που τερµατίζει o Τ.Π. στο ΦΥΠ συµφωνείται µε
τον ΟΤΕ)
Υπόδειξη του σηµείου εισαγωγής (µπούκα) στο ΦΥΠ από τον ΟΤΕ
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•
•
•
•

Πλέξιµο των ζευγών του ΕΞΣΚ στη µούφα του ΦΥΠ από τον ΟΤΕ
Air blocking
Μετρήσεις ποιότητας
Τοποθετήσεις οριολωρίδων στο Kεντρικό Κατανεµητή Μικτονόµησης

11.12. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στην περίπτωση που το ΕΣΚΤ ή το ΦΥΠ καταστραφεί/ούν εξ’ ολοκλήρου ή µερικώς, - και η
καταστροφή δεν οφείλεται σε ελάττωµα της ύλης ή της αρχικής κατασκευής αυτού/ών,- παρά σε
απρόβλεπτα ή/και ανεξέλεγκτα γεγονότα, πληρούντα την έννοια της Ανωτέρας Βίας, ώστε να
καταστεί/ούν ολοκληρωτικά ακατάλληλο/α για τη συµφωνηµένη χρήση του/τους από τον Τ.Π.,
τότε ο ΟΤΕ ή ο Τ.Π. µπορεί να επιλέξει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την επέλευση της
ανωτέρω καταστροφής, να τερµατίσει τη µεταξύ τους σύµβαση για την παροχή της εν λόγω
υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Ανωτέρας βίας του Κεφαλαίου 3 (Γενικοί
Όροι) της παρούσας.
Εάν οποιοδήποτε από τα δύο συµβαλλόµενα ΜΕΡΗ προβεί σε τέτοια επιλογή και τη
γνωστοποιήσει στο άλλο ΜΕΡΟΣ εγγράφως, τότε αµφότερα τα ΜΕΡΗ απαλλάσσονται πάσης
υποχρεώσεως απορρέουσας από τη µεταξύ τους ισχύουσα σύµβαση.
Εάν το ΕΣΚΤ ή το ΦΥΠ ή και τα δύο, υποστούν µικρότερες ζηµιές και δεν καταστούν
ολοκληρωτικά ακατάλληλα για τη χρήση που έχει επιτραπεί στον Τ.Π. ή εάν υποστούν ζηµιές, µε
συνέπεια να εµποδίζεται η παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας από τον ΟΤΕ ή τον Τ.Π., ο ΟΤΕ
αναλαµβάνει να προχωρήσει αµέσως στην επισκευή των ζηµιών (µε εξαίρεση βελτιώσεις που
αφορούν ιδιοκτησία του ΟΤΕ εκτός εάν οι µη επισκευάσιµες από τον ΟΤΕ ζηµιές της ιδιοκτησίας
του παρεµποδίζουν τον Τ.Π. στην παροχή της υπηρεσίας), µε επιβάρυνση του Τ.Π. µε το
αναλογούν κόστος αποκατάστασης των ζηµιών.
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11.13. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΕΣΚΤ ΣΕ ΦΥΠ-ΟΤΕ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΕΣΚΤ
στο Α/Κ ……………………….
Υπηρεσία
: Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο
µε Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση
Τηλεπ. Τ.Π. : ………………………………………………………….
Παραδοτέο
: Σε ΦΥΠ
επί της οδού ………………………
: Καλώδιο *
΄΄, διατοµής 0,4
: Οριολωρίδα 100
512
ζευγών στον Γεν. Κατανεµητή
Υφιστάµενο τµήµα : ………µέτρα (Μήκος καλωδίου από Κεν. Κατανεµητή Μικτονόµησης έως
ΦΥΠ)
Εντολή έργου
:
Σύµφωνα µε την από …………. αίτησή σας για την Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση και τη
σύνδεση του ΕΞΣΚ ιδιοκτησίας σας στο «Φρεάτιο Υποδοχής ΠΑΡΟΧΩΝ», συνεργείο µας µετέβη
στην ως άνω διεύθυνση στις .............................. και :
4.

Ολοκλήρωσε την κατασκευή του Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου Τερµατισµού µέχρι το
«φρεάτιο Υποδοχής ΠΑΡΟΧΩΝ».
5.
Συνέδεσε …… ζεύγη του ΕΣΚΤ µε το ΕΞΣΚ ιδιοκτησίας σας στο «φρεάτιο Υποδοχής
ΠΑΡΟΧΩΝ» .
6.
Πραγµατοποίησε τις απαιτούµενες µετρήσεις γαλβανικής συνέχειας των συνεστραµµένων
ζευγών χαλκού του ΕΣΚΤ
7.
Πραγµατοποίησε τις απαιτούµενες δοκιµές (κουδουνισµούς) του ΕΞΣΚ στον Ενδιάµεσο
Κατανεµητή.
8.
Πραγµατοποίησε την ταυτοποίηση των ζευγών του ΕΞΣΚ στον Ενδιάµεσο Κατανεµητή, σε
συνεργασία µε τον τεχνικό του Παρόχου, καθένας στα όρια ευθύνης του.
Μετά τα ανωτέρω, ο κος ……………….………………. παρέλαβε το ΕΣΚΤ για λογαριασµό της
εταιρίας σας.
* αρ. Καλωδίου, αρ. Ζευγών (πχ Σ 19, 1600΄΄=200΄΄, 801΄΄ - 1000΄΄)
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11.14. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΕΣΚΤ ΣΕ ΦΥΤΠ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ Ε.Σ.Κ.Τ.
στο Α/Κ ……………………….
: Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο µε Αποµακρυσµένη
Συνεγκατάσταση.

Υπηρεσία
Τηλεπ. Τ.Π.

: ………………………………………………………….

Παραδοτέο

:

Σε
Φ.Υ.Τ.Π.,
επί
της
οδού
……………………………..
………………………………………… τύπου: Φ……*

: Καλώδιο **
Μήκος καλωδίου

΄΄, διατοµής Φ 0,4 χιλ.

: ………µέτρα (Μήκος καλωδίου από Κεν. Κατανεµητή Μικτονόµησης
έως Φ.Υ.Τ.Π.)

Σύµφωνα µε την από …… - …… - 20… αίτησή σας για την Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση και
τη σύνδεση του ΕΞ.Σ.Κ. στο «Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων κατασκευής σας - Φ.Υ.Τ.Π.»,
αµφοτέρων ιδιοκτησίας σας, συνεργείο µας µετέβη στην ως άνω διεύθυνση την …… - …… - 20…
και :
1. Ολοκλήρωσε την κατασκευή της απαιτούµενης υποδοµής (Μ/Σ …+… οπών συνολικού
µήκους ………. Μέτρων) και την εγκατάσταση σε αυτήν του Εσωτερικού Συνδετικού
Καλωδίου Τερµατισµού µέχρι το «Φ.Υ.Τ.Π.».
2. Συνέδεσε το σύνολο των ζευγών (…… ζεύγη) του Ε.Σ.Κ.Τ. µε το ΕΞ.Σ.Κ. ιδιοκτησίας σας
στο «Φ.Υ.Τ.Π.» .
3. Πραγµατοποίησε τις απαιτούµενες µετρήσεις γαλβανικής συνέχειας των συνεστραµµένων
ζευγών χαλκού του Ε.Σ.Κ.Τ..
4. Πραγµατοποίησε τις απαιτούµενες δοκιµές (κουδουνισµούς) του ΕΞ.Σ.Κ. στον Ενδιάµεσο
Κατανεµητή.
5. Πραγµατοποίησε την ταυτοποίηση των ζευγών του ΕΞ.Σ.Κ. στον Ενδιάµεσο Κατανεµητή
σε συνεργασία µε τον τεχνικό του Παρόχου, καθένας στα όρια ευθύνης του.
Μετά τα ανωτέρω, ο κος ……………….………………. παρέλαβε το Ε.Σ.Κ.Τ. για λογαριασµό της
εταιρίας σας.
(*)

αναγράφεται ο τύπος του φρεατίου. Σε περίπτωση φρεατίου µε διαφορετικές από τις
τυποποιηµένες διαστάσεις να αναγράφεται ο αµέσως µικρότερος τύπος φρεατίου ΟΤΕ.

(**) αρ. Καλωδίου, αρ. Ζευγών (πχ Σ 19, 200΄΄).
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11.15. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ
ΦΥΤΠ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΠ - ΕΣΚΤ
στο Α/Κ ……………………….
Παρεχόµενη Υπηρεσία
:Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο µε Αποµακρυσµένη
Συνεγκατάσταση.
Τηλεπ. Τ.Π. : ………………………………………………………….
Αρµόδια Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.: ………………………………………………….
Σύµφωνα µε την από …… - …… - 200… αίτησή σας για την Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση
και τη σύνδεση ΕΞΣΚ στο «Φρεάτιο Υποδοχής Τηλεπ. Παρόχου – ΦΥΤΠ» που θα κατασκευάσετε
και µε το πρόγραµµα επί τόπου αυτοψιών που έχει από κοινού συµφωνηθεί, µεταβήκαµε στη θέση
του ανωτέρω την …… - …… - 200… και :
Επιλέξαµε
ως
κατ’
αρχήν
θέση
κατασκευής
του
ΦΥΤΠ
τη
διεύθυνση
………………………………………………………………………………………….,
όπως
αναλυτικότερα σηµειώνεται σε σκαρίφηµα στο τέλος του παρόντος πρακτικού.
Επιλέξαµε ως εναλλακτική θέση κατασκευής του ΦΥΤΠ, για αντιµετώπιση ενδεχόµενης αδυναµίας
κατασκευής
του
στη
θέση
που
κατ’
αρχήν
επιλέχθηκε,
τη
διεύθυνση
……………………………………………………………………………., όπως αναλυτικότερα
σηµειώνεται σε δεύτερο σκαρίφηµα, στο τέλος του παρόντος πρακτικού (διαγράφεται εάν δεν
ισχύει). Επισηµαίνεται ότι όλες οι προβλεπόµενες ενέργειες (µελέτες, αίτηµα χορήγησης
δικαιωµάτων διέλευσης, προώθηση προς την αρµόδια για την κατασκευή υπηρεσία του
Ο.Τ.Ε. µέχρι την (ενδεχόµενη) ανακοίνωση από τον Τηλ. Πάροχο περί αδυναµίας κατασκευής
του Φρεατίου στην αρχική θέση θα γίνονται αποκλειστικά για την πρώτη θέση κατασκευής
που επιλέχθηκε και όχι συγχρόνως και για τις δύο.
Στο Φρεάτιο αυτό θα καταλήξει Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο (ΕΞΣΚ) του ανωτέρω Τηλ.
Παρόχου χωρητικότητας ……..΄΄, διατοµής Φ 0,4 χιλ.
Στο άκρο του ανωτέρω καλωδίου θα συνδεθεί µε ευθύ σύνδεσµο στο εσωτερικό του ΦΥΤΠ
Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο Τερµατισµού (ΕΣΚΤ) του Ο.Τ.Ε. ίσης χωρητικότητας και ίδιας
διατοµής, του οποίου το άλλο άκρο θα τερµατισθεί στο Γενικό Κατανεµητή του ανωτέρω Α/Κ
Ο.Τ.Ε.
Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών είναι απαραίτητο να κατασκευασθεί φρεάτιο (ΦΥΤΠ)
τύπου Φ……… σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Ο.Τ.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI).
Υπενθυµίζεται στις ανωτέρω Τεχν. Προδιαγραφές προβλέπονται το πλήθος ζευγών ΕΞΣΚ –
ΕΣΚΤ, που είναι δυνατόν να εξυπηρετήσει ο κάθε τύπος φρεατίου και προϋποθέσεις
κατασκευής αυτού, που συνοψίζονται στο σχετικό πίνακα, στο τέλος του παρόντος.
Απαιτούµενο µήκος καλωδίου (ΕΣΚΤ): ………µέτρα (Μήκος καλωδίου από Γεν. Κατανεµητή
έως ΦΥΤΠ).
Για τον τερµατισµό του ΕΣΚΤ στο Κεντρικό Κατανεµητή Μικτονόµησης (ΚΚΜ) είναι απαραίτητο
να προηγηθεί επέκταση ή σύµπτυξη αυτού (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει κατά περίπτωση).
Για την εγκατάσταση του ανωτέρω ΕΣΚΤ από το ΚΚΜ µέχρι το ΦΥΤΠ απαιτείται η κατασκευή
από τον Ο.Τ.Ε. κατάλληλης υποδοµής (Εκφυλισµένης Μικροσωλήνωσης - Μ/Σ) µε χωρητικότητα
- διατοµή Μ/Σ 3 +2 οπών και συνολικού µήκους ………. Μέτρων).
Για την εγκατάσταση ΕΣΚΤ προς την εναλλακτική θέση κατασκευής του ΦΥΤΠ, που επιλέξαµε,
για αντιµετώπιση ενδεχόµενης αδυναµίας κατασκευής του στη θέση που κατ’ αρχήν επιλέχθηκε,
ΧΤΠ 2017

242

απαιτείται µήκος καλωδίου (ΕΣΚΤ): ………µέτρα (Μήκος καλωδίου από Γεν. Κατανεµητή έως
ΦΥΤΠ) και κατασκευή από τον Ο.Τ.Ε. κατάλληλης υποδοµής (Εκφυλισµένης Μικροσωλήνωσης Μ/Σ) µε χωρητικότητα - διατοµή Μ/Σ …+… οπών και συνολικού µήκους ………. Μέτρων)
(διαγράφεται εάν δεν ισχύει).
Υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω στοιχεία δεν θα µεταβληθούν σηµαντικά (υπό την
προϋπόθεση δηλαδή ότι θα γίνει εφικτή η κατασκευή του ΦΥΤΠ σε απόσταση το πολύ 10 µ. από
τη θέση που επιλέξαµε από κοινού ή την εναλλακτική της, όπως σηµειώνεται στα προηγούµενα), ο
Ο.Τ.Ε. θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών, µόλις ενηµερωθεί για την
κατασκευή του ΦΥΤΠ από τον Τ.Π. και εντός της προθεσµίας, που έχει συµφωνηθεί, από τη λήψη
της ενηµέρωσης αυτής, δηλαδή:
1. Θα ολοκληρώσει την κατασκευή της απαιτούµενης υποδοµής (Μ/Σ) και την εγκατάσταση σε
αυτήν του Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου Τερµατισµού µέχρι το «ΦΥΤΠ».
2. Θα συνδέσει το σύνολο των ζευγών του ΕΣΚΤ µε το ΕΞΣΚ ιδιοκτησίας του Τ.Π. στο «ΦΥΤΠ»
.
3. Θα πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες µετρήσεις γαλβανικής συνέχειας των συνεστραµµένων
ζευγών χαλκού του ΕΣΚΤ.
4. Θα πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες δοκιµές (κουδουνισµούς) του ΕΞΣΚ στον Ενδιάµεσο
Κατανεµητή.
5. Θα πραγµατοποιήσει την ταυτοποίηση των ζευγών του ΕΞΣΚ στον Ενδιάµεσο Κατανεµητή, σε
συνεργασία µε τον τεχνικό του Παρόχου, καθένας στα όρια ευθύνης του
Το παρόν πρακτικό έχει τη θέση της σχετικής τεχνικής µελέτης, που αποστέλλεται από τον Ο.Τ.Ε.
στις περιπτώσεις Α.Σ.
Σε περίπτωση αδυναµίας υλοποίησης όσων προβλέπονται στο παρόν (δηλαδή αδυναµίας
κατασκευής του ΦΥΤΠ σε απόσταση το πολύ 10 µ. από τη θέση που επιλέξαµε από κοινού ή την
εναλλακτική της είτε αδυναµίας κατασκευής της Μ/Σ από τον Ο.Τ.Ε. στη διαδροµή που
προβλέπεται µε συνέπεια την αύξηση του µήκους της περισσότερο από 10 µ.) ακολουθείται η
«∆ιαδικασία Παροχής ΕΣΚΤ», όπου αναφέρεται ότι:
«Σε περίπτωση αδυναµίας κατασκευής του ΦΥΤΠ στη θέση που επιλέχθηκε αρχικά ο Τηλ. Πάροχος
ενηµερώνει τον Ο.Τ.Ε. για το γεγονός και, στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον έχει γίνει επιλογή και
εναλλακτικής θέσης του ΦΥΤΠ, προχωρεί στην κατασκευή του στην εναλλακτική θέση.
Εφ’ όσον δεν έχει γίνει επιλογή εναλλακτικής θέσης του ΦΥΤΠ καθώς και στην περίπτωση που δεν
είναι δυνατή η κατασκευή ούτε στην εναλλακτική θέση, επαναλαµβάνεται η επί τόπου αυτοψία και η
όλη η διαδικασία µετά τη νέα αυτοψία.
Σε περίπτωση τροποποίησης της µελέτης και κατασκευής του ΦΥΤΠ σε απόσταση µεγαλύτερη των 10
µ. από την προβλεπόµενη (αρχική ή εναλλακτική θέση) ο Ο.Τ.Ε. προχωρεί στην τροποποίηση της
αρχικής µελέτης. Στην περίπτωση αυτή παύει να ισχύει, ως προς τα ποσοτικά στοιχεία, το από κοινού
πρακτικό που έχει συνταχθεί κατά την αυτοψία και θεωρείται δεδοµένη η αποδοχή από τον Τ.Π. της
τροποποίησης της µελέτης εκτός αν, µε την ανωτέρω γνωστοποίηση της αλλαγής θέσης του ΦΥΤΠ,
κληθεί ο Ο.Τ.Ε. για επανάληψη της αυτοψίας και σύνταξη νέου πρακτικού»
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Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του ΦΥΤΠ ο Τηλ. Πάροχος συντάσσει και διαβιβάζει προς
τον Ο.Τ.Ε. (για επιβεβαίωση ή τροποποίηση της Μελέτης κατασκευής της Μ/Σ και εγκατάστασης
του ΕΣΚΤ), το σχηµατικό τοπογραφικό διάγραµµα µε την οριστική θέση του ΦΥΤΠ και των
στοµίων εισόδου των καλωδίων σε αυτό (µε αναγραφή των αποστάσεων αυτών από σταθερά
σηµεία, του αριθµού των οπών και του βάθους αυτών και υπόδειξη της οπής εισόδου του ΕΣΚΤ
στο ΦΥΤΠ) επισηµαίνοντας ιδιαίτερα αν έγινε εφικτό να τηρηθεί η αρχική ή εναλλακτική µελέτη ή
υπήρξαν τροποποιήσεις κατά την κατασκευή.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Είναι απαραίτητο να περιλαµβάνεται στην αίτηση του Τηλ. Παρόχου προς τον αρµόδιο φορέα
για τη χορήγηση των δικαιωµάτων διέλευσης (της «άδειας εκσκαφών») η επισήµανση ότι «Η
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. είναι απαραίτητο να εκτελέσει χωµατουργικές εργασίες για τη σύνδεση των
εγκαταστάσεων που θα κατασκευασθούν µε τις δικές της εγκαταστάσεις υποδοµής».
Παράλληλα είναι σκόπιµη η άµεση γνωστοποίηση στον Ο.Τ.Ε. της κατάθεσης του σχετικού
αιτήµατος, ώστε να κατατεθεί το αντίστοιχο αίτηµα από την πλευρά του εντός των προθεσµιών
που προβλέπει η σχετική Νοµοθεσία (για εκπλήρωση της απαίτησης «εκδηλώσεως
ενδιαφέροντος» εντός δεκαπενθηµέρου από την δηµοσιοποίηση του σχετικού αιτήµατος του
Τηλ. Παρόχου).
2. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του συνεργείου του Ο.Τ.Ε. στο εσωτερικό του ΦΥΤΠ
χωρίς την ανάγκη χρήσης ειδικών προς τούτο µέσων και εργαλείων είναι απαραίτητο να
τοποθετηθεί στο φρεάτιο αυτό κάλυµµα σύµφωνο µε τις προδιαγραφές του Ο.Τ.Ε.
3. Σε περίπτωση ανάγκης εγκατάστασης νέου ΕΞΣΚ στο προς κατασκευήν ΦΥΤΠ, κατόπιν
σχετικού αιτήµατος του Τ.Π. µετά την εγκατάσταση του ο Ο.Τ.Ε. θα προχωρήσει στην
εγκατάστασή και σύνδεση του ίσης χωρητικότητας (αριθµού ζευγών) ΕΣΚΤ, υπό την
προϋπόθεση να µην έχει εξαντληθεί η δυνατότητα του φρεατίου να υποδεχθεί καλώδια,
σύµφωνα µε τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές του Ο.Τ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
προηγηθεί του αιτήµατος η κατασκευή νέου ΦΥΤΠ, σε γειτονική θέση (απόσταση µέχρι 10 µ.)
ως προς το υπάρχον και η εγκατάσταση µέχρι το φρεάτιο αυτό του νέου ΕΞΣΚ. Αν αυτό δεν
είναι εφικτό επαναλαµβάνεται η διαδικασία της από κοινού αυτοψίας για τον καθορισµό της
θέσης του νέου ΦΥΤΠ, µετά το σχετικό αίτηµα του Τ.Π.

Πλήθος ζευγών ΕΞΣΚ – ΕΣΚΤ, που είναι δυνατόν να εξυπηρετήσει ο κάθε τύπος φρεατίου
και συνοπτικά στοιχεία αυτού:
ΚΑΘ. ΕΣΩΤ.
Α/Α ΤΥΠΟΣ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΡΕΑΤΙΟΥ (ΜxΠxΒ)
σε εκ.
1
Φ.ΙΑ
170x160x225
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ΤΥΠΟΣ
ΧΩΡΗΤ/ΤΑ* ΠΛΗΘΟΣ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΥ (Ζεύγη)
ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ**
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
Μονό
4800”
16
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2
3
4
5

Φ.ΙΙ***
Φ.ΙΙΑ***
Φ.ΙΙΙ***
Φ.ΙV

150x140x165
150x140x115
130x80x100
100x60x80

∆ιπλό
∆ιπλό
∆ιπλό
Μονό

1600”
1200”
400”
200”

8
6
4
2

(*)

Στη στήλη «ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» αναφέρεται η µέγιστη χωρητικότητα καλωδίου που είναι
δυνατόν να τοποθετηθεί στον κάθε τύπο φρεατίου, µε την παραδοχή ότι θα γίνει σύνδεση
µεταξύ ΕΣΚΤ & ΕΞΣΚ µε ευθύ σύνδεσµο (µε εξ’ αρχής σύνδεση του συνόλου των ζευγών
των ίσης χωρητικότητας ΕΣΚΤ & Ε.Ξ.Σ.Κ.). Εννοείται ότι η είσοδος των δύο καλωδίων στα
φρεάτια τύπων Φ.ΙΙΙ & Φ.ΙV πρέπει να γίνεται από τα αντίθετα άκρα (όχι από κάθετες
διευθύνσεις), ώστε να είναι εφικτή η κατασκευή ευθείας «µούφας» (συνδέσµου) παράλληλα
στο διαµήκη άξονα του φρεατίου.
(**) Αναφέρεται ο µέγιστος αριθµός συνδέσµων, που είναι δυνατό να εγκατασταθεί στο φρεάτιο
(π.χ. µέχρι 6 σύνδεσµοι στο φρεάτιο Φ. ΙΙΑ).
(***) Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης δυνατότητας κατασκευής φρεατίου του τύπου αυτού, δηλαδή
στις περιπτώσεις και µόνον που διατίθεται ο απαραίτητος χώρος για την κατασκευή τους επί
πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και οδών ήπιας κυκλοφορίας και οπωσδήποτε εκτός του
οδοστρώµατος. Για την ασφάλεια του συνεργείου του Ο.Τ.Ε., που θα εργασθεί στο φρεάτιο, ο
ίδιος κανόνας εφαρµόζεται και για την κατασκευή φρεατίων τύπου Φ.IV (αυτό θα είναι κατά
κανόνα εφικτό εξ αιτίας του µικρότερου µεγέθους του). Τονίζεται ότι ο Ο.Τ.Ε. δεν θα
συµφωνήσει σε εκτέλεση εργασιών από τεχνικούς του σε περίπτωση κατασκευής ΦΥΤΠ σε
επικίνδυνη για την ασφάλειά τους θέση.
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ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΤΠ:
(Απεικονίζεται η προβλεπόµενη θέση του ΦΥΤΠ µε σχηµατικό τοπογραφικό διάγραµµα και
σηµειώνεται ο τύπος αυτού, ανάλογα µε τη χωρητικότητα των καλωδίων (ΕΞΣΚ). Σηµειώνονται τα
στόµια εισόδου των καλωδίων στο ΦΥΤΠ µε αναγραφή των αποστάσεων αυτών («εξάρτηση») από
σταθερά σηµεία, του αριθµού των οπών και του βάθους αυτών και υπόδειξη της οπής εισόδου του
ΕΣΚΤ στο ΦΥΤΠ. Επιπρόσθετα, απεικονίζεται η θέση όπου ο Τ.Π. θα εγκαταστήσει την Υπαίθρια
Καµπίνα του)
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ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΤΠ:
(Απεικονίζεται η εναλλακτική θέση του ΦΥΤΠ µε σχηµατικό τοπογραφικό διάγραµµα και σηµειώνεται
ο τύπος αυτού, ανάλογα µε τη χωρητικότητα των καλωδίων (ΕΞΣΚ). Σηµειώνονται τα στόµια
εισόδου των καλωδίων στο ΦΥΤΠ µε αναγραφή των αποστάσεων αυτών («εξάρτηση») από σταθερά
σηµεία, του αριθµού των οπών και του βάθους αυτών και υπόδειξη της οπής εισόδου του ΕΣΚΤ στο
ΦΥΤΠ. Επιπρόσθετα, απεικονίζεται η θέση όπου ο Τ.Π. θα εγκαταστήσει την Υπαίθρια Καµπίνα του)

11.16. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Π.Σ.
ΟΤΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΒ
12.1.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

12.1.1. Αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση µεµονωµένων (Υπηρεσία ΕΞΣΚ ΤοΥΒ)
Η υπηρεσία Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης µεµονωµένων αιτηµάτων για ΤοΥΒ που παρέχει ο
ΟΤΕ στους Τ.Π. αφορά περιοχές που δεν αναπτύσσεται τεχνολογία VECTORING και δίνει τη
δυνατότητα διασύνδεσης του ΤΚΜ µε την Υπαίθρια Καµπίνα Τ.Π. µέσω καλωδίου χαλκού
(Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο Τοπικού ΥποΒρόχου - ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ).
Για τη διασύνδεσή του ο Τ.Π. τοποθετεί σε κατάλληλο σηµείο (συνιστάται να µην απέχει
περισσότερο από τριάντα (30) µέτρα από τον Τοπικό Κατανεµητή Μικτονόµησης - ΤΚΜ),
υπαίθρια καµπίνα µε κατανεµητή χαλκού, η οποία θα φιλοξενεί τον ενεργό του εξοπλισµό.
Ο Τ.Π. θα πρέπει να εγκαταστήσει συνδετικό καλώδιο ΕΞΣΚ ΥΒ σύµφωνα µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στην §12.2.1. ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας περιγράφονται στην
§12.6.1.
12.1.2. Αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση αιτηµάτων στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης
δικτύου για παροχή Υπηρεσιών VDSL-VECTORING
Η υπηρεσία Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης VECTORING για ΤοΥΒ που παρέχει ο ΟΤΕ
στους Τ.Π. που τους έχει ανατεθεί να αναπτύξουν τεχνολογία VECTORING σε συγκεκριµένους
TKM, αφορά µόνο τους συγκεκριµένους ΤΚΜ, και δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης του ΤΚΜ µε
την Υπαίθρια Καµπίνα Τ.Π. µέσω καλωδίου χαλκού (Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο Τοπικού
ΥποΒρόχου - ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ).
Για τη διασύνδεσή του ο Τ.Π. τοποθετεί σε κατάλληλο σηµείο (συνιστάται να µην απέχει
περισσότερο από τριάντα (30) µέτρα από τον Τοπικό Κατανεµητή Μικτονόµησης - ΤΚΜ),
υπαίθρια καµπίνα µε κατανεµητή χαλκού, η οποία θα φιλοξενεί τον ενεργό του εξοπλισµό.
Ο Τ.Π. που θα επιλέξει τη λύση της Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης VECTORING για ΤοΥΒ
θα πρέπει να εγκαταστήσει συνδετικό καλώδιο ΕΞΣΚ ΥΒ σύµφωνα µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στην §12.2.2 ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας περιγράφονται στην
§12.6.2

12.2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

ΤOΥΒ
12.2.1. Αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση µεµονωµένων (Υπηρεσία ΕΞΣΚ ΤοΥΒ)
12.2.1.1 Υποβολή Αιτήµατος
Ο Τ.Π. υποβάλει το αίτηµα Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης µεµονωµένων αιτηµάτων ΤοΥΒ
για συγκεκριµένο ΤΚΜ στο Π.Σ. ΟΤΕ.
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Ο ΟΤΕ ελέγχει αν στο ίδιο ΤΚΜ υπάρχει συνεγκατάσταση άλλου Τ.Π. και τον ενηµερώνει
σχετικά:
i.

ii.

iii.
iv.

v.

Σε περίπτωση που ο αιτών Τ.Π. είναι ο 1ος Τ.Π. στο συγκεκριµένο ΤΚΜ και δεν
περιλαµβάνεται σε ήδη εκδοθείσα, και µη ανακληθείσα, απόφαση της ΕΕΤΤ ανάθεσης
ανάπτυξης τεχνολογίας VECTORING, η αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ προχωρά εντός πέντε
(5) ΕΗ σε διερεύνηση εφικτότητας - υλοποίησης, προκειµένου να αποφανθεί κατά πόσον
υφίσταται ο απαιτούµενος χώρος τερµατισµού στα συγκεκριµένα ΤΚΜ ή απαιτείται η
αντικατάστασή τους. Το αποτέλεσµα της ως άνω διερεύνησης (µέγιστο πλήθος των ζευγών
ΕΞΣΚ ΥΒ που δύναται να τερµατιστεί ανά ΤΚΜ ή πιθανή αντικατάσταση ΤΚΜ)
κοινοποιείται εγγράφως στον Τ.Π. και στην ΕΕΤΤ.
Σε περίπτωση που αν και ο αιτών Τ.Π. είναι ο 1ος Τ.Π. στο συγκεκριµένο ΤΚΜ αλλά ο
ΤΜΚ περιλαµβάνεται σε ήδη εκδοθείσα, και µη ανακληθείσα, απόφαση της ΕΕΤΤ
ανάθεσης ανάπτυξης τεχνολογίας VECTORING, ο Τ.Π. ενηµερώνεται σχετικά µε
κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ.
Σε περίπτωση που ο αιτών Τ.Π. δεν είναι ο 1ος Τ.Π. στο συγκεκριµένο ΤΚΜ, ενηµερώνεται
για την ταυτότητα του 1ου Τ.Π. και παραπέµπεται σε αυτόν µε κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ.
Σε περίπτωση όπου, αν και ο αιτών Τ.Π. είναι ο 1ος Τ.Π. στο συγκεκριµένο ΤΚΜ, από την
τεχνική µελέτη του ΟΤΕ προκύπτει ότι δεν µπορεί να υλοποιήσει το αίτηµα του,
ενηµερώνει εγγράφως τον Τ.Π., κοινοποιώντας παράλληλα στην ΕΕΤΤ, για τους ακριβείς
λόγους απόρριψης του αιτήµατος του σύµφωνα µε την §της παρούσας.
Σε περίπτωση όπου ο ΟΤΕ µπορεί να υλοποιήσει το αίτηµα του Τ.Π. (1ος Τ.Π.), η αρµόδια
Υπηρεσία του ΟΤΕ εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) ΕΗ από την ολοκλήρωση της
διερεύνησης εφικτότητας - υλοποίησης, καλεί εγγράφως τον Τ.Π. για την εκπόνηση της
µελέτης όδευσης - εισαγωγής µε επιτόπου αυτοψία, η οποία καθορίζει:
a. την όδευση του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στην εγγύτητα του ΤΚΜ (περίπου 10 m στην
εγγύτητα του ΤΚΜ) και
b. τον τρόπο εισαγωγής του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στον ΤΚΜ,
και η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης
του αιτήµατος από τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ. Ο µηνιαίος ρυθµός πραγµατοποίησης µελετών
όδευσης - εισαγωγής δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) για όλους τους Τ.Π, εκτός αν άλλως
συµφωνηθεί µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π., υπό όρους αµεροληψίας και διαφάνειας.

12.2.1.2 Επιτόπου Αυτοψία/Μελέτη Όδευσης - Εισαγωγής
Κατά την επί τόπου αυτοψία οι εκπρόσωποι του ΟΤΕ και του Τ.Π. συµπληρώνουν επί τόπου σε
τυποποιηµένο έντυπο, σύντοµο πρακτικό της ανωτέρω συνεργασίας (§12.7 του παρόντος
παραρτήµατος), το οποίο υπογράφεται από κοινού από τους εκπροσώπους των δύο πλευρών και
στο οποίο σηµειώνονται (µε σκαρίφηµα) η όδευση του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ και τα ποσοτικά και άλλα
απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Τ.Π. δεν προσέλθει κατά την προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία διενέργειας της µελέτης όδευσης/αυτοψίας, τότε ο Τ.Π. χρεώνεται µε το αντίστοιχο
τέλος άσκοπης µετάβασης του ΟΤΕ.
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Το κόστος της αρχικής τεχνικής µελέτης και της µελέτης όδευσης - εισαγωγής/αυτοψίας βαρύνει
τον Τ.Π. ανεξάρτητα από τη δεσµευτική επιβεβαίωση ή µη του αιτήµατός του, όπως περιγράφεται
στην παρούσα.
Η µελέτη όδευσης - εισαγωγής ΕΞΣΚ ΤοΥΒ πρέπει να ολοκληρωθεί σε δεκαπέντε (15) ΕΗ από την
υποβολή του αιτήµατος του Τ.Π. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην πραγµατοποίηση της αυτοψίας
οι ηµέρες καθυστέρησης προσµετρούνται στους σχετικούς χρόνους παράδοσης της υπηρεσίας.
12.2.1.3 Κατασκευή ΕΞΣΚ ΤοΥΒ/Επίβλεψη ΟΤΕ
Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης όδευσης - εισαγωγής ΕΞΣΚ ΤοΥΒ, ο Τ.Π. κατασκευάζει το
ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ, σύµφωνα µε τα ανωτέρω και ενηµερώνει για την ετοιµότητα τον ΟΤΕ.
Πιο συγκεκριµένα, ο Τ.Π. τουλάχιστον πέντε (5) ΕΗ πριν πλησιάσει στην εγγύτητα του ΤΚΜ
(απόσταση ~10 m από αυτό) θα ενηµερώνει εγγράφως (µε email ή ΦΑΞ) τον ΟΤΕ. Στην
ενηµέρωση θα καθορίζεται η ακριβής ηµεροµηνία που ο Τ.Π. θα βρίσκεται ~10 m πριν τον ΤΚΜ
σύµφωνα µε την όδευση που έχει συµφωνηθεί στην µελέτη όδευσης - εισαγωγής, ώστε ο ΟΤΕ να
προγραµµατίσει ανάλογα την παρουσία τεχνικού του για την επίβλεψη της όδευσης του ΕΞΣΚToYB στην εγγύτητα του ΤΚΜ και την εισαγωγή του καλωδίου σε αυτόν. Ο µηνιαίος ρυθµός
επιβλέψεων δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι (20) ΤΚΜ για όλους τους Τ.Π, εκτός αν άλλως
συµφωνηθεί µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π., υπό όρους αµεροληψίας και διαφάνειας.
Ο ΟΤΕ επίσης επιβλέπει τη διαδικασία τερµατισµoύ του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στον ΤΚΜ, καθώς και τον
έλεγχο ταυτοποίησης (κουδούνισµα) των τερµατισµένων ζευγών, που πραγµατοποιείται στα δυο
άκρα (ΤΚΜ, Καµπίνα/Κατανεµητής Τ.Π.) από το συνεργείο του Τ.Π. Σε περίπτωση που ο Τ.Π. δεν
προσέλθει κατά την προγραµµατισµένη ηµ/νία επίβλεψης, τότε ο Τ.Π. χρεώνεται µε το αντίστοιχο
τέλος άσκοπης µετάβασης του ΟΤΕ. Με το πέρας των εργασιών των συνεργείων του Τ.Π. ανά
ηµέρα, τα δυο µέρη υπογράφουν ∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ όπου αναγράφονται οι ώρες επίβλεψης
ΟΤΕ, σύµφωνα µε την παράγραφο §0 του παρόντος παραρτήµατος.
12.2.1.4 Προγραµµατισµένες & έκτατες εργασίες συντήρησης του ΕΞΣΚ ΤοΥΒ
Η ευθύνη και το κόστος για τη λειτουργία και την αποκατάσταση της όποιας βλάβης στο ΕΞΣΚΤοΥΒ θα βαρύνει αποκλειστικά τους συνδεδεµένους µε το ΤΚΜ Τ.Π.. Για την εκτέλεση
προγραµµατισµένων εργασιών (οι οποίες απαιτούν πρόσβαση στον ΤΚΜ ή στο φρεάτιο αυτού) στο
ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ, θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγγραφη (email ή ΦΑΞ) ενηµέρωση του ΟΤΕ από τον
1ο Τ.Π. (ο οποίος έχει κατασκευάσει την υποδοµή που εξυπηρετεί και τον 2ο Τ.Π.) πέντε (5) ΕΗ
πριν την έναρξη των εργασιών για τον ορισµό από κοινού ραντεβού.
Οι εργασίες στο ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ από τον Τ.Π. στον ΤΚΜ ή το φρεάτιο αυτού θα πραγµατοποιούνται
πάντοτε παρουσία εκπροσώπου του ΟΤΕ µε σχετική χρέωση του Τ.Π.
12.2.2. Αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση αιτηµάτων στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης
δικτύου για παροχή Υπηρεσιών VDSL-VECTORING
12.2.2.1 ∆ιερεύνηση Εφικτότητας
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Ο Τ.Π. πριν καταθέσει αιτήµατα για τη διενέργεια αυτοψίας σε συγκεκριµένα ΤΚΜ έχει τη
δυνατότητα, εάν το επιθυµεί, να ζητήσει από τον ΟΤΕ να διενεργήσει διερεύνηση του τρόπου
υλοποίησης έτσι ώστε να λάβει επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε το κατά πόσον
υφίσταται ο απαιτούµενος χώρος τερµατισµού στα συγκεκριµένα ΤΚΜ ή απαιτείται η
αντικατάστασή τους. Μετά την υποβολή των αιτηµάτων από τον Τ.Π, και εφόσον τα συγκεκριµένα
ΤΚΜ περιλαµβάνονται σε απόφαση ανάθεσης Α/Κ της ΕΕΤΤ για τον συγκεκριµένο Τ.Π., ο ΟΤΕ
προχωρά σε νέα διερεύνηση του τρόπου υλοποίησης, προκειµένου να επικαιροποιήσει τις
πληροφορίες που ήδη βρίσκονται στη διάθεσή του Τ.Π. από την εξαµηνιαία παροχή στοιχείων του
ΟΤΕ, σχετικά µε τα ΤΚΜ.
Το αποτέλεσµα της ως άνω διερεύνησης κοινοποιείται εγγράφως στον Τ.Π. και στην ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ
διερευνά στα όρια ενός γεωγραφικού νοµού, µέχρι 100 ΤΚΜ ανά τέσσερις (4) ΕΗ. Ο Τ.Π. θα
πρέπει να καταθέτει τα αιτήµατά του οµαδοποιηµένα ανά Α/Κ και όχι µεµονωµένα. Σε περίπτωση
που στον ίδιο γεωγραφικό νοµό έχουν καταθέσει αιτήµατα περισσότεροι του ενός Τ.Π., τότε οι
επιµέρους ενέργειες για τη διερεύνηση παροχής ΑΣ-ΥΒ θα εκτελούνται κατά χρονική
προτεραιότητα υποβολής των οµαδοποιηµένων αιτηµάτων στο Π.Σ. ΟΤΕ.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδυναµία διάθεσης των αιτηθέντων ζευγών στο συγκεκριµένο
ΤΚΜ το αίτηµα του Τ.Π. θα απορρίπτεται, ενώ ο ΟΤΕ θα αιτιολογεί την άρνησή του
κοινοποιώντας την στην ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην §12.3 της παρούσας.
12.2.2.2 Επιτόπου Αυτοψίες/Μελέτες Όδευσης – Εισαγωγής
Είτε κατόπιν του σταδίου της διερεύνησης, ή αν έχει επιλέξει να προχωρήσει χωρίς αυτό, ο Τ.Π.
καταθέτει οµαδοποιηµένα αιτήµατα σε Α/Κ, για τη διενέργεια αυτοψίας, η κάθε οµάδα των οποίων
δεν µπορεί να ξεπερνά σε αριθµό τα 100 ΤΚΜ και ενηµερώνει εγγράφως τον ΟΤΕ για την
προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης των επισκέψεων αυτοψίας των ΤΚΜ της πρώτης οµάδας, πέντε
(5) ΕΗ πριν το πρώτο ραντεβού. Σε περίπτωση αδυναµίας από πλευράς ΟΤΕ, θα ορίζεται (από τον
ΟΤΕ) νέα ηµεροµηνία έναρξης των επισκέψεων αυτοψίας των ΤΚΜ η οποία δεν θα µπορεί να
απέχει περισσότερο από τρεις (3) ΕΗ από την αρχική ηµεροµηνία. Το πλάνο αυτοψιών θα
συµφωνείται από κοινού µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π. µε κριτήρια την οµαδοποίηση ανά Α/Κ και την
ελαχιστοποίηση των µεταβάσεων µέσα στο όριο του Α/Κ. Εφόσον ολοκληρωθούν οι αυτοψίες της
πρώτης οµάδας ΤΚΜ ενός Τ.Π., ο ΟΤΕ υποχρεούται να συνεχίσει τις αυτοψίες µε έτερον Τ.Π. ο
οποίος έχει επίσης υποβάλλει οµαδοποιηµένο αίτηµα για τη διενέργεια αυτοψίας. Εάν δεν έχει
υποβληθεί αίτηµα άλλου Τ.Π., ο ΟΤΕ συνεχίζει τη διενέργεια αυτοψιών επόµενης οµάδας ΤΚΜ
του πρώτου Τ.Π. O ΟΤΕ θα ενηµερώνει (µε email ή ΦΑΞ), όποιον Τ.Π. έχει επίσης καταθέσει
αιτήµατα, για το πέρας των ήδη προγραµµατισµένων αυτοψιών σύµφωνα µε το πλάνο αυτοψιών,
ώστε ο εν λόγω Τ.Π. να ενηµερώσει εγγράφως τον ΟΤΕ για την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης
των επισκέψεων αυτοψίας των ΤΚΜ τουλάχιστον πέντε (5) ΕΗ πριν το πρώτο ραντεβού. Ο
επόµενος Τ.Π. (κατά χρονική σειρά κατάθεσης οµαδοποιηµένων αιτηµάτων ανά Α/Κ και σύµφωνα
µε τη διαδικασία προτεραιότητας που περιγράφεται πιο πάνω), θα πρέπει να δηλώσει ηµεροµηνία
έναρξης των αυτοψιών η οποία θα εκκινεί µια (1) ΕΗ µετά τη λήξη των αυτοψιών του
προηγούµενου Τ.Π. Κατά την ανωτέρω µελέτη όδευσης/αυτοψία επιβεβαιώνεται ο τρόπος
υλοποίησης (χωρίς ή µε αντικατάσταση του κατανεµητή του ΤΚΜ) και καθορίζονται τόσο η
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όδευση του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στην εγγύτητα του ΤΚΜ (περίπου 10 m στην εγγύτητα του ΤΚΜ) όσο
και ο τρόπος εισαγωγής του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στον ΤΚΜ.
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας ανά ΤΚΜ, οι εκπρόσωποι του ΟΤΕ και του Τ.Π.
συµπληρώνουν επί τόπου σε τυποποιηµένο έντυπο, σύντοµο πρακτικό της ανωτέρω συνεργασίας
(§12.7 του παρόντος παραρτήµατος), το οποίο υπογράφεται από κοινού από τους εκπροσώπους των
δύο πλευρών και στο οποίο αποτυπώνονται (σε σκαρίφηµα) η όδευση του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ και τα
λοιπά ποσοτικά και άλλα απαραίτητα στοιχεία. Ο συνολικός ρυθµός αυτοψιών & µελετών όδευσης
- εισαγωγής που εκτελεί ο ΟΤΕ στα όρια ενός γεωγραφικού νοµού είναι µέχρι 100 ΤΚΜ ανά δέκα
(10) ΕΗ για όλους τους Τ.Π. και λαµβάνεται υπόψη για την από κοινού συµφωνία του πλάνου
αυτοψιών/µελετών όδευσης. Ειδικά για την περιοχή της Αττικής, ο συνολικός ρυθµός µελετών
όδευσης/αυτοψιών είναι µέχρι 100ΤΚΜ ανά δέκα (10) ΕΗ ανά οµάδα Α/Κ (όπως αυτές ορίζονται
στον κάτωθι Πίνακα Οµάδων Α/Κ Αττικής για µελέτες όδευσης - εισαγωγής & επιβλέψεις) για
όλους τους Τ.Π. Σε περίπτωση που ο Τ.Π. δεν προσέλθει κατά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία
διενέργειας της αυτοψίας της µελέτης όδευσης - εισαγωγής, τότε ο Τ.Π. χρεώνεται µε το αντίστοιχο
τέλος άσκοπης µετάβασης του ΟΤΕ. Κατ’ αναλογία, σε περίπτωση που ο ΟΤΕ δεν προσέλθει κατά
την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία διενέργειας της αυτοψία της µελέτης όδευσης εισαγωγής, τότε
ο ΟΤΕ χρεώνεται µε τέλος άσκοπης µετάβασης. Το ύψος του τέλους άσκοπης µετάβασης, εκτός αν
άλλως συµφωνηθεί από τα µέρη, ορίζεται στο ύψος των αντίστοιχων τελών που χρεώνει ο ΟΤΕ
τον Τ.Π., όπως έκαστο από τα ως άνω εγκρίνεται ετησίως από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του
κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ.
Πίνακας Οµάδων Α/Κ Αττικής για αυτοψίες µελετών όδευσης - εισαγωγής & επιβλέψεις
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ΟΜΑ∆Α Α/Κ
ΟΤΕ

Π.Σ. ΟΤΕ
CODE

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α/Κ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

316
317
318
442
444
445
446
447
448
450
573
584
658
659
660
661
662
1141
1197

Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΡΗΣ
ΠΑΤΗΣΙΑ
ΚΑΡΟΛΟΣ
ΚΟΛΩΝΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ
ΚΩΛΛΕΤΗ
ΣΟΛΩΝΟΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
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ΟΜΑ∆Α Α/Κ
ΟΤΕ

Π.Σ. ΟΤΕ
CODE

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α/Κ

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1249
1526
1634
1699
315
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
449
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
1196
1210

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ
ΙΛΙΣΟΣ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΝΟΙΞΗ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΚΑΛΗΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΣΠΑΤΩΝ
ΑΡΤΕΜΙ∆Α Α
ΑΡΤΕΜΙ∆Α Β
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΤΥΜΒΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΑΥΛΩΝΑ
ΜΑΛΑΚΑΣΑ
Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ
ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ
ΑΦΙ∆ΝΕΣ
ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙ
ΜΕΤΟΧΙ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΑΦΝΗΣ
ΒΟΥΛΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΒΑΡΚΙΖΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ
ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΣΟΥΝΙΟ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ
ΣΑΡΩΝΙ∆Α
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
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ΟΜΑ∆Α Α/Κ
ΟΤΕ

Π.Σ. ΟΤΕ
CODE

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α/Κ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1293
1300
1304
1315
1344
1356
1370
1426
1437
1457
1481
1510
1511
1544
1550
1589
1597
1602
1611
1612
1633
1654
1675
1705
2074
440
441
443
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

ΛΑΥΡΙΟ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
Κ.ΣΟΥΛΙ
ΚΕΡΑΤΕΑ
ΜΗΛΕΣΙ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΡΑΦΗΝΑ Β
ΓΛΥΦΑ∆Α
ΚΑΛΑΜΟΣ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆. ΜΕΓΑΡΟΥ
ΓΕΡΑΚΑ
ΝΤΡΑΦΙ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΛΕΓΡΑΙΝΑ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
Ν.ΜΑΚΡΗΣ
∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ
ΒΡΑΥΡΩΝΑ
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
ΡΑΦΗΝΑ Α
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ
∆ΙΩΝΗ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΛΥΣΙ∆Α
Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
∆ΑΓΚΛΗ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΟΥΤΟΥΛΗ
ΑΓ.ΣΩΤΗΡΑ
ΑΙΓΟΣΘΕΝΑ
ΟΙΝΟΗ
ΣΚΟΥΡΤΑ
ΘΡΙΑΣΙΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
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ΟΜΑ∆Α Α/Κ
ΟΤΕ

Π.Σ. ΟΤΕ
CODE

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α/Κ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

477
478
803
804
805
806
809
1159
1160
1195
1216
1273
1305
1436
1473
1474
1559
1603
1604
1620
1645
1646
1655
1772
1773

ΑΧΑΡΝΩΝ
ΦΥΛΗΣ
ΝΙΚΑΙΑ
RSS ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
RSS ∆ΘΚΜ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΙΛΙΟΝ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ
ΒΙΛΙΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΜΕΓΑΡΑ
ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
RSS ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΗ
ΡΕΝΤΗΣ
ΦΡΕΑΤΤΥ∆ΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατά την αυτοψία µπορεί να προκύψει ή να επιβεβαιωθεί ότι η παροχή της υπηρεσίας ΑΣ-ΥΒ σε
συγκεκριµένους ΤΚΜ απαιτεί την εκτέλεση δικτυακών και χωµατουργικών εργασιών από τον ΟΤΕ
λόγω µη εύρεσης κατάλληλου χώρου για τον τερµατισµό 100 ή 200 ζευγών του ΕΞΣΚ ΤοΥΒ. Οι εν
λόγω εργασίες περιλαµβάνονται στο τέλος αντικατάστασης ΤΚΜ. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ο
Τ.Π. δύναται να αιτηθεί την αντικατάσταση παλαιού τύπου ΤΚΜ, εφόσον το επιθυµεί. Σε κάθε
περίπτωση τα κόστη που περιγράφονται παραπάνω θα βαρύνουν τον Τ.Π. που έχει αιτηθεί την ΑΣΥΒ.
Το κόστος διερεύνησης της τεχνικής λύσης και της µελέτης όδευσης - εισαγωγής βαρύνει εξ
ολοκλήρου τον Τ.Π. ανεξάρτητα από τη δεσµευτική επιβεβαίωση ή µη του αιτήµατός του, όπως
περιγράφεται στην παρούσα.
Το αποτέλεσµα του συνόλου των µελετών όδευσης -εισαγωγής ανά ΤΚΜ (συµπεριλαµβανοµένου
και του κόστους για την εκτέλεση από τον ΟΤΕ χωµατουργικών και δικτυακών εργασιών σε ΤΚΜ
– εφόσον προκύπτουν και οι οποίες περιλαµβάνονται στο τέλος αντικατάστασης ΤΚΜ) θα
αποστέλλεται στον Τ.Π. εντός πέντε (5) ΕΗ από την ολοκλήρωση των κάθε οµάδας αυτοψιών. Σε
περίπτωση που προκύπτουν ΤΚΜ για τους οποίους απαιτούνται δικτυακές και χωµατουργικές

ΧΤΠ 2017

255

εργασίες, οι οποίες περιλαµβάνονται στο τέλος αντικατάστασης ΤΚΜ, ο ΟΤΕ εντός της ανωτέρω
προθεσµίας των πέντε (5) ΕΗ θα ανακοινώνει στον Τ.Π. το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης καθώς και
το αντίστοιχο κόστος και ο Τ.Π. θα πρέπει εντός πέντε (5) ΕΗ να κοινοποιεί στον ΟΤΕ την
αποδοχή ή µη του κόστους και του χρονοδιαγράµµατος. Η µη αποδοχή ισοδυναµεί µε λόγο
απόρριψης της αίτησης παροχής ΑΣ ΥΒ του συγκεκριµένου ΤΚΜ.
12.2.2.3 Κατασκευή ΕΞΣΚ ΤοΥΒ/Επίβλεψη ΟΤΕ
Με βάση τα οριζόµενα στη µελέτη όδευσης - εισαγωγής ο Τ.Π. κατασκευάζει το ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ και
την εισαγωγή του στον ΤΚΜ σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Ο Τ.Π. τουλάχιστον πέντε (5) ΕΗ πριν
πλησιάσει στην εγγύτητα του ΤΚΜ (απόσταση ~10 m από αυτό) θα ενηµερώνει εγγράφως (µε
email ή ΦΑΞ) τον ΟΤΕ. Στην ενηµέρωση θα καθορίζεται η ακριβής ηµεροµηνία που ο Τ.Π. θα
βρίσκεται ~10 m πριν τον ΤΚΜ σύµφωνα µε όδευση που έχει συµφωνηθεί στην µελέτη όδευσης εισαγωγής, ώστε ο ΟΤΕ να προγραµµατίσει ανάλογα την παρουσία τεχνικού του για την επίβλεψη
της όδευσης του ΕΞΣΚ-ToYB στην εγγύτητα του ΤΚΜ και την εισαγωγή του καλωδίου σε αυτόν.
Σε ηµερήσια βάση, για κάθε γεωγραφικό νοµό εξυπηρετείται µόνο ένα Α/Κ µε µέγιστο αριθµό
επιβλέψεων πέντε (5) ΤΚΜ, ο οποίος λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της ακριβούς
ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης της επίβλεψης. Ειδικά για την περιοχή της Αττικής σε ηµερήσια
βάση εξυπηρετείται ένα (1) Α/Κ ανά οµάδα Α/Κ (όπως αυτές ορίζονται στον Πίνακα Οµάδων Α/Κ
Αττικής για µελέτες όδευσης/αυτοψίας & επιβλέψεις) µε µέγιστο αριθµό επιβλέψεων πέντε (5)
ΤΚΜ σε αυτό. Βασική προϋπόθεση αποτελεί ότι τα ΤΚΜ θα είναι γειτονικά (ο καθορισµός τους θα
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το ΟΤΕ) για το σύνολο των γεωγραφικών νοµών. Ο ΟΤΕ
επίσης επιβλέπει τη διαδικασία τερµατισµoύ του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στον ΤΚΜ, καθώς και τον έλεγχο
ταυτοποίησης (κουδούνισµα) των τερµατισµένων ζευγών, που πραγµατοποιείται στα δυο άκρα
(ΤΚΜ, Καµπίνα/Κατανεµητής Τ.Π.) από το συνεργείο του Τ.Π. Η επίβλεψη της όδευσης του
ΕΞΣΚ-ΥΒ στην εγγύτητα του ΤΚΜ, της εισαγωγής του καλωδίου σε αυτόν και της διαδικασίας
τερµατισµού του EΞΣΚ-ΤοΥΒ στον ΤΚΜ γίνεται την ίδια ηµέρα αν αυτό είναι εφικτό από την
πορεία των εργασιών. Σε περίπτωση που ο Τ.Π. δεν προσέλθει κατά την προγραµµατισµένη ηµ/νία
επίβλεψης, τότε ο Τ.Π. χρεώνεται µε το αντίστοιχο τέλος άσκοπης µετάβασης του ΟΤΕ. Με το
πέρας των εργασιών των συνεργείων του Τ.Π. ανά ηµέρα, τα δυο µέρη υπογράφουν ∆ΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ όπου αναγράφονται οι ώρες επίβλεψης ΟΤΕ, σύµφωνα µε την παράγραφο §0 του
παρόντος παραρτήµατος. Κατ’ αναλογία, σε περίπτωση που ο ΟΤΕ δεν προσέλθει κατά την
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία διενέργειας της αυτοψίας, τότε ο ΟΤΕ χρεώνεται µε τέλος άσκοπης
µετάβασης. Το ύψος του τέλους άσκοπης µετάβασης, εκτός αν άλλως συµφωνηθεί από τα µέρη,
ορίζεται στο ύψος των αντίστοιχων τελών που χρεώνει ο ΟΤΕ τον Τ.Π., όπως έκαστο από τα ως
άνω εγκρίνεται ετησίως από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ.
12.3.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΒ
•

Αδυναµία λήψης των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων των ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών Αρχών
και Νοµικών Προσώπων του ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, για την υλοποίηση των
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απαιτούµενων εργασιών για την παροχή των υπηρεσιών της αποµακρυσµένης
συνεγκατάστασης, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ.
• Αδυναµία εύρεσης χώρου τερµατισµού σε ΤΚΜ ΟΤΕ χωρητικότητας 1200 ζευγών καθώς αυτό
αποτελεί τη µέγιστη χωρητικότητα σε ΤΚΜ στο δίκτυο ΟΤΕ.
Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω λόγοι οφείλουν να είναι αντικειµενικά αιτιολογηµένοι, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή των κανόνων του
Ανταγωνισµού σε Συµφωνίες πρόσβασης στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών [Access notice, (265/2,
22-8-1998, παρ. 91(ε)].
12.4.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΖΕΥΓΩΝ ΕΣΚΤ / ΖΕΥΓΩΝ ΕΞΣΚ ΤΟΥΒ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΒ
12.4.1. Αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση µεµονωµένων αιτηµάτων χωρίς ΦΥΤΠ-ΥΒ
(Υπηρεσία ΕΞΣΚ ΤοΥΒ)
Ο Τ.Π. (1ος Τ.Π.) κατασκευάζει την απαραίτητη υποδοµή για την όδευση ενός ή δυο καλωδίων
ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ 100΄΄ (ανάλογα µε τον αριθµό ενεργών συνδέσεων του ΤΚΜ) από την Καµπίνα του
µέχρι τον ΤΚΜ ώστε να υπάρχει η αναγκαία υποδοµή για να ικανοποιηθεί και ενδεχοµένως
µελλοντικό αίτηµα από τον ίδιο ή άλλον Τ.Π. Στον ΤΚΜ τερµατίζονται 100 ή 200 ζεύγη ΕΞΣΚ
ΤοΥΒ εφόσον υπάρχει διαθεσιµότητα στον ΤΚΜ ή το σύνολο των διαθέσιµων ζευγών εφόσον η
διαθεσιµότητα του ΤΚΜ είναι µικρότερη των 200 ζευγών. Σε περίπτωση δύο καλωδίων, εφόσον
τερµατίζεται µόνο το ένα καλώδιο, το δεύτερο παραµένει διαθέσιµο εντός του ΤΚΜ για µελλοντικό
αίτηµα του ίδιου ή άλλου Τ.Π. Σηµειώνεται ότι η όδευση του καλωδίου από την καµπίνα του Τ.Π.
έως τον ΤΚΜ πραγµατοποιείται µε κατάλληλη σωλήνωση εντός της οποίας παραµένει το καλώδιο
των 100 ΄΄ ΕΞΣΚ ΤοΥΒ που δεν θα τερµατιστεί εξαρχής στον ΤΚΜ λόγω περιορισµένης
διαθεσιµότητας.
Ο Τ.Π. (1ος ΤΠ) δεσµεύεται στον ΟΤΕ εγγράφως, µε κοινοποίηση στην ΕΕΤΤ, ότι σε περίπτωση
που υπάρξει ενδιαφέρον και από άλλο Τ.Π. για Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση ΤοΥΒ στον
συγκεκριµένο ΤΚΜ θα πραγµατοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες ώστε ο Τ.Π., που θα
εκδηλώσει ενδιαφέρον, να αποκτήσει την απαραίτητη πρόσβαση στην ήδη εγκατεστηµένη υποδοµή
του συνδετικού καλωδίου. Επιπλέον:
•

•

Το έργο πρόσβασης στην υποδοµή που έχει εγκαταστήσει ο 1ος ΤΠ γίνεται
αποκλειστικά µε τη συνεργασία των 2 Τ.Π. και δεν περιλαµβάνει καµία επέµβαση σε
υποδοµές του ΟΤΕ.
Με την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου ο 1ος ΤΠ υποχρεούται να δηλώσει στον ΟΤΕ
τα νέα όρια του ΕΞΣΚ ΥΒ, που αντιστοιχούν σε αυτόν και στον άλλο ΤΠ.

Εφόσον η διαθέσιµη στον 1ο Τ.Π. τερµατισµένη χωρητικότητα του ΕΞΣΚ ΥΒ δεν επαρκεί (µετά
και από τη συνεννόηση των δυο Τ.Π.) να καλύψει την απαίτηση του 2ου Τ.Π. για νέα ΑΣ-ΥΒ, τότε
αυτός (ο 2ος Τ.Π.) ενηµερώνει τον ΟΤΕ ο οποίος προχωράει σε αντικατάσταση του εν λόγω ΤΚΜ.
Το τέλος αντικατάστασης καθώς και το κόστος αποσύνδεσης και επανασύνδεσης του ΕΞΣΚ ΥΒ,
θα επιβαρύνει τον 2ο (αιτών) Τ.Π. Και σε αυτή την περίπτωση η ΑΣ-ΥΒ του 2ου Τ.Π. στον ΤΚΜ
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εξυπηρετείται αποκλειστικά µέσω της υποδοµής που έχει εγκαταστήσει ο 1ος Τ.Π. χωρίς να
πραγµατοποιείται καµία επιπλέον επέµβαση σε υποδοµές ΟΤΕ.

12.4.2. Αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση αιτηµάτων στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης
δικτύου για παροχή Υπηρεσιών VDSL-VECTORING
Ο Τ.Π. κατασκευάζει την απαραίτητη υποδοµή για την όδευση ενός ή δυο καλωδίων ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ
100΄΄ (ανάλογα µε τον αριθµό ενεργών συνδέσεων του ΤΚΜ) από την Καµπίνα του µέχρι τον
ΤΚΜ. Στον ΤΚΜ τερµατίζει το ένα (100 ζεύγη) ή και τα δύο καλώδια (200 ζεύγη) ανάλογα µε την
επιθυµία του Τ.Π. Σε περίπτωση όπου το ΕΞΣΚ έχει δύο καλώδια και τερµατίζεται µόνο το ένα
καλώδιο, το δεύτερο παραµένει διαθέσιµο εντός του ΤΚΜ για µελλοντικό αίτηµα του Τ.Π.
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση εισαγωγής δύο καλωδίων, η όδευση καθενός εκ των δύο
καλωδίων 100 ζευγών από την καµπίνα του Τ.Π. έως τον ΤΚΜ πραγµατοποιείται µε κατάλληλη
σωλήνωση εντός της οποίας παραµένει το καλώδιο των 100 ΄΄ ΕΞΣΚ ΤοΥΒ που δεν θα τερµατιστεί
εξαρχής στον ΤΚΜ στην περίπτωση που ο Τ.Π. επιλέξει να τερµατίσει µόνο το ένα εκ των δύο
καλωδίων των 100 ΄΄ ΕΞΣΚ ΤοΥΒ.

12.4.3. Αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση µεµονωµένων αιτηµάτων µε ΦΥΤΠ ΥΒ
(Υπηρεσία ΕΣΚΤ ΥΒ)
Αφορά τις περιπτώσεις υφιστάµενων ΑΣ-ΥΒ οι οποίες έχουν υλοποιηθεί µε την κατασκευή ΦΥΤΠΥΒ από τον Τ.Π. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ εγκαθιστά την απαραίτητη υποδοµή (σωληνώσεις,
κλπ) για την όδευση του καλωδίου ΕΣΚΤ-ΥΒ από τον ΤΚΜ µέχρι το ΦΥΤΠ-ΥΒ, µε τυπική
δυνατότητα υποδοχής καλωδίων ΕΣΚΤ-ΥΒ 200 ζευγών.
Σε κάθε Τ.Π. διατίθενται αρχικά πενήντα (50) ζεύγη χαλκού από το ΕΣΚΤ, εκτός αν ο Τ.Π. αιτηθεί
λιγότερα ή το πλήθος των αιτήσεων για ζεύγη σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη χωρητικότητα του
ΕΣΚΤ δεν το επιτρέπουν.
Ο Τ.Π. µπορεί να αιτείται από τον ΟΤΕ τη διάθεση και επιπλέον ζευγών ΕΣΚΤ µε βήµα διάθεσης
πολλαπλάσιο των δέκα (10) ζευγών και µέχρι τα πενήντα (50) ζεύγη ΕΣΚΤ.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ορθολογική χρήση των ζευγών ΕΣΚΤ και των φρεατίων, ο Τ.Π.
δύναται να αιτηθεί επαύξηση των ζευγών ΕΣΚΤ όταν τα ελεύθερα ζεύγη του Τ.Π. είναι λιγότερα
από 30.
12.5.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΒ
Για τα τέλη της υπηρεσίας Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης για ΤοΥΒ ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στην παράγραφο περί τελών του κεφαλαίου 4 - Οικονοµικοί Όροι.
Ειδικότερα ο Τ.Π. προκαταβάλλει στον ΟΤΕ το κόστος αντικατάστασης ΤΚΜ εντός πέντε (5) ΕΗ
από την ενηµέρωση του Τ.Π. προς τον ΟΤΕ ότι αποδέχεται το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης καθώς
και το αντίστοιχο κόστος. Η προκαταβολή του τέλους αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των
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εργασιών αντικατάστασης από τον ΟΤΕ. Η έκδοση του σχετικού τιµολογίου/λογαριασµού του
ΟΤΕ, συµπεριλαµβανοµένου σε αυτό πέραν του ποσού της εν λόγω προκαταβολής και τυχόν
επιπλέον κόστους που προέκυψε απολογιστικά, γίνεται µετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης
και την ενηµέρωση του Τ.Π.
12.6.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΒ ΣΕ Τ.Π.

12.6.1. Αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση µεµονωµένων αιτηµάτων (Υπηρεσία ΕΞΣΚ
ΤοΥΒ)
Προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν βλάβες και διακοπές συνδροµητών κατά την εισαγωγή του
ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στον ΤΚΜ η µελέτη όδευσης-εισαγωγής του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στην εγγύτητα (απόσταση
~10 µέτρα) του ΤΚΜ θα πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ, ενώ
κατά την κατασκευή της εισαγωγής του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στον ΤΚΜ θα απαιτείται η παρουσία
επιβλέποντος τεχνικού του ΟΤΕ. Σε περίπτωση ύπαρξης φρεατίου εισαγωγής καλωδίων χαλκού
ΟΤΕ µπροστά από τον ΤΚΜ, η εισαγωγή στον ΤΚΜ θα γίνεται µέσω του συγκεκριµένου φρεατίου,
σύµφωνα µε τη µελέτη όδευσης-εισαγωγής, η οποία θα υποδεικνύει και την κατάλληλη θέση
διάτρησης.
Στον ΤΚΜ ο ΟΤΕ θα υποδεικνύει (µέσω της ανωτέρω µελέτης όδευσης-εισαγωγής) το χώρο και θα
παρέχει τα απαιτούµενα για τον τερµατισµό του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στοιχεία τύπου KRONE. Το πλήθος
των ζευγών τερµατισµού θα µπορεί να είναι 100 ή 200 ζεύγη και θα καθορίζεται µε βάση τις
απαιτήσεις του Τ.Π. στο συγκεκριµένο ΤΚΜ και τη χωρητικότητα του. Μετά τον τερµατισµό του
ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ και στα δύο άκρα της σύνδεσης (ΤΚΜ και καµπίνα Τ.Π.) θα πραγµατοποιούνται από
τον Τ.Π. εργασίες πιστοποίησης και αντιστοίχησης ορίων (κουδουνισµός) παρουσία επιβλέποντος
τεχνικού του ΟΤΕ.
Η παροχή ΑΣ για ΤοΥΒ σε Τ.Π. υλοποιείται σε δύο στάδια:
•
•

Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση του Τ.Π., στον ΤΚΜ, στους ΤοΥΒ του οποίου επιθυµεί
να έχει πρόσβαση µέσω ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ του Τ.Π. τερµατισµένου εντός του ΤΚΜ.
∆ιασύνδεση των τερµατισµένων ζευγών του ΕΞΣΚ του Τ.Π. µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής εντός
του ΤΚΜ για την παροχή ΤοΥΒ (µέσω µικτονοµήσεων στον κατανεµητή χαλκού).

Η διαδικασία που εφαρµόζεται είναι η ακόλουθη:
•

•

Ο Τ.Π. κατασκευάζει την απαραίτητη υποδοµή για την όδευση ενός ή δυο υπόγειων
καλωδίων ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ των 100 ζευγών (προτείνεται η χρήση 2 καλωδίων των 100 ζευγών,
αστεροτετραδικής διάταξης µε αγωγούς διαµέτρου 0,4mm) από την Υπαίθρια
Καµπίνα/Κατανεµητή του µέχρι τον ΤΚΜ ΟΤΕ, σύµφωνα µε το υπογεγραµµένο πρακτικό
αυτοψίας/µελέτη όδευσης-εισαγωγής.
Ο ΟΤΕ επιβλέπει την όδευση του ΕΞΣΚ-ToYB στην εγγύτητα (απόσταση ~10 m από αυτό)
του ΤΚΜ και την εισαγωγή αυτού στον ΤΚΜ, όπως περιγράφεται στην µελέτη όδευσηςεισαγωγής (ανάλογα µε το εάν ο ΤΚΜ διαθέτει ή όχι φρεάτιο υποδοχής καλωδίων χαλκού).
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•

Επίσης ο ΟΤΕ επιβλέπει τη διαδικασία τερµατισµού του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στον ΤΚΜ σε
παρεχόµενα από τον ΟΤΕ στοιχεία τερµατισµού KRONE, καθώς και την ταυτοποίηση
(κουδούνισµα) των ζευγών που πραγµατοποιείται στα δυο άκρα (ΤΚΜ,
Καµπίνα/Κατανεµητής Τ.Π) από το συνεργείο του Τ.Π.

12.6.2. Αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση αιτηµάτων στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης
δικτύου για παροχή Υπηρεσιών VDSL-VECTORING
Προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν βλάβες και διακοπές συνδροµητών κατά την εισαγωγή του
ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στον ΤΚΜ η µελέτη όδευσης-εισαγωγής του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στην εγγύτητα (απόσταση
~10 µέτρα) του ΤΚΜ θα πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ, ενώ
κατά την κατασκευή της εισαγωγής του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στον ΤΚΜ θα απαιτείται η παρουσία
επιβλέποντος τεχνικού του ΟΤΕ. Σε περίπτωση ύπαρξης φρεατίου εισαγωγής καλωδίων χαλκού
ΟΤΕ µπροστά από τον ΤΚΜ, η εισαγωγή στον ΤΚΜ θα γίνεται µέσω του συγκεκριµένου φρεατίου,
σύµφωνα µε τη µελέτη όδευσης-εισαγωγής, η οποία θα υποδεικνύει και την κατάλληλη θέση
διάτρησης.
Στον ΤΚΜ ο ΟΤΕ θα υποδεικνύει (µέσω της ανωτέρω µελέτης όδευσης-εισαγωγής) το χώρο και θα
παρέχει τα απαιτούµενα για τον τερµατισµό του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στοιχεία τύπου KRONE. Το πλήθος
των ζευγών τερµατισµού θα µπορεί να είναι 100 ή 200 ζεύγη και θα καθορίζεται µε βάση τις
απαιτήσεις του Τ.Π. στο συγκεκριµένο ΤΚΜ και τη χωρητικότητα του. Μετά τον τερµατισµό του
ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ και στα δύο άκρα της σύνδεσης (ΤΚΜ και καµπίνα Τ.Π.) θα πραγµατοποιούνται από
τον Τ.Π. εργασίες πιστοποίησης και αντιστοίχησης ορίων (κουδουνισµός) παρουσία επιβλέποντος
τεχνικού του ΟΤΕ.
Η παροχή ΑΣ για ΤοΥΒ σε Τ.Π. υλοποιείται σε δύο στάδια:
•
•

Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση του Τ.Π., στον ΤΚΜ, στους ΤοΥΒ του οποίου επιθυµεί
να έχει πρόσβαση µέσω ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ του Τ.Π. τερµατισµένου εντός του ΤΚΜ.
∆ιασύνδεση των τερµατισµένων ζευγών του ΕΞΣΚ του Τ.Π. µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής εντός
του ΤΚΜ για την παροχή ΤοΥΒ (µέσω µικτονοµήσεων στον κατανεµητή χαλκού).

Η διαδικασία που εφαρµόζεται είναι η ακόλουθη:
•

•

•

Ο Τ.Π. κατασκευάζει την απαραίτητη υποδοµή για την όδευση ενός ή δύο υπόγειων
καλωδίων ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ (ανάλογα µε τον αριθµό ενεργών συνδέσεων του ΤΚΜ) των 100
ζευγών (προτείνεται η χρήση 2 καλωδίων των 100 ζευγών, αστεροτετραδικής διάταξης µε
αγωγούς διαµέτρου 0,4mm) από την Υπαίθρια Καµπίνα/Κατανεµητή του µέχρι τον ΤΚΜ
ΟΤΕ, σύµφωνα µε το υπογεγραµµένο πρακτικό αυτοψίας/µελέτης όδευσης-εισαγωγής.
Ο ΟΤΕ επιβλέπει την όδευση του ΕΞΣΚ-ToYB στην εγγύτητα (απόσταση ~10 m από αυτό)
του ΤΚΜ και την εισαγωγή αυτού στον ΤΚΜ, όπως περιγράφεται στην µελέτη όδευσηςεισαγωγής (ανάλογα µε το εάν ο ΤΚΜ διαθέτει ή όχι φρεάτιο υποδοχής καλωδίων χαλκού).
Επίσης ο ΟΤΕ επιβλέπει τη διαδικασία τερµατισµού του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στον ΤΚΜ σε
παρεχόµενα από αυτόν στοιχεία τερµατισµού KRONE, καθώς και την ταυτοποίηση
(κουδούνισµα) των ζευγών που πραγµατοποιείται στα δυο άκρα (ΤΚΜ,
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Καµπίνα/Κατανεµητής Τ.Π) από το συνεργείο του Τ.Π. Η επίβλεψη της όδευσης του
ΕΞΣΚ-ΥΒ στην εγγύτητα του ΤΚΜ, της εισαγωγής του καλωδίου σε αυτόν και της
διαδικασίας τερµατισµού του ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ στον ΤΚΜ πραγµατοποιούνται την ίδια ηµέρα
αν αυτό είναι εφικτό από την πορεία των εργασιών.
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12.7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (SITE SURVEY) ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ Ο∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΞΣΚ
ΤΟΥΒ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣ-ΥΒ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
VDSL-VECTORING Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣ-ΥΒ ΧΩΡΙΣ ΦΥΤΠ-ΥΒ
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12.8.

∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ Α/Κ ΟΤΕ

13.1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΣ – ΚΑΜΠΙΝΑ

Ο Τ.Π. µπορεί να αιτηθεί Φυσική Συνεγκατάσταση µε µορφή εγκατάστασης καµπίνας στον
προαύλιο χώρο (ΦΣ-καµπίνα) όλων των Α/Κ ΟΤΕ χωρητικότητας ίσης ή µικρότερης των 5.000
συνδροµητών. Μπορεί επίσης να αιτηθεί Φυσική Συνεγκατάσταση µε µορφή εγκατάστασης
καµπίνας στον προαύλιο χώρο Α/Κ ΟΤΕ χωρητικότητας µεγαλύτερης των 5.000 συνδροµητών,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω λόγοι:
•
•

•

13.2.

δεν υπάρχει ήδη κατασκευασµένος χώρος Φυσικής Συνεγκατάστασης µε µορφή ξεχωριστού
χώρου ούτε παρέχεται Σύµµικτη Συνεγκατάσταση.
δεν έχει προγραµµατιστεί κατασκευή ξεχωριστού χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης
σύµφωνα µε τις διαδικασίες των παραγράφων 6.3 και 6.4 του Παραρτήµατος 6 ή χώρου
Σύµµικτης Συνεγκατάστασης σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 7.2 και 7.3
του Παραρτήµατος 7.
ο υπάρχων ελεύθερος χώρος Φυσικής Συνεγκατάστασης δεν επαρκεί για να καλύψει τις
ανάγκες του Τ.Π. που αιτείται συνεγκατάσταση και ταυτόχρονα δεν υπάρχει διαθέσιµος
χώρος για την επέκταση του υφιστάµενου ξεχωριστού χώρου.
Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΣ – ΚΑΜΠΙΝΑ

Ως λόγοι απόρριψης αιτηµάτων ΦΣ-καµπίνα, δύνανται να προτείνονται από τον ΟΤΕ
αποκλειστικά οι ακόλουθοι:
1.
Περιπτώσεις µισθωµένων κτιρίων τα οποία δεν ανήκουν στον όµιλο του ΟΤΕ (όπου
υπάρχει έλλειψη χώρου ή δεν επιτρέπεται από το µισθωτήριο συµβόλαιο, µόνο εφόσον ο
εκµισθωτής απορρίψει αίτηµα ΟΤΕ για την σχετική τροποποίηση του µισθωτηρίου
συµβολαίου).
2.
Έλλειψη διαθέσιµου
χώρου στα ΑΚ ΟΤΕ, κατάλληλου για την αιτηθείσα
συνεγκατάσταση.
3.
∆ιαφύλαξη της ακεραιότητας δικτύου ΟΤΕ µόνο κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης.
4.
Αδυναµία λήψης των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων των ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών
Αρχών και Νοµικών Προσώπων του ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, για την υλοποίηση των
απαιτούµενων εργασιών για την παροχή των υπηρεσιών συνεγκατάστασης, η οποία δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ
Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω λόγοι οφείλουν να είναι επαρκώς τεκµηριωµένοι και
αντικειµενικά αιτιολογηµένοι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή των κανόνων του Ανταγωνισµού σε Συµφωνίες
πρόσβασης στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. (Access notice 265/2, 22-8-1998, παρ.
91(ε))
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Σε περίπτωση κατά την οποία, δεν δύναται να παράσχει τον τύπο συνεγκατάστασης που αιτείται ο
Τ.Π. για κάποιον από τους ανωτέρω περιοριστικά αναφερόµενους λόγους, ο ΟΤΕ υποχρεούται
όπως ενηµερώσει εγγράφως τον Τ.Π. που έχει αιτηθεί την σχετική υπηρεσία, αιτιολογώντας την
άρνησή του µε αναφορά στους συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η
παροχή του συγκεκριµένου τύπου συνεγκατάστασης, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήµατος. Η σχετική ενηµέρωση κοινοποιείται και στην
ΕΕΤΤ εντός της ίδιας προθεσµίας.
Ταυτόχρονα µε την κοινοποίηση των λόγων απόρριψης, ο ΟΤΕ οφείλει να προτείνει εναλλακτικό
τύπο συνεγκατάστασης, προκειµένου να ικανοποιήσει το αίτηµα του Τ.Π..
13.3.

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ

Στην περίπτωση της εγκατάστασης καµπίνας στον προαύλιο χώρο του Α/Κ του ΟΤΕ (ΦΣ-καµπίνα),
το Συνδετικό Καλώδιο από τον Κεντρικό Κατανεµητή Μικτονόµησης υπογειώνεται, έλκεται και
διοδεύεται µέσω υφιστάµενων ή νέων σωληνώσεων για να οδηγηθεί εκτός κτιρίου σε φρεάτιο
κατασκευής του Τ.Π. (ΦΥΤΠ-καµπίνα) σε θέση κατασκευής που υποδεικνύει ο ΟΤΕ µε τη
διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα 13.5 του παρόντος, εντός του προαυλίου
χώρου του ΑΚ του ΟΤΕ και ονοµάζεται Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο Τερµατισµού (ΕΣΚΤ).
13.4.

ΣΗΜΕΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
•

ΕΣΚΤ:

Η µούφα (εκφυλισµένο σηµείο) του ΕΣΚΤ στο ΦΥΤΠ-καµπίνα.
•

ΚΟΙ για παροχή υπηρεσιών ενσύρµατου backhaul:

Η µούφα (εκφυλισµένο σηµείο) της οπτικής ίνας στο ΦΥΤΠ-καµπίνα για ενσύρµατο
backhaul που παρέχεται από τον ΟΤΕ
•

13.5.

Όταν το ενσύρµατο backhaul παρέχεται µε ίδια µέσα του Τ.Π. δεν υφίσταται σηµείο
οριοθέτησης.

ΠΑΡΟΧΗ ΦΣ-ΚΑΜΠΙΝΑ

Για την παροχή της υπηρεσίας ΦΣ-καµπίνα, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
13.5.1.1 Ο Τ.Π. υποβάλλει εγγράφως µε σχετική επιστολή προς την αρµόδια Εµπορική
∆/νση του ΟΤΕ (σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη η σχετική αίτηση στο Π.Σ.
ΟΤΕ) αίτηση για παροχή ΦΣ - καµπίνα σε συγκεκριµένο Α/Κ.
13.5.1.2 Ο ΟΤΕ, αφού εξετάσει ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις για παροχή της υπηρεσίας,
ενηµερώνει τον Τ.Π. ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να ικανοποιηθεί το αίτηµά
του, είναι η από κοινού υπογραφή από τον Τ.Π. και την ΟΤΕ-Estate του ιδιωτικού
συµφωνητικού µίσθωσης για την καµπίνα της παραγράφου 13.10. Η υπογραφή του
εν λόγω συµφωνητικού, προβλέπεται ως διαδικασία στην Ενότητα 13.8 του
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παρόντος, µετά την εκπόνηση της µελέτης χωροθέτησης του χώρου από τον Τ.Π.
και την έγκρισή της από τον ΟΤΕ. Το χρονικό διάστηµα από την ενηµέρωση του
Τ.Π. µέχρι την υπογραφή του συµφωνητικού θεωρείται ανενεργός χρόνος.
13.5.1.3 Όταν υπογραφεί το ανωτέρω συµφωνητικό, ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τ.Π. ότι πρέπει
να αποστείλει µε επιστολή τις απαιτούµενες άδειες κατασκευής, που περιγράφονται
στην παράγραφο 13.9.2 της Ενότητας 13.9. Το χρονικό διάστηµα µέχρι να
παραλάβει ο ΟΤΕ τις άδειες από τον Τ.Π. θεωρείται ανενεργός χρόνος.
13.5.1.4 Ο ΟΤΕ, όταν λάβει από τον Τ.Π. τις άδειες κατασκευής, πραγµατοποιεί τη σχετική
τεχνική προµελέτη. Στην τεχνική προµελέτη προβλέπεται η µικροσωλήνωση που θα
χρησιµοποιηθεί για την όδευση του ΕΣΚΤ να είναι αρκετά µεγάλη (τουλάχιστον
3.000 ζεύγη ΕΣΚΤ), ώστε να µπορεί να χωρέσει ικανό αριθµό καλωδίων ΕΣΚΤ για
πιθανές επαυξήσεις ζευγών ΕΣΚ που µπορεί να αιτηθεί µελλοντικά ο Τ.Π.. Ο Τ.Π.
κατασκευάζει το ΦΥΤΠ-καµπίνα στη θέση που του έχει υποδείξει ο ΟΤΕ. O χρόνος
από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιείται η τεχνική προµελέτη – αυτοψία έως την
ολοκλήρωση της κατασκευής του ΦΥΤΠ – καµπίνα από τον Τ.Π. είναι ανενεργός.
13.5.1.5 Ο ΟΤΕ εγκαθιστά την απαραίτητη υποδοµή (σωληνώσεις, σχάρες, κλπ) για την
όδευση του ΕΣΚΤ από το ΚΚΜ µέχρι το ΦΥΤΠ-καµπίνα, µε τυπική δυνατότητα
υποδοχής καλωδίων ΕΣΚΤ τουλάχιστον 3.000 ζευγών. Σε περίπτωση που ο Τ.Π.
επιθυµεί να κάνει χρήση υπηρεσιών backhaul µέσω του δικτύου του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ
εγκαθιστά την απαραίτητη υποδοµή (µικροσωληνώσεις, κλπ) έως το ΦΥΤΠκαµπίνα
13.5.1.6 Το Συνδετικό Καλώδιο από τον Κεντρικό Κατανεµητή Μικτονόµησης (ΕΣΚΤ)
τοποθετείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω στην παράγραφο 13.3 του
παρόντος παραρτήµατος.
13.5.1.7 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Τ.Π., ο ΟΤΕ παρέχει και παραδίδει τις υπηρεσίες
Μετάδοσης και Σύνδεσης (Backhaul Services) εντός του ΦΥΤΠ-καµπίνα.
Επισηµαίνεται ότι το ΦΥΤΠ-καµπίνα, το οποίο έχει κατασκευάσει ο Τ.Π., αποτελεί
σηµείο οριοθέτησης του ΚΟΙ, όπως και ορίζεται στην παράγραφο 13.4.2.
13.5.1.8 Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν επιθυµεί να λάβει υπηρεσίες Μετάδοσης και
Σύνδεσης µέσω του δικτύου ΟΤΕ, ο Τ.Π. κατασκευάζει σωλήνωση από το ΦΥΤΠκαµπίνα µέχρι τα όρια του οικοπέδου του ΟΤΕ σε διαδροµή την οποία καθορίζει και
υποδεικνύει ο ΟΤΕ, εντός του οικοπέδου του, ώστε να διασυνδέσει το ΦΥΤΠκαµπίνα µε τις εγκαταστάσεις του Τ.Π..
13.5.1.9 Πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες σύνδεση των ζευγών
Εξωτερικού Συνδετικού Καλωδίου του Τ.Π. (ΕΞΣΚ) µε το ΕΣΚΤ στο ΦΥΤΠκαµπίνα, ταυτοποίηση (κουδούνισµα) των ζευγών στην καµπίνα του Τ.Π. και
υπογραφή του σχετικού ΠΠΠ. Ο τερµατισµός του ΕΞΣΚ στην καµπίνα του Τ.Π.
έχει ήδη γίνει από τον ίδιο. Στη συνέχεια υπογράφεται ανάµεσα σε ΟΤΕ και Τ.Π. το
σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής της υπηρεσίας.
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13.6.

ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΖΕΥΓΩΝ ΣΕ ΦΣ – ΚΑΜΠΙΝΑ

Στον Πάροχο. διατίθενται στην αρχή της εγκατάστασής του µέχρι και 600 ζεύγη µε βήµα διάθεσης
200 ζεύγη. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ορθολογική χρήση των ζευγών ΕΣΚΤ και των
φρεατίων σε περίπτωση όπου συµβαίνουν ένα από τα παρακάτω:
•
•

τα ελεύθερα ζεύγη του Τ.Π. φτάσουν στο 50% των ζευγών του τελευταίου αιτήµατος
επαύξησης ζευγών, ή
τα ελεύθερα ζεύγη του Τ.Π. είναι λιγότερα από 200,

ο Τ.Π., εφόσον επιθυµεί. µπορεί να αιτείται από τον ΟΤΕ τη διάθεση επιπλέον ζευγών, µε βήµα
διάθεσης πολλαπλάσιο των 200 ζευγών και µέχρι 1200 ζεύγη. Κατ’ εξαίρεση, σε Α/Κ µε
λιγότερους των 5.000 συνδροµητών, ο Τ.Π. µπορεί να αιτείται από τον ΟΤΕ τη διάθεση επιπλέον
ζευγών, µε βήµα διάθεσης 200, 400, 600, 800.
13.7.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΣ-ΚΑΜΠΙΝΑ

Για τα τέλη της υπηρεσίας ΦΣ-καµπίνα ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.3 του
Κεφαλαίου 4.
Το Μίσθωµα για το διατιθέµενο χώρο καταβάλλεται από τον Τ.Π. στην ΟΤΕ-Estate.

13.8.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ Τ.Π. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΤΟΥ ΟΤΕ

Τ.Π.: Αίτηµα για εγκατάσταση καµπίνας.
ΟΤΕ + ΟΤΕ-Estate: Εξέταση πολεοδοµικών όρων (συντελεστές δόµησης, κάλυψης, υπάρχουσα
κατάσταση, πιθανών κωλυµάτων που δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση του αιτήµατος σε κάποιες
ειδικές περιπτώσεις κλπ.). Η εν λόγω εξέταση γίνεται εντός διαστήµατος πέντε (5) ΕΗ από την
αποστολή του σχετικού αιτήµατος του Τ.Π.
ΟΤΕ + ΟΤΕ-Estate: Πρόταση για συγκεκριµένο χώρο.
ΟΤΕ + ΟΤΕ-Estate: Οριοθέτηση χώρου για την εγκατάσταση του ΦΥΤΠ-καµπίνα, της καµπίνας,
της υποδοµής για εγκατάσταση µετρητή Ηλεκτρικής Ενέργειας και της τάφρου για την όδευση των
ηλεκτροπαροχικών καλωδίων έως την καµπίνα, προκειµένου ο Τ.Π. να πραγµατοποιήσει τις
σχετικές εργασίες µε επιστασία ΟΤΕ. Οδηγίες / ενηµέρωση Τ.Π.. Η πρόταση για συγκεκριµένο
χώρο και η οριοθέτηση του χώρου γίνεται εντός πέντε (5) ΕΗ από την εξέταση των πολεοδοµικών
όρων.
Τ.Π.: Αποδοχή χωροθέτησης εντός πέντε (5) ΕΗ από την ενηµέρωση από τον ΟΤΕ + ΟΤΕ-Estate
.
Τ.Π.: Εκπόνηση µελέτης εντός δέκα (10) ΕΗ από την αποδοχή χωροθέτησης.
ΟΤΕ: Έγκριση µελέτης εντός πέντε (5) ΕΗ από την αποστολή της µελέτης από τον Τ.Π..
ΟΤΕ-Estate & Τ.Π.: Υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού Μίσθωσης εντός πέντε (5) ΕΗ από την
έγκριση της µελέτης
Τ.Π.: Προετοιµασία φακέλου για πολεοδοµία.
ΟΤΕ: Έγκριση φακέλου εντός πέντε (5) ΕΗ από την αποστολή του φακέλου από τον Τ.Π..
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Τ.Π.: Κατάθεση φακέλου στην πολεοδοµία.
Τ.Π.: Λήψη έγκρισης κατασκευής.
Τ.Π.: Κατασκευή καµπίνας, φρεατίου και υποδοµής για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για την
καµπίνα. µε την επίβλεψη του ΟΤΕ, εντός διαστήµατος είκοσι πέντε (25) ΕΗ.

13.9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΜΟΡΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α/Κ ΟΤΕ)
A. Γενικά
Η παροχή της υπηρεσίας Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μορφή εγκατάστασης καµπίνας στον
προαύλιο χώρο του Α/Κ ΟΤΕ) προϋποθέτει τη διαθεσιµότητα χώρου στον προαύλιο χώρο του Α/Κ
ΟΤΕ καθώς και την καταλληλότητά του. Η εξέταση για τη διαθεσιµότητα και την καταλληλότητα
του χώρου αυτού θα γίνεται από την ΟΤΕ-ESTATE και τον ΟΤΕ στη φάση της έγκρισης σχετικής
αίτησης του Τ.Π..
Οι ενδεικτικές διαστάσεις της καµπίνας θα είναι (ΜxΠxΥ) 1,80m x 0,70m x 2,20m και η ανώτατη
στάθµη θορύβου της καµπίνας θα πρέπει να ακολουθεί της νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπως αυτές
ορίζονται από το Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
Από το διαθέσιµο χώρο στο προαύλιο του ΟΤΕ, θα διατίθεται για την εγκατάσταση του παραπάνω
εξοπλισµού του Τ.Π. συγκεκριµένος τυποποιηµένος χώρος ενός footprint, δηλαδή ενός ορθογωνίου
εντός του οποίου να είναι δυνατή η κατασκευή του θεµελίου της καµπίνας. Θα διατίθεται χώρος για
µία καµπίνα κατά το µέγιστο ανά Τ.Π. ανά Α/Κ.
Για την παροχή σύνδεσης της καµπίνας, µέσω συνδετικών καλωδίων, µε τον Κεντρικό Κατανεµητή
Μικτονόµησης του Α/Κ, η καµπίνα θα υποστηρίζεται από ένα φρεάτιο, για τη σύνδεση του
συνδετικού καλωδίου του ΟΤΕ µε το αντίστοιχο συνδετικό καλώδιο του Τ.Π.. Η καµπίνα, το
φρεάτιο που την εξυπηρετεί, η υποδοµή (σκυρόδεµα) για την εγκατάσταση του µετρητή της
Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και η τάφρος για την όδευση των καλωδίων τροφοδοσίας θα
κατασκευάζονται από τον Τ.Π.. Τα χαρακτηριστικά του φρεατίου αποτυπώνονται στον κάτωθι
πίνακα (Πίνακας 1):

ΚΑΘ. ΕΣΩΤ.
Α/Α ΤΥΠΟΣ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ
ΦΡΕΑΤΙΟΥ (ΜxΠxΒ)
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΥ
σε εκ.
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
1
Φ.ΙΑ
170x160x225
Μονό
2
Φ.ΙΙ
150x140x165
∆ιπλό
3
Φ.ΙΙΑ
150x140x115
∆ιπλό
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4
Φ.ΙΙΙ
130x80x100
∆ιπλό
400”
5
Φ.ΙV
100x60x80
Μονό
200”
Πίνακας 1: Τύποι και χαρακτηριστικά ΦΥΤΠ-καµπίνα που δύναται να κατασκευάσει ο Τ.Π.
Ο χώρος εγκατάστασης της καµπίνας και του φρεατίου δεν θα πρέπει να διατρέχεται από υπόγειες
εγκαταστάσεις του ΟΤΕ (σωληνώσεις διέλευσης τηλεπ/κών καλωδίων) ή άλλες υπόγειες
εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν τη λειτουργία του Α/Κ, όπως καλώδια παροχής ενέργειας,
σωληνώσεις ύδρευσης, παροχής αερίου ή αποχέτευσης κλπ.
B. ∆ιαδικασία Τοποθέτησης Καµπίνας Σε Οικόπεδα OTE -ESTATE – Θέµατα Πολεοδοµίας
Κατόπιν αιτήµατος του Τ.Π. για να εγκατασταθεί καµπίνα σε προαύλιο χώρο του ΟΤΕ θα
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία αδειοδότησης του έργου:
ΑΙΤΗΜΑ Τ.Π. ΠΡΟΣ OTE
Κατατίθεται αίτηµα του ΠAROXOY για εγκατάσταση καµπίνας στον ακάλυπτο χώρο
συγκεκριµένου Α/Κ ΟΤΕ προς τον OTE. Ο ΟΤΕ καταθέτει σχετικό αίτηµα στην ΟΤΕ-ESTATE. Η
ΟΤΕ – ESTATE σε συνεργασία µε τον ΟΤΕ, ελέγχει την διαθεσιµότητα του αιτούµενου χώρου στο
συγκεκριµένο οικόπεδο. Εφόσον υπάρχει τέτοιος, οριοθετείται ο χώρος εγκατάστασης του ΦΥΤΠκαµπίνα, της καµπίνας, της υποδοµής (σκυρόδεµα) για την τοποθέτηση του µετρητή Ηλεκτρικής
Ενέργειας και της τάφρου για την όδευση των ηλεκτροπαροχικών καλωδίων έως την καµπίνα,
προκειµένου ο Τ.Π. να πραγµατοποιήσει τις σχετικές εργασίες µε επιστασία ΟΤΕ και ενηµερώνεται
ο Τ.Π. από τον ΟΤΕ. Ακολουθεί αυτοψία του χώρου από εκπροσώπους του ενδιαφεροµένου Τ.Π.
µε τη συνοδεία ΟΤΕ και µετά από την αποδοχή του χώρου, υποβολή από τον Τ.Π. πρότασης µελέτης προς τον ΟΤΕ για έλεγχο και έγκριση.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΕ
Στη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης της µελέτης από τον ΟΤΕ, εξετάζεται η τήρηση των
πολεοδοµικών όρων και η επίδραση της εγκατάστασης της καµπίνας και όλων των επιπρόσθετων
υποδοµών που απαιτούνται στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις και στη λειτουργία γενικότερα του
προαυλίου χώρου του ΟΤΕ. Ακολουθεί ενηµέρωση του ΟΤΕ προς την ΟΤΕ-ESTATE (µε
ταυτόχρονη ανακοίνωση στον ενδιαφερόµενο Τ.Π.), στην οποία αναφέρεται αν είναι εφικτή
σύµφωνα µε τη µελέτη η κατασκευή της καµπίνας και αποδεκτή η θέση της ή (σε περίπτωση
δυνατότητας κατασκευής σε άλλη θέση) προτείνεται αλλαγή της. Στην ενηµέρωση του ΟΤΕ
καθορίζεται επίσης η θέση κατασκευής του φρεατίου που υποστηρίζει την καµπίνα καθώς και η
διαδροµή εντός του οικοπέδου του ΟΤΕ των σωληνώσεων που θα διασύνδεουν το φρεάτιο αυτό µε
τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ ή του Τ.Π..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ
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Σε περίπτωση έγκρισης, υπογράφεται ανάµεσα στον Τ.Π. και την ΟΤΕ-ESTATE το ιδιωτικό
συµφωνητικό µίσθωσης για την καµπίνα της ενότητας 13.10. Μόλις υπογραφεί το συµφωνητικό, ο
Τ.Π. ετοιµάζει, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου και καταθέτει το φάκελο του έργου
στην αρµόδια Πολεοδοµία.
Ο ΟΤΕ υποχρεούται να συνδράµει άµεσα τον Τ.Π. µε ότι πρόσθετο στοιχείο του ζητηθεί κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης από την αρµόδια Πολεοδοµική υπηρεσία.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Μετά τη λήψη της έγκρισης από την Πολεοδοµία, ο Τ.Π. ενηµερώνει τον ΟΤΕ, ώστε να
προχωρήσει στη σύνταξη Τεχνικής Προµελέτης της εγκατάστασης κατασκευής ΟΤΕ που θα
υποστηρίξει τη διασύνδεση της καµπίνας µε τηλεπικοινωνιακά καλώδια (σωλήνωση εγκατάστασης
συνδετικών καλωδίων µέχρι το φρεάτιο υποστήριξης της καµπίνας) και ο Τ.Π. προχωρεί στην
κατασκευή της καµπίνας και του ΦΥΤΠ-καµπίνα εντός του προαύλιου χώρου, καθώς και της
υποδοµής για την εγκατάσταση του µετρητή Ηλεκτρικής Ενέργειας και της τάφρου για την όδευση
των ηλεκτροπαροχικών καλωδίων έως την καµπίνα, µε επιστασία ΟΤΕ.

C. ∆οµικές Εργασίες
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΑ
Η διαµόρφωση του χώρου εγκατάστασης θα γίνεται σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση του
προαυλίου χώρου του Α/Κ ΟΤΕ και σύµφωνα µε τις µελέτες που θα εκπονούνται.
Μέριµνα θα πρέπει να λαµβάνεται ώστε να µην παρεµποδίζεται η πρόσβαση σε υφιστάµενα ή και
προγραµµατισµένα καλώδια χαλκού ή και οπτικών ινών που οδεύουν ή πρόκειται να οδεύσουν
µέσα από τον προαύλιο χώρο του συγκεκριµένου Α/Κ.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η καµπίνα θα εγκαθίσταται επί συµπαγούς βάσεως από οπλισµένο σκυρόδεµα από τον Τ.Π.,
εφαρµόζοντας ένα µεταλλικό πλαίσιο µε κοχλίες αγκίστρωσης ενσωµατωµένους σε κατάλληλες
θέσεις στη βάση. Η βάση υποδοχής της καµπίνας θα κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα µε
τη χρήση ξυλοτύπου («καλουπιού»). Το ίδιο ισχύει για την υποδοµή εγκατάστασης του µετρητή
Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα κατασκευάζει ο Τ.Π. µε επιστασία ΟΤΕ.
D. Αντισεισµική Στήριξη Καµπίνας – Παραδοχές Υπολογισµού
Για τις δονήσεις απαιτείται:
(α) Συµπεριφορά της Καµπίνας σε σεισµούς, Ζώνη 4 και για IP55 µε πλήρη εξοπλισµό. Με
σκοπό να µην δυσχεραίνεται η κατασκευή άλλων χωµατουργικών έργων γύρω από τη θέση
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εγκατάστασης της καµπίνας, για την αντισεισµική συµπεριφορά της καµπίνας δεν θα
λαµβάνεται υπόψη η συµµετοχή της ώθησης των γαιών (ή της επίχωσης) στην περιµετρική
επιφάνεια του υπογείου τµήµατος του θεµελίου της.
(β) Χαµηλές ∆ονήσεις και ∆ονήσεις διαρκείας: Ο εγκατεστηµένος εξοπλισµός µπορεί να
βρίσκεται εκτεθειµένος σε χαµηλής έντασης δονήσεις προερχόµενες από γειτονικά
σιδηροδροµικά ή οδικά δίκτυα, ή εργασίες που εκτελούνται σε γειτνιάζοντες χώρους ή
κτίρια (ETSI 300 019-2-3 V.2.2.1).
E. Κατανεµητές – Εγκατάσταση Καλωδίων
Η καµπίνα θα πρέπει να διαθέτει οπτικό κατανεµητή κατάλληλης χωρητικότητας για τη διασύνδεσή
της είτε µε το Α/Κ ΟΤΕ (backhaul µισθωµένη γραµµή) είτε µε δίκτυο της ιδιοκτησίας του Τ.Π.
(οπτική σύνδεση).
Περίπτωση backhaul µισθωµένης γραµµής: Η διασύνδεση της κάθε καµπίνας µε το οικείο Α/Κ
ΟΤΕ µε οπτική ίνα (µισθωµένη γραµµή) θα γίνεται στο ΦΥΤΠ - καµπίνα. Από την πλευρά του
ΟΤΕ θα τοποθετείται µέχρι το ΦΥΤΠ-καµπίνα Καλώδιο Οπτικής Ίνας (ΚΟΙ) κατάλληλης
χωρητικότητας. Η κατασκευή του ΦΥΤΠ-καµπίνα είναι υπευθυνότητας του Τ.Π.. Για την όδευση
του ΚΟΙ µεταξύ του ΦΥΤΠ-καµπίνα και της καµπίνας, ο Τ.Π., εφόσον απαιτείται, θα κατασκευάζει
σωλήνωση µικρής διατοµής µεταξύ καµπίνας και ΦΥΤΠ-καµπίνα µε επιστασία ΟΤΕ, σε διαδροµή
που θα ορίζει ο ΟΤΕ.
Περίπτωση Οπτικής Σύνδεσης: Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. δεν επιθυµεί να λάβει υπηρεσίες
Μετάδοσης και Σύνδεσης µέσω του δικτύου ΟΤΕ, ο Τ.Π. κατασκευάζει σωλήνωση από το ΦΥΤΠκαµπίνα µέχρι τα όρια του οικοπέδου του ΟΤΕ σε διαδροµή την οποία καθορίζει και υποδεικνύει ο
ΟΤΕ, εντός του οικοπέδου του, ώστε να διασυνδέσει το ΦΥΤΠ-καµπίνα µε τις εγκαταστάσεις του
Τ.Π..
Επιπλέον, η καµπίνα θα πρέπει να διαθέτει κατανεµητή καλωδίων χαλκού για τον τερµατισµό των
ζευγών των συνδετικών καλωδίων του Τ.Π. που θα απαιτηθούν. Ο κατανεµητής θα πρέπει να είναι
προσπελάσιµος για την πραγµατοποίηση από τεχνικούς του ΟΤΕ ελέγχων γαλβανικής συνέχειας
και αντιστοίχισης των ζευγών του Συνδετικού Καλωδίου του ΟΤΕ µε το αντίστοιχο καλώδιο του
Τ.Π. µε το οποίο διασυνδέεται στο φρεάτιο υποστήριξης της καµπίνας (εάν προκύψουν διαφορές
κατά την αντιστοίχιση των ζευγών του καλωδίου, οι οποίες εντοπισθούν στο τµήµα του Συνδετικού
Καλωδίου του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ θα αναλαµβάνει την άρση τους. Σε περίπτωση που αυτές αφορούν το
Συνδετικό Καλώδιο του Τ.Π. η άρση τους θα γίνεται από τον Τ.Π.). Ο κατανεµητής θα
διασυνδέεται µε το φρεάτιο υποστήριξης της καµπίνας µε σωλήνωση κατάλληλης διατοµής και
διαµόρφωσης για την όδευση των συνδετικών καλωδίων του Τ.Π..
F. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
ΓΕΝΙΚΑ
Η τροφοδοσία της καµπίνας στον προαύλιο χώρο του Α/Κ ΟΤΕ θα γίνεται µε εναλλασσόµενο
τριφασικό ή µονοφασικό ρεύµα (400V, 50Hz ή 220V, 50Hz αντίστοιχα) από τον Πάροχο
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Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η διαδικασία ηλεκτροδότησης της καµπίνας από τον Πάροχο Ηλεκτρικής
Ενέργειας, γίνεται µε ευθύνη και µέριµνα του Τ.Π.. Η καµπίνα θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητο
διαµέρισµα για την εισαγωγή της παροχής του Παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η σύνδεση του
µετρητή µέχρι τον πίνακα διανοµής είναι στην υποχρέωση του Τ.Π.. Εάν είναι εφικτό, η
εγκατάσταση του µετρητή θα πραγµατοποιείται σε εσοχή στο όριο του οικοπέδου στη ρυµοτοµική
γραµµή και πρέπει να είναι προσβάσιµος στον καταµετρητή. Οποιαδήποτε κατασκευή υποδοµής
δύναται να απαιτηθεί για την εγκατάσταση του µετρητή, θα πραγµατοποιείται από τον Τ.Π. µε
επιστασία ΟΤΕ σε θέση που θα υποδείξει ο ΟΤΕ. Το αντίστοιχο ανορθωτικό σύστηµα της καµπίνας
διατίθεται µε ευθύνη του Τ.Π.. Η σύνδεση της καµπίνας µε το δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας γίνεται
µε κατάλληλο καλώδιο που εγκαθιστά ο Τ.Π. µε επιστασία ΟΤΕ διά µέσου σωλήνωσης, που
κατασκευάζεται από τον Τ.Π. (διαδροµή από το όριο του οικοπέδου του ΟΤΕ µέχρι την καµπίνα
του Τ.Π.).
ΓΕΙΩΣΕΙΣ
Η Γείωση της Καµπίνας θα πρέπει να συµµορφώνεται µε το πρότυπο ETSI EN 300 253.
Η Κεντρική µπάρα γείωσης του ενεργού εξοπλισµού θα πρέπει να βρίσκεται στο Κεντρικό
∆ιαµέρισµα στο κατώτερο σηµείο του ή στον Πίνακα διανοµής ηλεκτρικής τροφοδοσίας DC.
Οποιαδήποτε θέση της µπάρας γείωσης είναι αποδεκτή αρκεί να διασφαλίζεται η ασφαλής
λειτουργία του ενεργού εξοπλισµού και η εύκολη πρόσβασή του προσωπικού εγκατάστασης σε
αυτή
Η αντίσταση γείωσης θα είναι µικρότερη των 5Ω (κατά προτίµηση µικρότερη των 2Ω).
Η διατοµή του καλωδίου γείωσης θα είναι 4mm2 το ελάχιστο.
Για λόγους ασφαλείας το µεταλλικό µέρος της Καµπίνας θα πρέπει να συνδεθεί µε σύστηµα
γείωσης χαµηλής αντίστασης. ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν προσβάσιµα µεταλλικά τµήµατα που δεν
θα είναι γειωµένα.
Όλα τα µηχανικά µεταλλικά µέρη της Καµπίνας θα πρέπει να είναι διασυνδεδεµένα έτσι ώστε να
παρέχεται γαλβανική συνέχεια µε το γειωµένο µέρος της Καµπίνας. Ο σκελετός της Καµπίνας θα
πρέπει να παρέχει µια διάταξη γείωσης, όπως ειδικό άγκιστρο, το οποίο θα είναι βιδωµένο και όχι
πριτσινωµένο στον σκελετό και θα φέρει, επιγανωµένο ή επιψευδαργυρωµένο µε κράµα χαλκού
σύνδεσµο για την υποδοχή του καλωδίου γείωσης. Το καλώδιο γείωσης που θα συνδεθεί µε τη
βέργα γείωσης (που βρίσκεται εντός του εδάφους) θα διέρχεται µέσω κάποιου εύκαµπτου σωλήνα
και θα τερµατίζει στο σηµείο γείωσης της καµπίνας.
ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ
Στα διαµερίσµατα που φιλοξενούν τον ODF και HDF θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα
φωτιστικό σώµα στην κατάλληλη θέση, ώστε να διασφαλίζεται ο επαρκής φωτισµός.
G. Πυρανίχνευση
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Στην οροφή της καµπίνας θα πρέπει να υπάρχει ανιχνευτής καπνού. Το ηλεκτρικό σήµα
κατάστασης του ανιχνευτή θα µεταδίδεται µέσω του συστήµατος διαχείρισης της καµπίνας στις
εγκαταστάσεις του Τ.Π..
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13.10. Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ
Α/Κ ΟΤΕ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Στην Αθήνα σήµερα την .…………………….. 20…., µεταξύ:
1.- Της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕestate» που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου
αρ.15), µε ΑΦΜ: 094436540 της ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ και Αρ. ΜΑΕ
34185/01/Β/95/464(03),
η
οποία
εκπροσωπείται
νόµιµα
από
………………………………….., αποκαλούµενης στο εξής «η Εκµισθώτρια» και
2.Της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «…………….» και το διακριτικό τίτλο
«………..» που εδρεύει στην ………………… (………… αρ. …….), µε ΑΦΜ: …………… της
∆.Ο.Υ. ………….. Αθηνών και Αρ. ΜΑΕ ……………………………, η οποία εκπροσωπείται
νόµιµα από τον ………………………………………, αποκαλούµενης στο εξής «η Μισθώτρια»,
δηλώθηκαν αµοιβαία, έγιναν αποδεκτά, συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα
ακόλουθα:
Με το παρόν συµφωνητικό, η Εκµισθώτρια εκµισθώνει στη Μισθώτρια τµήµα επιφανείας
……………………………. τετραγωνικών µέτρων (00,00 µ2) του προαύλιου χώρου ενός
…ορόφου κτιρίου, της κυριότητας νοµής και κατοχής της, που βρίσκεται στην………….. του
Νοµού ………….. και φέρει Αριθµό Μητρώου (ΑΜ) στα Αρχεία της Εκµισθώτριας: ………… και
το οποίο απεικονίζεται µε τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-…………. στο από
……………………. 20….σχέδιο του πολιτικού µηχανικού …………………..,το οποίο αφού
µονογράφτηκε από τους συµβαλλοµένους, προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα του και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής «Το Μίσθιο», µε τους ακόλουθους ειδικότερους
όρους και συµφωνίες:
Άρθρο 1ο: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1.1 Η διάρκεια της παρούσας µίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη, αρχίζει την
…………………..20…. και λήγει την …………………….. 20…..
1.2. Αποκλείεται ρητώς η αναµίσθωση ή η σιωπηρή παράταση του χρόνου διάρκειας
της µίσθωσης, έστω και αν η Μισθώτρια τυχόν παραµείνει στo Μίσθιo για οποιοδήποτε
λόγο και µετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της µίσθωσης.
Άρθρο 2ο: ΧΡΗΣΗ
2.1. Το Μίσθιο θα χρησιµοποιηθεί από τη Μισθώτρια αποκλειστικά και µόνο για την
κατασκευή και λειτουργία σ΄ αυτό καµπίνας εξυπηρέτησης της Φυσικής
Συνεγκατάστασής της, ως Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, στα πλαίσια της, από τον νόµο,
παροχής σ΄ αυτήν από τον ΟΤΕ αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόγχο
σταθερής τηλεφωνίας.
2.2. Η Μισθώτρια, θα κατασκευάσει την ανωτέρω καµπίνα στο Μίσθιο και θα
εγκαταστήσει και λειτουργεί τα µηχανήµατά της σ΄ αυτήν, µε ευθύνη της και µε
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αποκλειστικές δαπάνες της. Για την εκτέλεση των δοµικών εργασιών κατασκευής της
υπόψη καµπίνας η Μισθώτρια υποχρεούται να λάβει από την αρµόδια Πολεοδοµία, µε
µέριµνα και αποκλειστικές της δαπάνες, την τυχόν απαιτούµενη άδεια κατασκευής. Σε
περίπτωση τυχόν υπέρβασης ή πληµµελούς εφαρµογής και εκτέλεσης, µε οποιοδήποτε
τρόπο, της εκδοθησοµένης πολεοδοµικής άδειας, η Μισθώτρια υποχρεούται, χωρίς κάτι
άλλο, να αποζηµιώσει την Εκµισθώτρια για οποιαδήποτε τυχόν θετική ή αποθετική της
ζηµία, καθώς και να καταβάλει στην Εκµισθώτρια οποιοδήποτε τυχόν ποσό υποχρεωθεί
αυτή να καταβάλει σε τρίτους, για κεφάλαιο τόκους και έξοδα, µε εκτελεστή δικαστική
απόφαση, υποχρεούµενη να παρέµβει στη σχετική δίκη υπέρ της Εκµισθώτριας.
Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Μισθώτρια δεν δικαιούται να προβεί σε καµία εργασία
πριν τη λήψη της ανωτέρω απαιτούµενης πολεοδοµικής αδείας.
2.3. Για τη σύνδεση της ανωτέρω καµπίνας της Μισθώτριας, µε το Γενικό
Κατανεµητή του Αστικού Κέντρου (Α/Κ) του ΟΤΕ, που λειτουργεί στο κτίριο, η καµπίνα
θα υποστηρίζεται από φρεάτιο για τη σύνδεση του συνδετικού καλωδίου του ΟΤΕ µε το
αντίστοιχο συνδετικό καλώδιο της Μισθώτριας, το οποίο θα κατασκευαστεί, µε ευθύνη
και αποκλειστικές δαπάνες της Μισθώτριας, στον υπόλοιπο προαύλιο χώρο του ακινήτου
της Εκµισθώτριας και συγκεκριµένα στη θέση που αποτυπώνεται µε τα στοιχεία…. στο
προσαρτηµένο στο παρόν από ……………………. σχέδιο του πολιτικού µηχανικού
……………………
2.4. Όλες οι εργασίες κατασκευής και λειτουργίας της ανωτέρω καµπίνας και των
µηχανηµάτων που θα εγκατασταθούν σ΄αυτήν, καθώς και οι εργασίες κατασκευής και
λειτουργίας του φρεατίου που θα υποστηρίζει την ανωτέρω καµπίνα και των κάθε είδους
καλωδιώσεων διασύνδεσης ή ρευµατοδότησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
λειτουργίας του Μισθίου, θα εκτελεστούν σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στο
Παράρτηµα …. της µε αριθµό……/………20... έγγραφης σύµβασης (πλαισίου), µεταξύ
του ΟΤΕ και της Μισθώτριας, για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, ως
ισχύει κάθε φορά, το οποίο (παράρτηµα) ρητώς συµφωνούν οι συµβαλλόµενοι ότι έχει
άµεση εφαρµογή στην παρούσα σύµβαση µίσθωσης, δεσµεύοντάς τους.
2.5. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η Μισθώτρια υποχρεούται, µε
αποκλειστικές της δαπάνες, να κατέχει όλες τις απαιτούµενες από την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία, γενικές ή ειδικές Άδειες. Αν, για την άσκηση των δραστηριοτήτων
της Μισθώτριας, απαιτείται η έκδοση οποιουδήποτε είδους Άδειας στο όνοµα της
Εκµισθώτριας, ως ιδιοκτήτριας του ακινήτου, η Άδεια θα εκδοθεί µε µέριµνα της
Μισθώτριας και µε αποκλειστικές της δαπάνες.
2.6. Για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν σχέση µε την κατασκευή και λειτουργία
της ανωτέρω καµπίνας στο Μίσθιο και των µηχανηµάτων που θα εγκατασταθούν σ΄
αυτήν, του φρεατίου υποστήριξης και των καλωδιώσεων διασύνδεσης και δηµιουργούν
ποινικές ή αστικές ευθύνες έναντι της Εκµισθώτριας ή και τρίτων, οι ευθύνες αυτές
ανήκουν αποκλειστικά και µόνο στη Μισθώτρια. Ειδικά η Μισθώτρια υποχρεούται να
καταβάλει στην Εκµισθώτρια οποιοδήποτε τυχόν ποσό για κεφάλαιο, τόκους, δικαστική
δαπάνη, αµοιβές δικηγόρων και λοιπά έξοδα, υποχρεωθεί αυτή να καταβάλει µε
εκτελεστή δικαστική απόφαση, σε οποιοδήποτε τρίτο, εξ αιτίας ή εξ αφορµής της
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κατασκευής και λειτουργίας της ανωτέρω καµπίνας και του φρεατίου και των
καλωδιώσεων διασύνδεσης, υποχρεούµενη να παρέµβει στη σχετική δίκη υπέρ της
Εκµισθώτριας.
2.7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε µετατροπή της χρήσης του Μισθίου, καθώς και η
ολική ή µερική υποµίσθωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο, µε ή χωρίς αντάλλαγµα,
παραχώρηση της χρήσης του Μισθίου σε τρίτους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συναίνεση της Εκµισθώτριας.

Άρθρο 3ο: ΜΙΣΘΩΜΑ
3.1 Για το πρώτο (1ο) µισθωτικό έτος, δηλ. για τη χρονική περίοδο από ……..
έως……….., το µηνιαίο µίσθωµα συµφωνείται στο ποσό των Ευρώ ……….. (€ ……..).
3.2. Από το δεύτερο (2ο) µισθωτικό έτος και µετά, το µίσθωµα θα προσαυξάνεται
ετησίως την πρώτη (1η) ηµέρα κάθε µισθωτικού έτους, δηλαδή την ………………. κάθε
έτους, κατά ποσοστό ίσο µε την αύξηση του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (όπως
καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονοµικών), του προηγούµενου δωδεκαµήνου, πλέον
δύο (2) ποσοστιαίων µονάδων, επί του τελευταίου, προ της αναπροσαρµογής, µηνιαίου
καταβαλλόµενου µισθώµατος, σε κάθε περίπτωση δε το ποσοστό της προσαύξησης δεν
θα είναι µικρότερο των πέντε (5) ποσοστιαίων µονάδων (5%), επί του τελευταίου, προ
της αναπροσαρµογής, καταβαλλοµένου µηνιαίου µισθώµατος.
3.3. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου διάρκειας της µίσθωσης, µε οποιοδήποτε
τρόπο, το µηνιαίο µίσθωµα θα εξακολουθεί να προσαυξάνεται κάθε χρόνο, όπως ορίζεται
παραπάνω στην παράγραφο 3.2.
3.4. Το µηνιαίο µίσθωµα θα προκαταβάλλεται από την Μισθώτρια εντός των πρώτων
πέντε (5) ηµερών κάθε µισθωτικού µήνα, στην έδρα της Εκµισθώτριας ή στον µε αρ.
………………………. τραπεζικό λογαριασµό της τελευταίας στην Ε.Τ.Ε. ΑΕ. Η
Εκµισθώτρια οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως τη Μισθώτρια, για κάθε τυχόν µεταβολή του
πιο πάνω λογαριασµού της.
3.5. Επιπλέον του ως άνω µισθώµατος η Μισθώτρια υποχρεούται να καταβάλλει
µηνιαίως στην Εκµισθώτρια ολόκληρο το αναλογούν τέλος χαρτοσήµου (3,6%) επί του
εκάστοτε καταβαλλόµενου µισθώµατος.
3.6. Οι συµβαλλόµενοι θεωρούν το µίσθωµα δίκαιο, εύλογο και ανάλογο µε τη
µισθωτική αξία του Μισθίου και παραιτούνται από τώρα από κάθε τυχόν δικαίωµα
αµφισβήτησης του.
Άρθρο 4ο: ΕΓΓΥΗΣΗ:
4.1. Για την ακριβή τήρηση των όρων της παρούσας µίσθωσης και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από αυτήν, η Μισθώτρια κατέβαλε σήµερα στην
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Εκµισθώτρια, σαν εγγύηση, το ποσόν των Ευρώ………………. (€ ……..), που
αντιστοιχεί στο ποσό δύο (2) µηνιαίων µισθωµάτων.
4.2. Το ποσό αυτό θα παραµείνει στα χέρια της Εκµισθώτριας άτοκα, καθ’ όλη
τη διάρκεια της µίσθωσης, και θα επιστραφεί στη Μισθώτρια, µετά την εµπρόθεσµη,
κατά την λήξη ή λύση της µίσθωσης, αποχώρησή της από το Μίσθιο, και µόνον εφόσον
έχουν προηγηθεί: α) η απόδοση από τη Μισθώτρια στην Εκµισθώτρια του Μισθίου στην
ίδια κατάσταση που το παρέλαβε και β) η εξόφληση από τη Μισθώτρια κάθε τυχόν
εκκρεµούσας δαπάνης που την βαρύνει και έχει, η Μισθώτρια, εκπληρώσει όλες τις
συναφείς, από την παρούσα σύµβαση, υποχρεώσεις της.
4.3. Το ποσό της εγγύησης θα αναπροσαρµόζεται σε κάθε αύξηση του
µισθώµατος κατά το ίδιο ποσοστό, ώστε να αντιστοιχεί πάντοτε στο ποσό δύο (2)
µηνιαίων µισθωµάτων.
4.4. Συµφωνείται ότι η πιο πάνω εγγύηση σε καµία περίπτωση δεν θα
συµψηφίζεται µε µισθώµατα ή άλλες οφειλές του Μισθίου.
4.5. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος συµφωνητικού, η
εγγύηση θα καταπίπτει αυτοδικαίως, χωρίς όχληση ή κάτι άλλο, υπέρ της Εκµισθώτριας,
ως ποινική ρήτρα ρητώς συνοµολογούµενη.
Άρθρο 5ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
5.1. Η Μισθώτρια παρέλαβε το Μίσθιο σήµερα, αφού προηγουµένως το εξέτασε και
το βρήκε της αρεσκείας της, σε άριστη κατάσταση και απόλυτα κατάλληλο για τη χρήση
που µισθώθηκε.
5.2. Σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης η Εκµισθώτρια δεν έχει καµία απολύτως
υποχρέωση επισκευής ζηµιών ή βλαβών του Μισθίου ακόµη και αναγκαίων, από
οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται, ακόµη και από ανωτέρω βία, για τις οποίες
αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Μισθώτρια µε αποκλειστικές της δαπάνες.
Άρθρο 6ο: ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
6.1. Η Μισθώτρια υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης να κάνει καλή
χρήση του Μισθίου και να το χρησιµοποιεί µε επιµέλεια και κατά τρόπο ώστε να µην
θίγει την ησυχία, υγεία, εργασία και ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής ή των λοιπών
ενοίκων του κτιρίου ή οικοπέδου, καθώς και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του
Κανονισµού του κτιρίου, όποτε αυτός θεσπιστεί.
6.2. Η Μισθώτρια ευθύνεται σε αποζηµίωση για φθορές ή βλάβες που θα
προξενηθούν στο Μίσθιο, ακόµη κι αν προέρχονται από τη συνηθισµένη χρήση.
Άρθρο 7ο: ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
7.1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαρρύθµιση, προσθήκη, βελτίωση ή
τροποποίηση του Μισθίου, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της
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Εκµισθώτριας. Οι δαπάνες για όποιες διαρρυθµίσεις, προσθήκες, βελτιώσεις ή
τροποποιήσεις γίνουν µε έγγραφη συναίνεση της Εκµισθώτριας, βαρύνουν αποκλειστικά
τη Μισθώτρια, η οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση να εφαρµόσει πιστά τους νόµους
και να µην εκθέσει την Εκµισθώτρια σε οποιαδήποτε ευθύνη για τις εργασίες αυτές.
7.2. Σε κάθε περίπτωση, τις όποιες προσθήκες, βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή
µεταρρυθµίσεις που τυχόν θα γίνουν, µε ή χωρίς την έγγραφη συναίνεση της
Εκµισθώτριας, υποχρεούται η Μισθώτρια, κατά την απόδοση του Μισθίου, να τις
αφαιρέσει, επαναφέροντας τα πράγµατα στην προηγούµενη κατάσταση µε αποκλειστικές
δαπάνες της, αποδίδοντας αυτό στην ελεύθερη χρήση της Εκµισθώτριας και στην
κατάσταση που της παραδόθηκε, άλλως υποχρεούται σε αποζηµίωση της Εκµισθώτριας
για κάθε ζηµία αυτής.
Άρθρο 8ο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
8.1. Η Μισθώτρια υποχρεούται να εξασφαλίσει για το Μίσθιο, µε
αποκλειστικές της δαπάνες, ιδιαίτερη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και να εξοφλεί
ολοσχερώς και εγκαίρως τους εκδιδόµενους λογαριασµούς κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύµατος.
8.2. Οι παντός είδους δηµόσιοι και δηµοτικοί φόροι και τέλη του Μισθίου υπέρ
οιουδήποτε (ενδεικτικά ΤΑΠ, ΕΡΤ, ΦΠΑ, δηµοτικός φόρος κλπ), βαρύνουν
αποκλειστικά τη Μισθώτρια.
Άρθρο 9ο: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του µισθώµατος και του αναλογούντος τέλους
χαρτοσήµου, καθώς και η παράβαση από τη Μισθώτρια οποιουδήποτε όρου του
συµφωνητικού αυτού, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή του Νόµου, δίνει το
δικαίωµα στην Εκµισθώτρια να καταγγείλει τη µίσθωση και να ζητήσει την απόδοση του
Μισθίου, σύµφωνα µε το Νόµο.
Άρθρο 10ο: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
10.1. Η Mισθώτρια αναλαµβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει µε αποκλειστικές της
δαπάνες τα µηχανήµατα και κάθε εγκατάστασή της, κατά παντός κινδύνου.
10.2. Η Μισθώτρια δικαιούται να έχει πρόσβαση στο Μίσθιο, ανά πάσα στιγµή,
διερχόµενη από την είσοδο του αύλειου χώρου του κτιρίου.
Άρθρο 11ο: ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ
Η παρούσα µίσθωση, ως εµπορική, υπάγεται στις διατάξεις του Π.∆. 34/1995 ως ισχύει
σήµερα και σε όσες νοµικές ρυθµίσεις γίνουν στο µέλλον ειδικά για τις εµπορικές
µισθώσεις.
Άρθρο 12ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος συµφωνητικού καταρτίζεται και
αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο εγγράφως, αποκλειοµένου οποιουδήποτε άλλου
αποδεικτικού µέσου. Η τυχόν µη έγκαιρη ενάσκηση από την Εκµισθώτρια οποιουδήποτε
δικαιώµατός της, είτε µία φορά είτε κατ’ επανάληψη, δεν σηµαίνει παραίτηση της από το
δικαίωµα, το οποίο µπορεί να ασκήσει όποτε θελήσει, σύµφωνα µε τα συµφέροντά της.
Άρθρο 13ο: ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ
Αποκλειστικά αρµόδια για να δικάσουν οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει στο µέλλον
µεταξύ των συµβαλλοµένων εξ αιτίας ή εξ αφορµής του παρόντος συµφωνητικού ορίζονται
τα δικαστήρια των Αθηνών.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) όµοια αντίτυπα, το
οποίο αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους όπως
ακολουθεί, καθένας δε από αυτούς λαµβάνει ανά ένα (1) όµοιο, των υπολοίπων
κατατεθησοµένων στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ
Για την ΟΤΕΕstate
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΙΝΑΣ
14.1.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ/

ΑΓΩΓΟΥΣ
Ο ΟΤΕ παρέχει στους Τ.Π. υφιστάµενη συνεχόµενη υποδοµή σωληνώσεων/οπών αποκλειστικής
διαµέτρου Ø10 από φρεάτιο του δικτύου του (Άκρο Β), το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στο
σηµείο ή τα σηµεία ενδιαφέροντος του Τ.Π., µέχρι το ΦΥΠ στο οικείο Α/Κ (Άκρο Α), για τη
διέλευση αποκλειστικά και µόνο καλωδίων οπτικών ινών κατάλληλης εξωτερικής διαµέτρου (mini
– FOC).
Ο Τ.Π. υποβάλλει εγγράφως, µε σχετική επιστολή προς την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ (σε
περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη η σχετική αίτηση στο Π.Σ. ΟΤΕ), αίτηµα για εκπόνηση
τεχνικής προµελέτης που αφορά την παροχή πρόσβασης σε οπή σωλήνωσης από συγκεκριµένο
σηµείο επιλογής του εντός των ορίων ενός Α/Κ ΟΤΕ. Στην αίτησή του αυτή ο Τ.Π. περιλαµβάνει
τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. Την ακριβή θέση του σηµείου ή των σηµείων ενδιαφέροντός του µε τη µορφή
συντεταγµένων από Google Maps, ώστε να µπορεί να προσδιοριστεί από τον ΟΤΕ το Άκρο
Β, η θέση του οποίου µονοσήµαντα καθορίζει και την θέση του Άκρου Α, σύµφωνα µε τα
τηλεπικοινωνιακά όρια των Α/Κ του ΟΤΕ.
2. Τεχνικές προδιαγραφές του καλωδίου οπτικών ινών που προτίθεται να εγκαταστήσει.
3. Τα στοιχεία του αρµόδιου τεχνικού υπεύθυνου του Τ.Π.
Ο ΟΤΕ πραγµατοποιεί εντός τριών (3) ΕΗ από τη λήψη του αιτήµατος για την εκπόνηση
τεχνικής προµελέτης, έλεγχο των στοιχείων της αίτησης. Σε περίπτωση που υπάρχουν
σφάλµατα ή ελλείψεις στην αίτηση ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τ.Π. να αποστείλει νέα αίτηση. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν σφάλµατα ή ελλείψεις ο ΟΤΕ προχωρά στην τεχνική προµελέτη.
O ΟΤΕ αποστέλλει στον Τ.Π. εντός τριάντα (30) ΕΗ από την αποστολή της αίτησης την
κατάλληλη τεχνική προµελέτη, η οποία περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•

Ενηµέρωση σχετικά µε την καταρχήν εφικτότητα παροχής της υπηρεσίας.
Σκαρίφηµα της προτεινόµενης φυσικής διαδροµής (µε ακριβή καθορισµό των
Άκρων Α και Β), στο οποίο θα αποτυπώνεται και το εκτιµώµενο µήκος της. Στο
εν λόγω σκαρίφηµα θα αποτυπώνονται και τα ενδιάµεσα φρεάτια από τα οποία
θα διέρχεται διαβατικά η παραχωρούµενη σωλήνωση (Ø10), επισηµαίνοντας
τις µεταξύ τους αποστάσεις.

Η διάρκεια ισχύος της τεχνικής προµελέτης είναι τριάντα (30) ΕΗ από την ηµεροµηνία αποστολής
της στον Τ.Π. από τον ΟΤΕ.
Στην περίπτωση εφικτότητας του αιτήµατος ο Τ.Π., εφόσον επιθυµεί, υποβάλλει εγγράφως αίτηµα
µίσθωσης σωλήνωσης µε επιστολή προς την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ (σε περίπτωση που δεν
είναι διαθέσιµη η σχετική αίτηση στο Π.Σ. ΟΤΕ), εντός τριάντα (30) ΕΗ από την ηµεροµηνία που
έλαβε την τεχνική προµελέτη.
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Επισηµαίνεται ότι η εφικτότητα του αιτήµατος προκύπτει, τόσο από την ύπαρξη ελεύθερης οπής/
σωλήνωσης διαµέτρου Ø10, όσο και από τη δυνατότητα του ΟΤΕ να υποδιαιρέσει διαθέσιµη
υφιστάµενη σωλήνωση µεγαλύτερης διαµέτρου σε υποσωλήνια Ø10 σε όλο το µήκος της
διαδροµής, εξασφαλίζοντας έτσι την περατότητα αυτής.
Στη συνέχεια:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Ο ΟΤΕ οριστικοποιεί, σε συµφωνία µε τον Τ.Π. εντός δέκα (10) ΕΗ από την ηµεροµηνία
αποστολής του αιτήµατός του, την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών εγκατάστασης καλωδίου
οπτικών ινών στην εν λόγω διαδροµή µε επιστασία ΟΤΕ. Στο διάστηµα αυτό δεν
περιλαµβάνεται ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την υποδιαίρεση από τον ΟΤΕ διαθέσιµης
υφιστάµενης σωλήνωσης µε υποσωλήνιο Ø10 σε τµήµα ή τµήµατα της διαδροµής.
Κατά την καθορισµένη ηµεροµηνία παραχώρησης της σωλήνωσης ο Τ.Π. πραγµατοποιεί τις
ακόλουθες εργασίες παρουσία εκπροσώπου ΟΤΕ:
a. ∆ιασύνδεση φρεατίου του µε το φρεάτιο ΟΤΕ στο σηµείο Β µε σωλήνωση
κατάλληλη για τη σύνδεση µε το διατιθέµενο υποσωλήνιο Ø10. Οι εργασίες και το
υλικό διασύνδεσης (προσαρµογέας) θα διατίθενται από τον Πάροχο.
Εγκατάσταση του καλωδίου οπτικών ινών στο διατιθέµενο υποσωλήνιο Ø10 µεταξύ των
σηµείων Α και Β. Σε κάθε περίπτωση οι εκτελούµενες εργασίες εγκατάστασης θα
περιλαµβάνουν αποκλειστικά εµφύσηση καλωδίου οπτικών ινών σε όλο το µήκος της
διαδροµής. Η παρεχόµενη σωλήνωση θα διέρχεται διαβατικά από τα ενδιάµεσα φρεάτια,
προστατεύοντας το καλώδιο από πιθανές βλάβες εντός αυτών.
Η χρονική διάρκεια των εργασιών που πραγµατοποιεί ο Τ.Π. δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα
(10) ΕΗ. Σε περίπτωση που οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν περισσότερο, πρέπει να
υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση από τον Τ.Π. καθώς και ακριβής ενηµέρωση για τη χρονική
διάρκεια των εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών ο Τ.Π. ενηµερώνει εγγράφως τον ΟΤΕ για την λήξη τους,
προκειµένου εντός δυο (2) ΕΗ να συναχθεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής της
υπηρεσίας.
14.1.1. Αποτύπωση δικτύου συνεχών διαδροµών σωληνώσεων

Ειδικά για τα αιτήµατα στο πλαίσιο του Vectoring και για τα ΑΚ µε φυσική συνεγκατάσταση και
για τα οποία η πληροφορία είναι διαθέσιµη στο GIS ΟΤΕ και δεν περιλαµβάνονται στο αίτηµα
Vectoring του ΟΤΕ, ο Τ.Π. δύναται να υποβάλει εγγράφως, µε σχετική επιστολή προς την αρµόδια
Υπηρεσία του ΟΤΕ (σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη η σχετική αίτηση στο Π.Σ. ΟΤΕ),
αίτηµα για παροχή των συνεχών διαδροµών στεγανών και οργανωµένων σωληνώσεων του κυρίου
δικτύου ΟΤΕ. Τα αρχεία µε τη ζητούµενη πληροφορία αποστέλλονται ανά ΑΚ σε shape (shp)
αρχεία και ο µέγιστος ρυθµός εξυπηρέτησης των αιτηµάτων είναι 5 ΑΚ ανά 5 ΕΗ για κάθε Τ.Π. Η
διάρκεια ισχύος της πληροφορίας των αρχείων είναι τριάντα (30) ΕΗ από την ηµεροµηνία
αποστολής της στον Τ.Π. από τον ΟΤΕ. Ο Τ.Π µε βάση την πληροφορία των ανωτέρω αρχείων
µπορεί να επιλέξει τα σηµεία ενδιαφέροντός του για να αποστείλει αίτηµα για εκπόνηση τεχνικής
προµελέτης, σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο 14.1.
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14.2.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΙΝΑΣ
14.2.1.

Αρχική Παροχή Σκοτεινής Ίνας

1. ΟΤΕ διαθέτει υφιστάµενο ζεύγος ή υφιστάµενα ζεύγη οπτικών ινών του τύπου G.652 στη
διαδροµή από οπτικό σύνδεσµο εντός φρεατίου του δικτύου του (Άκρο Β), το οποίο
βρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο ή τα σηµεία ενδιαφέροντος του Τ.Π., µέχρι τον Οπτικό
Κατανεµητή στον οποίο τερµατίζει το εν λόγω οπτικό καλώδιο στο οικείο Α/Κ (Άκρο Α).
Η διασύνδεση του εν λόγω ζεύγους ή ζευγών µε το δίκτυο του Τ.Π. θα αποτελεί ξεχωριστή
υπηρεσία σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην παράγραφο 14.2.3..
2. Ο Τ.Π. υποβάλλει εγγράφως αίτηµα για παροχή ζεύγους ή ζευγών οπτικών ινών από
σηµείο ή σηµεία ενδιαφέροντός του, καθορίζοντας την ακριβή τους θέση µε την µορφή
συντεταγµένων από Google Maps, έτσι ώστε να µπορεί να προσδιοριστούν από τον ΟΤΕ τα
Άκρα Β και Α (όπως αυτά προσδιορίσθηκαν και στην προηγούµενη παράγραφο). Το αίτηµα
υποβάλλεται µε επιστολή στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ (σε περίπτωση που δεν είναι
διαθέσιµη η αίτηση µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ). Ο Τ.Π. δύναται να αιτηθεί περισσότερα του ενός
ζεύγη οπτικών ινών για κάθε θέση. Στο αίτηµα περιλαµβάνεται και η επιθυµητή από τον
Τ.Π. ηµεροµηνία για την έναρξη χρήσης της αιτούµενης υπηρεσίας.
3. Ο ΟΤΕ πραγµατοποιεί τεχνική προµελέτη, όπου εξετάζει εάν για τη συγκεκριµένη διαδροµή
υπάρχει κατάλληλη υποδοµή οπτικών ινών και ικανός αριθµός ζευγών οπτικών ινών, ώστε
να ικανοποιηθεί το αίτηµα του Τ.Π. και τον ενηµερώνει σχετικά µε την εφικτότητα του
αιτήµατος εντός είκοσι (20) ΕΗ από την υποβολή του. Σε περίπτωση περισσότερων του
ενός αιτηµάτων από διαφορετικούς Τ.Π. για την ίδια διαδροµή, τα αιτήµατα ικανοποιούνται
κατά χρονική προτεραιότητα εντός του ως άνω οριζόµενου χρονικού διαστήµατος των
είκοσι (20) ΕΗ.
4. Εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιµη υποδοµή οπτικών ινών ή ικανός αριθµός ζευγών σκοτεινής
ίνας στην εν λόγω διαδροµή, ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τ.Π. ότι το αίτηµα δεν είναι εφικτό να
ικανοποιηθεί, παρέχοντας επιπλέον την κατάλληλη αιτιολογία, που τεκµηριώνει πλήρως την
ανεφικτότητα του αιτήµατος. Σε περίπτωση που ο αριθµός των διαθέσιµων ζευγών είναι
µικρότερος των αρχικά αιτηθέντων ο Τ.Π. µπορεί να προχωρήσει εντός πέντε (5) ΕΗ στην
αποδοχή τους, ειδάλλως το αίτηµά του χαρακτηρίζεται ως τεχνικά ανέφικτο και η
διαδικασία τερµατίζεται.
5. Εφόσον το αίτηµα του Τ.Π. µπορεί να ικανοποιηθεί, ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Πάροχο ότι το
αίτηµα του µπορεί να ικανοποιηθεί και ορίζει την ηµεροµηνία παράδοσης της υπηρεσίας, η
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ΕΗ από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του Τ.Π.
ότι ολοκλήρωσε τις εργασίες που τον αφορούν. Σε περίπτωση που ο Τ.Π. δηλώσει αδυναµία
ή δεν παραστεί στη συµφωνηµένη ηµεροµηνία, το χρονικό διάστηµα µέχρι να
πραγµατοποιηθεί η συνάντηση θεωρείται ανενεργός χρόνος. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η
διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 14.2.1.6.
6. Η παράδοση της υπηρεσίας στο Άκρο Β παρέχεται στο φρεάτιο του ΟΤΕ µε εισαγωγή σε
αυτό του καλωδίου οπτικών ινών του Τ.Π. και συγκόλληση των διατιθέµενων ινών µε
ισάριθµες ίνες του Τ.Π. Η συγκόλληση θα κατασκευάζεται από προσωπικό του ΟΤΕ σε
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ανεξάρτητη κασέτα ή κασέτες ΟΤΕ εντός του υφιστάµενου περιβλήµατος σύνδεσης του
ΟΤΕ. Οι εργασίες εισαγωγής του καλωδίου Τ.Π. στο φρεάτιο του ΟΤΕ θα γίνονται µε
υπόδειξη και επίβλεψη προσωπικού του ΟΤΕ.
7. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα πραγµατοποιούνται από κοινού µε τον
πάροχο µετρήσεις απόσβεσης και από τα δύο άκρα των τερµατισµένων ινών, προκειµένου
να συµπεριληφθούν στο ΠΠΠ. Σε περίπτωση που ο Τ.Π. δεν έχει τερµατίσει τα δικά του
ζεύγη οι εν λόγω µετρήσεις θα εκτελούνται µονόφορα από το άκρο τερµατισµού του ΟΤΕ.
Οι ίνες θα θεωρούνται αποδεκτές προς χρήση εφόσον η µετρούµενη απόσβεση για κάθε
διατιθέµενη ίνα δεν ξεπερνά τα 0,3 dB/km. Με την ολοκλήρωση και των ως άνω
µετρήσεων θα υπογράφεται από κοινού το ΠΠΠ για την παράδοση της υπηρεσίας.
14.2.2.

Επαύξηση ζευγών σκοτεινής ίνας

Σε περίπτωση που ένας Τ.Π. διαθέτει ήδη ζεύγος ή ζεύγη σκοτεινής ίνας και επιθυµεί την παροχή
επιπλέον ζεύγους ή ζευγών, υποβάλλει σχετικό αίτηµα επαύξησης ζεύγους σκοτεινής ίνας στο Π.Σ.
ΟΤΕ (είτε εγγράφως µε επιστολή σε περίπτωση που δεν είναι ακόµα διαθέσιµη η αίτηση µέσω του
Π.Σ. ΟΤΕ) και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα βήµατα της προηγούµενης
ενότητας.
14.2.3.

Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης Οπτικού Κατανεµητή Α/Κ

Σε περίπτωση που ο Τ.Π. διαθέτει παρουσία στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης του Α/Κ, ο ΟΤΕ
παρέχει επιπρόσθετα της παροχής σκοτεινής ίνας τις ακόλουθες υπηρεσίες Οπτικού Κατανεµητή
Α/Κ:
i.
την υπηρεσία διασύνδεσης του Οπτικού Κατανεµητή στο οποίο τερµατίζει το ζεύγος/η
σκοτεινής ίνας µε τον Οπτικό Κατανεµητή του χώρου ΦΣ σε περίπτωση που ο Τ.Π.
διαθέτει παρουσία στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης του Α/Κ
ii.
την υπηρεσία διασύνδεσης του Οπτικού Κατανεµητή στο οποίο τερµατίζει το ζεύγος/η
σκοτεινής ίνας µε το ΦΥΠ ΟΤΕ του Α/Κ, σε περίπτωση που ο Τ.Π. δε διαθέτει παρουσία
στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης του Α/Κ.
Ο Τ.Π. στα πλαίσια των εν λόγω υπηρεσιών δύναται να αιτηθεί τη διασύνδεση για αριθµό ζευγών
οπτικών ινών που δε δύναται να ξεπερνά τον αριθµό των ζευγών σκοτεινής ίνας που έχει λάβει από
τον ΟΤΕ. Ο Τ.Π. χρεώνεται για την υπηρεσία διασύνδεσης Οπτικού Κατανεµητή Α/Κ µε
κατάλληλο εφάπαξ και µηνιαίο τέλος.
14.2.4.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΙΝΩΝ

Οι Τ.Π. δύνανται οποιαδήποτε στιγµή να υποβάλουν εγγράφως αίτηση µε σχετική επιστολή προς
την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ (σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη η σχετική αίτηση στο Π.Σ.
ΟΤΕ) για αποδέσµευση της σωλήνωσης/οπής ή της σκοτεινής ίνας που τους είχε διατεθεί. Στην
περίπτωση αυτή ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
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14.2.5.

∆ιαχείριση αιτηµάτων για αποδέσµευση σωλήνωσης/οπής

1. Ο Τ.Π. υποβάλλει αίτηµα για αποδέσµευση της εν λόγω υποδοµής
2. Ορίζεται ανάµεσα στον ΟΤΕ και τον Τ.Π. η ηµεροµηνία όπου θα πραγµατοποιηθεί η
αφαίρεση των καλωδίων από τον Τ.Π., µε επιστασία ΟΤΕ.
3. Πραγµατοποιείται η αφαίρεση των καλωδίων από τον Τ.Π. και υπογράφεται από κοινού το
σχετικό ΠΠΠ για την αποδέσµευση του σωλήνα.
4. Ο Τ.Π. παύει να χρεώνεται µε το αντίστοιχο µηνιαίο τέλος από την ηµεροµηνία υπογραφής
του σχετικού ΠΠΠ.
5. Τυχόν ζηµιές που προκύπτουν κατά την αφαίρεση των καλωδίων επιβαρύνουν τον Τ.Π.
14.2.6.

∆ιαχείριση Αιτηµάτων για αποδέσµευση ζευγών σκοτεινής ίνας

Ο Τ.Π. υποβάλλει αίτηµα για αποδέσµευση του ζεύγους/ζευγών που διαθέτει. Αποσυνδέεται το
καλώδιο του Τ.Π. από τον οπτικό σύνδεσµο στο Σηµείο Β και αποµακρύνεται από αυτό
απελευθερώνοντας τα διατιθέµενα ζεύγη το ζεύγος ή τα ζεύγη. Οι εργασίες αποσύνδεσης του
καλωδίου από το περίβληµα του οπτικού συνδέσµου γίνεται από τον ΟΤΕ, ενώ η αποµάκρυνση του
καλωδίου του Τ.Π. από το φρεάτιο του ΟΤΕ γίνεται από τον Τ.Π. υπό την επίβλεψη του ΟΤΕ.
Μετά το πέρας των εργασιών υπογράφεται το πρωτόκολλο αποδέσµευσης, οπότε ο Τ.Π. παύει να
χρεώνεται µε το αντίστοιχο µηνιαίο τέλος από την ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου.
14.3.

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
14.3.1.

Πρόσβαση σε σωληνώσεις/αγωγούς

Τα σηµεία οριοθέτησης είναι τα Άκρο Α & Άκρο Β όπως αυτά ορίσθηκαν ανωτέρω.
14.3.2.

Παροχή Σκοτεινής Ίνας

Το σηµείο οριοθέτησης είναι η υφιστάµενη πλευρά τερµατισµού του καλωδίου οπτικών ινών στον
Οπτικό Κατανεµητή σε του Α.Κ. ΟΤΕ και τα άκρα των διατιθέµενων οπτικών ινών εντός της
κασέτας ή κασετών συγκόλλησης στο περίβληµα σύνδεσης του ΟΤΕ στο άκρο Β.

14.4.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για τα τέλη των υπηρεσιών πρόσβασης σε αγωγούς και παροχής σκοτεινής ίνας, ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στην παράγραφο περί τελών του Παραρτήµατος 4.
14.5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ/ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΙΝΑ
14.5.1.

Τεχνική Περιγραφή Παροχής Σωληνώσεων

Η πρόσβαση του Τ.Π. σε οπή/σωλήνωση ΟΤΕ υλοποιείται, όπως περιγράφηκε στην παράγραφο
14.1 και απεικονίζεται στο Σχήµα 1.
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Σχήµα 1. ∆ιάγραµµα παροχής σωληνώσεων ΟΤΕ σε Πάροχο. Ο Τ.Π. παραλαµβάνει σωλήνωση
από το σηµείο Α (ΦΥΠ) στο Α/Κ ΟΤΕ µέχρι το σηµείο Β (Φρεάτιο υποδοµής ΟΤΕ που
βρίσκεται πλησιέστερα σε σηµείο επιλογής του Τ.Π. στα τηλεπικοινωνιακά όρια του Α/Κ)

•

Ο ΟΤΕ διαθέτει στους Τ.Π. µόνο υποσωλήνια διαµέτρου Ø10 σε διαθέσιµες µη
εφεδρικές σωληνώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα να υποδιαιρέσει
κατάλληλα διαθέσιµες σωληνώσεις µεγαλύτερης διαµέτρου προκειµένου να
εξασφαλίσει τα απαιτούµενα υποσωλήνια διαµέτρου Ø10.

•

Η διασύνδεση Τ.Π. µε το Φρεάτιο Υποδοµής ΟΤΕ πραγµατοποιείται µε υπόδειξη και
επίβλεψη ΟΤΕ.

•

Η υποδοµή που διατίθεται στον Πάροχο περιλαµβάνει συνεχή διαδροµή σωλήνωσης
Ø10 µεταξύ των σηµείων Α και Β, που διέρχεται διαβατικά µεταξύ των ενδιάµεσων
φρεατίων διευκολύνοντας την εγκατάσταση του καλωδίου µέσω εµφύσησης ενώ
ταυτόχρονα το προστατεύει από εξωτερικούς κινδύνους (τρωκτικά κ.τ.λ.).

•

Σε περίπτωση βλάβης, και µετά την αποκατάσταση από τον ΟΤΕ της συνέχειας της
παρεχόµενης σωλήνωσης, απαιτείται η εκ νέου εγκατάσταση του καλωδίου του Τ.Π. µε
εµφύσηση ανάµεσα στα σηµεία Α και Β. Για λόγους ταχύτερης αποκατάστασης είναι
δυνατόν ο Τ.Π., µετά από υπόδειξη του ΟΤΕ, να εµφυσήσει το καλώδιο σε
εναλλακτικό υποσωλήνιο Ø10 ενώ το µέχρι πρότινος διατιθέµενο υποσωλήνιο, αφού
αφαιρεθεί από τον Τ.Π. το καλώδιο του, επιστρέφεται στον ΟΤΕ. Η αφαίρεση του
καλωδίου από το αρχικό υποσωλήνιο εκτελείται από τον Τ.Π. την επόµενη ΕΗ της
αποκατάστασης της βλάβης παρουσία εκπροσώπου του ΟΤΕ.

•

Η ανωτέρω διαδικασία εµφύσησης εφαρµόζεται και στην περίπτωση βλάβης του
Καλωδίου Οπτικών Ινών του Τ.Π. εντός του διατιθέµενου υποσωληνίου Ø10 που δεν
είναι υπαιτιότητας ΟΤΕ. Οι εργασίες εµφύσησης και τραβήγµατος του καλωδίου θα
πραγµατοποιούνται παρουσία εκπροσώπου του ΟΤΕ µε σχετική χρέωση του Τ.Π.
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14.5.2.

Τεχνική Περιγραφή Παροχής Σκοτεινής ίνας

Η πρόσβαση του Τ.Π. σε διαθέσιµες ίνες του ΟΤΕ γίνεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο
14.2 και απεικονίζεται στο Σχήµα 2.

OΠΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΟΤΕ.

Β

Α

Β’
Καλώδιο Τ.Π.

Κ.Ο.Ι. ΟΤΕ

ΚΑΛΩ∆ΙΟ Τ.Π.

Β

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΟΤΕ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΟΤΕ

Σχήµα 2. ∆ιάγραµµα παροχής Οπτικής ίνας ΟΤΕ σε Τ.Π.. Ο Τ.Π. παραλαµβάνει την Οπτική Ίνα στα
σηµεία Α και Β.

Η διάθεση σκοτεινής ίνα από τον ΟΤΕ, είναι δυνατή µόνο σε περιοχές που έχει αναπτυχθεί οπτικό
δίκτυο πρόσβασης του ΟΤΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15. ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (BASIC SLA)
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
15.1.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα συµφωνία περιγράφει τους βασικούς / ελάχιστους υποχρεωτικούς όρους (ποιότητας /
παραµέτρων υπηρεσιών) και τα χρονοδιαγράµµατα εντός των οποίων, ο ΟΤΕ δεσµεύεται να
παρέχει φυσική / αποµακρυσµένη / σύµµικτη / εικονική συνεγκατάσταση & αποµακρυσµένη
συνεγκατάσταση µε καµπίνα σε προαύλιο χώρο ΑΚ ΟΤΕ και να αποκαθιστά τις βλάβες, καθώς και
τους συγκεκριµένους τρόπους υπολογισµού του χρηµατικού ποσού το οποίο δεσµεύεται να
καταβάλει ο ΟΤΕ ως ποινική ρήτρα στον Τ.Π., σε περίπτωση µη προσήκουσας, ιδίως µη έγκαιρης
εκπλήρωσης της συµφωνηθείσας παροχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα σύµβαση.
∆ια της παρούσας συµφωνείται ρητά ότι η ποινική ρήτρα προβλέπεται για την περίπτωση της µη
προσήκουσας, ιδίως της µη έγκαιρης εκπλήρωσης της παροχής από τον ΟΤΕ, ήτοι στα
προβλεπόµενα στην παρούσα προσφορά χρονοδιαγράµµατα και µε τους προβλεπόµενους στην
παρούσα προσφορά όρους.
Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία, αφορούν εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η αίτηση / αναγγελία εισάγεται από τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ. Η αίτηση εισάγεται οποιαδήποτε
ηµέρα και ώρα (24 * 7 * 365).
Οι αιτήσεις / αναγγελίες που εισάγονται σε µη ΕΗ & ΕΩ (Εργάσιµες Ώρες), θεωρείται ότι
κατατέθηκαν την επόµενη ΕΗ.
15.2.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Χρόνος παράδοσης: Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα αποστολής της αίτησης στον ΟΤΕ, µέχρι την ηµεροµηνία πλήρους υλοποίησής της,
όπως αυτές (ηµεροµηνίες) εµφανίζονται στα σχετικά πεδία αναζήτησης της αίτησης στο Π.Σ.
ΟΤΕ.
Ανενεργός χρόνος SLA (parked time): Είναι ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης, ο οποίος
αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ.
Πραγµατικός χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας µείον τον Ανενεργό
Χρόνο SLA.
Χρόνος παράδοσης Συνδετικού Καλωδίου: Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από
την επόµενη ΕΗ αποστολής της αίτησης στον ΟΤΕ, µέχρι την ηµεροµηνία κατασκευής της,
όπως αυτές (ηµεροµηνίες) εµφανίζονται στα σχετικά πεδία αναζήτησης της αίτησης στο Π.Σ.
ΟΤΕ.
Ανενεργός χρόνος παράδοσης Συνδετικού Καλωδίου (parked time): Είναι το άθροισµα των
χρόνων καθυστέρησης, µη υπαιτιότητας ΟΤΕ, όπως περιγράφεται παρακάτω (15.4).
Πραγµατικός χρόνος παράδοσης Συνδετικού Καλωδίου: Ο χρόνος παράδοσης του
Συνδετικού Καλωδίου µείον τον ανενεργό χρόνο παράδοσης του Συνδετικού Καλωδίου.
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Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault): Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τις 07:20 π.µ.
της πρώτης εργασίµου ηµέρας µετά την αναγγελία της βλάβης µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, µέχρι την
ώρα που θα εµφανιστεί η άρση της βλάβης στο Π.Σ. ΟΤΕ.
Ανενεργός χρόνος βλάβης (οut of service): Το συνολικό χρονικό διάστηµα καθυστέρησης
άρσης της βλάβης «µη υπαιτιότητας ΟΤΕ, όπως περιγράφεται παρακάτω (15.4)».
Πραγµατικός χρόνος άρσης βλάβης: Ο χρόνος άρσης βλάβης µείον ο ανενεργός χρόνος
βλάβης.
Ώρες εκτός λειτουργίας (out of service): Το χρονικό διάστηµα από την εισαγωγή της
αναγγελίας της βλάβης στο Π.Σ. ΟΤΕ, µέχρι την ώρα που θα εµφανισθεί στο Π.Σ. ΟΤΕ η άρση
της συγκεκριµένης βλάβης.
Συµφωνία βλαβών: Η συµφωνία µεταξύ ΟΤΕ & Τ.Π., σχετικά µε το συνολικό αριθµό των
βλαβών που ανήγγειλε ο Τ.Π., σε σχέση το συνολικό αριθµό βλαβών που διαχειρίστηκε ο ΟΤΕ
και οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
Εργάσιµες ηµέρες (ΕΗ): Από τη ∆ευτέρα έως και την Παρασκευή, πλην των επισήµων
αργιών.
Εργάσιµες ώρες (ΕΩ): Από 07.20 πµ έως 15.00 µµ (ωράριο 5νθήµερης εργασίας)
Ανεπίβλεπτο Κέντρο: Το κέντρο εγκαταστάσεων ΟΤΕ, στο οποίο δεν υπάρχει τεχνικό
προσωπικό και η επίβλεψη εργασιών καθώς και η διαχείριση τους γίνεται από αποµακρυσµένο
κεντρικό σηµείο.
15.3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευρείας διασποράς των Α/Κ ΟΤΕ και των
Υπηρεσιών του, για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου
Υπηρεσιών Τοπικού Βρόχου / Υποβρόχου & Σχετικών Υπηρεσιών, τα Α/Κ ΟΤΕ οµαδοποιήθηκαν
σε τέσσερεις ευρύτερες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α
Περιοχές
Α/Κ ΟΤΕ
1
Α
Νοµοί: Αττικής, Θες/νίκης
2
Β
Πρωτεύουσες
Νοµών
Ηπειρωτικής
Ελλάδας
συµπεριλαµβανοµένων των Νοµών της Κρήτης
3
Γ/∆
Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις Α και Β περιοχές
Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & ∆ του πίνακα, λόγω της έλλειψης απαραίτητων
προϋποθέσεων (όπως πχ., ανεπίβλεπτα κέντρα, µεγάλες αποστάσεις έδρας τµήµατος διαχείρισης
της βλάβης από τα κέντρα) οι ποινικές ρήτρες διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες ποινικές
ρήτρες στις περιοχές Α και Β.
15.4.

ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ»

Για τον υπολογισµό του χρόνου καθυστέρησης για τον οποίο οφείλεται ποινική ρήτρα κατ’
εφαρµογή της παρούσας, δεν υπολογίζεται το άθροισµα του χρόνου των συµβάντων τα οποία
αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα (δόλο ή / και αµέλεια) του ΟΤΕ, καθώς και αυτών
που συνιστούν ανωτέρα βία, στην έννοια της οποίας, κατά τις συναφείς διατάξεις του νόµου,
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συµπεριλαµβάνονται περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του
ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων µερών.
Ως συµβάντα τα οποία δύνανται να συνιστούν λόγο καθυστέρησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
της παρούσας διάταξης, εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ», ορίζονται, τα παρακάτω:
Για την Παροχή των Υπηρεσιών:
i. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ
ii. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ από τρίτους, αλλά επηρεάζει την παροχή
της σχετικής υπηρεσίας.
iii. Όταν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα της υπηρεσίας λόγω προγραµµατισµένων εργασιών
σύµφωνα µε την ισχύουσα προσφορά.
iv. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Τ.Π. ή του πελάτη του Τ.Π, η οποία
αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ
v. Ανωτέρα βία (σύµφωνα µε τα ανωτέρω)
vi. Σε περίπτωση αιτήµατος Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης για ΤοΥΒ, η µη καταβολή
από Τ.Π. προϋπολογιστικού κόστους για πραγµατοποίηση από ΟΤΕ επιπρόσθετων
εργασιών που απαιτούνται προκειµένου να είναι εφικτή η παροχή της υπηρεσίας.
Για την Άρση της Βλάβης των υπηρεσιών:
i. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ
ii. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ από τρίτους, αλλά επηρεάζει την παροχή
της σχετικής υπηρεσίας
iii. Ζηµιά που προκλήθηκε από τερµατικό του πελάτη
iv. Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγµένα δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ σε end to
end test
v. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Τ.Π. ή του πελάτη του Τ.Π. η οποία
αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ,
vi. Ανωτέρα βία (σύµφωνα µε τα ανωτέρω)
vii. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ στο χώρο του Τ.Π./πελάτη του στην
περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για την άρση της βλάβης.
viii. Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα.
15.5. ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (BASIC SLA) ΦΥΣΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
15.5.1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΟΥ (ΝΕΟΥ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ)
Οι παραδόσεις των χώρων φυσικής συνεγκατάστασης σε Α/Κ ΟΤΕ (νέων ή επεκτάσεων
υφισταµένων) θα παραδίδονται στους αιτηθέντες Τ.Π. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 6
- Φυσική Συνεγκατάσταση.
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Στις περιπτώσεις ad-hoc αιτηµάτων, οι παραδόσεις των χώρων ΦΣ σε Α/Κ ΟΤΕ (νέων ή
επεκτάσεων υφισταµένων) και των σχετικών ευκολιών στους αιτηθέντες Τ.Π. θα
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
Χρόνοι Παράδοσης ∆ιαµορφωµένου Χώρου για ad-hoc αιτήµατα (νέου ή επέκτασης)
Περιοχές του πίνακα 1
Α,Β, Γ, ∆
1
Καταβολή σχετικής προκαταβολής
Χώρος / Επέκταση χώρου ΦΣ
75 ΕΗ ή 6 µήνες από την εποµένη ΕΗ του
1, ανάλογα µε το αν κατά την πιο πρόσφατη
ενηµέρωση διαθεσιµότητας από τον ΟΤΕ
σε σχέση την ηµεροµηνία υποβολής του
υποβληθέντος αιτήµατος, υπήρχε ή όχι
αντίστοιχα διαθεσιµότητα ΦΣ για την
ικανοποίηση του αιτήµατος.

15.5.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον ΟΤΕ των παραδοτέων χώρων συνεγκατάστασης (είτε βάση
του ετήσιου χρονοπρογραµµατισµού, είτε βάση ad-hoc αιτηµάτων), σε σχέση τους συµφωνηµένους
κατά την ανωτέρω διαδικασία χρόνους, υπολογίζεται σε βάρος του και υπέρ του ή των Τ.Π., ο/οι
οποίοι έχουν επιβεβαιώσει δεσµευτικά (µε την παροχή εγγυητικών επιστολών και προκαταβολών
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς) ποινική ρήτρα, ως ακολούθως:
Παράδοση ∆ιαµορφωµένου Χώρου (νέου ή επέκτασης)
Περιοχές του πίνακα
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΣΕ
ΗΜΕΡΕΣ
Για κάθε ΕΗ

Α,Β
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΡΗΤΡΑ*

Γ,∆
ΡΗΤΡΑ*

1%
του
συνολικού 0,8% του συνολικού
κόστους διαµόρφωσης του κόστους
χώρου συνεγκατάστασης
διαµόρφωσης
του
χώρου
συνεγκατάστασης
*Το ποσόν της ποινικής ρήτρας αφορά στο σύνολο των Τ.Π. οι οποίοι έχουν δεσµευθεί
για την υλοποίηση του χώρου συνεγκατάστασης. Το ποσό της ποινικής ρήτρας
επιµερίζεται µεταξύ των εν λόγω Τ.Π.

15.5.3. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ)
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους Οικονοµικούς όρους, (Κεφάλαιο 4) της παρούσας Προσφοράς
Αναφοράς.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
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15.6. ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (BASIC SLA) ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
15.6.1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΟΥ (ΝΕΟΥ ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ)
Οι παραδόσεις των χώρων σύµµικτης συνεγκατάστασης σε Α/Κ ΟΤΕ (νέων ή επεκτάσεων
υφισταµένων) θα παραδίδονται στους αιτηθέντες Τ.Π. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 7
- Σύµµικτη Συνεγκατάσταση.
Στις περιπτώσεις ad-hoc αιτηµάτων, οι παραδόσεις των χώρων σύµµικτης συνεγκατάστασης σε
Α/Κ ΟΤΕ (νέων ή επεκτάσεων υφισταµένων) και των σχετικών ευκολιών στους αιτηθέντες Τ.Π. θα
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
Χρόνοι Παράδοσης ∆ιαµορφωµένου Χώρου για ad-hoc αιτήµατα (νέου ή επέκτασης)
Περιοχές του πίνακα 1
1
Χώρος / Επέκταση χώρου
Συνεγκατάστασης

Α,Β, Γ, ∆
Καταβολή σχετικής προκαταβολής
Σύµµικτης 20 ΕΗ από την εποµένη ΕΗ του 1

15.6.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον ΟΤΕ των παραδοτέων χώρων συνεγκατάστασης, σε σχέση
τους συµφωνηµένους κατά την ανωτέρω διαδικασία χρόνους, καταπίπτει µετά από αίτηµα του Τ.Π.
σε βάρος του και υπέρ του ή των Τ.Π, ο/οι οποίοι έχουν επιβεβαιώσει δεσµευτικά (µε την παροχή
εγγυητικών επιστολών και προκαταβολών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας) ποινική ρήτρα, η
οποία υπολογίζεται ως ακολούθως:
Παράδοση Χώρου στη Σύµµικτη Συνεγκατάσταση
Περιοχές του πίνακα
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Για κάθε ΕΗ

Α,Β
ΡΗΤΡΑ*
1%
του
συνολικού
κόστους διαµόρφωσης του
χώρου συνεγκατάστασης

Γ,∆
ΡΗΤΡΑ*
0,8% του συνολικού
κόστους
διαµόρφωσης
του
χώρου
συνεγκατάστασης
*Το ποσόν της ποινικής ρήτρας αφορά στο σύνολο των Τ.Π. οι οποίοι έχουν δεσµευθεί
για την υλοποίηση του χώρου συνεγκατάστασης. Το ποσό της ποινικής ρήτρας
επιµερίζεται µεταξύ των εν λόγω Τ.Π.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

15.6.3. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ)
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους Οικονοµικούς όρους (Κεφάλαιο 4) της παρούσας Προσφοράς
Αναφοράς.
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15.7.

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (BASIC SLA) ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
15.7.1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΟΥ (ΝΕΟΥ ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ)
Οι παραδόσεις των χώρων εικονικής συνεγκατάστασης και των συναφών ευκολιών σε Α/Κ ΟΤΕ
(νέων ή επεκτάσεων υφισταµένων) θα παραδίδονται στους αιτηθέντες Τ.Π. σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Παράρτηµα Περιγραφή υπηρεσίας Εικονικής Συνεγκατάστασης.
Στις περιπτώσεις ad-hoc αιτηµάτων, οι παραδόσεις των χώρων Εικονικής Συνεγκατάστασης σε Α/Κ
ΟΤΕ (νέων ή επεκτάσεων υφισταµένων) και των σχετικών ευκολιών στους αιτηθέντες Τ.Π. θα
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
Χρόνοι Παράδοσης ∆ιαµορφωµένου Χώρου για ad-hoc αιτήµατα (νέου ή επέκτασης)
Περιοχές του πίνακα 1
1
Χώρος/Επέκταση
χώρου
Συνεγκατάστασης

Α,Β, Γ, ∆
Καταβολή σχετικής προκαταβολής
Εικονικής 20 ΕΗ από την εποµένη ΕΗ του 1

15.7.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον ΟΤΕ των παραδοτέων χώρων συνεγκατάστασης, σε σχέση
τους συµφωνηµένους κατά την ανωτέρω διαδικασία χρόνους, καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του
και υπέρ του ή των Τ.Π, ο/οι οποίοι έχουν επιβεβαιώσει δεσµευτικά (µε την παροχή εγγυητικών
επιστολών και προκαταβολών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας) ποινική ρήτρα και
καταβάλλεται µόνο κατόπιν αιτήµατος του Τ.Π. σύµφωνα µε την προβλεπόµενη σχετικά
διαδικασία. Η εν λόγω ποινική ρήτρα υπολογίζεται ως ακολούθως:
Παράδοση Χώρου στην Εικονική Συνεγκατάσταση
Περιοχές του πίνακα
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Για κάθε ΕΗ

Α,Β
ΡΗΤΡΑ*
1% του συνολικού
κόστους διαµόρφωσης
του
χώρου
συνεγκατάστασης

Γ,∆
ΡΗΤΡΑ*
0,8%
του
συνολικού
κόστους
διαµόρφωσης του
χώρου
συνεγκατάστασης
*Το ποσόν της ποινικής ρήτρας αφορά στο σύνολο των Τ.Π. οι οποίοι έχουν δεσµευθεί
για την υλοποίηση του χώρου συνεγκατάστασης. Το ποσό της ποινικής ρήτρας
επιµερίζεται µεταξύ των εν λόγω Τ.Π.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
15.7.3. ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
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Η παρούσα συµφωνία αφορά σε βλάβες DSLAM που είναι εγκατεστηµένο σε Εικονική
Συνεγκατάσταση.
H αναγγελία της βλάβης γίνεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.8.
Ο πραγµατικός χρόνος άρσης βλάβης, ορίζεται ως: Η χρονική διάρκεια άρσης βλάβης µείον τη
χρονική καθυστέρηση µη υπαιτιότητας ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 15.4 του
παρόντος παραρτήµατος. Οι βλάβες διακρίνονται σε:
Κρίσιµες βλάβες: οι βλάβες οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσµα την διακοπή των υπηρεσιών που
παρέχονται από τον Τ.Π προς τους τελικούς χρήστες. Για τις εν λόγω βλάβες η άρση τους
(πραγµατικός χρόνος άρσης της βλάβης) πραγµατοποιείται
• εντός 6 ωρών από την αναγγελία της βλάβης, όταν η αναγγελία γίνεται σε εργάσιµες ώρες
• εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας, όταν η αναγγελία γίνεται σε µη εργάσιµες ώρες.
∆ευτερεύουσας σηµασίας βλάβες (όλες οι υπόλοιπες βλάβες πλην των κρίσιµων βλαβών).
Για τις εν λόγω βλάβες η άρση τους
(πραγµατικός χρόνος άρσης της βλάβης)
πραγµατοποιείται
• εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας (1 ΕΗ)
αναγγελία γίνεται σε εργάσιµες ώρες

από την αναγγελία της βλάβης, όταν η

• εντός των επόµενων δύο (2) εργάσιµων ηµερών, όταν η αναγγελία γίνεται σε µη εργάσιµες
ώρες.
Επίσης ισχύουν τα παρακάτω:
Άσκοπη µετακίνηση και απασχόληση προσωπικού του ΟΤΕ θα βαρύνει τον Τ.Π.
Οι προαναφερόµενοι χρόνοι δεν ισχύουν στην περίπτωση συµβάντων που εµπίπτουν στην
έννοια της ανωτέρας βίας.

15.7.4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Σε περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση από τον ΟΤΕ του συµφωνηµένου χρόνου άρσης βλάβης,
καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται, για
κάθε Τ.Π. ως ακολούθως.
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου άρσης Ποινική Ρήτρα*
για Ποινική Ρήτρα*
για
των αναγγελθεισών βλαβών
τις περιοχές Α&Β του τις περιοχές Γ&∆ του
πίνακα 1
πίνακα 1
6 έως 30 ώρες

1/11 για κάθε 6 ώρες 1/22 για κάθε 6 ώρες
καθυστέρησης
καθυστέρησης

µεγαλύτερη των 30 ωρών

1/6 για κάθε
καθυστέρησης
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ΕΗ 1/11 για κάθε
καθυστέρησης

ΕΗ
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*Επί του µηνιαίου παγίου τέλους όλων των λειτουργούντων ΤοΒ που επηρεάζονται από τη βλάβη

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΒΛΑΒΕΣ
Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου άρσης Ποινική Ρήτρα* για τις Ποινική Ρήτρα*
για
των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ
περιοχές Α&Β του τις περιοχές Γ&∆ του
πίνακα 1
πίνακα 1
1η- 4η

1/11 για κάθε
καθυστέρησης

ΕΗ 1/22 για κάθε
καθυστέρησης

ΕΗ

Για την 5η και µετά

1/6 για κάθε
καθυστέρησης

ΕΗ 1/11 για κάθε
καθυστέρησης

ΕΗ

*Επί του µηνιαίου παγίου τέλους όλων των λειτουργούντων ΤοΒ που επηρεάζονται από τη βλάβη.
Ο υπολογισµός των ποινικών ρητρών θα γίνεται σε ετήσια βάση (ετήσιο διάστηµα
παρακολούθησης).
15.7.5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ)
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους Οικονοµικούς όρους, (Κεφάλαιο 4) της παρούσας Προσφοράς
Αναφοράς.
15.8.

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (BASIC SLA) ΕΣΚ ΦΣ/ΣΣ/ΕΣ

15.8.1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ / ΕΠΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι παράδοσης επαυξήσεων των
συνδετικών καλωδίων.
Ο ΟΤΕ θα παραδίδει τα Εσωτερικά Συνδετικά Καλώδια στους πραγµατικούς χρόνους που
φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα.

Α/
Α
1
2
3

4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ
ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Σ ΣΕ ΕΗ
auto
από 10

Αίτηση παράδοσης
Παράδοση
ζευγών
καλωδίου
υφιστάµενο ΕΣΚ
Παράδοση ζευγών καλωδίου στην 20
περίπτωση όπου απαιτείται υλοποίηση
νέου ΕΣΚ χωρίς επέκταση / σύµπτυξη
ΚΚΜ
Παράδοση ζευγών καλωδίου στην 30
περίπτωση όπου απαιτείται: α). υλοποίηση
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ΕΝΑΡΞΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Προς ΟΤΕ
Από την επόµενη ΕΗ του 1
Από την επόµενη ΕΗ του 1

Από την επόµενη ΕΗ του 1
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5

6

νέου ΕΣΚ και επέκταση ΚΚΜ ή β).
κατασκευή νέας
εσχάρας
όδευσης
καλωδίων µεταξύ ΚΚΜ και HDF
Παράδοση ζευγών καλωδίου στην 40
περίπτωση όπου απαιτείται υλοποίηση
νέου ΕΣΚ και σύµπτυξη ΚΚΜ
Παράδοση ζευγών καλωδίου στην 30
περίπτωση όπου απαιτείται υλοποίηση
νέου ΕΣΚ και επέκταση HDF

Από την επόµενη ΕΗ του 1

Από την επόµενη ΕΗ του 1

Σηµειώνεται ότι τα σχετικά αιτήµατα του Τ.Π. για παράδοση ΕΣΚ θα πρέπει να συνάδουν µε τις
αντίστοιχες προβλέψεις του Τ.Π. για παροχή ΤοΒ.
Εάν ο Τ.Π. δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του για παροχή ΤοΒ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
σχετικό Παράρτηµα 4 ή τα αντίστοιχα αιτήµατα ΕΣΚ δε συνάδουν µε αυτές, τότε τα αντίστοιχα
αιτήµατα του Τ.Π. για ΕΣΚ δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα συµφωνία και θα ικανοποιούνται
στο συντοµότερο δυνατό χρόνο.

15.8.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση υπέρβασης από τον ΟΤΕ του πραγµατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών ΕΣΚ,
υπολογίζεται σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική ρήτρα, για κάθε Τ.Π, ανά ηµέρα
καθυστέρησης, σύµφωνα µε τον Πίνακα που φαίνεται παρακάτω.
Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου παράδοσης.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α, Β
Καθυστέρηση
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
σε ΕΗ

1

Παράδοση ζευγών Για κάθε ΕΗ
καλωδίου
από
υφιστάµενο ΕΣΚ

2

Παράδοση ζευγών Για κάθε ΕΗ
καλωδίου
στην
περίπτωση
όπου
απαιτείται
υλοποίηση
νέου
ΕΣΚ
χωρίς
επέκταση
/
σύµπτυξη ΚΚΜ
Παράδοση ζευγών Για κάθε ΕΗ
καλωδίου
στην
περίπτωση
όπου
απαιτείται

3
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Γ,∆
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο
πάγιο τέλος
1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο
πάγιο τέλος

1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος

1/11 του γινοµένου
αριθµού των ΤοΒ
παραδόθηκαν
επόµενο µήνα επί

1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο

του
που
τον
το

1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος
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4

υλοποίηση
νέου
ΕΣΚ και επέκταση
/ σύµπτυξη ΚΚΜ /
κατασκευή
νέας
εσχάρας όδευσης
καλωδίων µεταξύ
ΚΚΜ και HDF
Παράδοση ζευγών Για κάθε ΕΗ
καλωδίου
στην
περίπτωση
όπου
απαιτείται
υλοποίηση
νέου
ΕΣΚ και επέκταση
HDF

αντίστοιχο
πάγιο τέλος

µηνιαίο µηνιαίο πάγιο τέλος

1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο
πάγιο τέλος

1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

15.8.3. ΒΛΑΒΕΣ ΕΣΚ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΣΚ

Τοπικός Βρόχος

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 85%
των αναγγελθεισών βλαβών

Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο
2 ΕΗ
Στο ποσοστό 85%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα δεν
οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ».
15.8.4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΣΚ
Σε περίπτωση υπέρβασης του πραγµατικού χρόνου άρσης βλάβης του ΕΣΚ από τον ΟΤΕ,
υπολογίζεται σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται για κάθε Τ.Π,
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ
των ΤοΒ, ως εξής:
ΕΣΚ (στο 85% των αναγγελθεισών βλαβών µε την µικρότερη καθυστέρηση)
Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου άρσης Ποινική Ρήτρα*
των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ
τις περιοχές Α&Β
πίνακα 1
1η- 4η
1/11 για κάθε
καθυστέρησης
Για την 5η και µετά
1/6 για κάθε
καθυστέρησης
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για Ποινική Ρήτρα*
του τις περιοχές Γ&∆
πίνακα 1
ΕΗ 1/22 για κάθε
καθυστέρησης
ΕΗ 1/11 για κάθε
καθυστέρησης

για
του
ΕΗ
ΕΗ
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*Επί του µηνιαίου παγίου τέλους όλων των ΤοΒ που λειτουργούν πάνω στο ΕΣΚ.
Ο υπολογισµός των ποινικών ρητρών θα γίνεται σε ετήσια βάση (ετήσιο διάστηµα
παρακολούθησης).
15.8.5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους Οικονοµικούς όρους, (Κεφάλαιο 4) της παρούσας Προσφοράς
Αναφοράς.

15.9.

ΒΑΣΙΚΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(BASIC

SLA)

ΚΟΙ

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
15.9.1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ / ΕΠΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΟΙ
Ο ΟΤΕ θα παραδίδει το ΚΟΙ στους πραγµατικούς χρόνους που φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα:

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1
2

Αίτηση παράδοσης
Παροχή ΚΟΙ και σύνδεση ίνας

3

Σύνδεση Ίνας σε υφιστάµενο
ΚΟΙ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΣΕ ΕΗ
auto
15

ΕΝΑΡΞΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Προς ΟΤΕ
Από την επόµενη
ΕΗ του 1
Από την επόµενη
ΕΗ του 1

10

15.9.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση υπέρβασης από τον ΟΤΕ του πραγµατικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας
σύνδεσης ΚΟΙ, υπολογίζεται σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται,
για κάθε Τ.Π., ανά ηµέρα καθυστέρησης, σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα.
Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου παράδοσης.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1

Α, Β
Καθυστέρηση
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
σε ΕΗ

Παροχή ΚΟΙ και Για κάθε ΕΗ
σύνδεση ίνας
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1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο

Γ,∆
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
επί το αντίστοιχο µηνιαίο
πάγιο τέλος
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2

Σύνδεση Ίνας σε Για κάθε ΕΗ
υφιστάµενο ΚΟΙ

πάγιο τέλος, για τον
αντίστοιχο
χώρο
συνεγκατάστασης
1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο
πάγιο τέλος για τον
αντίστοιχο
χώρο
συνεγκατάστασης

1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

15.9.3. ΒΛΑΒΕΣ ΚΟΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΟΙ
Τοπικός Βρόχος

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο
85% των αναγγελθεισών βλαβών

Καλώδιο Οπτικών ινών συνεγκατάστασης1 ΕΗ
ΦΥΠ
Στο ποσοστό 85%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα δεν
οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ».

15.9.4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΟΙ
Σε περίπτωση υπέρβασης του πραγµατικού χρόνου άρσης βλάβης του ΚΟΙ από τον ΟΤΕ,
υπολογίζεται σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται για κάθε Τ.Π.,
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ
των τοπικών βρόχων, ως εξής:
ΚΟΙ (στο 85% των αναγγελθεισών βλαβών µε την µικρότερη καθυστέρηση)
Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου άρσης Ποινική Ρήτρα*
των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ
τις περιοχές Α & Β
πίνακα 1
1η- 4η
1/11 για κάθε
καθυστέρησης
Για την 5η και µετά
1/6 για κάθε
καθυστέρησης

ΧΤΠ 2017

για Ποινική Ρήτρα*
του τις περιοχές Γ & ∆
πίνακα 1
ΕΗ 1/22 για κάθε
καθυστέρησης
ΕΗ 1/11 για κάθε
καθυστέρησης

για
του
ΕΗ
ΕΗ
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*Επί του µηνιαίου παγίου τέλους όλων των ΤοΒ που λειτουργούν πάνω στο ΚΟΙ.
Ο υπολογισµός των ποινικών ρητρών θα γίνεται σε ετήσια βάση (ετήσιο διάστηµα
παρακολούθησης).
15.9.5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους Οικονοµικούς όρους (Κεφάλαιο 4) της παρούσας Προσφοράς
Αναφοράς.

15.10. ΒΑΣΙΚΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(BASIC

SLA)

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΒ
15.10.1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ / ΕΠΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Οι εργασίες επέκτασης / σύµπτυξης ΚΚΜ που απαιτούνται προκειµένου να ικανοποιηθούν
αιτήµατα παροχής ή αύξησης ζευγών ΕΣΚ & ΕΣΚΤ είναι ίδιες τόσο στην περίπτωση της ΦΣ όσο
και στην περίπτωση της ΑΣ. Εποµένως η διαφοροποίηση του πραγµατικού χρόνου παράδοσης σε
30 ΕΗ & 40 ΕΗ πρέπει να εφαρµόζεται και στα αιτήµατα ζευγών ΕΣΚΤ εάν συντρέχουν οι
παραπάνω λόγοι.
Στις περιπτώσεις αιτηµάτων ΑΣ < 5.000 για τα οποία απαιτείται κατασκευή ΦΥΤΠ, ο πραγµατικός
χρόνος για την παράδοση του νέου ΕΣΚΤ εκκινεί από την επόµενη ΕΗ που ο Τ.Π. ενηµερώνει
γραπτώς τον ΟΤΕ για την ολοκλήρωση κατασκευής του. Στο µεσοδιάστηµα προηγείται η
ολοκλήρωση εργασιών ευθύνης του Τ.Π. που αποτελούν ανενεργό χρόνο για τον ΟΤΕ. Από τη
στιγµή που ο Τ.Π. ενηµερώσει για την κατασκευή του ΦΥΤΠ, ο ΟΤΕ πραγµατοποιεί τον έλεγχο
του ΦΥΤΠ και τη σύνδεση των ζευγών ΕΣΚΤ – ΕΞΣΚ εντός εικοσιπέντε 25 ΕΗ, υπό την
προϋπόθεση ότι ο Τ.Π. έχει ολοκληρώσει εγκαίρως (εντός 5 ΕΗ από την ειδοποίηση του ΟΤΕ
σχετικά µε την προβλεπόµενη ηµεροµηνία περάτωσης των εργασιών) τις απαιτούµενες εργασίες
όδευσης του ΕΞΣΚ στο ΦΥΤΠ.
Στις περιπτώσεις παροχής ζευγών ΕΣΚΤ σε υπάρχον ΦΥΠ (ΦΥΠ-ΟΤΕ ή ΦΥΤΠ), στην περίπτωση
που υπάρχουν διαθέσιµα ζεύγη ΕΣΚΤ ή απαιτείται όδευση νέου καλωδίου για τη διάθεση ζευγών
ΕΣΚΤ, ο ΟΤΕ πραγµατοποιεί τη σύνδεση ΕΞΣΚ - ΕΣΚΤ ή την παράδοση του νέου καλωδίου
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες όδευσης του ΕΞΣΚ στο ΦΥΠ
(ΦΥΠ-ΟΤΕ ή ΦΥΤΠ), ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών του Τ.Π. θεωρείται ανενεργός χρόνος
για τον ΟΤΕ και ο πραγµατικός χρόνος σύνδεσης ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ εκκινεί από την εποµένη ΕΗ από
την ηµεροµηνία που ο Τ.Π. ενηµερώνει γραπτώς τον ΟΤΕ ότι είναι έτοιµος για τη σύνδεση του
ΕΞΣΚ µε το ΕΣΚΤ. Σε κάθε περίπτωση, η σύνδεση των ζευγών ΕΣΚΤ – ΕΞΣΚ από τον ΟΤΕ θα
πραγµατοποιείται εντός είκοσι πέντε 25 ΕΗ από τη γραπτή ενηµέρωση ετοιµότητας από τον Τ.Π.
Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι παράδοσης επαυξήσεων των
συνδετικών καλωδίων.
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Ο ΟΤΕ θα παραδίδει τα Συνδετικά Καλώδια στους πραγµατικούς χρόνους που φαίνονται στον πιο
κάτω Πίνακα. Για τις αναφερόµενες προθεσµίες ισχύουν όσα παραπάνω (15.4) περιγράφονται.

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

Αίτηση παράδοσης

2

Παράδοση Νέου ΕΣΚΤ - ΦΥΠ (για
Α/Κ > 5.000)
Παράδοση Νέου ΕΣΚΤ σε Υφιστάµενο
ΦΥΠ (για Α/Κ > 5.000)
Σύνδεση ΕΞΣΚ-ΕΣΚΤ (για Α/Κ >
5.000)
Προσδιορισµός θέσης και αποστολή
προδιαγραφών ΦΥΤΠ (για Α/Κ <
5000)
Παράδοση Νέου ΕΣΚΤ (για Α/Κ <
5.000) όπου απαιτείται κατασκευή
ΦΥΤΠ

3
4
5

6

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΣΕ ΕΗ
auto

Από την επόµενη ΕΗ του 1

25

Από την επόµενη ΕΗ του 1

10

Από την επόµενη ΕΗ του 1

10

Από την επόµενη ΕΗ του 1

25

Από την επόµενη ΕΗ της
ενηµέρωσης του Τ.Π. για
την
ολοκλήρωση
κατασκευής του ΦΥΤΠ
Από την επόµενη ΕΗ της
ενηµέρωσης του Τ.Π. για
την ετοιµότητά του.

Παράδοση Νέου ΕΣΚΤ (για Α/Κ < 25
5.000 ) όπου δεν απαιτείται κατασκευή
ΦΥΤΠ

8

Σύνδεση ΕΞΣΚ - ΕΣΚΤ (για Α/Κ < 10
5.000)

9

Παράδοση ζευγών καλωδίου στην
περίπτωση όπου απαιτείται υλοποίηση
νέου ΕΣΚΤ και επέκταση ΚΚΜ (για
Α/Κ > 5.000)
Παράδοση ζευγών καλωδίου στην
περίπτωση όπου απαιτείται υλοποίηση
νέου ΕΣΚΤ και σύµπτυξη ΚΚΜ (για
Α/Κ > 5.000)
Παράδοση ζευγών καλωδίου στην
περίπτωση όπου απαιτείται υλοποίηση
νέου ΕΣΚΤ και επέκταση ΚΚΜ (για
Α/Κ < 5.000) και κατασκευή νέου
ΦΥΤΠ
Παράδοση ζευγών καλωδίου στην
περίπτωση όπου απαιτείται υλοποίηση
νέου ΕΣΚΤ και σύµπτυξη ΚΚΜ (για
Α/Κ < 5.000) και κατασκευή νέου
ΦΥΤΠ

11

12

13
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Προς ΟΤΕ

45

7

10

ΕΝΑΡΞΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

30

Από την επόµενη ΕΗ της
ενηµέρωσης του Τ.Π. για
την ετοιµότητά του.
Από την επόµενη ΕΗ του 1

40

Από την επόµενη ΕΗ του 1

30

Από την επόµενη ΕΗ της
ενηµέρωσης του Τ.Π. για
την
ολοκλήρωση
κατασκευής του ΦΥΤΠ

40

Από την επόµενη ΕΗ της
ενηµέρωσης του Τ.Π. για
την
ολοκλήρωση
κατασκευής του ΦΥΤΠ

Παράδοση ζευγών καλωδίου στην 30

Από την επόµενη ΕΗ της
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14

περίπτωση όπου απαιτείται υλοποίηση
νέου ΕΣΚΤ και επέκταση ΚΚΜ (για
Α/Κ < 5.000) σε υφιστάµενο ΦΥΤΠ

ενηµέρωσης του Τ.Π. για
την ετοιµότητά του.

Παράδοση ζευγών καλωδίου στην 40
περίπτωση όπου απαιτείται υλοποίηση
νέου ΕΣΚΤ και σύµπτυξη ΚΚΜ (για
Α/Κ < 5.000) σε υφιστάµενο ΦΥΤΠ

Από την επόµενη ΕΗ της
ενηµέρωσης του Τ.Π. για
την ετοιµότητά του.

Σηµειώνεται ότι τα σχετικά αιτήµατα του Τ.Π. για παράδοση ΕΣΚΤ θα πρέπει να συνάδουν µε τις
αντίστοιχες προβλέψεις του Τ.Π. για παροχή ΤοΒ.
Εάν ο Τ.Π. δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του για παροχή ΤοΒ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
σχετικό Παράρτηµα 4, ή τα αντίστοιχα αιτήµατα ΕΣΚΤ δε συνάδουν µε αυτές, τότε τα αντίστοιχα
αιτήµατα του Τ.Π. για ΕΣΚΤ δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα συµφωνία και θα ικανοποιούνται
στο συντοµότερο δυνατό χρόνο.

15.10.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση υπέρβασης από τον ΟΤΕ του πραγµατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών του
Πίνακα, υπολογίζεται σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική ρήτρα, για κάθε Τ.Π., ανά ηµέρα
καθυστέρησης, σύµφωνα µε τον Πίνακα που φαίνεται παρακάτω.
Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου παράδοσης των αιτούµενων υπηρεσιών.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Καθυστέρηση
σε ΕΗ

1

Παράδοση Νέου Για κάθε ΕΗ
ΕΣΚΤ - ΦΥΠ (για
Α/Κ > 5.000)

2

Παράδοση Νέου Για κάθε ΕΗ
ΕΣΚΤ
σε
Υφιστάµενο ΦΥΠ
(για Α/Κ > 5.000)

3

Σύνδεση ΕΞΣΚ- Για κάθε ΕΗ
ΕΣΚΤ(για Α/Κ >
5.000)

4

Παράδοση
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Νέου Για κάθε ΕΗ

Α, Β

Γ,∆

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο
πάγιο τέλος
1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο
πάγιο τέλος
1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο
πάγιο τέλος
1/11 του γινοµένου του

1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος
1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος
1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος
1/22 του γινοµένου του
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5

6

7

8

ΕΣΚΤ (για Α/Κ <
5.000)
όπου
απαιτείται ή δεν
απαιτείται
η
κατασκευή ΦΥΤΠ
Σύνδεση ΕΞΣΚ- Για κάθε ΕΗ
ΕΣΚΤ (για Α/Κ
<5.000)

Παράδοση ζευγών Για κάθε ΕΗ
καλωδίου
στην
περίπτωση όπου
απαιτείται
υλοποίηση
νέου
ΕΣΚΤ
και
επέκταση
ή
σύµπτυξη
ΚΚΜ
(για Α/Κ > 5.000)
Παράδοση ζευγών Για κάθε ΕΗ
καλωδίου
στην
περίπτωση όπου
απαιτείται
υλοποίηση
νέου
ΕΣΚΤ
και
επέκταση
ή
σύµπτυξη
ΚΚΜ
(για Α/Κ < 5.000)
και
κατασκευή
νέου ΦΥΤΠ
Παράδοση ζευγών Για κάθε ΕΗ
καλωδίου
στην
περίπτωση όπου
απαιτείται
υλοποίηση
νέου
ΕΣΚΤ
και
επέκταση
ή
σύµπτυξη
ΚΚΜ
(για Α/Κ < 5.000)
σε
υφιστάµενο
ΦΥΤΠ

αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο
πάγιο τέλος
1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο
πάγιο τέλος
1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο
πάγιο τέλος

αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος
1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος
1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος

1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο
πάγιο τέλος

1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος

1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα µειωµένο
επί
το
αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος

1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

ΧΤΠ 2017

303

15.10.3. ΒΛΑΒΕΣ ΕΣΚΤ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΣΚΤ
Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο
85% των αναγγελθεισών βλαβών

Τοπικός Βρόχος
Εσωτερικό
Τερµατισµού

Συνδετικό

Καλώδιο

2 ΕΗ

Στο ποσοστό 85%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα δεν
οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ».
15.10.4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΣΚΤ
Σε περίπτωση υπέρβασης του πραγµατικού χρόνου άρσης βλάβης του ΕΣΚΤ από τον ΟΤΕ,
καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται για
κάθε Τ.Π., σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ
των τοπικών βρόχων, ως εξής:
ΕΣΚΤ (στο 85% των αναγγελθεισών βλαβών µε την µικρότερη καθυστέρηση)
Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου άρσης Ποινική Ρήτρα* για τις
των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ
περιοχές Α&Β του πίνακα
1
1η- 4η
1/11 για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
Για την 5η και µετά
1/6
για
κάθε
ΕΗ
καθυστέρησης

Ποινική Ρήτρα* για τις
περιοχές Γ&∆ του πίνακα
1
1/22 για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
1/11 για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης

*Επί του µηνιαίου παγίου τέλους όλων των ΤοΒ που λειτουργούν πάνω στο ΕΣΚΤ.

15.10.5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους Οικονοµικούς όρους (Κεφάλαιο 4) της παρούσας Προσφοράς
Αναφοράς.
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15.11. ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (BASIC SLA) ΦΥΣΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ
15.11.1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ / ΕΠΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
Οι εργασίες επέκτασης / σύµπτυξης ΚΚΜ που απαιτούνται προκειµένου να ικανοποιηθούν
αιτήµατα παροχής ή αύξησης ζευγών ΕΣΚ, ΕΣΚΤ και ΕΣΚΤ για ΦΣ-καµπίνα είναι ίδιες τόσο στην
περίπτωση της ΦΣ και ΦΣ-καµπίνα όσο και στην περίπτωση της ΑΣ.. Εποµένως η διαφοροποίηση
του πραγµατικού χρόνου παράδοσης σε 30 ΕΗ & 40 ΕΗ πρέπει να εφαρµόζεται και στα αιτήµατα
ζευγών ΕΣΚΤ για ΦΣ-καµπίνα εάν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι.
Στις περιπτώσεις αιτηµάτων για ΦΣ-καµπίνα για τα οποία απαιτείται κατασκευή ΦΥΤΠ-καµπίνα, ο
πραγµατικός χρόνος για την παράδοση του νέου ΕΣΚΤ εκκινεί από την επόµενη ΕΗ που ο Τ.Π.
ενηµερώνει γραπτώς τον ΟΤΕ για την ολοκλήρωση κατασκευής του. Στο µεσοδιάστηµα προηγείται
η ολοκλήρωση εργασιών ευθύνης του Τ.Π. οι οποίες αποτελούν ανενεργό χρόνο για τον ΟΤΕ. Από
τη στιγµή που ο Τ.Π. ενηµερώσει για την κατασκευή του ΦΥΤΠ-καµπίνα, ο ΟΤΕ πραγµατοποιεί
τον έλεγχο του ΦΥΤΠ-καµπίνα και τη σύνδεση των ζευγών ΕΣΚΤ – ΕΞΣΚ εντός εικοσιπέντε 25
ΕΗ, υπό την προϋπόθεση ότι ο Τ.Π. έχει ολοκληρώσει εγκαίρως (εντός 5 ΕΗ από την ειδοποίηση
του ΟΤΕ σχετικά µε την προβλεπόµενη ηµεροµηνία περάτωσης των εργασιών) τις απαιτούµενες
εργασίες όδευσης του ΕΞΣΚ στο ΦΥΤΠ-καµπίνα.
Στις περιπτώσεις παροχής ζευγών ΕΣΚΤ σε υπάρχον ΦΥΤΠ - καµπίνα, στην περίπτωση που
υπάρχουν διαθέσιµα ζεύγη ΕΣΚΤ ή απαιτείται όδευση νέου καλωδίου για τη διάθεση ζευγών
ΕΣΚΤ, ο ΟΤΕ πραγµατοποιεί τη σύνδεση ΕΞΣΚ - ΕΣΚΤ ή την παράδοση του νέου καλωδίου
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Στην περίπτωση που ο Τ.Π. δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες όδευσης του ΕΞΣΚ στο ΦΥΤΠ καµπίνα, ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών του Τ.Π. θεωρείται ανενεργός χρόνος για τον ΟΤΕ
και ο πραγµατικός χρόνος σύνδεσης ΕΞΣΚ - ΕΣΚΤ εκκινεί από την εποµένη ΕΗ από την
ηµεροµηνία που ο Τ.Π. ενηµερώνει γραπτώς τον ΟΤΕ ότι είναι έτοιµος για τη σύνδεση του ΕΞΣΚ
µε το ΕΣΚΤ. Σε κάθε περίπτωση, η σύνδεση των ζευγών ΕΣΚΤ – ΕΞΣΚ από τον ΟΤΕ θα
πραγµατοποιείται εντός δέκα 10 ΕΗ από τη γραπτή ενηµέρωση ετοιµότητας από τον Τ.Π.
Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι παράδοσης επαυξήσεων των
συνδετικών καλωδίων.
Ο ΟΤΕ θα παραδίδει τα Συνδετικά Καλώδια στους πραγµατικούς χρόνους που φαίνονται στον πιο
κάτω Πίνακα. Για τις αναφερόµενες προθεσµίες ισχύουν όσα παραπάνω (15.4) περιγράφονται.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΣΕ ΕΗ
1
Αίτηση παράδοσης
auto
2
Προσδιορισµός θέσης και αποστολή 10
προδιαγραφών ΦΥΤΠ - καµπίνα
3
Παράδοση Νέου ΕΣΚΤ για ΦΣ – 25
καµπίνα όπου απαιτείται κατασκευή
ΦΥΤΠ
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ΕΝΑΡΞΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Προς ΟΤΕ
Από την επόµενη ΕΗ του 1
Από την επόµενη ΕΗ της
ενηµέρωσης του Τ.Π. για
την
ολοκλήρωση
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4

5
6

7

8

9

Παράδοση Νέου ΕΣΚΤ (για κέντρα <
5.000 ) όπου δεν απαιτείται κατασκευή
ΦΥΤΠ
Σύνδεση ΕΞΣΚ - ΕΣΚΤ
Παράδοση ζευγών καλωδίου στην
περίπτωση όπου απαιτείται υλοποίηση
νέου ΕΣΚΤ και επέκταση ΚΚΜ και
κατασκευή νέου ΦΥΤΠ
Παράδοση ζευγών καλωδίου στην
περίπτωση όπου απαιτείται υλοποίηση
νέου ΕΣΚΤ και σύµπτυξη ΚΚΜ και
κατασκευή νέου ΦΥΤΠ
Παράδοση ζευγών καλωδίου στην
περίπτωση όπου απαιτείται υλοποίηση
νέου ΕΣΚΤ και επέκταση ΚΚΜ σε
υφιστάµενο ΦΥΤΠ
Παράδοση ζευγών καλωδίου στην
περίπτωση όπου απαιτείται υλοποίηση
νέου ΕΣΚΤ και σύµπτυξη ΚΚΜ σε
υφιστάµενο ΦΥΤΠ

25

10
30

κατασκευής του ΦΥΤΠ
Από την επόµενη ΕΗ του 1

30

Από την επόµενη ΕΗ του 1
Από την επόµενη ΕΗ της
ενηµέρωσης του Τ.Π. για
την
ολοκλήρωση
κατασκευής του ΦΥΤΠ
Από την επόµενη ΕΗ της
ενηµέρωσης του Τ.Π. για
την
ολοκλήρωση
κατασκευής του ΦΥΤΠ
Από την επόµενη ΕΗ του 1

40

Από την επόµενη ΕΗ του 1

40

Σηµειώνεται ότι τα σχετικά αιτήµατα του Τ.Π. για παράδοση ΕΣΚΤ θα πρέπει να συνάδουν µε τις
αντίστοιχες προβλέψεις του Τ.Π. για παροχή ΤοΒ.
Εάν ο Τ.Π. δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του για παροχή ΤοΒ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
σχετικό Παράρτηµα 4, ή τα αντίστοιχα αιτήµατα ΕΣΚΤ δε συνάδουν µε αυτές, τότε τα αντίστοιχα
αιτήµατα του Τ.Π. για ΕΣΚΤ δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα συµφωνία και θα ικανοποιούνται
στο συντοµότερο δυνατό χρόνο.
15.11.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση υπέρβασης από τον ΟΤΕ του πραγµατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών του
Πίνακα, υπολογίζεται σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική ρήτρα, για κάθε Τ.Π., ανά ηµέρα
καθυστέρησης, σύµφωνα µε τον Πίνακα που φαίνεται παρακάτω.
Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου παράδοσης των αιτούµενων υπηρεσιών.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Α, Β
Γ, ∆
Καθυστέρηση
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
σε ΕΗ
1

Παράδοση Νέου Για κάθε ΕΗ
ΕΣΚΤ για ΦΥΤΠ καµπίνα

2

Σύνδεση ΕΞΣΚ - Για κάθε ΕΗ
ΕΣΚ για ΦΥΤΠ-
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1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο
πάγιο τέλος
1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που

1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
παραδόθηκαν τον επόµενο
µήνα επί το αντίστοιχο
µηνιαίο πάγιο τέλος
1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΒ που
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καµπίνα

παραδόθηκαν
τον παραδόθηκαν τον επόµενο
επόµενο µήνα επί το µήνα επί το αντίστοιχο
αντίστοιχο
µηνιαίο µηνιαίο πάγιο τέλος
πάγιο τέλος

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

15.11.3. ΒΛΑΒΕΣ ΕΣΚΤ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΣΚ

Τοπικός Βρόχος

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 85%
των αναγγελθεισών βλαβών

Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο για ΦΣ-καµπίνα

2 ΕΗ

Στο ποσοστό 85%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα δεν
οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ».

15.11.4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΣΚΤ
Σε περίπτωση υπέρβασης του πραγµατικού χρόνου άρσης βλάβης του ΕΣΚΤ για ΦΣ-καµπίνα από
τον ΟΤΕ, καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του ΤΠ, ποινική ρήτρα, η οποία
υπολογίζεται για κάθε Τ.Π., σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ
των τοπικών βρόχων, ως εξής:
ΕΣΚΤ (στο 85% των αναγγελθεισών βλαβών µε τη µικρότερη καθυστέρηση)
Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου άρσης Ποινική Ρήτρα* για τις Ποινική Ρήτρα* για τις
των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ
περιοχές Α&Β του πίνακα περιοχές Γ&∆ του πίνακα
1
1
1η- 4η
1/11 για κάθε ΕΗ 1/22 για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
καθυστέρησης
Για την 5η και µετά
1/6
για
κάθε
ΕΗ 1/11 για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
καθυστέρησης
*Επί του µηνιαίου παγίου τέλους όλων των ΤοΒ που λειτουργούν πάνω στο ΕΣΚΤ.

15.11.5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους Οικονοµικούς όρους, (Κεφάλαιο 4) της παρούσας Προσφοράς
Αναφοράς.
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15.12. ΒΑΣΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΒ

(BASIC

SLA)

15.12.1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ / ΕΠΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

15.12.1.1 Αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης δικτύου για
παροχή Υπηρεσιών VDSL-VECTORING
Σε περίπτωση καθυστέρησης στην πραγµατοποίηση των επιµέρους ενεργειών της µελέτης όδευσης
/ αυτοψίας και της επίβλεψης των εργασιών του Τ.Π. πλησίον του ΤΚΜ, οι ΕΗ καθυστέρησης
προσµετρούνται στο SLA παράδοσης της υπηρεσίας έχοντας σε κάθε περίπτωση λάβει υπόψη τα
αναφερόµενα στο Παρ/µα 12 περί µέγιστου ρυθµού απόκρισης από τον ΟΤΕ.

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1
2

Αίτηση παράδοσης
Αυτοψία / Μελέτη
όδευσης

3

Αυτοψία / Μελέτη
όδευσης

4

Επίβλεψη εργασιών Τ.Π.
πλησίον ΤΚΜ (10
µέτρα)

5

Επίβλεψη εργασιών Τ.Π.
πλησίον ΤΚΜ (10
µέτρα)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΣΕ ΕΗ
Auto
Μέχρι 100 ΤΚΜ ανά 10ΕΗ ανά
γεωγραφικό νοµό για το σύνολο
των Τ.Π. εκτός του νοµού
Αττικής
Μέχρι 100 ΤΚΜ ανά 10ΕΗ για
το νοµό Αττικής για το σύνολο
των Τ.Π. ανά οµάδα Α/Κ όπως
ορίζονται στην παρ. 12.2.2.2του
Παραρτήµατος 12
Σε κάθε γεωγραφικό Νοµό
αποκλειστικά 1 Α/Κ ανά ηµέρα,
µε µέγιστο ηµερήσιο αριθµό 5
ΤΚΜ του συγκεκριµένου Α/Κ.

Στο Νοµό Αττικής 1 Α/Κ ανά
ηµέρα ανά οµάδα Α/Κ (όπως
ορίζονται στην παρ. 12.2.2.2 του
Παραρτήµατος 12), µε µέγιστο
ηµερήσιο αριθµό 5 ΤΚΜ του
συγκεκριµένου Α/Κ (όπως
ορίζονται στην 12.2.2.3 του
Παραρτήµατος 12)

ΕΝΑΡΞΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Προς ΟΤΕ
Από τη συµφωνηµένη µε
τον Τ.Π.ηµεροµηνία µε
για την έναρξη του πλάνου
των αυτοψιών
Από τη συµφωνηµένη µε
τον Τ.Π.ηµεροµηνία µε
για την έναρξη του πλάνου
των αυτοψιών
Από τη ηµεροµηνία κατά
την οποία ο Τ.Π. έχει
ενηµερώσει ότι θα είναι
πλησίον του ΤΚΜ (10
µέτρα) για την
ολοκλήρωση των
εργασιών του και την
παράδοση της υπηρεσίας
Από τη ηµεροµηνία κατά
την οποία ο Τ.Π. έχει
ενηµερώσει ότι θα είναι
πλησίον του ΤΚΜ (10
µέτρα) για την
ολοκλήρωση των
εργασιών του και την
παράδοση της υπηρεσίας

15.12.1.2 Αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση µεµονωµένων αιτηµάτων χωρίς την κατασκευή
ΦΥΤΠ ΥΒ (Υπηρεσία ΕΞΣΚ ΤοΥΒ)
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Σε περίπτωση καθυστέρησης στην πραγµατοποίηση των επιµέρους ενεργειών της µελέτης όδευσης
/ αυτοψίας και της επίβλεψης των εργασιών του Τ.Π. πλησίον του ΤΚΜ, οι ΕΗ καθυστέρησης
προσµετρούνται στο SLA παράδοσης της υπηρεσίας έχοντας σε κάθε περίπτωση λάβει υπόψη τα
αναφερόµενα στο Παρ/µα 12.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΣΕ ΕΗ
Αίτηση παράδοσης
Auto
Αυτοψία
/
Μελέτη 15, εφόσον ο µηνιαίος ρυθµός
όδευσης
πραγµατοποίησης
µελετών
αυτοψίας / όδευσης δεν θα
υπερβαίνει τις είκοσι (20) για
όλους τους Τ.Π. σύµφωνα µε την
§ 12.3.3.
Επίβλεψη εργασιών Τ.Π. Ο µηνιαίος ρυθµός επιβλέψεων
πλησίον
ΤΚΜ
(10 δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι
µέτρα)
(20) ΤΚΜ για όλους τους Τ.Π.
σύµφωνα µε την § 12.3.3.

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1
2

3

ΕΝΑΡΞΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Προς ΟΤΕ
Από την επόµενη ΕΗ του 1

Από τη ηµεροµηνία κατά
την οποία ο Τ.Π. έχει
ενηµερώσει ότι θα είναι
πλησίον του ΤΚΜ (10
µέτρα)
για
την
ολοκλήρωση
των
εργασιών του και την
παράδοση της υπηρεσίας
τα σχετικά αιτήµατα του Τ.Π. για τον τερµατισµό ΕΞΣΚ ΤοΥΒ θα πρέπει να συνάδουν µε τις
αντίστοιχες προβλέψεις του Τ.Π. για παροχή ΤοΥΒ.
Εάν ο Τ.Π. δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του για παροχή ΤοΥΒ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
σχετικό Παράρτηµα 4, ή τα αντίστοιχα αιτήµατα ΕΞΣΚ ΤοΥΒ δε συνάδουν µε αυτές, τότε τα
αντίστοιχα αιτήµατα του Τ.Π. για ΕΞΣΚ ΤοΥΒ δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα συµφωνία και
θα ικανοποιούνται στο συντοµότερο δυνατό χρόνο.

15.12.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

15.12.2.1 Αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης δικτύου για
παροχή Υπηρεσιών VDSL-VECTORING
Σε περίπτωση υπέρβασης από τον ΟΤΕ του ρυθµού πραγµατοποίησης των επιµέρους ενεργειών για
την ικανοποίηση των αιτήσεων παροχής ΑΣ ΥΒ, υπολογίζεται σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π,
ποινική ρήτρα, για κάθε Τ.Π., ανά ΕΗ καθυστέρησης, όπως φαίνεται παρακάτω.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Α, Β
Γ,∆
Καθυστέρηση σε
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΕΗ
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1

Αυτοψία
/ Για κάθε ΕΗ από
Μελέτη όδευσης την καταληκτική
ηµ/νία
ολοκλήρωσης του
πλάνου που είχε
ενταχθεί και
εφόσον έχει γίνει
υπέρβαση του
ρυθµού
πραγµατοποίησης
των αυτοψιών
µέχρι την ηµ/νία
πραγµατοποίησης
της αυτοψίας /
µελέτης

1/11 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΥΒ
που παραδόθηκαν τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο µηνιαίο
πάγιο τέλος

1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΥΒ που
παραδόθηκαν τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο µηνιαίο πάγιο
τέλος

2

Επίβλεψη
Για κάθε ΕΗ από
1/11 του γινοµένου του
εργασιών Τ.Π. την
αριθµού των ΤοΥΒ
πλησίον ΤΚΜ προγραµµατισµένη, που παραδόθηκαν τον
(10 µέτρα)
βάσει της
επόµενο µήνα επί το
ενηµέρωσης του
αντίστοιχο µηνιαίο
Τ.Π., µέχρι την
πάγιο τέλος
ηµ/νία
πραγµατοποίησης

1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΥΒ που
παραδόθηκαν τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο µηνιαίο πάγιο
τέλος

Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου παράδοσης της αιτούµενης υπηρεσίας ΑΣ
ΥΒ.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
15.12.2.2 Αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση µεµονωµένων αιτηµάτων χωρίς την κατασκευή
ΦΥΤΠ ΥΒ (Υπηρεσία ΕΞΣΚ ΤοΥΒ)
Σε περίπτωση υπέρβασης από τον ΟΤΕ του ρυθµού πραγµατοποίησης των επιµέρους ενεργειών για
την ικανοποίηση των αιτήσεων παροχής ΑΣ ΥΒ, υπολογίζεται σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π,
ποινική ρήτρα, για κάθε Τ.Π., ανά ΕΗ καθυστέρησης, όπως φαίνεται παρακάτω.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Α, Β
Γ,∆
Καθυστέρηση σε
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΕΗ
1

Αυτοψία
/ Για κάθε ΕΗ
Μελέτη όδευσης

ΧΤΠ 2017

1/11 του γινοµένου του
αριθµού των
ΤοΥΒ
που παραδόθηκαν τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο
µηνιαίο
πάγιο τέλος

1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΥΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο µηνιαίο πάγιο
τέλος
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Επίβλεψη
Για κάθε ΕΗ από 1/11 του γινοµένου του
εργασιών Τ.Π. την
αριθµού των
ΤοΥΒ
πλησίον ΤΚΜ προγραµµατισµένη, που παραδόθηκαν τον
(10 µέτρα)
βάσει
της επόµενο µήνα επί το
ενηµέρωσης
του αντίστοιχο
µηνιαίο
Τ.Π., µέχρι την πάγιο τέλος
ηµ/νία
πραγµατοποίησης
παράδοσης της αιτούµενης υπηρεσίας ΑΣ ΥΒ.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

1/22 του γινοµένου του
αριθµού των ΤοΥΒ που
παραδόθηκαν
τον
επόµενο µήνα επί το
αντίστοιχο µηνιαίο πάγιο
τέλος

15.12.3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΣΚΤ
Σε περίπτωση υπέρβασης του πραγµατικού χρόνου άρσης βλάβης του ΕΣΚΤ από τον ΟΤΕ,
καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται για
κάθε Τ.Π., σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ
των τοπικών βρόχων, ως εξής:
ΕΣΚΤ (στο 85% των αναγγελθεισών βλαβών µε τη µικρότερη καθυστέρηση)
Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου άρσης Ποινική Ρήτρα* για τις
των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ
περιοχές Α&Β του πίνακα
1
1η- 4η
1/11 για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
Για την 5η και µετά
1/6
για
κάθε
ΕΗ
καθυστέρησης

Ποινική Ρήτρα* για τις
περιοχές Γ&∆ του πίνακα
1
1/22 για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
1/11 για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης

*Επί του µηνιαίου παγίου τέλους όλων των ΤοΥΒ που λειτουργούν πάνω στο ΕΣΚΤ.
Η παράγραφος αυτή αφορά µεµονωµένα αιτήµατα παροχής ΑΣ ΥΒ.

15.12.4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΗΖ
Σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας του ΕΗΖ , στα Α/Κ όπου αυτό παρέχεται, καταπίπτει
αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται για κάθε Τ.Π.,
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Μη διαθεσιµότητα ΕΗΖ σε ώρες
1η - 3η
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Ποινική Ρήτρα
½ του µηνιαίου τέλους
της παραγράφου 22.2.3
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Για την 4η και µετά

1 µηνιαίο τέλος
παραγράφου 22.2.3

της

15.12.5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους Οικονοµικούς όρους (Κεφάλαιο 4) της παρούσας Προσφοράς
Αναφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον συνδροµητή στον Τ.Π. από τον οποίο επιθυµούν να πάρουν
υπηρεσίες Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης µε τους ακόλουθους τρόπους:
•
•
•

εγγράφως, µε την επισύναψη φωτοτυπίας ταυτότητας,
µε τηλεοµοιοτυπία, µε την επισύναψη και αποστολή φωτοτυπίας ταυτότητας,
ηλεκτρονικά, µόνο µε χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,

Η εν λόγω αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόµενων από τον ΟΤΕ
υπηρεσιών (και ανά περίπτωση από άλλους Τ.Π.) και συνιστά καταγγελία των σχετικών
συµβάσεων τις οποίες ο συνδροµητής έχει συνάψει µε τον ΟΤΕ και ανά περίπτωση µε άλλους Τ.Π.,
των οποίων τα έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν από την ηµεροµηνία παράδοσης του τοπικού
βρόχου.
Ο τελικός χρήστης δεσµεύεται να εξοφλήσει απολογιστικά το τελικό τιµολόγιο/λογαριασµό που θα
εκδοθεί για τις υπηρεσίες που ελάµβανε από τους Τ.Π. (ΤΠ1, τον ΟΤΕ ή τον πάροχο / τους Τ.Π.
προεπιλογής) µέχρι την ηµεροµηνία διακοπής και αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιτρέψει στους
εν λόγω Τ.Π. τις οποιαδήποτε τερµατικές διατάξεις (κυριότητας των εν λόγω Τ.Π.) που αυτοί είχαν
τυχόν εγκαταστήσει στο χώρο του για την υποστήριξη της παροχής των λαµβανοµένων υπηρεσιών.
Η καταβολή των οφειλοµένων του συνδροµητή προς τους εν λόγω Τ.Π. δεν αποτελεί προϋπόθεση
για τη διακοπή των υπηρεσιών που λαµβάνει από αυτούς και την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης.
Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταχωρήσει το αίτηµα του καταναλωτή στο ΠΣ ΟΤΕ εντός µίας (1)
εργάσιµης ηµέρας από την ηµεροµηνία υποβολής της εξουσιοδότησης/δήλωσης του καταναλωτή.
Ο νόµιµος κάτοχος της γραµµής είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου εκδίδεται από τον
ΟΤΕ ή τον Τ.Π. το τιµολόγιο/λογαριασµός για τις υπηρεσίες που παρέχονται πάνω από τον ΤοΒ ή
ΤοΥΒ. Η ταυτοποίηση του νόµιµου κατόχου επιτυγχάνεται µε την προσκόµιση πρόσφατου
τιµολογίου/λογαριασµού του συνδροµητή.
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16.1.

ΑΙΤΗΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Εγώ
ο/η
υποφαινόµενος/η
…………………………………………………………
του
……………………… , µε Α∆Τ…………………..., Εκδ. Αρχή ……………………….., µε ΑΦΜ
………………………
και
∆ΟΥ
…………………………………,
κάτοικος
της
Πόλης:……………..………, Περιοχή:………………..., Οδός:……………………., Αριθµ……….
και κάτοχος της τηλεφωνικής σύνδεσης:
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ)
Απλή Τηλεφωνική ΑΡΙΘΜΟΣ:
........................................................................ (10ψήφιο)
Σύνδεση PSTN
Βασική
Σύνδεση ΑΡΙΘΜΟΣ:
.................……............................………….......(10ψήφιο)
ISDN-BRA
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι εξουσιοδοτώ την εταιρεία ………………….νόµιµα εκπροσωπούµενη από
τον συνυπογράφοντα την παρούσα εξουσιοδότηση εκπρόσωπό της, να προβεί αντ’ εµού και για
λογαριασµό µου σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειµένου να λάβω την υπηρεσία που έχω
επιλέξει στον παρακάτω Πίνακα.
Παροχή υπηρεσίας πλήρους τοπικού βρόχου
Παροχή υπηρεσίας Ενεργού Τοπικού Βρόχου µε παράλληλη Φορητότητα Αριθµού
Παροχή υπηρεσίας µετάβασης από Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση σε Πλήρη
Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο
Παροχή υπηρεσίας µετάβασης από Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση σε Πλήρη
Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο µε παράλληλη αίτηση φορητότητας
Παροχή υπηρεσίας µετάβασης από Πλήρη Πρόσβαση που παρέχεται από τον Πάροχο Α
σε Πλήρη Πρόσβαση που παρέχεται από τον Πάροχο Β
∆ηλώνω επίσης ότι είµαι γνώστης ότι η παρούσα εξουσιοδότηση ισοδυναµεί µε καταγγελία της/των
σχετικής/κών σύµβασης/σεων µου και διακοπή ορισµένων εκ των υπηρεσιών που περιγράφονται
κατωτέρω και είναι αναγκαίο να τερµατιστούν προκειµένου να λάβω την υπηρεσία που έχω
δηλώσει στον ανωτέρω πίνακα:
Υπηρεσία πλήρους τοπικού βρόχου την οποία λάµβανα από την εταιρεία «…………………»
[Συµπληρώνεται από τον αιτούντα]
Υπηρεσία PSTN/ISDN καθώς και όλων των υπηρεσιών και διευκολύνσεων φωνητικής
τηλεφωνίας που µου παρέχονται
Υπηρεσία προεπιλογής που µου παρέχεται για την ανωτέρω τηλεφωνική σύνδεση
Υπηρεσία επιλογής που µου παρέχεται για την ανωτέρω τηλεφωνική σύνδεση από τον πάροχο
από τον οποίο επιθυµώ να πάρω την υπηρεσία που δηλώνεται στον ανωτέρω πίνακα
Υπηρεσία πρόσβασης ADSL
∆εσµεύοµαι να εξοφλήσω το τελικό τιµολόγιο/λογαριασµό που θα εκδοθεί για τις υπηρεσίες που
ελάµβανα µέχρι σήµερα και των οποίων την διακοπή αιτούµαι δια της παρούσης καθώς και να
επιστρέψω οιεσδήποτε τερµατικές διατάξεις [κυριότητας του παρόχου] που µου έχουν δοθεί στα
πλαίσια της µεταξύ µας σύµβασης και έχουν τυχόν εγκατασταθεί στον χώρο µου για την παροχή
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των λαµβανοµένων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν τις επιστρέψω, δέχοµαι να χρεωθώ για τις
διατάξεις αυτές.
Τόπος & Ηµερ/νία: ………………………………...
Ο Εξουσιοδοτών

Ο Εξουσιοδοτούµενος

Ονοµατεπώνυµο :

Ονοµατεπώνυµο :

Υπογραφή

Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στα πλαίσια παροχής κάθε είδους υπηρεσίας Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή
Συνεγκατάστασης ή και λοιπών συναφών υπηρεσιών δυνάµει της εκάστοτε ισχύουσας Προσφοράς
Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης, ο ΟΤΕ καθώς και η εταιρεία σας προτίθενται να
γνωστοποιήσουν η µία προς την άλλη ορισµένες εµπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες
στοιχεία και δεδοµένα, εφεξής καλούµενα χάριν συντοµίας ως «Εµπιστευτικές Πληροφορίες», οι
οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και σηµαντικές σε σχέση µε το αντικείµενο δραστηριότητας που
σχετίζεται µε την επικείµενη συνεργασία τους.
Στα πλαίσια των ανωτέρω, δια του παρόντος ρητά συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά
τα ακόλουθα:
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι απαγορεύεται η κοινοποίηση κάθε πληροφορίας η οποία
φέρει εγγράφως τον χαρακτηρισµό <<εµπιστευτική>> ή <<απόρρητη>>. Σε περίπτωση προφορικής
κοινοποίησης πληροφοριών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές, η εµπιστευτικότητα
αυτών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και εγγράφως µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την γνωστοποίηση
αυτών στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστηµα οι συγκεκριµένες
πληροφορίες παραµένουν εµπιστευτικές και απόρρητες και πάντως καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεργασίας τους απαγορεύεται σε κάθε µέρος να ανακοινώνει, αποκαλύπτει ή δηµοσιοποιεί τις
Εµπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούµενη έγγραφη και ρητή
συγκατάθεση του άλλου µέρους.
Η ως άνω απαγόρευση κοινοποίησης δεν ισχύει εάν (α) οι εν λόγω Εµπιστευτικές Πληροφορίες
έχουν ήδη δηµοσιοποιηθεί, χωρίς παραβίαση υποχρεώσεως εµπιστευτικότητας ή των όρων της
παρούσης Συµβάσεως Εµπιστευτικότητας ιδίως επειδή είτε αυτές έχουν ήδη γίνει δηµόσια γνωστές
από το ίδιο το µέρος ή (β) η εν λόγω δηµοσιοποίηση επιβάλλεται από την κείµενη Ελληνική
Νοµοθεσία ή µε πράξη αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής ή µε σχετική απόφαση ∆ικαστικής ή
Εισαγγελικής Αρχής.
Κάθε µέρος εγγυάται ότι, για όσο χρονικό διάστηµα οι συγκεκριµένες πληροφορίες παραµένουν
εµπιστευτικές και απόρρητες και πάντως καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του µε το άλλο
µέρος, θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά διατέθηκαν
ή/και για να επιτρέψουν στα Συµβαλλόµενα µέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο
πλαίσιο της Προσφοράς ή/και της µεταξύ τους σύµβασης ή/και να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά
τους από τη σύµβαση. Κάθε µέρος εγγυάται ότι δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν
θα χρησιµοποιήσει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο προς όφελός του ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν
της υλοποίησης της συµφωνίας Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, µυστικά ή
πληροφορίες, στοιχεία και δεδοµένα που αφορούν την οργάνωση, την λειτουργία, τις υπηρεσίες, τα
προϊόντα, τα πνευµατικά ή οιασδήποτε άλλης φύσεως δικαιώµατα και την πελατεία του. Ειδικά ο
ΟΤΕ ρητά εγγυάται ότι οι πληροφορίες που λαµβάνονται από το χονδρικό του άκρο στα πλαίσια
παροχής στον Τ.Π. υπηρεσιών Αδεσµοποίητης Πρόσβασης / Συνεγκατάστασης και λοιπών
συναφών υπηρεσιών δυνάµει της εν ισχύ Προσφοράς Αναφοράς δεν χρησιµοποιούνται (µε
οποιονδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ.
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Οι ως άνω υποχρεώσεις καλύπτουν τα συµβαλλόµενα µέρη, τους υπαλλήλους και το προσωπικό
αυτών, καθώς και κάθε τυχόν κάθε τυχόν εξωτερικό συνεργάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δρα
για λογαριασµό τους προς το σκοπό ή επ’ ευκαιρίας υλοποίησης της συµφωνίας Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης. Τα συµβαλλόµενα µέρη υπόσχονται και εγγυώνται ότι θα λάβουν κάθε
απαραίτητο µέτρο προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση της ως άνω δέσµευσης, από τα εν λόγω
πρόσωπα ( πρώην τελευταίο εδάφιο παραγράφου 2) Κατά την τήρηση του απορρήτου των
Εµπιστευτικών Πληροφοριών αµφοτέρων των µερών, τα δεσµευόµενα πρόσωπα (σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο), οφείλουν να καταβάλλουν τουλάχιστον την επιµέλεια που καταβάλλουν για
τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες του ιδίου µέρους και σε κάθε περίπτωση την επιµέλεια που
επιβάλλεται από τις συναλλαγές.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη παραβιάσει την ως άνω συνοµολογηθείσα
υποχρέωση προστασίας της εµπιστευτικότητας, είτε από αµέλεια είτε από δόλο, θα ευθύνεται
έναντι του αντισυµβαλλόµενου για κάθε τυχόν ζηµία που αυτός ήθελε υποστεί συνέπεια της ως
άνω παραβίασης.
Οι συµβαλλόµενοι αναγνωρίζουν ότι η γνωστοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών µεταξύ τους,
αφ’ αυτής δεν συνιστά πρόταση συνεργασίας µεταξύ τους, ούτε συνιστά βάση οιασδήποτε άλλης
συµφωνίας µεταξύ των µερών.
Στην περίπτωση που η συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών δεν προχωρήσει, τα
συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να παύσουν άµεσα οιαδήποτε χρήση των εµπιστευτικών
πληροφοριών, οι οποίες έχουν περιέλθει εν γνώσει τους σχετικά και να επιστρέψουν ή να
καταστρέψουν όλες τις παραπάνω πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν αντιγράφων ή άλλων
εγγράφων και στοιχείων που εµπεριέχουν ή ενσωµατώνουν αυτές τις εµπιστευτικές πληροφορίες.
Οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών οι οποίες απορρέουν από την παρούσα σύµβαση
παραµένουν ισχυρές επί δύο (2) έτη µετά τη µε οποιαδήποτε τρόπο λύση της συµβατικής σχέσης ή
της συνεργασίας που συνδέει τα µέρη. Ειδικά δε, τα στοιχεία που αφορούν την ακεραιότητα του
δικτύου οποιουδήποτε εκ των συµβαλλοµένων µερών, τα µέρη υποχρεούνται να µη τα
γνωστοποιήσουν οποτεδήποτε µετά την καθ’οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας.
Αποδέχοµαι τους ως άνω όρους
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ

19.1.
1.
2.

19.2.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

19.3.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΟΤΕ
Κατάλογος των Αστικών Κέντρων (ΑΚ.) ΟΤΕ.
Όρια ΑΚ: τα ελάχιστα ψηφία που, σύµφωνα µε το ΕΣΑ, απαιτούνται για τον καθορισµό του
ΑΚ που ανήκει ο συνδροµητής.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΒ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΤΕ
Πίνακας κέντρων Συνεγκατάστασης, ανά τύπο συνεγκατάστασης: Χωρητικότητα
(εγκατεστηµένη/κατειληµµένη/ελεύθερη) και αριθµός Τ.Π. ανά τύπο συνεγκατάστασης,
αρχικό κόστος κατασκευής χώρου ΦΣ (Κα) και κόστος επεκτάσεων ΦΣ (Κε).
Ειδικές πληροφορίες ανά θέση φυσικής συνεγκατάστασης για το συγκεκριµένο κέντρο,
ενδιαφέροντος του Τ.Π. (κατόψεις, σχέδια, κλπ).
Συνολικό αριθµό Τοπικών Βρόχων Αστικού Κέντρου, αριθµός βρόχων που
χρησιµοποιούνται, ποσοστό ελεύθερων βρόχων ΑΚ, Ενεργοί / Ανενεργοί βρόχοι ΑΚ.
Επικαιροποιηµένο διευθυνσιολόγιο για όλη την Επικράτεια.
Φυσική τοποθεσία Κεντρικού Κατανεµητή Μικτονόµησης ΟΤΕ.
Όρια ΑΚ: Γεωγραφικά όρια Αστικού Κέντρου (ΑΚ)
Πληροφορίες ΚΚΜ και Ενδιάµεσου Κατανεµητή ανά Αστικό Κέντρο (χωρητικότητα,
ποσοστό που χρησιµοποιείται κλπ.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥΒ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΤΕ
Γεωγραφικές συντεταγµένες υπαίθριας καµπίνας ενεργού εξοπλισµού (ΥΚΕΕ) / υπαίθριου
κατανεµητή καλωδίων (ΥΚΚ).
Υπερκείµενο Αστικό Κέντρο (Α/Κ) για κάθε ΥΚΕΕ/ΥΚΚ.
Εντός ή εκτός των της περιοχής των 550 µέτρων γύρω από το Α/Κ.
Απόσταση ΥΚΕΕ/ΥΚΚ από το υπερκείµενο Α/Κ (καλωδιακή απόσταση για όπου υπάρχει
διαθέσιµη η πληροφορία αυτή, διαφορετικά θα υπολογίζεται κατ’ εκτίµηση µε βάση την
οδική απόσταση).
∆υνατότητα παροχής υπηρεσιών ΑΣ ΥΒ χωρίς την ανάγκη αναβάθµισης του ΥΚΚ και
υπηρεσιών ΤοΥΒ σε ΥΚΚ. Σε περίπτωση που η συγκεκριµένη πληροφορία δεν είναι
διαθέσιµη από πραγµατικά στοιχεία θα δίνεται κατ’ εκτίµηση.
Γεωγραφική κάλυψη ΥΚΕΕ/ΥΚΚ (αναλυτικά οι οδοί / διευθύνσεις που καλύπτει).
Συνολικό Πλήθος Ζευγών χαλκού που είναι σε χρήση σε κάθε ΥΚΕΕ ή ΥΚΚ.
Χαρακτηρισµός Α/Κ ανάλογα µε την πυκνότητα του δικτύου (πυκνά αστικά, αστικά,
ηµιαστικά και αγροτικά) και µέσο µήκος ακραίων καλωδίων ανά κατηγορία Α/Κ.
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19.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.
Σύµφωνα µε τον κανονισµό ∆ιαχείρισης φάσµατος και έγχυσης ισχύος στο δίκτυο πρόσβασης, και
για την παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών, θα αναρτώνται οι εξής πίνακες στο Π.Σ. ΟΤΕ:
1. Πίνακας µε την Προσαρµοσµένη ηλεκτρική απόσταση (σε dB) των σηµείων εισαγωγής
σηµάτων τοπικού υποβρόχου, για τα σηµεία όπου έχει ήδη εγκατασταθεί ενεργός
εξοπλισµός παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών µε χρήση της τεχνολογίας xDSL ή πρόκειται
να εγκατασταθεί και έχουν πραγµατοποιηθεί οι σχετικές µετρήσεις. Ο Πίνακας θα
περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, τον κωδικό του σηµείου εισαγωγής σηµάτων τοπικού
υποβρόχου που µετρήθηκε, την τιµή της προσαρµοσµένης ηλεκτρικής απόστασης και τις
τιµές των µετρήσεων από τις οποοίες προέκυψε, τη διεύθυνση στην οποία έχει τοποθετηθεί
το συγκεκριµένο σηµείο ή τις γεωγραφικές συντεταγµένες αν δεν υπάρχει διεύθυνση και
την ηµεροµηνία και την ώρα διενέργειας της µέτρησης.
2.

Πίνακας µε το χρονοπρογραµµατισµό διενέργειας µετρήσεων σε σηµεία εισαγωγής σηµάτων
τοπικού υποβρόχου. Ο Πίνακας θα περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, τον αριθµό του σηµείου
εισαγωγής σηµάτων τοπικού υποβρόχου που πρόκειται να µετρηθεί, τη διεύθυνση στην οποία
έχει τοποθετηθεί ή τις γεωγραφικές συντεταγµένες αν δεν υπάρχει διεύθυνση, την
ηµεροµηνία και την ώρα διενέργειας της µέτρησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Τ.Π.

ΓΙΑ

ΜΕΤΑΖΕΥΞΕΙΣ

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΩΝ
20.1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΟΤΕ σχεδιάζει τη µεταφορά συνδροµητών από ΑΚ σε
υφιστάµενο ΑΚ, άλλως σε ΑΚ το οποίο θα συσταθεί, οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τους
Τ.Π. που είναι συνεγκατεστηµένοι- ανεξάρτητα από τον τύπο συνεγκατάστασης- στο ΑΚ από το
οποίο θα µεταφερθούν οι συνδροµητές. Την ίδια ενηµέρωση οφείλει να απευθύνει o ΟΤΕ και
προς τους Τ.Π. που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνεγκατασταθούν µε οποιοδήποτε τρόπο
(Φυσική Συνεγκατάσταση µέσω ετήσιου χρονοπρογραµµατισµού ή ad-hoc, Εικονική
Συνεγκατάσταση, Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση) στο εν λόγω AK. Συγκεκριµένα,
ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
20.2. Ο ΟΤΕ ενηµερώνει εγγράφως τους συνεγκατεστηµένους Τ.Π. ότι σχεδιάζει τη µεταφορά
των συνδροµητών του τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την εκτιµώµενη έναρξη της διαδικασίας
µεταφοράς, αναφέροντας τις ακόλουθες πληροφορίες:
20.2.1. Το ΑΚ στο οποίο έχει προγραµµατιστεί µεταφορά.
20.2.2. Το πλήθος των µεταφερόµενων συνδροµητών των Τ.Π. και στοιχεία
προσδιορισµού τους (π.χ. όρια δρόµων, KV/ONU, κλπ)
20.2.3. Τον προγραµµατισµένο χρόνο έναρξης της διαδικασίας µεταφοράς.
20.2.4. Τον εκτιµώµενο απαιτούµενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
µεταφοράς.
Στην ενηµέρωση του ο ΟΤΕ θα αναφέρει επιπλέον ότι εφόσον οι Τ.Π. επιθυµούν, έχουν τη
δυνατότητα να αιτηθούν συνεγκατάσταση στο νέο ΑΚ αναλαµβάνοντας το σχετικό κόστος
συνεγκατάστασης. Για το χρονικό διάστηµα του ενός έτους και µέχρι να πραγµατοποιηθεί η
µεταφορά, οι τοπικοί βρόχοι των Τ.Π, θα παραµείνουν ενεργοί στο ΑΚ από το οποίο θα γίνει η
µεταφορά και οι Τ.Π θα εξακολουθούν να µπορούν να καταθέτουν αιτήµατα τοπικών βρόχων
στο εν λόγω ΑΚ.
20.3. Ο ΟΤΕ θα επιβεβαιώνει εγγράφως στους συνεγκατεστηµένους Τ.Π., ότι θα
πραγµατοποιηθεί η µεταφορά των συνδροµητών τουλάχιστον έξι µήνες πριν την
προγραµµατισµένη έναρξη της διαδικασίας µεταφοράς
20.4. Ειδικά, σε κατ’ επείγουσες περιπτώσεις, το χρονικό διάστηµα, ενός έτους, υποχρέωσης του
ΟΤΕ να ενηµερώσει τους Τ.Π., µπορεί να περιοριστεί σε έξι µήνες. Στην περίπτωση αυτή, η
έγγραφη ενηµέρωση του ΟΤΕ προς τους Τ.Π., η οποία θα κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην
ΕΕΤΤ, θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη αναφορικά µε το κατ’ επείγον της διαδικασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

21.1.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΣ Α∆ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ / Η ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΣ: Τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. : ………………
Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ της εταιρίας
………………………………... µέχρι του ποσού των Ευρώ ………………………… για την από
αυτόν προς εσάς οµαλή εξόφληση οφειλών που απορρέουν από την υπ’ αριθµόν
………………/(ηµεροµηνία)………… µεταξύ σας Σύµβαση Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης
στον Τοπικό Βρόχο / ή Συνεγκατάστασης {συµπληρώνεται κατά περίπτωση ανάλογα µε την
παρεχόµενη υπηρεσία}.
Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήµερα και µέχρι
την…….………………..… και καλύπτει καθόλο το χρόνο της ισχύος της όλες τις κύριες οφειλές,
τόκους υπερηµερίας και δαπάνες και εν γένει όλες τις υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από
την ως άνω σύµβαση.
Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε εξώδικη επιστολή σας επιδιδόµενη µε δικαστικό
επιµελητή, που θα µας απευθύνετε, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου
σας, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες καταπίπτει η παρούσα, προέρχονται
αποκλειστικά και µόνο από την ως άνω σύµβαση (προσδιορίζεται κατά περίπτωση σύµφωνα µε την
παράγραφο 1) τιµολογηθείσες σύµφωνα µε τις εκάστοτε εν ισχύ αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και τη σχετική νοµοθεσία, την οποία επιστολή θα
πρέπει να έχετε προηγουµένως και προ δεκαπέντε (15) ηµερών κοινοποιήσει µε δικαστικό
επιµελητή στη πρωτοφειλέτρια, προσκοµίζοντας µας το σχετικό αποδεικτικό επίδοσης, να
κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, οπότε εµείς υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά
ή µερικά εντός τριών (3) ηµερών χωρίς από µέρους µας καµίας αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις µετρητοίς.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωση σας
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση και σε
κάθε περίπτωση µέχρι την ……..............
Αποδεχόµαστε δε να εξετάσουµε αίτηµα παράτασης της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από σχετικό
έγγραφο της πρωτοφειλέτριας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα µας υποβληθεί πριν
την ηµεροµηνία λήξης της και σε κάθε περίπτωση µέχρι την………………..
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Κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή στη δηλούµενη
κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση µας για την καταβολή του ποσού που
καταπίπτει.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της εγγύησης
αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας
και Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή
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21.2.

ΟΜΑΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣ: Τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.: ……............
1) Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ της εταιρείας
………………...……………............…….............……....... µέχρι του ποσού των Ευρώ
……............. …........................... για την από αυτήν προς εσάς οµαλή εξόφληση των
αµφισβητούµενων
οφειλών
που
απορρέουν
από
την
υπ’
αριθµόν
………………/(ηµεροµηνία)………… µεταξύ σας Σύµβαση Πλήρως Αδεσµοποίητης
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο / ή Συνεγκατάστασης {συµπληρώνεται κατά περίπτωση
ανάλογα µε την παρεχόµενη υπηρεσία}. οι οποίες έχουν υπαχθεί προς επίλυση στην Μικτή
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του άρθρου ……της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης του ΟΤΕ και οι οποίες αφορούν χρεώσεις για …………………………….,
ή και (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ)
ποινικές ρήτρες για την τήρηση από τον ΟΤΕ των όρων της Συµφωνίας Βασικού Επιπέδου
Υπηρεσιών του Παραρτήµατος ………της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης και της υπ’ αριθµόν ……............. µεταξύ σας Σύµβασης,
2) {ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ}.
3) Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήµερα και µέχρι την
{ελάχιστη διάρκεια ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την έκδοσή της} και καλύπτει, καθόλο
το χρόνο της ισχύος της, όλες τις κύριες οφειλές, τόκους υπερηµερίας και δαπάνες αναφορικά
µε τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας.
4) Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε εξώδικη επιστολή σας επιδιδόµενη µε δικαστικό
επιµελητή, που θα µας απευθύνετε, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου
εκπροσώπου σας, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες καταπίπτει η παρούσα
αφορούν αποκλειστικά και µόνο τις υπό αµφισβήτηση οφειλές που ορίζονται στην παράγραφο
2 της παρούσας την οποία επιστολή θα πρέπει να έχετε προηγουµένως και προ δέκα (10)
ηµερών κοινοποιήσει µε δικαστικό επιµελητή στην πρωτοφειλέτρια, προσκοµίζοντάς µας το
σχετικό αποδεικτικό επίδοσης, να κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, οπότε εµείς
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά εντός τριών (3) ηµερών χωρίς από µέρους
µας καµίας αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το
ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις µετρητοίς.
5) Η παρούσα ισχύει µέχρις {ελάχιστη διάρκεια ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την έκδοσή
της}. Αποδεχόµαστε δε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από σχετικό έγγραφο
της πρωτοφειλέτριας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα µας υποβληθεί πριν την
ηµεροµηνία λήξης.
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6) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
7) Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της εγγύησης
αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.
21.3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
Κηφισίας 99, Μαρούσι Αττικής
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. : ………………
Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ της εταιρίας ……………..µέχρι
του ποσού των Ευρώ ………………… για την από αυτήν προς εσάς οµαλή εξόφληση οφειλών που
απορρέουν από την υπ’ αριθµόν ………………/(ηµεροµηνία)………………µεταξύ σας Σύµβαση
Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο / ή Συνεγκατάστασης {συµπληρώνεται
κατά περίπτωση ανάλογα µε την παρεχόµενη υπηρεσία}και συγκεκριµένα για επέκταση /
κατασκευή / διαµόρφωση (συµπληρώνεται κατά περίπτωση) χώρου στο Αστικό
Κέντρο……………………..
Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήµερα και µέχρι
την…….……………………………..… και καλύπτει καθόλο το χρόνο της ισχύος της όλες τις
κύριες οφειλές, τόκους υπερηµερίας και δαπάνες και εν γένει όλες τις υποχρεώσεις της, οι οποίες
απορρέουν από την ως άνω σύµβαση. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε επιστολή σας,
που θα µας απευθύνετε, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου σας ότι οι
οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες καταπίπτει η παρούσα προέρχονται αποκλειστικά και
µόνο από την ως άνω σύµβαση {προσδιορίζεται κατά περίπτωση σύµφωνα µε την παράγραφο 1}
να κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, οπότε εµείς υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε
ολικά ή µερικά (ανάλογα µε την απαίτησή σας) εντός τριών (3) ηµερών χωρίς από µέρους µας
καµία αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το ποσό που
δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις µετρητοίς.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωση σας
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση και
πάντως όχι πέραν της…………………………..
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ δε της εγγύησης ύστερα από σχετικό έγγραφο της
πρωτοφειλέτριας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία
λήξης της και σε κάθε περίπτωση µέχρι την……./…../…....
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Κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή στη δηλούµενη
κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση µας για την καταβολή του ποσού που
καταπίπτει.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της εγγύησης
αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας
και Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΗΖ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΣ
22.1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΗΖ
22.1.1. Η υποστήριξη από ΕΗΖ θα παρέχεται στα ΑΚ όπου υπάρχει επάρκεια. Ο κατάλογος
των ΑΚ όπου υπάρχει επάρκεια µε βάση τα στοιχεία καταναλώσεων του ΟΤΕ και
προβλέψεις κατανάλωσης για τους Τ.Π. θα καταρτίζεται ετησίως και θα
ενηµερώνονται επ’ αυτού οι Τ.Π..
22.1.2. Για τα ΑΚ που έχουν επάρκεια σε ΕΗΖ θα δηµιουργηθεί µία υπηρεσία υποστήριξης
από ΕΗΖ, η οποία θα περιλαµβάνει εφάπαξ και µηνιαίο τέλος.
22.1.3. Προϋπόθεση για να λάβει κάποιος Τ.Π. την υπηρεσία, είναι η αποστολή σχετικού
αιτήµατος προς τον ΟΤΕ µε ταυτόχρονη κοινοποίηση και στους υπόλοιπους Τ.Π.
22.1.4. Επειδή για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η παροχή από τον ΟΤΕ ηλεκτρικής
ισχύος από ΕΗΖ σε κάθε Τ.Π. µεµονωµένα, αλλά αυτή είναι δυνατή µόνο
ταυτόχρονα σε όλους τους Τ.Π. που είναι εγκατεστηµένοι µε ΦΣ στο συγκεκριµένο
ΑΚ, η υποστήριξη χώρου ΦΣ από ΕΗΖ σε ένα ΑΚ, συνεπάγεται την παροχή της
υπηρεσίας σε όλους ανεξαιρέτως τους Τ.Π. που διαθέτουν ΦΣ στο εν λόγω ΑΚ.
Εφόσον εισέλθει ένας νέος Τ.Π. στο χώρο ΦΣ ενός ΑΚ, όπου οι Τ.Π. που είναι ήδη
εγκατεστηµένοι έχουν λάβει την υπηρεσία υποστήριξης από ΕΗΖ, ο Τ.Π. αυτός
λαµβάνει επίσης υποχρεωτικά την υπηρεσία.
22.1.5. Οι Τ.Π. θα υποβάλλουν ανά εξάµηνο, (Ιούνιο και ∆εκέµβριο), προβλέψεις των
καταναλώσεων ηλεκτικού ρεύµατος για κάθε χώρο ΦΣ µε χρονικό ορίζοντα
τριετίας. Οι Τ.Π. οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι προβλέψεις αυτές είναι κατά το
δυνατό ρεαλιστικές και δεν αποκλίνουν σηµαντικά από την πραγµατική
κατανάλωση.
22.1.6. Οι συνδέσεις των ΑΚ στο ΕΗΖ του ΟΤΕ, θα πραγµατοποιούνται µε ρυθµό πέντε (5)
περίπου το µήνα, εκτός της πρώτης οµάδας, όπου θα πραγµατοποιείται η σύνδεση
στο ΕΗΖ περίπου δέκα (10) ΑΚ. H σύνδεση καθεµιάς από τις οµάδες των πέντε (5)
ΑΚ θα πραγµατοποιείται έως το τέλος του επόµενου ηµερολογιακού µήνα από
εκείνου που πραγµατοποιήθηκαν οι συνδέσεις των χώρων ΦΣ των ΑΚ της
προηγούµενης οµάδας.
22.1.7. Η σύνδεση στο ΕΗΖ για τα ΑΚ της πρώτης δεκάδας, αναµένεται να έχει
ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήµατος 60 ηµερολογιακών ηµερών από την
αποστολή των σχετικών αιτηµάτων των Τ.Π. προς τον ΟΤΕ. Οι υπόλοιπες πεντάδες
θα παραδίδονται ανά µήνα.
22.1.8. Για κάθε χώρο ΦΣ που αναφέρεται ανωτέρω η ηµεροµηνία έναρξης της παροχής
της υπηρεσίας στον Τ.Π., είναι η ηµεροµηνία που υλοποιείται η σύνδεση του χώρου
ΦΣ στο ΕΗΖ του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει εγγράφως τον Τ.Π. για την
ηµεροµηνία σύνδεσης του χώρου ΦΣ για κάθε ΑΚ.
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22.2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΗΖ
22.2.1. Η υπηρεσία παροχής ηλεκτρικής ισχύος από ΕΗΖ σε χώρους ΦΣ, χρεώνεται µε
εφάπαξ και µηνιαίο τέλος. Ειδικά σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον από Τ.Π.
για παροχή ΕΗΖ σε Α/Κ όπου δεν υπάρχει επάρκεια, όσον αφορά τις χρεώσεις
ισχύουν επιπλέον τα αναφερόµενα στην § 22.3.3
22.2.2. Εφάπαξ τέλος
Το εφάπαξ τέλος της υπηρεσίας αφορά στο κόστος της σύνδεσης του χώρου ΦΣ στο
υφιστάµενο ΕΗΖ του ΟΤΕ και καταβάλλεται από το σύνολο των συνεγκαταστηµένων
Τ.Π. στο χώρο ΦΣ. Μονάδα χρέωσης αποτελεί το ικρίωµα. Προϋπόθεση για τη
σύνδεση του χώρου ΦΣ µε το ΕΗΖ αποτελεί η καταβολή των εφάπαξ τελών από το
σύνολο των συνεγκατεστηµένων Τ.Π. Στη συνέχεια, κάθε φορά που πραγµατοποιείται
αίτηµα αύξηση ικριώµατος / παροχής ΦΣ από κάποιον Τ.Π., ο Τ.Π θα καταβάλλει
στους ήδη εγκαταστηµένους Τ.Π. το ποσό που του αναλογεί για τη σύνδεση του
χώρου ΦΣ στο ΕΗΖ, µε βάση τα ικριώµατα που διαθέτει σε σχέση µε τα συνολικά
κατειληµµένα ικριώµατα του χώρου ΦΣ κατ’ αναλογία όσων περιγράφονται στο
Παρ/µα 6 (§ 6.10 ∆ιαδικασίες Χρέωσης Τ.Π. σε χώρους ΦΣ) της παρούσας
Προσφοράς Αναφοράς.
22.2.3. Μηνιαίο τέλος
Το µηνιαίο τέλος της υπηρεσίας αφορά την παροχή της υπηρεσίας υποστήριξης χώρου
ΦΣ από ΕΗΖ ΟΤΕ και θα έχει µονάδα χρέωσης το ικρίωµα. Το µηνιαίο τέλος
καταβάλλεται από τους Τ.Π. από την έναρξη της υπηρεσίας, δηλαδή από τη σύνδεση
του χώρου ΦΣ µε το ΕΗΖ του ΟΤΕ, για την οποία ο ΟΤΕ ενηµερώνει εγγράφως τους
Τ.Π.
Κάθε Τ.Π. θα καταβάλει το µηνιαίο τέλος µε βάση τα ικριώµατα που διαθέτει κατά
τη διάρκεια έκαστου µήνα.
22.2.4. Ειδική περίπτωση: ΑΚ χωρίς αυτονοµία ανορθωτικού
Για τα ΑΚ όπου δεν υπάρχει αυτονοµία ανορθωτικού και οι χώροι είναι ακόµα
συνδεµένοι στο ΕΗΖ του ΟΤΕ, δε θα καταβληθεί εφάπαξ τέλος από τους Τ.Π. που
έχουν ήδη συνεγκατάσταση, θα καταβάλλεται µόνο µηνιαίο τέλος.
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22.3.

ΑΚ ΟΠΟΥ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΗΖ
22.3.1. Η υπηρεσία υποστήριξης χώρου ΦΣ από ΕΗΖ ΟΤΕ δε διατίθεται άµεσα σε ΑΚ όπου
δεν υπάρχει επάρκεια.
22.3.2. Για τις περιπτώσεις των χώρων ΦΣ που έχει προκύψει ανάγκη από πλευράς του
ΟΤΕ, αντικατάστασης ΕΗΖ σε χώρο ΦΣ χωρίς επάρκεια σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό των αρµοδίων υπηρεσιών του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ θα λάβει υπόψη τις ήδη
υποβληθείσες προβλέψεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος των Τ.Π. και θα
προβαίνει σε εγκατάσταση ΕΗΖ το οποίο και θα υποστηρίξει την αδιάλειπτη
τροφοδοσία ηλεκτρικής ισχύος σε χώρο ΦΣ και για τους Τ.Π.. Ο ΟΤΕ θα
ενηµερώνει εγγράφως τους Τ.Π. ότι το εν λόγω ΑΚ θα εντάσσεται πλέον στη
κατηγορία των ΑΚ µε επάρκεια για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης ΕΗΖ και
ισχύουν τα αναφερόµενα στις παραγράφους 22.1 και 22.2. Στην περίπτωση που οι
Τ.Π. επιθυµούν την υπηρεσία ΕΗΖ στα συγκεκριµένα ΑΚ θα καταβάλουν το
εφάπαξ τέλος σύνδεσης καθώς και το µηνιαίο τέλος.
22.3.3. Για τις περιπτώσεις των χώρων ΦΣ που δεν έχει προκύψει ανάγκη από πλευράς ΟΤΕ
ως ανωτέρω αναφέρεται και οι Τ.Π. επιθυµούν να λάβουν την υπηρεσία
υποστήριξης από ΕΗΖ για χώρο ΦΣ ενός ή περισσοτέρων Α/Κ όπου δεν υπάρχει
επάρκεια ΕΗΖ, ο ΟΤΕ θα εξετάσει τη δυνατότητα, για περιορισµένο αριθµό Α/Κ
(µέχρι 1 Α/Κ το χρόνο), να προβεί σε αντικατάσταση του υφιστάµενου ΕΗΖ,
παρέχοντας την υπηρεσία υποστήριξης από ΕΗΖ ως αναφέρεται στην παράγραφο
22.2.1. του παρόντος παραρτήµατος. Το κόστος των εργασιών που
πραγµατοποιούνται για την απεγκατάσταση του υφιστάµενου και εγκατάσταση του
νέου ΕΗΖ µετά από ανάγκη που προκλήθηκε από τους συνεγκατεστηµένους Τ.Π θα
επιµερίζεται στους συνεγκατεστηµένους Τ.Π. ανάλογα µε το πλήθος των
ικριωµάτων που διαθέτουν. Προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση των εργασιών για
την απεγκατάσταση του υφιστάµενου και εγκατάσταση του νέου ΕΗΖ αποτελεί η
καταβολή του κόστους από το σύνολο των συνεγκατεστηµένων Τ.Π. Όταν έχει
ολοκληρωθεί η σύνδεση του χώρου ΦΣ µε το ΕΗΖ, κάθε φορά που
πραγµατοποιείται αίτηµα αύξησης ικριώµατος / παροχής ΦΣ από κάποιον Τ.Π., ο
Τ.Π. θα καταβάλλει στους ήδη εγκατεστηµένους Τ.Π. το ποσό που του αναλογεί για
την απεγκατάσταση/εγκατάσταση του ΕΗΖ, µε βάση τα ικριώµατα που αιτείται σε
σχέση µε τα συνολικά κατειληµµένα ικριώµατα του χώρου ΦΣ κατ’ αναλογία όσων
περιγράφονται στο Παρ/µα 6 (§ 6.10 ∆ιαδικασίες Χρέωσης Τ.Π. σε χώρους ΦΣ) της
παρούσας. Στη συνέχεια ο κάθε Τ.Π. χρεώνεται µε το εφάπαξ τέλος σύνδεσης και τα
µηνιαία τέλη όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 22.2. του παρόντος
παραρτήµατος. Το εν λόγω ΑΚ θα εντάσσεται πλέον στην κατηγορία των ΑΚ µε
επάρκεια για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης ΕΗΖ και ισχύουν τα αναφερόµενα
στις παραγράφους 22.1 και 22.2 του παρόντος παραρτήµατος.

ΧΤΠ 2017

329

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ VPU και VPU LIGHT
23.1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VPU
23.1.1. Παρεχόµενη Υπηρεσία

H υπηρεσία VPU δίνει τη δυνατότητα στον Πάροχο να παρέχει στον Τελικό Χρήστη DSL
συνδέσεις µέσω του αντίστοιχου εξοπλισµού του ΟΤΕ (DSLAM OTE) και υπηρεσίες φωνής µέσω
του αντίστοιχου ΠΤοΒ και προκύπτει από τον συνδυασµό της υφιστάµενης υπηρεσίας χονδρικής
ΠΤοΒ και της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. [K/V].
Η υπηρεσία VPU περιλαµβάνει την παροχή σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.DSLAM[KV] (VPU τύπου DSLAM)
και παρέχει συνδέσεις τεχνολογίας xDSL µεταξύ:
•

του σηµείου τερµατισµού του ακραίου δικτύου (εσκαλίτ ή χαλύβδινο) στο χώρο του
Τελικού Χρήστη και

•

του κόµβου συγκέντρωσης (L2 / L3 Switch) που βρίσκεται στο Α/Κ στο οποίο
συγκεντρώνεται η κίνηση των DSLAMs (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης) σε
συνδυασµό µε υπηρεσίες φωνής, µέσω του υφιστάµενου ΠΤοΒ. Η υπηρεσία VPU
παρέχεται µόνο στα σηµεία όπου ο xDSL εξοπλισµός είναι εγκαταστηµένος στην
υπαίθρια καµπίνα (όπως αυτά επεκτείνονται σταδιακά στα πλαίσια του σχετικού rollout). Η παραπάνω πληροφορία, παρέχεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ και ενηµερώνεται
τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες προ της ενεργοποίησης των νέων DSLAMs σε
υπαίθριες καµπίνες.

∆ιευκρινίζεται ότι σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, το Α/Κ στο οποίο τερµατίζουν οι ΠΤοΒ
ενδέχεται να είναι διαφορετικό από το Α/Κ συγκέντρωσης της κίνησης από τα DSLAMs. Συνεπώς,
για τα εν λόγω Α/Κ η ευρυζωνική κίνηση θα παραδίδεται στον Πάροχο σε διαφορετικό από το
οικείο Α/Κ, ενώ η αντιστοίχιση µεταξύ των A/K στα οποία υπάγονται τα εν λόγω DSLAMs και των
σηµείων συγκέντρωσης της κίνησης θα κοινοποιείται από τον ΟΤΕ στους Τ.Π. µέσω του Π.Σ.
ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

23.1.1.1 Προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρεσίας VPU
Για την παροχή της υπηρεσίας VPU, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
•

Προϋπόθεση 1: Ο Τ.Π. θα πρέπει να υπογράψει την ισχύουσα Σύµβαση Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης, η οποία να του δίνει την δυνατότητα να λαµβάνει υπηρεσίες Πλήρους
Τοπικού Βρόχου (ΠΤοΒ).
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•

Προϋπόθεση 2: Ο Τ.Π. θα πρέπει να λαµβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους διαθέσιµους
τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι εξυπηρετούν το Α/Κ στο οποίο ανήκει το
DSLAM.

•

Προϋπόθεση 3: Ο Τελικός Χρήστης να βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης της υπαίθριας
καµπίνας ΟΤΕ που έχει εγκατασταθεί DSLAM. Η διαθεσιµότητα αυτή ανακοινώνεται στον
Πάροχο ηλεκτρονικά µέσω των Π.Σ. ΟΤΕ.

23.1.1.2 Περιορισµοί στη διάθεση της υπηρεσίας VPU
Η ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας VPU δεν είναι εφικτή στις περιπτώσεις όπου δεν
είναι αντιστοίχως εφικτή η ενεργοποίηση ή/και η παροχή τόσο της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.[KV] όσο και
της υπηρεσίας Πλήρους Τοπικού Βρόχου (όπως αναφέρονται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς
Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης).
.
23.1.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ VPU
23.1.2.1 Στοιχεία Υπηρεσίας
Η υπηρεσία VPU παρέχεται στις ακόλουθες ταχύτητες:

Τύπος Υπηρεσίας

VPU

Τεχνολογία

Ρυθµός Καθόδου / Ανόδου (Kbps)

ADSL
ADSL
ADSL
VDSL

έως 2048 / έως 512
έως 4096 / έως 1024
έως 24576 / έως 1024
έως 30000 / έως 2500

VDSL
VDSL

έως 50000 / έως 5000
έως 100000 / έως 10000

Ειδικότερα η υπηρεσία VPU τύπου DSLAM, παρέχεται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά
ποιότητας QoS, τα οποία περιγράφονται στην παράγραφο 23.3.

23.1.2.2 Εξαρτήσεις από άλλες Υπηρεσίες
H υπηρεσία VPU τύπου DSLAM, παρέχεται σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη υπηρεσία
Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM.
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23.1.2.3 ∆ιαδικασία Παροχής VPU
Η παραγγελιοληψία της υπηρεσίας VPU γίνεται αποκλειστικά µέσα από το Π.Σ. ΟΤΕ.
∆ιακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

23.1.2.4 Παροχή VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Παρόχου
Ο Τ.Π. επιλέγει τον λειτουργούντα βρόχο, για τον οποίο επιθυµεί να παρέχει την υπηρεσία
VPU και αιτείται µετατροπή ΠΤοΒ σε VPU. Η υπηρεσία VPU σε αυτήν την περίπτωση παρέχεται
σύµφωνα µε τους χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 23.1.5 της παρούσας Προσφοράς.
Σε περίπτωση που για τον συγκεκριµένο βρόχο εκκρεµεί αίτηµα από άλλον Τ.Π., το αίτηµα VPU
απορρίπτεται.
Ο Τ.Π. έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί συνολικά τη ροή του αιτήµατος VPU στο Π.Σ.
ΟΤΕ, µέσω ειδικού κωδικού αίτησης µε τον οποίο διαφαίνεται ότι το αίτηµα αφορά παροχή VPU
σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Παρόχου. Με αυτόν τον τρόπο ο Τ.Π. ενηµερώνεται από το Π.Σ.
ΟΤΕ για όλες τις καταστάσεις και τα χρονικά σηµεία που τον ενδιαφέρουν για την ενεργοποίηση
της υπηρεσίας (εύρεση και δέσµευση πόρτας DSLAM, προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής
για τη συνδυασµένη υπηρεσία, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ενεργοποίησης της υπηρεσίας).

23.1.2.5 Παροχή VPU σε ανενεργό βρόχο, ενεργή τ/φ ΟΤΕ ή βρόχο άλλου Παρόχου
Ο Τ.Π. υποβάλλει την αίτηση VPU µέσω του Π.Σ ΟΤΕ κάνοντας χρήση των υφιστάµενων
αιτηµάτων «ΕΝΤοΒ / ΑΝΤοΒ / ΕΝΤοΒ µε Φορητότητα» και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης (∆ιαδικασίες Παροχής ΤοΒ). Συγκεκριµένα:
•

Σε περίπτωση ΕΝΤοΒ και ΕΝΤοΒ µε Φορητότητα, ακολουθείται η κάτωθι ροή όσον αφορά
την εξέλιξη του αιτήµατος:
Αρχικά πραγµατοποιούνται οι έλεγχοι ως προς την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης.
Εν συνεχεία γίνεται έλεγχος διαθεσιµότητας υποδοµής κατά την υποβολή της αίτησης για
την παροχή της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.[KV]. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιµότητα
υποδοµής, δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης.
Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι είναι επιτυχείς, µε την υποβολή του αιτήµατος στο Π.Σ ΟΤΕ,
δηµιουργείται
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χαρακτηρισµένο µέσω κατάλληλου πεδίου που υποδεικνύει ότι παρέχεται σε συνδυασµό µε
την υπηρεσία ΠΤοΒ.
Με την υποβολή του αιτήµατος VPU στο Π.Σ ΟΤΕ, πραγµατοποιείται έλεγχος για την
επιλεξιµότητα αναφορικά µε το φωνητικό µέρος της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που περιγράφεται στην παράγραφο 1.7 του Παραρτήµατος 1 της παρούσας Προσφοράς
Αναφοράς. O έλεγχος επιλεξιµότητας για το συγκεκριµένο τµήµα της υπηρεσίας,
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 23.1.5.1
της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.
Αν ο ΕΝΤοΒ δεν είναι επιλέξιµος τότε η αίτηση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο
Τ.Π. µε κατάλληλο λόγο απόρριψης, σύµφωνα µε τους λόγους απόρριψης που ορίζονται
στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης. Παράλληλα
ακυρώνεται και το αντίστοιχο αίτηµα στο Π.Σ. ΟΤΕ.
Εφόσον από τους παραπάνω ελέγχους προκύψει ότι το φωνητικό µέρος της υπηρεσίας είναι
επιλέξιµο, ακολουθεί έλεγχος σχετικά µε τη διαθεσιµότητα πόρτας DSLAM στο
συγκεκριµένο KV, σύµφωνα µε τους χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 23.1.5.1
της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς. Ο Τ.Π. ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ ΟΤΕ για τη
διαθεσιµότητα και τη δέσµευση πόρτας στο DSLAM, την προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία
κατασκευής, καθώς και την πορεία του αιτήµατος µέχρι την ολοκλήρωσή του. Σε
περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί µη διαθεσιµότητα ελεύθερης πόρτας, το
αίτηµα του Παρόχου θα απορρίπτεται και ο Τ.Π. θα ενηµερώνεται σχετικά µέσω του Π.Σ
ΟΤΕ.
H παράδοση της υπηρεσίας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους χρόνους που
περιγράφονται στην παράγραφο 23.1.5.1 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.
Οι λειτουργούσες συνδέσεις VPU διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους λειτουργούντες
βρόχους µέσω κατάλληλου πεδίου.

•

Σε περίπτωση ΑΝΤοΒ ακολουθείται η κάτωθι ροή όσον αφορά την εξέλιξη του αιτήµατος:
Με την κατάθεση του αιτήµατος ΑΝΤοΒ, πραγµατοποιείται έλεγχος για την επιλεξιµότητα
αναφορικά µε το φωνητικό µέρος της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στην παράγραφο 1.7 του Παραρτήµατος 1 της ισχύουσας Προσφοράς
Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης. Η επιλεξιµότητα για το συγκεκριµένο τµήµα
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της υπηρεσίας, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους χρόνους που περιγράφονται στην
παράγραφο 23.1.5.1 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.
Παράλληλα µε την υποβολή του αιτήµατος στο Π.Σ ΟΤΕ, δηµιουργείται αυτόµατα νέο
αίτηµα σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.[KV] στο Π.Σ. ΟΤΕ, χαρακτηρισµένο µέσω κατάλληλου πεδίου
που υποδεικνύει ότι παρέχεται σε συνδυασµό µε την υπηρεσία ΠΤοΒ.
Αν ο ΑΝΤοΒ δεν είναι επιλέξιµος τότε η αίτηση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο
Τ.Π. µε κατάλληλο λόγο απόρριψης, σύµφωνα µε τους λόγους απόρριψης που ορίζονται
στην Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης. Παράλληλα ακυρώνεται και το
αντίστοιχο αίτηµα στο Π.Σ ΟΤΕ.
Εφόσον από τους παραπάνω ελέγχους προκύψει ότι το φωνητικό µέρος της υπηρεσίας είναι
επιλέξιµο, ακολουθεί έλεγχος σχετικά µε τη διαθεσιµότητα πόρτας DSLAM στο
συγκεκριµένο KV, σύµφωνα µε τους χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 23.1.5.1
της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς. O Τ.Π. ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ ΟΤΕ σχετικά µε
την εξέλιξη του παραπάνω ελέγχου µέσω διακριτής κατάστασης. Στην περίπτωση που κατά
τον έλεγχο διαπιστωθεί µη διαθεσιµότητα ελεύθερης πόρτας, το αίτηµα του Παρόχου θα
απορρίπτεται και ο Τ.Π. θα ενηµερώνεται σχετικά µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ.
Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιµη πόρτα DSLAM στο KV, ο Τ.Π. ενηµερώνεται µέσω
του Π.Σ. ΟΤΕ για την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής και το προκαθορισµένο
χρονικό παράθυρο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η
επίσκεψη για την υλοποίηση του VPU. Στο Π.Σ. ΟΤΕ, κάθε αίτηµα VPU θα µεταβαίνει σε
καταστάσεις αντίστοιχες µε εκείνες που ισχύουν σήµερα για την περίπτωση αιτήµατος
απλού βρόχου που δεν συνδυάζεται µε V-Α.ΡΥ.Σ.
H παράδοση της υπηρεσίας πραγµατοποιείται την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία
κατασκευής σύµφωνα µε τους χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 23.1.5.1 της
παρούσης. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το κτίριο είναι ΚΛΕΙΣΤΟ, ακολουθείται
διαδικασία όµοια µε αυτή που περιγράφεται για αντίστοιχη περίπτωση στην παράγραφο
23.2.2.2 του παρόντος παραρτήµατος (∆ιαδικασία Παροχής VPU light σε µη υφιστάµενο
συνδροµητή).

Οι λειτουργούσες συνδέσεις VPU διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους λειτουργούντες
βρόχους στο Π.Σ. ΟΤΕ µέσω κατάλληλου πεδίου.
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Κάθε αίτηµα VPU θα µεταβαίνει στο Π.Σ. ΟΤΕ σε καταστάσεις αντίστοιχες µε εκείνες που
ισχύουν σήµερα για την περίπτωση αιτήµατος απλού βρόχου που δε συνδυάζεται µε Α.ΡΥ.Σ, µε τη
διαφορά ότι θα υπάρχει ενδιάµεση κατάσταση στην οποία ο Τ.Π. θα ενηµερώνεται σχετικά µε την
εύρεση πόρτας στο KV για το ευρυζωνικό τµήµα της υπηρεσίας.

23.1.2.6 Μεταβάσεις Υπηρεσιών
Οι µεταβάσεις που θα υποστηρίζονται από την υπηρεσία VPU είναι σε αντιστοιχία µε τις
υφιστάµενες µεταβάσεις των επιµέρους υπηρεσιών ΠΤοΒ και Α.ΡΥ.Σ.[KV], όπως αυτές
περιγράφονται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς, καθώς και µεταβάσεις µεταξύ των
διαφορετικών τύπων προϊόντων VPU (VPU τύπου BRAS/DSLAM ΤΠ1→VPU τύπου
DSLAM/BRAS ΤΠ2).
Ο Τ.Π. ς δέκτης δηλώνει την υπηρεσία που λαµβάνει ο συγκεκριµένος συνδροµητής από τον
πάροχο δότη. Η συγκεκριµένη πληροφορία παρέχεται από τον ΟΤΕ µέσω κατάλληλου πεδίου στο
ΠΣ ΟΤΕ κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήµατος.
Συγκεκριµένα:
•

VPU ΤΠ1 ΠΤοΒ ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που περιγράφονται στο
Παράρτηµα 1, της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης παράγραφο
1.4.7. Η αυτόµατη κατάργηση του ΠΤοΒ του ΤΠ1 που δηµιουργείται, θα καθιστά το
Α.ΡΥ.Σ. του ΤΠ1 ελλιπή (ευρυζωνικό κοµµάτι της VPU).

•

ΠΤοΒ ΤΠ1 VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που περιγράφονται στο
Παράρτηµα 1, Παράγραφο 1.4.7 Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 23.1.2.5.

•

Α.ΡΥ.Σ. ΤΠ1

VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που περιγράφονται στο

Παράρτηµα 1, § 1.4.1 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 23.1.2.5 Κατά τη µετάβαση
αυτή, στο W-DSL αφενός ο Α.ΡΥ.Σ. του ΤΠ1 θα καθίσταται ελλιπής, αφετέρου θα
δηµιουργείται αίτηµα χορήγησης Α.ΡΥ.Σ[KV] στον ΤΠ2. Σηµειώνεται ότι ο ΤΠ1 έχει τη
δυνατότητα είτε να καταργήσει την ελλιπή σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. µετά το πέρας ενός µηνός από
την ηµεροµηνία αρχικής παροχής, είτε να την µεταφέρει σε άλλο Τελικό Χρήστη, εντός του
ιδίου Αστικού Κέντρου.
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•

DSL OTE

VPU: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που περιγράφονται στο

Παράρτηµα 1, § 1.2 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης και
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 23.1.2.5
•

VPU ΤΠ1

VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που περιγράφονται στο

Παράρτηµα 1, § 1.4.7 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης και
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 23.1.2.5. Η αυτόµατη
κατάργηση του ΠΤοΒ ΤΠ1 που δηµιουργείται, θα καθιστά τον Α.ΡΥ.Σ. του ΤΠ1 ελλιπή
(ευρυζωνικό κοµµάτι του VPU).

23.1.2.7 ∆ιαδικασία Παράδοσης - Παραλαβής
O Τ.Π. οφείλει, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που ο ΟΤΕ τον
ενηµέρωσε µέσω του Π.Σ OTE για την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης της υπηρεσίας VPU,
να την ελέγξει και να αποφανθεί για την αποδοχή ή µη αποδοχή της. Ο χρόνος από την έναρξη των
3 ΕΗ για την παραλαβή της υπηρεσίας και µέχρι να δηλώσει ο Τ.Π. «Μη αποδοχή Υπηρεσίας
VPU» θεωρείται ανενεργός χρόνος και δεν υπολογίζεται στο SLA της υπηρεσίας.
Αφού παρέλθουν οι 3 ΕΗ εντός των οποίων ο Τ.Π. έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την
υπηρεσία VPU και ο Τ.Π. δε δηλώσει «Μη αποδοχή Υπηρεσίας VPU», γίνεται αυτόµατη αποδοχή
αυτής από την ηµεροµηνία που ο ΟΤΕ τον ενηµέρωσε µέσω του Π.Σ OTE.
Ο Τ.Π. εφόσον εντός των 3 ΕΗ διαπιστώσει ότι η υπηρεσία VPU:
•

Λειτουργεί καλώς, δηλώνει στο ΠΣ «Αποδοχή Υπηρεσίας VPU».

•

∆εν λειτουργεί καλώς, ελέγχει εάν η δυσλειτουργία είναι στην περιοχή ευθύνης του. Σε
περίπτωση που από τον έλεγχο που πραγµατοποιεί διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πρόβληµα
στην περιοχή ευθύνης του, ο Τ.Π.

δύναται να δηλώσει µη αποδοχή παράδοσης και

διακρίνονται οι ακόλουθες υπο-περιπτώσεις:
Εάν η δυσλειτουργία αφορά σύµπτωµα τηλεφωνίας, ακολουθείται η διαδικασία που
περιγράφεται στο Παράρτηµα 3 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης, εκτός από τις ηλεκτρικές µετρήσεις βρόχου (έλεγχος & άρση) και το µήκος
βρόχου, εφόσον απαιτηθεί 2ος επανέλεγχος.
Εάν η δυσλειτουργία αφορά σύµπτωµα ευρυζωνικότητας ή µικτό σύµπτωµα τηλεφωνίας και
ευρυζωνικότητας (εκτός χαµηλής ταχύτητας συγχρονισµού), πραγµατοποιείται επανέλεγχος
της καλής λειτουργίας της υπηρεσίας από τον ΟΤΕ και εφόσον διαπιστωθεί πρόβληµα
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επιλύεται και ενηµερώνει εκ νέου τον Τ.Π. µέσω του Π.Σ OTE για την ηµεροµηνία που
ολοκληρώθηκε η άρση
Ο Τ.Π. δύναται εκ νέου, εντός 2 ΕΗ από την ηµεροµηνία που ο ΟΤΕ τον ενηµέρωσε µέσω του
ΠΣ ΟΤΕ για την άρση της δυσλειτουργίας ή την ηµεροµηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στο
Π.Σ OTE η δυσλειτουργία ως µη υπαιτιότητας ΟΤΕ, να τον ελέγξει µε τα συστήµατα εποπτείας &
διαχείρισης που διαθέτει. Ο χρόνος από την έναρξη των ως άνω 2 ΕΗ και µέχρι να δηλώσει εκ νέου
ο Τ.Π. «Μη αποδοχή υπηρεσίας VPU» θεωρείται ανενεργός χρόνος και δεν υπολογίζεται στο SLA.
Αφού παρέλθουν οι 2 ΕΗ εντός των οποίων ο Τ.Π. έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την
υπηρεσία VPU και ο Τ.Π. δε δηλώσει «Μη αποδοχή υπηρεσίας VPU», γίνεται αυτόµατη αποδοχή
της υπηρεσίας VPU.
Ο Τ.Π. εφόσον εντός των 2 ΕΗ διαπιστώσει ότι η υπηρεσία VPU:
•

Λειτουργεί καλώς, δηλώνει στο ΠΣ «Αποδοχή υπηρεσίας VPU».

•

∆εν λειτουργεί καλώς, ελέγχει αν η δυσλειτουργία είναι στην περιοχή ευθύνης του. Σε
περίπτωση που δε διαπιστώσει δυσλειτουργία στην περιοχή ευθύνης του, καταχωρεί στο
Π.Σ OTE αίτηµα για συνδυαστικό ραντεβού, ακολουθώντας αναλογικά τη «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ», που περιγράφεται στο Παράρτηµα 5 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.
Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία διαπιστωθεί στην περιοχή ευθύνης του Τ.Π., ο Τ.Π.
χρεώνεται µε το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης/απασχόλησης συνεργείου για
παράδοση υπηρεσίας VPU. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η δυσλειτουργία διαπιστωθεί
στην περιοχή ευθύνης του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ χρεώνεται µε το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος άσκοπης
µετάβασης συνεργείου για παράδοση υπηρεσίας VPU. Το ύψος του τέλους άσκοπης
µετάβασης συνεργείου για παράδοση υπηρεσίας VPU, εκτός αν άλλως συµφωνηθεί από τα
µέρη, ορίζεται στο ύψος των αντίστοιχων τελών που χρεώνει ο ΟΤΕ τον Τ.Π., όπως
εγκρίνεται ετησίως από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ.

Ως ηµεροµηνία κατασκευής λογίζεται η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης / υλοποίησης ή άρσης σε
περίπτωση δυσλειτουργίας της υπηρεσίας VPU, εκτός εάν η υπαιτιότητα για τη µη αποδοχή στο
τελικό στάδιο της διαδικασίας αποδοχής υπήρξε του Τ.Π. Σε αυτή την περίπτωση ως Ηµεροµηνία
Παράδοσης της υπηρεσίας VPU λογίζεται η ηµεροµηνία που ο ΟΤΕ ενηµέρωσε τον Τ.Π., µέσω
του Π.Σ για την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της υπηρεσίας VPU, ενώ παράλληλα
εφαρµόζονται οι ισχύουσες χρεώσεις.
Ειδικά σε περίπτωση που η δυσλειτουργία αφορά σύµπτωµα χαµηλής ταχύτητας
συγχρονισµού, ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία µη αποδοχής παράδοσης µε σύµπτωµα
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ευρυζωνικότητας, αλλά ο Τ.Π. έχει δυνατότητα να δηλώσει µη αποδοχή παράδοσης µόνον εάν η
δηλωµένη υποβάθµιση ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής

ονοµαστικής

ταχύτητας (upstream και downstream) της υπηρεσίας του τελικού χρήστη. Εφόσον κατά τον
επανέλεγχο της καλής λειτουργίας απαιτηθεί µετάβαση τεχνικού, πραγµατοποιείται επιπλέον
µέτρηση της ταχύτητας συγχρονισµού downstream και upstream αφού γίνει ο έλεγχος ή (εάν
απαιτηθεί) η άρση της δυσλειτουργίας. Σε περίπτωση που από τον επανέλεγχο του ΟΤΕ
διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο επανέλεγχος θα κλείνει µε
υπαιτιότητα Παρόχου και θα χρεώνεται µε τέλος άσκοπης απασχόλησης.
Όλες οι πληροφορίες που καταχωρεί ο Τ.Π. ς στη διαδικασία «Μη Αποδοχής VPU»
αποθηκεύονται και προωθούνται στα κατάλληλα πληροφοριακά συστήµατα του ΟΤΕ ώστε να είναι
διαθέσιµες σε όλους τους τεχνικούς του ΟΤΕ που συµµετέχουν στη διαδικασία παράδοσης του
VPU.

23.1.2.8 Κατάργηση της υπηρεσίας VPU
Η κατάργηση της υπηρεσίας VPU είναι δυνατή, είτε µέσω κατάργησης του φωνητικού της
µέρους (κατάργηση του ΠΤοΒ), είτε µέσω κατάργησης του ευρυζωνικού της µέρους (κατάργηση
του Α.ΡΥ.Σ.[KV]), είτε µέσω διακοπής του ευρυζωνικού της µέρους (διακοπή του Α.ΡΥ.Σ.[KV]):
•

Κατάργηση φωνητικού µέρους: Πραγµατοποιείται µέσω της κατάργησης του ΠΤοΒ. Στην
περίπτωση αυτή ο Α.ΡΥ.Σ.[KV] (ευρυζωνικό µέρος της VPU) καθίσταται ελλιπής και
πραγµατοποιείται αποσυσχέτιση του λειτουργούντος Α.ΡΥ.Σ.[KV] από τον ΠΤοΒ.

•

Κατάργηση ευρυζωνικού µέρους: Πραγµατοποιείται µέσω κατάργησης της υπηρεσίας
Α.ΡΥ.Σ.[KV]. Στην περίπτωση αυτή, πραγµατοποιείται αποσυσχέτιση του λειτουργούντος
ΠΤοΒ από τον Α.ΡΥ.Σ.[KV].

•

∆ιακοπή ευρυζωνικού µέρους: Πραγµατοποιείται µέσω υποβολής αιτήµατος διακοπής της
σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.[KV]. στο Π.Σ. ΟΤΕ. Ο Τ.Π. δύναται να ζητήσει την διακοπή της
σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.[KV] οποτεδήποτε το επιθυµεί. Στην περίπτωση αυτή, πραγµατοποιείται
αποσυσχέτιση του λειτουργούντος ΠΤοΒ από τον Α.ΡΥ.Σ.[KV].

23.1.2.9 ∆ιάρκεια Παροχής της υπηρεσίας VPU
Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VPU είναι αορίστου χρόνου. Ο Τ.Π. δύναται οποιαδήποτε
στιγµή επιθυµεί να καταργήσει την υπηρεσία VPU, υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του ανωτέρου άρθρου «Κατάργηση της υπηρεσίας VPU».
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23.1.3. ∆ιαδικασία Βλαβοληψίας/Βλαβοδιαχείρισης
23.1.3.1 Γενικά
Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τα βήµατα που αφορούν την αναγγελία και καταχώρηση
βλάβης για συνδέσεις VPU καθώς και την πορεία των αιτηµάτων βλάβης µέχρι και την
ολοκλήρωσή τους στα πληροφοριακά συστήµατα του ΟΤΕ. Οι επιµέρους καταστάσεις στην
εξέλιξη της βλάβης για την υπηρεσία VPU, θα είναι οι ίδιες µε εκείνες που χρησιµοποιούνται στο
Π.Σ. ΟΤΕ. Ο Τ.Π. θα αναγγέλλει τη βλάβη στον ΟΤΕ αποκλειστικά µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ.

23.1.3.2 Προκαταρκτικός έλεγχος Παρόχου
Για τη διευκόλυνση του Τ.Π. στην εκτίµηση της κατάστασης της υπηρεσίας VPU / VPU Light,
σε περίπτωση που έχει απολεσθεί η συνδεσιµότητα µε τον τερµατικό εξοπλισµό (CPE) του τελικού
του συνδροµητή, παρέχεται στον Τ.Π. η δυνατότητα να υποβάλει ατελώς ειδικό “Αίτηµα Ελέγχου
Σύνδεσης Πελάτη”. Η κατάθεση του αιτήµατος γίνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ και αποτελεί
προαιρετικό βήµα στη διαδικασία βλαβοδιαχείρισης που περιγράφεται στην παράγραφο 23.1.3.4,
ενώ µηχανισµός θα ελέγχει την ισχύ πολιτικής ορθής χρήσης. Η πολιτική ορθής χρήσης
διαµορφώνεται µε βάση το προφίλ βλαβών του παρόχου ως εξής: Ο κάθε Τ.Π. έχει δικαίωµα να
χρησιµοποιήσει τη διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου της παρούσας παραγράφου στη διάρκεια
ενός µηνός, αριθµό φορών ίσον µε τον µέσο όρο ανά µήνα του αριθµού των βλαβών που υπέβαλλε
ο Τ.Π. το προηγούµενο τρίµηνο προσαυξηµένο κατά ποσοστό 10%. Τα βήµατα της διαδικασίας
είναι τα εξής:
•

Στο Π.Σ. ο Τ.Π. επιλέγει «Έλεγχος Σύνδεσης Πελάτη».

•

Ακολούθως ο Τ.Π. εισάγει στο σχετικό πεδίο το φανταστικό αριθµό της σύνδεσης VPU και
επιλέγει το κουµπί «Έλεγχος Σύνδεσης».

•

Το σύστηµα αφού επιβεβαιώσει ότι ο φανταστικός αριθµός αντιστοιχεί σε ενεργή σύνδεση
VPU, αναζητά και εµφανίζει σε πραγµατικό χρόνο και σε νέο παράθυρο τις ακόλουθες
πληροφορίες:
Τις γνωστές βλάβες σε ενεργό εξοπλισµό ΟΤΕ που χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη
σύνδεση, αν υπάρχουν.
Τα VLAN Ids της σύνδεσης του τελικού συνδροµητή.

•

Στη συνέχεια, ο Τ.Π. χρησιµοποιώντας τις ανωτέρω πληροφορίες µπορεί να προβεί στις
ακόλουθες ενέργειες:
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Αν υπάρχει γνωστή βλάβη η οποία επηρεάζει το συγκεκριµένο Πελάτη, ο Τ.Π. έχει
τη δυνατότητα να δηλώσει ειδικού τύπου βλάβη στο Π.Σ. ΟΤΕ χωρίς να προβεί σε
περαιτέρω έλεγχο στο δίκτυο ευθύνης του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στον Τ.Π.
έως ότου επιλυθεί το πρόβληµα στον ενεργό εξοπλισµό ΟΤΕ που επηρεάζει τη
σύνδεση που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο φανταστικό αριθµό. Η ειδική βλάβη,
κλείνει µε υπαιτιότητα ΟΤΕ µετά την αποκατάσταση του στοιχείου του δικτύου που
είχε το πρόβληµα χωρίς να πραγµατοποιούνται πρόσθετοι έλεγχοι από τον ΟΤΕ. Για
την ειδική αυτή βλάβη ισχύουν οι χρόνοι άρσης βλάβης του Basic SLA VPU
(παράγραφος 23.1.5). Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και εφόσον
ο συνδροµητής εξακολουθεί να µην λαµβάνει υπηρεσία ο Τ.Π. πρέπει να δηλώσει
νέα βλάβη σύµφωνα µε την κανονική διαδικασία βλαβοδιαχείρισης VPU, που
περιγράφεται στην παράγραφο 23.1.3.3.
Αν υπάρχει λάθος στο configuration της σύνδεσης του Πελάτη του (π.χ.
χρησιµοποιούνται λάθος VLANs), εκτελεί τις κατάλληλες ενέργειες διόρθωσης,
Αν δεν υπάρχει γνωστή βλάβη στο δίκτυο ΟΤΕ, η οποία επηρεάζει το συγκεκριµένο
Πελάτη, ούτε λάθος στο configuration της σύνδεσης, ακολουθεί τη διαδικασία
βλαβοδιαχείρισης της παραγράφου 23.1.3.3. Η παραπάνω δυνατότητα του
προκαταρκτικού ελέγχου θα υποστηρίζεται και µέσω APIs.

23.1.3.3 Καταχώρηση βλάβης για υπηρεσίες VPU
Η διαδικασία καταχώρησης βλάβης που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Τ.Π. -µε εξαίρεση την
περίπτωση ειδική βλάβης µετά από προκαταρκτικό έλεγχο- είναι η ακόλουθη:
•

Ο Τ.Π. ελέγχει ότι το πρόβληµα δεν οφείλεται στο δίκτυο ευθύνης του, µε κατάλληλο
έλεγχο από το σηµείο οριοθέτησης στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη. Για τις
περιπτώσεις που το πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο πελάτης του Τ.Π. είναι χαµηλή ταχύτητα
και εφόσον η δηλωµένη υποβάθµιση δεν ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής ονοµαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της υπηρεσίας του τελικού
χρήστη, ο Τ.Π. δεν θα δηλώνει βλάβη µε σύµπτωµα «Χαµηλή Ταχύτητα xDSL». Ειδικά σε
περίπτωση που η εκάστοτε ταχύτητα που καταγράφεται στο Π.Σ. ΟΤΕ µετά από µέτρηση
ευρυζωνικότητας στο πλαίσιο άρσης βλάβης µε σύµπτωµα «ΧΜΤ – ΧΑΜΗΛΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ» είναι µικρότερη από το 70% της ονοµαστικής τιµής ταχύτητας, ο Τ.Π.
δύναται να υποβάλει ατελώς αίτηµα υποβάθµισης σε εµπορικά διαθέσιµο πακέτο
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χαµηλότερης ταχύτητας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην Προσφορά
Αναφοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης.
•

Μέσα από το menu «Τοπικός Βρόχος

∆ιαχείριση Βλαβών», ο Τ.Π. επιλέγει «∆ήλωση

Βλάβης».
•

Στο παράθυρο που εµφανίζεται, ο Τ.Π. θα εισάγει στο σχετικό πεδίο τον αριθµό του
Τοπικού Βρόχου και θα επιλέγει το κουµπί «Έλεγχος Στοιχείων».

•

Το σύστηµα αναγνωρίζοντας ότι ο συγκεκριµένος βρόχος συνδυάζεται µε σύνδεση Α.ΡΥ.Σ.
(υπηρεσία VPU) αναζητά και εµφανίζει σε νέο παράθυρο όλη τη σχετική πληροφορία που
αφορά τον συγκεκριµένο βρόχο (π.χ. Τ.Π., Παρεχόµενη Υπηρεσία, Αριθµός βρόχου,
Αριθµός Συνεγκατάστασης Τοπικού Βρόχου, Τύπος Συνεγκατάστασης) καθώς επίσης και
µια σειρά από ερωτήµατα που αφορούν τόσο το φωνητικό όσο και το ευρυζωνικό µέρος της
υπηρεσίας, σύµφωνα και µε τον παρακάτω Πίνακα. Ο Τ.Π. έχει τη δυνατότητα να δηλώσει
ένα ή (σε ορισµένες περιπτώσεις βλάβης) περισσότερα συµπτώµατα και ανάλογα το
σύµπτωµα της βλάβης, να παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον κατάλληλο έλεγχό
της από τον ΟΤΕ.

Για όσα πεδία του παρακάτω Πίνακα δε συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα, ο Τ.Π.
συµπληρώνει τα σχετικά πεδία και στη συνέχεια θα καταχωρεί τη βλάβη.

Πίνακας Ι: Ερωτηµατολόγιο Βλάβης
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Πάροχος
Παρεχόµενη Υπηρεσία
Αριθµός Τοπικού Βρόχου

< συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα >
< συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα >
<
συµπληρώνε
ται από τον

Τ.Π. >
Αριθµός Σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.
Τύπος Πρόσβασης

< συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα >
< συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα >
Τιµές: BRAS

Όνοµα Τελικού Χρήστη
Αριθµός Συνεγκατάστασης Τοπικού Βρόχου
Τύπος Συνεγκατάστασης
Τηλεφωνία

< συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα >
< συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα >
< συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα >
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. µέσω drop-down
menu >
Τιµές: PSTN / ISDN / ΆΛΛΟ

xDSL

< συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα >
Τιµές: ADSL over PSTN/ ADSL over ISDN
VDSL over PSTN/ VDSL over ISDN

Ερωτηµατολόγιο Βλάβης
Έλεγχος από Σ.Ο. ToB (εισαγωγή – χαλύβδινο) µέχρι Πελάτη Τηλεπ.
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. µέσω drop-down
Παρόχου; *
menu >
Τιµές: Ναι / Όχι

Έλεγχος από ΦΥΠ µέχρι τις εγκαταστάσεις του; *

< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. µέσω drop-down
menu >

Τύπος του modem που χρησιµοποιείται; *

< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
< free text >
< συµπληρώνεται από τον Πάροχο µέσω dropdown menu >

Τιµές: Ναι / Όχι

Transmission mode: *

Τιµές: ADSL / VDSL
Σηµείωση: Ο Πάροχος θα µπορεί να υποβάλει βλάβη µε
σύµπτωµα «ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ», µόνο όταν ό
τύπος υπηρεσίας και το transmission mode είναι το ίδιο
(π.χ. ADSL-ADSL ή VDSL-VDSL)

Έλεγχος σωστής χρήσης των κωδικών πρόσβασης: *

< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. µέσω drop-down
menu >
Τιµές: Ναι / Όχι

Έλεγχος σωστής παραµετροποίησης του εξοπλισµού: *

< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. µέσω drop-down
menu >
Τιµές: Ναι / Όχι

Έλεγχος σωστής καλωδίωσης και συνδεσµολογίας; *

< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. µέσω drop-down
menu >

Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισµού; *

< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. µέσω drop-down
menu >

Τιµές: Ναι / Όχι

Τιµές: Ναι / Όχι

Ηµεροµηνία Έναρξης Βλάβης (Τελικού Χρήστη)
Υπηρεσία Υποστηριζόµενη από SLA: *
Σύµπτωµα Βλάβης

< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. µέσω pop-up
window ηµερολογίου >
ΝΑΙ (radio button disabled)
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π., είναι δυνατή η
επιλογή περισσοτέρων του ενός συµπτωµάτων
(δηλαδή σύµπτωµα τηλεφωνίας µαζί µε
σύµπτωµα ευρυζωνικότητας), οι δυνατοί
συνδυασµοί όµως είναι συγκεκριµένοι >

- Επιλέξτε Σύµπτωµα Βλάβης Τηλεφωνίας
ΑΛΒ – ΆΛΛΗ ΒΛΑΒΗ
∆ΥΤ - ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΝΟΣ
ΒΡΧ -∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΒΡΟΧΟΣ ΣΤΟ ΕΣΚΑΛΙΤ/ΧΚ
ΛΑΝ – ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΘΡΕ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΕ ΤΟ xDSL
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ
ΘΟΡ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΕ ΤΟ xDSL
ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΣΥΝ – ΣΥΝΑΚΡΟΑΣΗ
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ΣΤI-∆ΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ISDN

- Επιλέξτε Σύµπτωµα Βλάβης Ευρυζωνικότητας
ΑΛΒ – ΆΛΛΗ ΒΛΑΒΗ
BAD – ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ IP
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΣΥ-∆ΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ
ΧΤΥ - ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΑΠ - ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
Περιγραφή Βλάβης

< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
< free text >
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
<free text>

Μετρήσεις ταχύτητας (Upstream)*

Το πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο
«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στην περίπτωση όπου ο
Πάροχος συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα
Βλάβης» µε µία από τις τιµές «Χαµηλή
Ταχύτητα».
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
<free text>

Μετρήσεις ταχύτητας (Downstream)*

Το πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο
«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στην περίπτωδη όπου ο
Πάροχος συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα
Βλάβης» µε µία από τις τιµές «Χαµηλή
Ταχύτητα».
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
<free text>

Μετρήσεις attenuation (Upstream)

Το πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο
«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στην περίπτωση όπου ο
Πάροχος συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα
Βλάβης» µε µία από τις τιµές «Χαµηλή
Ταχύτητα».
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
<free text>

Μετρήσεις attenuation (Downstream)

Υπεύθυνος Συνεννόησης Παρόχου *
Τηλ. Συνεννόησης Παρόχου
Ηµεροµηνία δήλωσης Βλάβης
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Το πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο
«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στην περίπτωση όπου ο
Τ.Π. συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα Βλάβης»
µε µία από τις τιµές «Χαµηλή Ταχύτητα».
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
< free text >
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
< Τηλέφωνο >
< συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα >
< ηµεροµηνία >
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Παρατηρήσεις:
1. Εάν οποιαδήποτε πληροφορία από το παραπάνω ερωτηµατολόγιο βλάβης απαντηθεί µε
«Όχι», δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της βλάβης.
2. Ο Τ.Π. µπορεί να υποβάλει βλάβη µε σύµπτωµα «ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ», µόνο όταν ο
τύπος υπηρεσίας και το transmission mode είναι το ίδιο (π.χ. ADSL-ADSL ή VDSLVDSL).

23.1.3.4 Πορεία των καταχωρήσεων βλάβης για υπηρεσίες VPU
Μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, οι Τ.Π. θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνολικά την πορεία
της βλάβης από τη δήλωση µέχρι και την άρση της.
Κάθε βλάβη VPU θα µεταβαίνει σε καταστάσεις αντίστοιχες µε εκείνες που ισχύουν σήµερα
για την περίπτωση βλάβης απλού βρόχου που δε συνδυάζεται µε Α.ΡΥ.Σ. Ανάλογα µε τα στοιχεία
που έχει συµπληρώσει ο Τ.Π. στο παραπάνω ερωτηµατολόγιο της βλάβης, τα συνεργεία του ΟΤΕ
θα πραγµατοποιούν τις απαιτούµενες ενέργειες. Οι ενέργειες που θα πραγµατοποιούν τα συνεργεία
του ΟΤΕ και θα καταχωρούνται στο Π.Σ. ΟΤΕ, θα είναι:
1. Στην περίπτωση βλάβης µε σύµπτωµα Τηλεφωνίας ακολουθείται η διαδικασία που
περιγράφεται στην παράγραφο 5.2. (∆ιαδικασία Άρσης Βλάβης) του Παραρτήµατος 5 της
Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (ορισµός 4ωρου χρονικού
παραθύρου για την άρση της βλάβης σε περίπτωση που απαιτείται µετάβαση συνεργείου
στο χώρο του τελικού χρήστη, πιθανός χαρακτηρισµός της βλάβης ως καλωδιακής,
δυνατότητα µη αποδοχής της άρσης βλάβης και ορισµός συνδυαστικού ραντεβού κ.α.),
εκτός από τις ηλεκτρικές µετρήσεις βρόχου (έλεγχος & άρση) και το µήκος βρόχου. Η
διαδικασία επίλυσης βλάβης Τηλεφωνίας, θα πραγµατοποιείται ανάλογα µε τα
διαπιστωθέντα συµπτώµατα. Η βλάβη (ή το συνδυαστικό ραντεβού σε περίπτωση που
απαιτηθεί) θα κλείνει µε κωδικό άρσης βλάβης στον οποίο προσδιορίζεται η θέση
εντοπισµού βλάβης, η αιτία της βλάβης και το είδος της εργασίας που εκτελέστηκε, κατ’
αναλογία µε τους κωδικούς άρσης βλάβης που ορίζονται στην παράγραφο 5.3. του
Παραρτήµατος 5 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης και ανάλογα
θα καθορίζεται η υπαιτιότητα της βλάβης. Τα αποτελέσµατα του ΣΡ και οι εργασίες που
απαιτήθηκαν, θα καταγράφονται από τις δυο πλευρές (ΟΤΕ, Τ.Π.) στα σχόλια του ∆ελτίου
Συνδυαστικής Επίσκεψης της §23.6, ενώ θα σηµαίνεται αντίστοιχα και η υπαιτιότητα.
Ανάλογα µε την υπαιτιότητα της βλάβης και τις εργασίες που απαιτήθηκαν, ο ΟΤΕ θα
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προβαίνει ή όχι σε χρέωση του Παρόχου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο
Παράρτηµα 5 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης. Σε περίπτωση
όπου διαπιστωθεί µετά το συνδυαστικό ραντεβού ότι η συγκεκριµένη βλάβη έχει
υπαιτιότητα ΟΤΕ, ο Τ.Π. χρεώνει τον ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Παράρτηµα
5.
2. Στην περίπτωση βλάβης µε σύµπτωµα Ευρυζωνικότητας εκτός του συµπτώµατος «Χαµηλή
Ταχύτητα xDSL», ακολουθείται για την άρση της βλάβης η διαδικασία που περιγράφεται
στην παράγραφο 23.2.3

(∆ιαδικασία Βλαβοληψίας/Βλαβοδιαχείρισης VPU light) της

παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.
3. Σε περίπτωση βλάβης µε σύµπτωµα «Χαµηλή Ταχύτητα xDSL», ο ΟΤΕ προχωρά σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για την άρση της βλάβης. Εάν το πρόβληµα δεν αποκαθίσταται µε
άλλες ενέργειες του τεχνικού του ΟΤΕ, τότε ο τεχνικός ΟΤΕ προχωρά σε αλλαγή ορίου την
οποία εκτελεί τουλάχιστον δύο φορές. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της βλάβης
προκύψει ότι δεν υπήρχε πρόβληµα στο δίκτυο ευθύνης ΟΤΕ, η βλάβη κλείνει µε
υπαιτιότητα Παρόχου και ο Τ.Π. χρεώνεται µε το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος ανάλογα µε τις
ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν. Σε αυτήν την περίπτωση εφόσον η βλάβη αφορά
σύµπτωµα «Χαµηλή Ταχύτητα xDSL» ο Τ.Π. δύναται να υποβάλει αίτηµα για την
πραγµατοποίηση Συνδυαστικού Ραντεβού (ΣΡ). Το αίτηµα θα προωθείται στις αρµόδιες
υπηρεσίες του ΟΤΕ για αποµακρυσµένο επανέλεγχο και στη συνέχεια:
•

Είτε θα επιλύεται µε υπαιτιότητα ΟΤΕ εφόσον από τον αποµακρυσµένο έλεγχο διαπιστωθεί
πρόβληµα το οποίο είναι εφικτή η άρση του µέσω συστήµατος διαχείρισης οπότε το ΣΡ θα
κλείνει µε υπαιτιότητα ΟΤΕ αλλά ο Τ.Π. δεν θα χρεώνει τον ΟΤΕ για το ΣΡ.

•

Είτε θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία πραγµατοποίησης του ΣΡ και συγκεκριµένα:
Ο τεχνικός του Τ.Π. και του ΟΤΕ θα βρίσκονται από κοινού στο Α/Κ που εξυπηρετεί τη
συγκεκριµένη σύνδεση VPU (προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να υπάρξει
οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναµία συνεύρεσης λόγω ασαφούς διεύθυνσης στις
εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη). Στη συνέχεια θα µεταβαίνουν απευθείας από κοινού
στο σηµείο οριοθέτησης της υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη, χωρίς να
πραγµατοποιείται κάποιος έλεγχος στο Α/Κ.
Τόσο ο Τ.Π. όσο και ο ΟΤΕ θα πραγµατοποιούν την ίδια µέτρηση ελέγχου (ταχύτητα
συγχρονισµού downstream) από το σηµείο οριοθέτησης και θα αναγράφουν τα
αποτελέσµατα σε κατάλληλο δελτίο συνδυαστικής επίσκεψης (§23.6).
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Εφόσον από τις µετρήσεις προκύπτει απόκλιση µεγαλύτερη από το τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής ονοµαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της υπηρεσίας
του τελικού χρήστη, ο ΟΤΕ προβαίνει στις όποιες ενέργειες για την άρση του προβλήµατος
συµπεριλαµβανοµένης, αν δεν αρθεί το πρόβληµα µε άλλον τρόπο, και την αλλαγή ορίου
δύο φορές και καταχωρεί στο δελτίο την ευρυζωνική µέτρηση που πραγµατοποίησε µετά
την άρση, ενώ το συνδυαστικό ραντεβού κλείνει µε υπαιτιότητα ΟΤΕ και ο Τ.Π. δύναται να
χρεώσει τον ΟΤΕ µε το τέλος άσκοπης µετάβασης για το συνδυαστικό ραντεβού. Το ύψος
του τέλους άσκοπης µετάβασης για το συνδυαστικό ραντεβού, εκτός αν άλλως συµφωνηθεί
από τα µέρη, ορίζεται στο ύψος των αντίστοιχων τελών που χρεώνει ο ΟΤΕ τον Τ.Π., όπως
αυτό εγκρίνεται ετησίως από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ.
Εφόσον από τις µετρήσεις δεν διαπιστώνεται απόκλιση µεγαλύτερη από το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής

ονοµαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της

υπηρεσίας του τελικού χρήστη, το ραντεβού θα κλείνει µε υπαιτιότητα Τ.Π. και ο Τ.Π.
χρεώνεται το τέλος άσκοπης µετάβασης για το συνδυαστικό ραντεβού.
4. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στην ενηµέρωση του Τ.Π. για την πραγµατοποίηση του
συνδυαστικού ραντεβού, ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες µε αυτές που περιγράφονται στην
παράγραφο 5.2.3 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς (εµφάνιση ηµεροµηνίας ραντεβού
και χρονικού παραθύρου τριάντα λεπτών για τον προγραµµατισµό των ραντεβού και
ολοκλήρωση του συνδυαστικού ραντεβού µε τον κατάλληλο κωδικό άρσης βλάβης ανάλογα
την έκβαση που είχε).
5. Στην περίπτωση βλάβης µε µικτό σύµπτωµα Τηλεφωνίας και Ευρυζωνικότητας εκτός του
συµπτώµατος

«Χαµηλή

Ταχύτητα

xDSL»,

ακολουθούνται

οι

διαδικασίες

που

περιγράφονται στα 1 & 2 ανωτέρω.
6. Στην περίπτωση βλάβης µε µικτό σύµπτωµα Τηλεφωνίας και «Χαµηλής Ταχύτητας xDSL»,
ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στα 1 & 3 ανωτέρω.
Ανάλογα µε την έκβαση της άρσης βλάβης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα ενηµερωθεί
συστηµικά το Π.Σ. ΟΤΕ οπότε τελικά θα ενηµερωθεί σχετικά ο Τ.Π.. Στην Αναζήτηση Βλαβών του
Π.Σ. ΟΤΕ θα υπάρχει στήλη στην οποία για κάθε βλάβη θα καταγράφεται ποια ήταν η αιτία της
(ευρυζωνικότητα ή σκέλος του βρόχου).
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο (ή την άρση εφόσον διαπιστωθεί πρόβληµα στο δίκτυο
ΟΤΕ) της βλάβης ευρυζωνικότητας ή µικτού συµπτώµατος πραγµατοποιείται µετάβαση από το
συνεργείο ΟΤΕ, ο τεχνικός πεδίου λαµβάνει µέτρηση ευρυζωνικότητας (download και upload
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ταχύτητα συγχρονισµού) στο σηµείο οριοθέτησης στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη (εσκαλίτ
ή χαλύβδινο), για την οποία ενηµερώνεται ο Τ.Π. µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ.
Βλάβες που υποβάλλονται από τον Τ.Π. µε σύµπτωµα «Χαµηλή Ταχύτητα xDSL» και κατά
τον έλεγχο της βλάβης ο ΟΤΕ λάβει µέτρηση ευρυζωνικότητας η οποία διαφέρει από την
Ονοµαστική Ταχύτητα σε ποσοστό µικρότερο του 30%, θα κλείνουν µε υπαιτιότητα Τ.Π. και ο
Τ.Π. χρεώνεται µε το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος ανάλογα µε τις ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν.
Σε περίπτωση που η εκάστοτε ταχύτητα που καταγράφεται στο Π.Σ. ΟΤΕ µετά από µέτρηση
ευρυζωνικότητας που κάνει συνεργείο ΟΤΕ στο πλαίσιο άρσης βλάβης για µία συγκεκριµένη
σύνδεση είναι µικρότερη από την ονοµαστική ταχύτητα του αµέσως χαµηλότερου πακέτου από
αυτό που παρήγγειλε ο Τ.Π., ο τελευταίος δύναται να υποβάλει ατελώς αίτηµα υποβάθµισης για τη
συγκεκριµένη σύνδεση σε εµπορικά διαθέσιµο πακέτο χαµηλότερης ταχύτητας, το οποίο θα
ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Κεντρικής
Πρόσβασης.
Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο Τ.Π. θα µπορεί ανά πάσα στιγµή να ελέγχει την πορεία
του αιτήµατος βλάβης µέσα από το Π.Σ. ΟΤΕ.
23.1.4. Θέµατα Τιµολόγησης
23.1.4.1 Γενικά
Η υπηρεσία VPU θα χρεώνεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ,
όπως αυτός δηµοσιεύεται µέσω του δικτυακού τόπου του ΟΤΕ (www.otewholesale.gr). Ο
τιµοκατάλογος προσδιορίζεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά µε
τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ.
Η χρέωση της υπηρεσίας VPU ξεκινάει από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από την
ηµεροµηνία παράδοσης της υπηρεσίας. Η έναρξη της χρέωσης σε καµία περίπτωση δεν εξαρτάται
από την εγκατάσταση ή µη του DSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη.
Στην περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας VPU και µετά την ολοκλήρωση της κατάργησης,
θα υπολογίζεται από το σύστηµα η Ηµεροµηνία Αποχρέωσης ως η επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα
της Ηµεροµηνίας Ολοκλήρωσης της κατάργησή της στο Π.Σ ΟΤΕ.
23.1.4.2 Κατηγορίες Τελών
Οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρεσίας VPU από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. είναι οι
ακόλουθες:
•

Βασικά Τέλη
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o Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης
o Πάγιο µηνιαίο τέλος
•

∆ευτερεύοντα τέλη
o Εφάπαξ τέλος µετάβασης/µετατροπής/µεταβολής
o Εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου
o Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου
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23.1.5. Βασική Συµφωνία (Basic SLA) Υπηρεσίας VPU
23.1.5.1 Παράδοση υπηρεσίας VPU
Για τον υπολογισµό του SLA της υπηρεσίας VPU, διακρίνονται 2 κατηγορίες:
•

Αιτήµατα VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Παρόχου: Στην περίπτωση αυτή,
δεδοµένου ότι ο τοπικός βρόχος του Παρόχου είναι ενεργός και δεν γίνεται καµία
κατασκευή στο κοµµάτι του βρόχου, το SLA για παράδοση της υπηρεσίας θα είναι 7 ΕΗ.

•

Υπόλοιπα είδη αιτηµάτων VPU (ENToB, ENToB µε φορητότητα, ΑΝΤοΒ, µεταβάσεις από
Τ.Π.1 σε Τ.Π.2): ∆εδοµένου ότι για τα συγκεκριµένα είδη αιτηµάτων απαιτείται κατασκευή
βρόχου, το SLA παράδοσης των εν λόγω αιτηµάτων VPU θα είναι εκείνο που ισχύει στην
παρούσα Προσφορά Αναφοράς για τα αντίστοιχα είδη αιτηµάτων παράδοσης ΤοΒ, δηλαδή:
o 8 ΕΗ για τα αιτήµατα ΕΝΤοΒ και ΕΝΤοΒ µε φορητότητα (µε 3 ΕΗ για την
επιλεξιµότητα του βρόχου και στη συνέχεια 1 ΕΗ για τον έλεγχο διαθεσιµότητας
πόρτας).
o 12 ΕΗ για τα αιτήµατα ΑΝΤοΒ (µε 5 ΕΗ για την επιλεξιµότητα του βρόχου και στη
συνέχεια 1ΕΗ για τον έλεγχο διαθεσιµότητας πόρτας).

Στον υπολογισµό του πραγµατικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας VPU εξαιρούνται οι
ανενεργοί χρόνοι που οφείλονται σε µη υπαιτιότητα ΟΤΕ, όπως αποτυπώνονται στην παρούσα
Προσφορά Αναφοράς.

23.1.5.2 Προβλέψεις Παρόχων
Προκειµένου να υπολογίζονται οι ποινικές ρήτρες που θα οφείλει να καταβάλει ο ΟΤΕ για
καθυστερηµένη παράδοση αιτηµάτων VPU, διακρίνονται δύο κατηγορίες προβλέψεων που θα
πρέπει να υποβάλουν περιοδικά οι Τ.Π. (ανά τρίµηνο, εντελώς ανάλογα µε τις προβλέψεις
αιτηµάτων ΤοΒ):
•

Προβλέψεις για αιτήµατα VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Τ.Π.: Οι Τ.Π. θα
καταθέτουν τις προβλέψεις για αιτήµατα VPU αυτής της κατηγορίας συνολικά µαζί µε τις
αντίστοιχες προβλέψεις για αιτήµατα της υπηρεσίας A.ΡΥ.Σ. µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ.

•

Προβλέψεις για αιτήµατα VPU µέσω αιτηµάτων ENToB, ENToB µε φορητότητα και
ΑΝΤοΒ: Οι Τ.Π. θα καταθέτουν τις προβλέψεις για αιτήµατα VPU αυτής της κατηγορίας
συνολικά µαζί µε τις αντίστοιχες προβλέψεις για παραδόσεις ΤοΒ, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ.
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23.1.5.3 Ενηµέρωση επέκτασης δικτύου σε Τ.Π.
O ΟΤΕ θα παρέχει σε τριµηνιαία βάση ενηµέρωση µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αναφορικά µε
ενδεχόµενες επεκτάσεις/προσθήκες χωρητικότητας σε πόρτες DSLAM στα σηµεία όπου διατίθεται
ήδη η υπηρεσία VPU. Η ενηµέρωση αυτή θα παρέχεται µόνο στην περίπτωση που εµφανιστούν
ελλείψεις σε χωρητικότητα.

23.1.6. Ποινικές ρήτρες παράδοσης
23.1.6.1 Ποινική Ρήτρα Απόρριψης της υπηρεσίας VPU µετά την καταχώρησή της ως
επιλέξιµη
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΟΤΕ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης του Τ.Π για VPU,
ενώ έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της επιλεξιµότητας, καταπίπτει σε βάρος του ΟΤΕ ποινική ρήτρα
ετεροχρονισµένης ακύρωσης η οποία ισούται µε εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης.
Ο ΟΤΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω ποινικής ρήτρας
αποκλειστικά για τους εξής περιοριστικά αναφερόµενους λόγους:
1) Αυθαίρετο οίκηµα.
2) Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή µη ολοκληρωµένη οικοδοµή.
3) ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ και
δεν προβλέπεται κατασκευή νέας υποδοµής βάσει εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ
4) ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ και
δεν έγινε αποδεκτό το αντίτιµο κατασκευής βάσει τιµολογιακής πολιτικής ΟΤΕ
5) Λανθασµένη διεύθυνση.
6) Ασαφής διεύθυνση
7) Μη εξεύρεση του αιτούντα ή άλλου προσώπου αντ’ αυτού στις περιπτώσεις που
απαιτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 23.1.2.5 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.
8) Ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη, στην οποία καταλήγει
το καλώδιο του ΟΤΕ.

∆εν θεωρείται ασαφής η διεύθυνση, η οποία αν και δεν περιέχει τα στοιχεία µιας τυπικής
διεύθυνσης (π.χ. οδό, αριθµό), λόγω µη ύπαρξης αυτών των στοιχείων, εντούτοις η διεύθυνση
εισόδου του κτιρίου του πελάτη Τ.Π. προσδιορίζεται µονοσήµαντα µε συντεταγµένες.
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23.1.6.2 Ποινικές ρήτρες παράδοσης υπηρεσίας VPU
Οι ποινικές ρήτρες που θα οφείλει να καταβάλει ο ΟΤΕ για καθυστερηµένες παραδόσεις της
υπηρεσίας VPU, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ακολουθώντας τη λογική που περιγράφεται στις
ανωτέρω παραγράφους. Συγκεκριµένα:
•

Αιτήµατα VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Παρόχου: Για την εύρεση των αιτηµάτων
τα οποία ο ΟΤΕ ικανοποίησε εκπρόθεσµα, θα υπολογίζεται το Α για το σύνολο των εν λόγω
αιτηµάτων.Στα αιτήµατα που προκύπτουν από τον υπολογισµό του Α, για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης ο ΟΤΕ θα καταβάλει το ποσό της ποινικής ρήτρας ως εξής:

Εργάσιµες Ηµέρες
υπέρβασης από τον
πραγµατικό χρόνο
παράδοσης
1η – 6η
7η – 12η
για την 13η και µετά

•

Ποινική Ρήτρα για τις
περιοχές
Α&Β

Ποινική Ρήτρα για τις
περιοχές
Γ&∆

Το 1% του εφάπαξ της
σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. για
κάθε ΕΗ καθυστέρησης
Το 2% του εφάπαξ της
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για
κάθε ΕΗ καθυστέρησης
Το 4% του εφάπαξ της
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για
κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Το 0,5% του εφάπαξ της
σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. για
κάθε ΕΗ καθυστέρησης
Το 1% του εφάπαξ της
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για
κάθε ΕΗ καθυστέρησης
Το 2% του εφάπαξ της
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για
κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Υπόλοιπα είδη αιτηµάτων VPU: Για την εύρεση των αιτηµάτων τα οποία ο ΟΤΕ
ικανοποίησε εκπρόθεσµα, θα υπολογίζεται το Α για το σύνολο των εν λόγω αιτηµάτων και
των αιτηµάτων ΠΤοΒ, µε βάση τη µεθοδολογία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.5.3
του Παραρτήµατος 4 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς. Στα αιτήµατα που προκύπτουν
από τον υπολογισµό του Α, για κάθε ΕΗ καθυστέρησης ο ΟΤΕ θα καταβάλει το ποσό της
ποινικής ρήτρας που περιγράφεται στον Πίνακα 3 της παραγράφου 4.5.3 του Παραρτήµατος
4 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς, δηλαδή:
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Εργάσιµες Ηµέρες
υπέρβασης από τον
πραγµατικό χρόνο
παράδοσης
1η – 6η

7η – 12η

για την 13η και µετά

Ποινική Ρήτρα για τις
περιοχές
Α&Β

Ποινική Ρήτρα για τις
περιοχές
Γ&∆

Το 5% του εφάπαξ της
υπηρεσίας VPU για κάθε
ΕΗ καθυστέρησης
Το 10% του εφάπαξ της
υπηρεσίας VPU για κάθε
ΕΗ καθυστέρησης
Το 20% του εφάπαξ της
υπηρεσίας VPU για κάθε
ΕΗ καθυστέρησης

Το 3% του εφάπαξ της
υπηρεσίας VPU για κάθε
ΕΗ καθυστέρησης
Το 6% του εφάπαξ της
υπηρεσίας VPU για κάθε
ΕΗ καθυστέρησης
Το 12% του εφάπαξ της
υπηρεσίας VPU. για κάθε
ΕΗ καθυστέρησης

23.1.7. Βλάβες Υπηρεσίας VPU
23.1.7.1 SLA άρσης βλαβών υπηρεσίας VPU
Όσον αφορά τις βλάβες της υπηρεσίας VPU, δεδοµένου ότι ο έλεγχος και η ενδεχόµενη άρση
της βλάβης από τον ΟΤΕ απαιτεί ελέγχους τόσο στο σκέλος του βρόχου, όσο και στο τµήµα της
ευρυζωνικότητας, προτείνεται ο ΟΤΕ να υποχρεούται να άρει τις αναγγελθείσες βλάβες VPU, το
αργότερο στους πραγµατικούς χρόνους άρσης βλάβης που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης VPU:
3 ΕΗ
Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης καλωδιακής βλάβης VPU:
3 ΕΗ από το χαρακτηρισµό της στο ΠΣ ΟΤΕ
Άσκοπη µετακίνηση και απασχόληση προσωπικού του ΟΤΕ θα βαρύνει τον Τ.Π. Αντίστοιχα
άσκοπη µετακίνηση και απασχόληση του προσωπικού του Παρόχου θα βαρύνει τον ΟΤΕ.

23.1.7.2 Ποινικές ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης άρσης βλάβης
Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης (βλ. παραπάνω
Πίνακα) του VPU, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ
του Τ.Π, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα. Οι ποινικές
ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π.
Ειδικά στις περιπτώσεις καλωδιακών βλαβών, εάν η ενηµέρωση του Τ.Π, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα 5 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς, δεν πραγµατοποιηθεί εντός 2 ΕΗ από την
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πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αναγγελία της βλάβης, ο ΟΤΕ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και
µέχρι τον χαρακτηρισµό της βλάβης ως καλωδιακής στο ΠΣ ΟΤΕ χρεώνεται µε την προβλεπόµενη
ποινική ρήτρα.
Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε
ΕΗ των VPU (στο 95% των αναγγελθεισών βλαβών µε καθυστέρηση όπου εξαιρούνται αυτές µε
την µικρότερη καθυστέρηση), ως εξής:
Υπέρβαση πραγµατικού
χρόνου άρσης των
αναγγελθεισών βλαβών σε
ΕΗ

1η – 4η

για την 5η και µετά

VPU για τις περιοχές
Α&Β
Το 1/5 του ποσού που
προκύπτει από το άθροισµα
των µηνιαίων µισθωµάτων
των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. και
ΤοΒ µείον την σχετική
έκπτωση, για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
Το 1/3 του ποσού που
προκύπτει από το άθροισµα
των µηνιαίων µισθωµάτων
των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. και
ΤοΒ µείον την σχετική
έκπτωση, για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης

VPU για τις περιοχές
Γ&∆
Το 1/11 του ποσού που προκύπτει
από το άθροισµα των µηνιαίων
µισθωµάτων των συνδέσεων
Α.ΡΥ.Σ. και ΤοΒ µείον την
σχετική έκπτωση, για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
Το 1/5 του ποσού που προκύπτει
από το άθροισµα των µηνιαίων
µισθωµάτων των συνδέσεων
Α.ΡΥ.Σ. και ΤοΒ µείον την
σχετική έκπτωση, για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης

Στο ποσοστό 95%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες µε καθυστέρηση που
διαπιστωµένα δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ». Ποινικές ρήτρες αποδίδονται τόσο για τις
καθυστερηµένες βλάβες υπαιτιότητας ΟΤΕ όσο και υπαιτιότητας Τ.Π. και θα υπολογίζονται σε
ετήσια βάση. Όσον αφορά στην εκκαθάριση ποινικών ρητρών, ακολουθείται η διαδικασία που
περιγράφεται στην παράγραφο 4.8 (Τακτοποίηση (Εκκαθάριση) Ποινικών Ρητρών) του Κεφαλαίου
4 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς για τις ποινικές ρήτρες Τοπικού Βρόχου.
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23.2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VPU LIGHT
23.2.1. Παρεχόµενη Υπηρεσία VPU light

H υπηρεσία VPU light δίνει τη δυνατότητα στον Τ.Π. να παρέχει στον Τελικό Χρήστη DSL
συνδέσεις µέσω του αντίστοιχου εξοπλισµού του ΟΤΕ (DSLAM OTE).
Αναλυτικότερα, η υπηρεσία VPU light τύπου DSLAM, η οποία περιλαµβάνει την παροχή DSL
συνδέσεων µεταξύ:
•

του σηµείου τερµατισµού του ακραίου δικτύου (εσκαλίτ ή χαλύβδινο) στο χώρο του
Τελικού Χρήστη και

•

του κόµβου συγκέντρωσης (L2 / L3 Switch) που βρίσκεται στο Α/Κ στο οποίο
συγκεντρώνεται η κίνηση των DSLAMs (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης)

Η υπηρεσία VPU light παρέχεται µόνο στα σηµεία όπου ο xDSL εξοπλισµός είναι
εγκαταστηµένος στην υπαίθρια καµπίνα (όπως αυτά επεκτείνονται σταδιακά στα πλαίσια του
σχετικού roll-out). Η παραπάνω πληροφορία παρέχεται µέσω του Π.Σ ΟΤΕ και ενηµερώνεται
τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες προ της ενεργοποίησης των νέων DSLAMs σε υπαίθριες καµπίνες.
Σηµειώνεται

δε

ότι

σε

περίπτωση

καθυστέρησης

στις

ηµεροµηνίες

διάθεσης

των

προγραµµατισµένων καµπινών, ο ΟΤΕ υποχρεούται να επικαιροποιεί και ενηµερώνει εγκαίρως
τους Τ.Π., τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν την νέα προγραµµατισµένη ηµεροµηνία.
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, το Α/Κ στο οποίο τερµατίζουν
οι ΠΤοΒ ενδέχεται να είναι διαφορετικό από το Α/Κ συγκέντρωσης της κίνησης από τα DSLAMs.
Συνεπώς, για τα εν λόγω Α/Κ η ευρυζωνική κίνηση θα παραδίδεται στον Τ.Π. σε διαφορετικό από
το οικείο Α/Κ, ενώ η αντιστοίχιση µεταξύ των A/K στα οποία υπάγονται τα εν λόγω DSLAMs και
των σηµείων συγκέντρωσης της κίνησης θα κοινοποιείται από τον ΟΤΕ στους Τ.Π. µέσω του Π.Σ.
ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU Light τύπου DSLAM.
Ακολουθεί σχηµατική απεικόνιση της υπηρεσίας VPU light τύπου DSLAM, σε συνδυασµό µε
backhaul κυκλώµατα τύπου:
Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-DSLAM] (Τοπική)
Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ-DSLAM (Τοπική)
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.[DSLAM] (Τοπική)
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Σηµειώνεται ότι για την παροχή της υπηρεσίας VPU light τύπου DSLAM δεν είναι απαραίτητο
να έχει ο Τ.Π. παρουσία σε χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης εντός του Αστικού Κέντρου που
ανήκει το DSLAM που εξυπηρετεί τον συνδροµητή.

23.2.1.1 Προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρεσίας VPU light
Για την παροχή της υπηρεσίας VPU light, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
προϋποθέσεις
•

Προϋπόθεση 1: Ο Τ.Π. θα πρέπει να υπογράψει την ισχύουσα Σύµβαση Χονδρικής
Τοπικής Πρόσβασης
Πρόσβασης, η οποία να του δίνει την δυνατότητα να λαµβάνει υπηρεσίες VPU
light.

•

Προϋπόθεση 2: Ο Τ
Τ.Π.
Π. θα πρέπει να λαµβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους διαθέσιµους
τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α.
Α ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
ΣΥ ΜΕ
οι οποίοι εξυπηρετούν το Α/Κ
Α Κ στο οποίο ανήκει το
DSLAM.

•

Προϋπόθεση 3: Ο Τελικός Χρήστης να βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης της υπαίθριας
καµπίνας ΟΤΕ πουυ έχει εγκατασταθεί DSLAM. Η διαθεσιµότητα αυτή ανακοινώνεται στον
Τ.Π. ηλεκτρονικά µέσω του
τ Π.Σ. ΟΤΕ.

23.2.1.2 Περιορισµοί στη διάθεση της υπηρεσίας VPU light
Η ενεργοποίηση ή/και
και η παροχή της υπηρεσίας VPU light δεν είναι εφικτή στις περιπτώσεις
όπου δεν είναι αντιστοίχως εφικτή η ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας ΤοΥΒ και της
σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., (όπως
όπως αυτές περιγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά
Προσφορ Αναφοράς
Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης)
Πρόσβασης και άπτονται του ακραίου δικτύου
δικτύου, δηλαδή του δικτύου που
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οριοθετείται από το DSLAM στην υπαίθρια καµπίνα µέχρι το εσκαλίτ ή το χαλύβδινο στο χώρο του
Τελικού Χρήστη.
23.2.1.3 ∆ιάρκεια Παροχής VPU light
Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VPU light είναι αορίστου χρόνου. Ο Τ.Π. δύναται
οποιαδήποτε στιγµή επιθυµεί να καταργήσει την υπηρεσία VPU light, υποβάλλοντας σχετικό
αίτηµα, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 23.2.2.5 «Κατάργηση της υπηρεσίας VPU
light».
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23.2.1.4 Στοιχεία Υπηρεσίας
Η υπηρεσία VPU light παρέχεται στις ακόλουθες ταχύτητες:

Τύπος Υπηρεσίας

VPU

Τεχνολογία
ADSL
ADSL
ADSL
VDSL
VDSL
VDSL

Ρυθµός Καθόδου / Ανόδου
(Kbps)
έως 2048 / έως 512
έως 4096 / έως 1024
έως 24576 / έως 1024
έως 30000 / έως 2500
έως 50000 / έως 5000
έως 100000 / έως 10000

Ειδικότερα η υπηρεσία VPU light παρέχεται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ποιότητας QoS, τα
οποία περιγράφονται στην παράγραφο 23.3 «Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών VPU / VPU light
τύπου DSLAM».

23.2.1.5 Εξαρτήσεις από άλλες υπηρεσίες
H υπηρεσία VPU light τύπου DSLAM, παρέχεται σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη υπηρεσία
Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Προσφορά
Αναφοράς.
23.2.1.6 Ενηµέρωση Επέκτασης ∆ικτύου σε Τ.Π.
O ΟΤΕ παρέχει σε τριµηνιαία βάση ενηµέρωση µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ αναφορικά µε
ενδεχόµενες επεκτάσεις/προσθήκες χωρητικότητας σε πόρτες DSLAM στα σηµεία όπου διατίθεται
ήδη η υπηρεσία VPU light. Η ενηµέρωση αυτή παρέχεται µόνο στην περίπτωση που εµφανιστούν
ελλείψεις σε χωρητικότητα.
Ειδικά για τις περιοχές που έχουν ανατεθεί στον ΟΤΕ από την ΕΕΤΤ βάσει του Παραρτήµατος
3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), ως εκάστοτε ισχύει, ο ΟΤΕ οφείλει
να ακολουθεί τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.2.7 «Εγκατεστηµένη χωρητικότητα και
ενηµέρωση Επέκτασης ∆ικτύου σε Τ.Π.» της απόφασης 808/002/27-04-2017 της ΕΕΤΤ ως
εκάστοτε ισχύει.
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23.2.2. Λειτουργική Περιγραφή & ∆ιαδικασίες VPU light
23.2.2.1 ∆ιαδικασία Παροχής VPU light
Η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας VPU light γίνεται αποκλειστικά µέσα από το Π.Σ. ΟΤΕ
και πραγµατοποιείται µέσω των ακόλουθων αιτήσεων:
•

Αίτηση παροχής VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή

•

Αίτηση παροχής VPU light σε υφιστάµενο συνδροµητή

23.2.2.2 ∆ιαδικασία Παροχής VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή
Ο Τελικός Χρήστης υποβάλει σχετική αίτηση VPU light στον Τ.Π.. Η πρωτότυπη αίτηση VPU
light περιλαµβάνει εξουσιοδότηση - δήλωση του Τελικού Χρήστη προς τον Τ.Π., προκειµένου o
Τ.Π. να υποβάλει σχετικό αίτηµα στον ΟΤΕ.
Ειδικά στην περίπτωση αίτησης παροχής VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή, ο Τ.Π.
οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα από τη Νοµοθεσία δικαιολογητικά, µε τα οποία
βεβαιώνεται αρµοδίως ότι το κτίσµα του συνδροµητή/πελάτη του είναι νόµιµο και όχι αυθαίρετο.
Επιπλέον, µε την εισαγωγή του αιτήµατος στο Π.Σ. ΟΤΕ, ο Τ.Π. δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει ελέγξει
την τήρηση όλων των διατάξεων της κείµενης Νοµοθεσίας σχετικά µε τη νοµιµότητα του κτιρίου
του συνδροµητή/πελάτη του και ότι αναλαµβάνει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη (αστική, ποινική κλπ)
σε περίπτωση που αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το εν λόγω κτίσµα είναι αυθαίρετο. Σε διαφορετική
περίπτωση το αίτηµα θα απορρίπτεται µε λόγο απόρριψης «Αυθαίρετο Οίκηµα»
Ο Τ.Π. προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των στοιχείων της και
καταχωρεί την αίτηση στο Π.Σ. ΟΤΕ, εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από την ηµεροµηνία
υποβολής της εξουσιοδότησης / δήλωσης του τελικού χρήστη. Η προθεσµία της µίας εργάσιµης
ηµέρας ισχύει από την ηµεροµηνία υποβολής της ορθά συµπληρωµένης και πλήρους
εξουσιοδότησης του καταναλωτή.
Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης (ηµεροµηνία εισαγωγής της αίτησης στο σύστηµα) θα
λαµβάνεται η ηµεροµηνία του Π.Σ. ΟΤΕ. Οι αιτήσεις ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας,
σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης τους.
Είναι δυνατή και η εισαγωγή αιτήσεων στο Π.Σ. ΟΤΕ µέσω API.
Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία Παρόχου, θα συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα,
ανάλογα µε το username που έχει χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση µε το σύστηµα.
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Με την εισαγωγή της στο Π.Σ. ΟΤΕ, η αίτηση παίρνει αυτόµατα µοναδικό αύξοντα αριθµό
πρωτοκόλλου.
Με την καταχώρησή της, η αίτηση θα ελέγχεται αυτόµατα από το Π.Σ. ΟΤΕ, αλλά και από την
αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ ως προς τη διεύθυνση.
Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, τότε η αίτηση απορρίπτεται
και ενηµερώνεται σχετικά ο Τ.Π. από το Π.Σ. ΟΤΕ µε το κατάλληλο µήνυµα απόρριψης αίτησης.
Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα αίτηση.
Εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, συνεχίζεται ο έλεγχος επιλεξιµότητας σύµφωνα µε τα όσα
αναφέρονται στην παράγραφο 23.2.2.8 «Επιλεξιµότητα / Λόγοι Απόρριψης».
Ο Τ.Π. ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την επιλεξιµότητα ή τη µη επιλεξιµότητα του
VPU light, σύµφωνα µε την παράγραφο 23.2.2.8 «Επιλεξιµότητα / Λόγοι Απόρριψης».
Εάν το VPU light δεν είναι επιλέξιµο, τότε η αίτηση απορρίπτεται αυτόµατα από το σύστηµα
και ενηµερώνεται ο Τ.Π. από το Π.Σ. ΟΤΕ για τον λόγο µη επιλεξιµότητας. Οι λόγοι απόρριψης
του VPU light περιγράφονται στην παράγραφο 23.2.2.8 «Επιλεξιµότητα / Λόγοι Απόρριψης».
Εάν το VPU light είναι επιλέξιµο, η αίτηση προωθείται για υλοποίηση και ο Τ.Π.
ενηµερώνεται από το Π.Σ. ΟΤΕ για την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής του VPU
light, καθώς και το χρονικό παράθυρο των 4 ωρών εντός του οποίου θα µεταβεί το συνεργείο στη
διεύθυνση του τελικού χρήστη. Η υλοποίηση της αίτησης λαµβάνει χώρα την προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία για την οποία ο ΟΤΕ έχει ενηµερώσει τον Τ.Π. κατά την επιλεξιµότητα. Ο Τ.Π.,
δύναται να παρευρίσκεται για τη δοκιµή/ παραλαβή του ζεύγους σύνδεσης του VPU light στη
διεύθυνση που έχει ορίσει να τερµατίσει το VPU light.
Εάν ο Τ.Π. δεν προσέλθει στο ραντεβού για την παραλαβή του ζεύγους, ο ΟΤΕ εφόσον είναι
εφικτό, κάνει τη σύνδεση – δοκιµή, και επισηµαίνει στον Τ.Π. το παραδιδόµενο ζεύγος. Με την
ολοκλήρωση τη εργασίας, θα επισυνάπτεται φωτογραφία του σηµείου επίσκεψης, συνοδευόµενη
από τα στοιχεία του τεχνικού τµήµατος την ηµεροµηνία, την ώρα επίσκεψης και τις συντεταγµένες
του σηµείου λήψης της φωτογραφίας. Εάν ο τεχνικός του ΟΤΕ δεν µπορέσει να εισέλθει στο
κτίριο, µε την ολοκλήρωση τη εργασίας µε ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ», θα επισυνάπτεται φωτογραφία
του σηµείου επίσκεψης, συνοδευόµενη από τα στοιχεία του τεχνικού τµήµατος την ηµεροµηνία,
την ώρα επίσκεψης και τις συντεταγµένες του σηµείου λήψης της φωτογραφίας. Και στις δύο
περιπτώσεις το συνηµµένο αποδεικτικό επίσκεψης θα υπάρχει στο Π/Σ. Ο Τ.Π. ενηµερώνεται µέσω
του ΠΣ ΟΤΕ για την ακριβή ώρα και ηµέρα επίσκεψης του τεχνικού του ΟΤΕ, ο οποίος βρήκε το
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κτίριο κλειστό, ώστε να καθίσταται δυνατός ο εκ των υστέρων έλεγχος της ακρίβειας των
στοιχείων και χρεώνεται τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου.
Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για τη νέα
ηµεροµηνία και το νέο προκαθορισµένο χρονικό παράθυρο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εντός
του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση του VPU light σε µη υφιστάµενο
συνδροµητή, η οποία θα απέχει από τρεις (3) έως πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από

την

πραγµατοποιηθείσα επίσκεψη. Το χρονικό διάστηµα, από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του Π.Σ.
ΟΤΕ για τη νέα ηµεροµηνία επίσκεψης µέχρι την ηµεροµηνία που θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη
για την υλοποίηση του VPU light, θα υπολογίζεται ως ανενεργός χρόνος, καθώς οφείλεται σε
λόγους µη υπαιτιότητας ΟΤΕ, µε την προϋπόθεση ότι η επίσκεψη για την υλοποίηση του αιτήµατος
θα πραγµατοποιηθεί εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών. Αυτό ισχύει κάθε φορά που απαιτείται νέο
ραντεβού λόγω κλειστού κτιρίου.
Στη περίπτωση που κατά την προγραµµατισµένη επίσκεψη υλοποίησης VPU light σε µη
υφιστάµενο συνδροµητή, ο τεχνικός του ΟΤΕ βρει για δεύτερη φορά το οίκηµα κλειστό,
ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία.
Σε περίπτωση που ο τεχνικός του ΟΤΕ βρει για τρίτη φορά κλειστό το οίκηµα, η αίτηση VPU
light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή «παγώνει» στα Π.Σ. ΟΤΕ για 10 ΕΗ, ώστε να µη µετράει ο
χρόνος, και η αίτηση αλλάζει κατάσταση σε «Επιστροφή Αίτησης από τα συνέργεια».
Ο Τ.Π. εντός 10 εργασίµων ηµερών δύναται είτε να ακυρώσει την εν λόγω αίτηση είτε να
ζητήσει εκ νέου την υλοποίησή της.
•

Στην περίπτωση όπου ο Τ.Π. εντός του εν λόγω 10 ηµέρου αιτηθεί εκ νέου υλοποίηση το
αίτηµα παροχής VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή, αντιµετωπίζεται ως νέο αίτηµα,
και εκκινούν εκ νέου οι χρόνοι υλοποίησης, χωρίς να περιλαµβάνεται εκ νέου το διάστηµα
για τον έλεγχο επιλεξιµότητας.

•

Στην περίπτωση όπου ο Τ.Π. εντός του εν λόγω 10 ηµέρου δεν αιτηθεί ακύρωση ή εκ νέου
υλοποίηση, τότε το Π/Σ ΟΤΕ δηµιουργεί αυτόµατα αίτηση ακύρωσης.

Αλλαγή στην ηµεροµηνία υλοποίησης γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται
στην παράγραφο 23.2.2.6 «Αλλαγή Ηµεροµηνίας Υλοποίησης».
Την ηµέρα υλοποίησης ο ΟΤΕ, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενηµερώνει τον Τ.Π. για την ολοκλήρωση
της υλοποίησης του VPU light.
Αφού

ολοκληρωθεί

η

υλοποίηση

του

VPU

light,

ακολουθείται

η

διαδικασία

παράδοσης/παραλαβής του, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 23.2.2.9 «∆ιαδικασία Παράδοσης ΧΤΠ 2017
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Παραλαβής» ενώ µε την αποδοχή της υπηρεσίας εκκινεί η χρέωσή της, σύµφωνα µε την παράγραφο
23.2.4 «Θέµατα Τιµολόγησης».
Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν αλλαγή ηµεροµηνίας υλοποίησης αιτήσεων VPU light
περιγράφονται στην παράγραφο 23.2.2.6 «Αλλαγή Ηµεροµηνίας Υλοποίησης», ενώ ειδικές
περιπτώσεις που αφορούν ακυρώσεις αιτήσεων VPU light περιγράφονται στην αντίστοιχη
παράγραφο 23.2.2.7 «Ακύρωση Αίτησης Παροχής VPU light».
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23.2.2.3 ∆ιαδικασία Παροχής VPU light σε υφιστάµενο συνδροµητή
Ο Τελικός Χρήστης υποβάλει σχετική αίτηση VPU light στον Τ.Π.. Η πρωτότυπη αίτηση VPU
light περιλαµβάνει εξουσιοδότηση - δήλωση του Τελικού Χρήστη προς τον Τ.Π, προκειµένου o
Τ.Π. να υποβάλει σχετικό αίτηµα στον ΟΤΕ.
Η αίτηση του Τ.Π. περιλαµβάνει:
•

αίτηση κατάργησης των υφιστάµενων υπηρεσιών του συνδροµητή

•

αίτηση παροχής VPU light σε υφιστάµενο συνδροµητή.

Η εν λόγω αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόµενων από τον ΟΤΕ
υπηρεσιών (και κατά περίπτωση από άλλους Τ.Π.) και συνιστά καταγγελία των σχετικών
συµβάσεων τις οποίες ο συνδροµητής έχει συνάψει µε τον ΟΤΕ και κατά περίπτωση µε άλλους
Τ.Π., των οποίων τα έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν από την ηµεροµηνία παράδοσης του VPU
light.
Ο Τ.Π. προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των στοιχείων της και
καταχωρεί την αίτηση στο Π.Σ. ΟΤΕ, εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από την ηµεροµηνία
υποβολής της εξουσιοδότησης / δήλωσης του τελικού χρήστη.
Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης (ηµεροµηνία εισαγωγής της αίτησης στο σύστηµα) θα
λαµβάνεται η ηµεροµηνία του Π.Σ. ΟΤΕ. Οι αιτήσεις ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας,
σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης τους.
Είναι δυνατή και η εισαγωγή αιτήσεων στο Π.Σ. ΟΤΕ µέσω API. Σε όλες τις αιτήσεις, τα
στοιχεία Παρόχου. θα συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα, ανάλογα µε το username που
έχει χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση µε το σύστηµα.
Με την εισαγωγή της στο Π.Σ. ΟΤΕ, η αίτηση παίρνει αυτόµατα µοναδικό αύξοντα αριθµό
πρωτοκόλλου.
Με την καταχώρησή της, η αίτηση θα ελέγχεται αυτόµατα από το Π/Σ, αλλά και από την
αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ ως προς το ΑΦΜ (ή ως προς τον Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας ή
∆ιαβατηρίου σε περιπτώσεις όπου ο συνδροµητής δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ) και

τον αριθµό

τηλεφωνικής σύνδεσης.
Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, τότε η αίτηση απορρίπτεται
και ενηµερώνεται σχετικά ο Τ.Π. από το Π.Σ. ΟΤΕ µε το κατάλληλο µήνυµα απόρριψης αίτησης.
Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα αίτηση.
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Εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, συνεχίζεται ο έλεγχος επιλεξιµότητας σύµφωνα µε τα όσα
αναφέρονται στην παράγραφο 23.2.2.8 «Επιλεξιµότητα / Λόγοι Απόρριψης».
Ο Τ.Π. ενηµερώνεται για την επιλεξιµότητα ή τη µη επιλεξιµότητα του VPU light, σύµφωνα
µε την παράγραφο 23.2.2.8 «Επιλεξιµότητα / Λόγοι Απόρριψης».
Εάν το VPU light δεν είναι επιλέξιµο, τότε η αίτηση απορρίπτεται αυτόµατα από το σύστηµα
και ενηµερώνεται ο Τ.Π. από το Π.Σ. ΟΤΕ για τον λόγο µη επιλεξιµότητας. Οι λόγοι απόρριψης
του VPU light περιγράφονται στην παράγραφο 23.2.2.8 «Επιλεξιµότητα / Λόγοι Απόρριψης».
Εάν το VPU light είναι επιλέξιµο, η αίτηση προωθείται για υλοποίηση και ο Τ.Π.
ενηµερώνεται από το Π.Σ. ΟΤΕ για την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής του VPU light
Η υλοποίηση της αίτησης λαµβάνει χώρα την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία για την οποία ο ΟΤΕ
έχει ενηµερώσει τον Τ.Π. κατά την επιλεξιµότητα. Αλλαγή στην ηµεροµηνία υλοποίησης γίνεται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 23.2.2.6 «Αλλαγή Ηµεροµηνίας
Υλοποίησης».
Την ηµέρα υλοποίησης ο ΟΤΕ, µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, ενηµερώνει τον Τ.Π. για την ολοκλήρωση
της υλοποίησης του VPU light.
Στις περιπτώσεις µεταβάσεων, ο ΟΤΕ και ο νέος Τ.Π. υποχρεούνται να ενεργούν έτσι ώστε η
διακοπή των υφιστάµενων υπηρεσιών του συνδροµητή και η υλοποίηση του VPU light να λάβουν
χώρα την ίδια εργάσιµη µέρα.
Αφού

ολοκληρωθεί

η

υλοποίηση

του

VPU

light,

ακολουθείται

η

διαδικασία

παράδοσης/παραλαβής του, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 23.2.2.9 «∆ιαδικασία Παράδοσης Παραλαβής» ενώ µε την αποδοχή της υπηρεσίας εκκινεί η χρέωσή της, σύµφωνα µε την παράγραφο
23.2.4. «Θέµατα Τιµολόγησης».
Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν αλλαγή ηµεροµηνίας υλοποίησης αιτήσεων VPU light
περιγράφονται στην παράγραφο 23.2.2.6 «Αλλαγή Ηµεροµηνίας Υλοποίησης», ενώ ειδικές
περιπτώσεις που αφορούν ακυρώσεις αιτήσεων VPU light περιγράφονται στην αντίστοιχη
παράγραφο 23.2.2.7 «Ακύρωση Αίτησης Παροχής VPU light».
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23.2.2.4 Μεταβάσεις Υπηρεσιών
Οι µεταβάσεις που θα υποστηρίζονται από την υπηρεσία VPU light είναι οι ακόλουθες:
•

Μετατροπή ΠΤοΒ

VPU light ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς φορητότητα)

•

Μετάβαση ΠΤοΥΒ

VPU light ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς φορητότητα)

•

Μετατροπή VPU

•

Μετατροπή Α.ΡΥ.Σ.

VPU light ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς φορητότητα)

•

Μετάβαση DSL OTE

VPU light (µε ή χωρίς φορητότητα)

•

Μετάβαση VPU light

VPU light άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς φορητότητα)

•

Μετάβαση VPU light

ΠΤοΒ ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς φορητότητα)

VPU light ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς φορητότητα)

Για την υλοποίηση της παραπάνω µετάβασης απαιτείται να γίνει διερεύνηση διαθεσιµότητας
κύριου δικτύου - το οποίο θα µικτονοµηθεί µε το υφιστάµενο απερχόµενο δίκτυο του συνδροµητή
στο KV - και στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία του συνολικού νέου βρόχου (από το
εσκαλίτ/χαλύβδινο ως το Γενικό Κατανεµητή ΟΤΕ) σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στο
Παράρτηµα 1 παράγραφος 1.9 της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής
Πρόσβασης.»
•

Μετάβαση VPU light

ΠΤοΥΒ ίδιου ή άλλου Παρόχου

•

Μετάβαση VPU light

VPU ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς φορητότητα)

Καταργείται η υπηρεσία VPU light και παρέχεται η υπηρεσία VPU σύµφωνα µε το παρόν
Παράρτηµα. Ως προς το σκέλος της τηλεφωνίας, η µετάβαση γίνεται µε αντίστοιχη διαδικασία µε
τη µετάβαση VPU light

ΠΤοΒ ίδιου ή άλλου Παρόχου.

Σε περίπτωση που το αίτηµα αφορά µετάβαση ενεργού συνδροµητή τότε ο πάροχος δέκτης
δηλώνει το είδος υπηρεσίας χονδρικής που λαµβάνει ο πάροχος δότης από τον ΟΤΕ για τον
συγκεκριµένο τελικό συνδροµητή. Σε περίπτωση που το αίτηµα αφορά µετάβαση ενεργού
συνδροµητή από τον ΟΤΕ σε άλλο Πάροχο, ο Πάροχος δέκτης δηλώνει το είδος υπηρεσίας που
λαµβάνει ήδη ο συνδροµητής από τον ΟΤΕ. Η συγκεκριµένη πληροφορία του είδους υπηρεσίας,
παρέχεται από τον ΟΤΕ µέσω κατάλληλου πεδίου στο ΠΣ ΟΤΕ κατά τη διαδικασία υποβολής του
αιτήµατος.
23.2.2.5 Κατάργηση της υπηρεσίας VPU light
Μία σύνδεση VPU light µπορεί να καταργηθεί είτε:
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•

µε αίτηση κατάργησης του VPU light από τον Τ.Π. , είτε

•

µε αίτηση µετάβασης σε άλλη υπηρεσία ίδιου ή άλλου Τ.Π., η οποία θα δηµιουργήσει
αυτόµατη κατάργηση

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η υπηρεσία VPU light καταργείται, και σε περίπτωση που η
κατάργηση είναι µέσω αυτόµατου αιτήµατος, παρέχεται στον Τ.Π. η υπηρεσία που έχει ζητήσει.

23.2.2.6 Αλλαγή Ηµεροµηνίας Υλοποίησης
Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ χρειαστεί να αλλάξει την ηµεροµηνία κατασκευής του VPU light,
τότε θα πρέπει να ενηµερώσει τον Τ.Π. µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για τη νέα ηµεροµηνία κατασκευής του
VPU light τουλάχιστον 3 εργάσιµες ηµέρες πριν από την αρχική προγραµµατισµένη ηµεροµηνία
κατασκευής της υπηρεσίας και τουλάχιστον δύο (2) ΕΗ πριν την νέα προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία κατασκευής. Στο Π.Σ. ΟΤΕ θα αναγράφεται τόσο η αρχική προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία κατασκευής του VPU light, όσο και η νέα προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής
του. Ειδικά στην περίπτωση παροχής VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή, ο Τ.Π. θα
ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ και για το νέο προκαθορισµένο χρονικό παράθυρο διάρκειας
τεσσάρων (4) ωρών, εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση του VPU
light.
Σε περίπτωση αποτυχίας πραγµατοποίησης ενός προγραµµατισµένου ραντεβού ο Τ.Π.
ενηµερώνεται για τη νέα προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής την ίδια ηµέρα η οποία θα
απέχει τουλάχιστον δύο (2) ΕΗ από την αρχική ηµεροµηνία.
23.2.2.7 Ακύρωση Αίτησης Παροχής VPU light
Για την ακύρωση αιτηµάτων παροχής από τον Τ.Π. ισχύουν τα εξής:
•

Ο Τ.Π. καταθέτει το αίτηµα ακύρωσης παροχής VPU light στο Π.Σ. ΟΤΕ.

•

Ο Τ.Π. υποχρεούται να καταθέσει αίτηµα ακύρωσης τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες
πριν από την προγραµµατισµένη (από το Π.Σ. ΟΤΕ) ηµεροµηνία υλοποίησης της αίτησης
παροχής του VPU light. Υποβολή αιτήµατος ακύρωσης σε χρόνο µικρότερο των 2 ΕΗ πριν
την προβλεπόµενη (από το Π.Σ. ΟΤΕ) ηµεροµηνία υλοποίησης της αίτησης παροχής του
VPU light, ενδεχοµένως να µην είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και να προκαλέσει διακοπή
υπηρεσιών στον τελικό συνδροµητή η οποία δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ.
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23.2.2.8 Επιλεξιµότητα / Λόγοι Απόρριψης
Μετά την κατάθεση του αιτήµατος παροχής VPU light από τον Τ.Π., ο ΟΤΕ οφείλει να
ενηµερώσει - µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ - τον Τ.Π. σχετικά µε την απόρριψη ή όχι του αιτήµατος, εντός
τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. Ειδικότερα στην
περίπτωση αιτήµατος VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή η προθεσµία αυτή αυξάνεται σε έξι
(6) εργάσιµες ηµέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος επιλεξιµότητας περιλαµβάνει και τον έλεγχο
διαθεσιµότητας πόρτας DSLAM. Η σύνδεση VPU light θεωρείται επιλέξιµη όταν δεν συντρέχει
περίπτωση απόρριψης της σχετικής αίτησης σύµφωνα µε τα κατωτέρω. Οι λόγοι απόρριψης του
αιτήµατος VPU light είναι περιοριστικά οι κάτωθι:
•

για περιπτώσεις VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή
Έλλειψη απερχόµενου δικτύου
∆/νση εκτός ορίου KV
Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή σε µη ολοκληρωµένη οικοδοµή
Μη εξεύρεση του αιτούντα ή άλλου προσώπου αντ’ αυτού
Πληµµελή ή ανακριβή στοιχεία αίτησης
Αυθαίρετο Οίκηµα
∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ
και δεν προβλέπεται κατασκευή νέας υποδοµής βάσει εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ
∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ
και δεν έγινε αποδεκτό το αντίτιµο κατασκευής βάσει τιµολογιακής πολιτικής ΟΤΕ
Λανθασµένη δ/νση
Ασαφής δ/νση
Ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του Τελικού Πελάτη, στην οποία
καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ

Αιτήµατα VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή για τα οποία δεν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που
να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ, είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν στις
περιπτώσεις όπου προβλέπεται κατασκευή υποδοµής βάσει της εκάστοτε εµπορικής πολιτικής
ΟΤΕ. Για τις κατασκευές αυτές ορίζεται σχετικό ποσόν από τον ΟΤΕ, το οποίο βαρύνει τον ΤΠ. Η
σχετική διαδικασία και το εκάστοτε οριζόµενο ποσόν για την κατασκευή των ως άνω υποδοµών
τηρούν την αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των αιτηµάτων χονδρικής και λιανικής και
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δηµοσιεύονται στους αντίστοιχους ιστότοπους του ΟΤΕ, ο οποίος ενηµερώνει τους ΤΠ, την ΕΕΤΤ
και το κοινό για τυχόν αλλαγή της παραπάνω διαδικασίας και του ποσού των παραπάνω
κατασκευών δύο µήνες πριν την αλλαγή µε σχετική δηµοσίευσή τους στους παραπάνω ιστοτόπους
του.
Αιτήµατα κατασκευής VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή, στα οποία υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ
που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του Τ.Π., αλλά όσον αφορά την επιλεξιµότητα ή µη
του χαλκού χαρακτηρίζονται ως ελλείψει δικτύου, θα παραµένουν σε εκκρεµότητα µαζί µε τα
αντίστοιχα αιτήµατα πελατών λιανικής του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τ.Π. µέσω κατάλληλου
πεδίου στο ΠΣ ΟΤΕ εάν η έλλειψη αφορά δίκτυο χαλκού. Για τα εν λόγω εκκρεµή αιτήµατα
τηρείται σειρά προτεραιότητας και η αντίστοιχη διαχείρισή τους γίνεται κατά ενιαίο τρόπο, µόλις
διατεθεί ή απελευθερωθεί ζευγάρι κυρίου ή απερχοµένου δικτύου. Τα σχετικά αιτήµατα θα
παραµένουν σε αναµονή, για χρονικό διάστηµα δύο µηνών µετά την παρέλευση του οποίου, θα
γίνεται αυτόµατη διαγραφή τους. Για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε αναµονή δεν θα
προσµετρώνται SLA χρόνοι. Περίπτωση ακύρωσης εκκρεµούς αιτήµατος από τον Τ.Π. δεν
επιφέρει κανένα κόστος. Αντίθετα, εάν ο Τ.Π. ακυρώσει αίτηµα µετά την ειδοποίηση από τον ΟΤΕ
µέσω του ΠΣ ΟΤΕ ότι βρέθηκε ο σχετικός πόρος, ο ΟΤΕ θα χρεώσει τον πάροχο µε το αντίστοιχο
τέλος ακύρωσης της αίτησης.
Αιτήµατα κατασκευής VPU light, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ελλείψει δικτύου όσον αφορά τη
διαθεσιµότητα πόρων στον ενεργό εξοπλισµό (και αφού το αίτηµα έχει κριθεί ως επιλέξιµο ως προς
το δίκτυο χαλκού), θα παραµένουν σε εκκρεµότητα µαζί µε τα αντίστοιχα αιτήµατα πελατών
λιανικής του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τ.Π. µέσω κατάλληλου πεδίου στο ΠΣ ΟΤΕ εάν η
έλλειψη αφορά πόρο ενεργού εξοπλισµού. Για τα εν λόγω εκκρεµή αιτήµατα τηρείται σειρά
προτεραιότητας και η αντίστοιχη διαχείρισή τους γίνεται κατά ενιαίο τρόπο, µόλις διατεθεί ή
απελευθερωθεί ο σχετικός πόρος. Τα σχετικά αιτήµατα θα παραµένουν σε αναµονή, για χρονικό
διάστηµα τριών µηνών µετά την παρέλευση του οποίου, θα γίνεται αυτόµατη διαγραφή τους. Για
όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε αναµονή θα προσµετρώνται SLA χρόνοι. Περίπτωση
ακύρωσης εκκρεµούς αιτήµατος από τον Τ.Π. δεν επιφέρει κανένα κόστος. Αντίθετα, εάν ο Τ.Π.
ακυρώσει αίτηµα µετά την ειδοποίηση από τον ΟΤΕ µέσω του ΠΣ ΟΤΕ ότι βρέθηκε ο σχετικός
πόρος, ο ΟΤΕ θα χρεώσει τον πάροχο µε το αντίστοιχο τέλος ακύρωσης της αίτησης.

Οι Τ.Π. θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη σειρά των ανωτέρω αιτηµάτων στην ενιαία
λίστα µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, µε κατάλληλη επιλογή του αιτήµατος VPU light. Επιπρόσθετα, θα
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έχουν τη δυνατότητα µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να βλέπουν σε ενιαία λίστα το σύνολο των εκκρεµών
αιτηµάτων τους και τη σειρά προτεραιότητας του καθενός από αυτά.

Αιτήµατα

κατασκευής

VPU

light

για

τα

οποία

απαιτείται

ειδική

κατασκευή

για

επαύξηση/συντήρηση θα διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα υπόλοιπα αιτήµατα ελλείψει δικτύου
και θα παρακολουθούνται ξεχωριστά δεδοµένου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών
απαιτείται εργολαβία στο τµήµα δικτύου box – χαλύβδινου πελάτη παρόχου για την ικανοποίηση
των αιτηµάτων και συνεπώς το αίτηµα δεν µπορεί να υλοποιηθεί άµεσα ούτε µπορεί να υπάρχει
δέσµευση ως προς το χρόνο υλοποίησης. Τα σχετικά αιτήµατα θα παραµένουν σε αναµονή, για
χρονικό διάστηµα έξι µηνών µετά την παρέλευση του οποίου, θα γίνεται αυτόµατη διαγραφή τους.
Για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε αναµονή δεν θα προσµετρώνται SLA χρόνοι.

Οι Τ.Π. θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον αριθµό των αιτηµάτων για τα οποία
διαπιστώνεται έλλειψη δικτύου όπου απαιτείται ειδική κατασκευή µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ.
Επιπρόσθετα, θα έχουν τη δυνατότητα µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ να βλέπουν σε ενιαία λίστα το σύνολο
των εκκρεµών αιτηµάτων τους.
Για τις ως άνω περιπτώσεις ο ΟΤΕ θα παρέχει στην ΕΕΤΤ προς ενηµέρωση των ΤΠ στιγµιότυπο
της κατάστασης των αιτηµάτων, διαµέσου σχετικής αναφοράς που θα λαµβάνεται µέσω του Π.Σ.
ΟΤΕ. H αναφορά θα επικαιροποιείται ανά εβδοµάδα.
Στην αίτηση υποβολής για την παροχή VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή, σε περιπτώσεις
που απουσιάζει το ∆ιευθυνσιολόγιο (συνήθως ηµιαστικές ή αγροτικές περιοχές) και άρα η ∆/νση
του πελάτη δεν µπορεί να προσδιοριστεί µοναδικά µέσω αναγραφής συγκεκριµένης οδού, για την
αποφυγή απορρίψεων αιτηµάτων ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης του πελάτη πραγµατοποιείται
µε χρήση της εφαρµογής google maps (η οποία θα αποτελεί ενσωµατωµένο αντικείµενο του Π.Σ.
ΟΤΕ). Μέσω αυτής της εφαρµογής θα δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα περιήγησης σε χάρτη,
εισαγωγής των γεωγραφικών συντεταγµένων θέσης (γεωγραφικό µήκος, πλάτος της εισόδου του
κτιρίου), καθώς και τοποθέτησης σε αυτόν του σηµείου ενδιαφέροντος (δ/νση εισόδου του κτιρίου
του πελάτη ΤΠ) µε κατάλληλη σήµανση (pin).

Στην περίπτωση VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή σε νέες µονοκατοικίες /
διπλοκατοικίες / µεζονέτες, οι οποίες εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο από ακραίο διακλαδωτή ή
κουτί διανοµής (box) τοποθετηµένο σε στύλο, απαιτείται από την πλευρά του τελικού χρήστη η
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ύπαρξη κατάλληλης υποδοµής στην οποία θα καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ το οποίο ξεκινά από
το box και καταλήγει στην εγκατάσταση του συνδροµητή.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο λιανικός πελάτης του Τ.Π. πρέπει να τοποθετήσει έναν ιστό
(χαλύβδινη σωλήνα κατάλληλης διατοµής) στα όρια της ιδιοκτησίας του ή να χρησιµοποιείται η
υποδοµή που κατασκευάζεται για το διαχειριστή του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Με
τον τρόπο αυτό, το καλώδιο του ΟΤΕ που ξεκινά από το box που ευρίσκεται στο στύλο (ύψους
περίπου 5 µέτρων), χωρίς να διέρχεται από άλλες ιδιοκτησίες καταλήγει στον ιστό του πελάτη που
φτάνει σε παρόµοιο ύψος, ακολουθεί τον ιστό και τερµατίζει σε εσωτερικό κατανεµητή /
αντίστοιχο του χαλύβδινου (κατασκευής του τελικού πελάτη).
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτή η υποδοµή (κατάλληλος ιστός και κατάλληλο σηµείο
τερµατισµού) εντός της ιδιοκτησίας του τελικού καταναλωτή, η σύνδεση είναι ανέφικτη, και το
αίτηµα απορρίπτεται χωρίς ευθύνη του ΟΤΕ. Ο Τ.Π. τότε ενηµερώνεται µε

ειδικό κωδικό

απόρριψης µε αιτιολογία «ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη» και
χρεώνεται µε «άσκοπη µετάβαση συνεργείου ΟΤΕ για παράδοση VPU light σε υφιστάµενο
συνδροµητή» µε το σχετικό τέλος. Ο Τ.Π. θα πρέπει να καταθέτει εκ νέου το αίτηµα, µόνον εφόσον
βεβαιωθεί ότι ο τελικός πελάτης έχει κατασκευάσει την απαραίτητη υποδοµή.
•

για περιπτώσεις VPU light σε υφιστάµενο συνδροµητή
Ανακριβή στοιχεία αίτησης
Αδυναµία δικτύου σύνδεσης (PCM ή Φ/Σ) και έλλειψη δικτύου χαλκού στο
απερχόµενο δίκτυο
Ειδική φύση σύνδεσης (κοινόχρηστη σύνδεση, κλπ)

•

για όλες τις περιπτώσεις VPU light
∆εν υπάρχει διαθεσιµότητα πόρων του DSL δικτύου του ΟΤΕ.
Μη ολοκληρωµένη προγενέστερη αίτηση από άλλον Τ.Π.
Ο Τ.Π. δεν λαµβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους διαθέσιµους τύπους
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι εξυπηρετούν το Α/Κ στο οποίο ανήκει το
DSLAM.
Συντρέχει κάποιος από τους λόγους, σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο
23.2.1.2. «Περιορισµοί στη διάθεση της υπηρεσίας VPU light».
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23.2.2.9 ∆ιαδικασία

Παράδοσης - Παραλαβής

Ο Τ.Π. οφείλει, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που ο ΟΤΕ τον
ενηµέρωσε µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του VPU light, να
τον ελέγξει µε τα συστήµατα εποπτείας & διαχείρισης που διαθέτει. Ο χρόνος από την έναρξη των
2ΕΗ για την παραλαβή και µέχρι να δηλώσει ο Τ.Π.

«Μη αποδοχή VPU light» θεωρείται

ανενεργός χρόνος και δεν υπολογίζεται στο SLA. Αφού παρέλθουν οι προαναφερόµενες 2 ΕΗ,
γίνεται αυτόµατη αποδοχή του VPU light.
Ο Τ.Π. εφόσον εντός των 2 ΕΗ διαπιστώσει ότι το VPU light:
•

Λειτουργεί καλώς, δηλώνει στο Π.Σ. ΟΤΕ «Αποδοχή VPU light».

•

∆εν λειτουργεί καλώς, ελέγχει αν η δυσλειτουργία είναι στην περιοχή ευθύνης του και εάν
δεν διαπιστώσει δυσλειτουργία στην περιοχή ευθύνης του, δηλώνει στο Π.Σ. ΟΤΕ «Μη
Αποδοχή VPU light» συµπληρώνοντας και τα υποχρεωτικά πεδία στη φόρµα αίτησης
επανελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση:
Πραγµατοποιείται επανέλεγχος της καλής λειτουργίας της υπηρεσίας από τον ΟΤΕ και
εφόσον διαπιστωθεί πρόβληµα επιλύεται
Ο ΟΤΕ ενηµερώνει εκ νέου τον

Τ.Π. µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ για την ηµεροµηνία που

ολοκληρώθηκε η άρση.
Ο Τ.Π. δύναται εκ νέου, εντός 2 ΕΗ από την ηµεροµηνία που ο ΟΤΕ τον ενηµέρωσε µέσω του
ΠΣ ΟΤΕ για την άρση της δυσλειτουργίας ή την ηµεροµηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στο
Π.Σ. ΟΤΕ η δυσλειτουργία ως µη υπαιτιότητας ΟΤΕ, να τον ελέγξει µε τα συστήµατα εποπτείας &
διαχείρισης που διαθέτει. Ο χρόνος από την έναρξη των ως άνω 2 ΕΗ και µέχρι να δηλώσει εκ νέου
ο Τ.Π. «Μη αποδοχή υπηρεσίας VPU light» θεωρείται ανενεργός χρόνος και δεν υπολογίζεται στο
SLA.
Αφού παρέλθουν οι 2 ΕΗ εντός των οποίων ο Τ.Π. έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την
υπηρεσία VPU και ο Τ.Π. δε δηλώσει «Μη αποδοχή υπηρεσίας VPU light», γίνεται αυτόµατη
αποδοχή της υπηρεσίας VPU light.
Ο Τ.Π. εφόσον εντός των 2 ΕΗ διαπιστώσει ότι η υπηρεσία VPU light:
•

Λειτουργεί καλώς, δηλώνει στο ΠΣ «Αποδοχή υπηρεσίας VPU light».

•

∆εν λειτουργεί καλώς, ελέγχει αν η δυσλειτουργία είναι στην περιοχή ευθύνης του. Σε
περίπτωση που δε διαπιστώσει δυσλειτουργία στην περιοχή ευθύνης του, καταχωρεί στο
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Π.Σ. ΟΤΕ αίτηµα για συνδυαστικό ραντεβού, ακολουθώντας αναλογικά τη «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ», που περιγράφεται στην υποενότητα 23.2.3.4 της παρούσας Προσφοράς
Αναφοράς. Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία διαπιστωθεί στην περιοχή ευθύνης του Τ.Π.,
ο Τ.Π. χρεώνεται µε το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης/ απασχόλησης
συνεργείου για παράδοση υπηρεσίας VPU light. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η
δυσλειτουργία διαπιστωθεί στην περιοχή ευθύνης του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ χρεώνεται µε το
αντίστοιχο εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου για παράδοση υπηρεσίας VPU
light. Το ύψος του τέλους άσκοπης µετάβασης συνεργείου για παράδοση υπηρεσίας VPU
light, εκτός αν άλλως συµφωνηθεί από τα µέρη, ορίζεται στο ύψος των αντίστοιχων τελών
που χρεώνει ο ΟΤΕ τον Τ.Π., όπως εγκρίνεται ετησίως από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του
κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ.
Ως ηµεροµηνία κατασκευής λογίζεται η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης/ υλοποίησης ή άρσης σε
περίπτωση δυσλειτουργίας της υπηρεσίας VPU light, εκτός εάν η υπαιτιότητα για τη µη αποδοχή
στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αποδοχής υπήρξε του Τ.Π. Σε αυτή την περίπτωση ως
Ηµεροµηνία Παράδοσης της υπηρεσίας VPU light λογίζεται η ηµεροµηνία που ο ΟΤΕ ενηµέρωσε
τον Τ.Π., µέσω του ΠΣ για την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της υπηρεσίας VPU
light, ενώ παράλληλα εφαρµόζονται οι ισχύουσες χρεώσεις. Ειδικά σε περίπτωση που η
δυσλειτουργία αφορά σύµπτωµα χαµηλής ταχύτητας συγχρονισµού, ακολουθείται η παραπάνω
διαδικασία µη αποδοχής παράδοσης, αλλά ο Τ.Π. έχει δυνατότητα να δηλώσει µη αποδοχής
παράδοσης µόνον εάν δηλωµένη υποβάθµιση ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
ονοµαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της υπηρεσίας του τελικού χρήστη ή το
δεκαπέντε τοις εκατό (15%)

της συνολικής αρχικής ταχύτητας (upstream και downstream)

συγχρονισµού. Εφόσον κατά τον επανέλεγχο της καλής λειτουργίας απαιτηθεί µετάβαση τεχνικού,
πραγµατοποιείται επιπλέον µέτρηση της ταχύτητας συγχρονισµού downstream και upstream αφού
γίνει ο έλεγχος ή (εάν απαιτηθεί) η άρση της δυσλειτουργίας. Σε περίπτωση που από τον
επανέλεγχο του ΟΤΕ διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις , ο επανέλεγχος θα
κλείνει µε υπαιτιότητα Παρόχου και θα χρεώνεται µε τέλος άσκοπης απασχόλησης.
Όλες οι πληροφορίες που καταχωρεί ο Τ.Π. στη διαδικασία «Μη Αποδοχής VPU light»
αποθηκεύονται και προωθούνται στα κατάλληλα πληροφοριακά συστήµατα του ΟΤΕ ώστε να είναι
διαθέσιµες σε όλους τους τεχνικούς του ΟΤΕ που συµµετέχουν στη διαδικασία παράδοσης του
VPU light.
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Οι χρόνοι SLA και οι αντίστοιχες ποινικές ρήτρες υπολογίζονται λαµβάνοντας την
Ηµεροµηνία Παράδοσης του VPU light, και αφαιρώντας τους ανενεργούς χρόνους για παράδοση
του VPU light.
23.2.3. ∆ιαδικασία Βλαβοληψίας / Βλαβοδιαχείρισης VPU light
23.2.3.1 Γενικά
Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τα βήµατα που αφορούν την αναγγελία και καταχώρηση
βλάβης για συνδέσεις VPU light καθώς και την πορεία των αιτηµάτων βλάβης µέχρι και την
ολοκλήρωσή τους στα πληροφοριακά συστήµατα του ΟΤΕ. Ο Τ.Π. θα αναγγέλλει τη βλάβη στον
ΟΤΕ αποκλειστικά µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ.
Η αναγγελία της βλάβης της υπηρεσίας VPU light, θα πραγµατοποιείται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ
σε 24ωρη βάση, 365 µέρες το χρόνο. Η αναγγελία βλάβης που θα εισάγεται σε µη εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, θα υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η παρακολούθηση
της βλάβης γίνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ (ηµεροµηνία αναγγελίας και άρσης βλάβης).
23.2.3.2 Προκαταρκτικός έλεγχος Παρόχου
Για τη διευκόλυνση του Παρόχου στην εκτίµηση της κατάστασης της υπηρεσίας VPU / VPU
Light, σε περίπτωση που έχει απολεσθεί η συνδεσιµότητα µε τον τερµατικό εξοπλισµό (CPE) του
τελικού του συνδροµητή, παρέχεται στον Τ.Π. η δυνατότητα να υποβάλει ατελώς ειδικό “Αίτηµα
Ελέγχου Σύνδεσης Πελάτη”. Η κατάθεση του αιτήµατος γίνεται µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ και αποτελεί
προαιρετικό βήµα στη διαδικασία βλαβοδιαχείρισης που περιγράφεται στην παράγραφο 23.2.3.2
ενώ µηχανισµός θα ελέγχει την ισχύ πολιτικής ορθής χρήσης. Η πολιτική ορθής χρήσης
διαµορφώνεται µε βάση το προφίλ βλαβών του Τ.Π. ως εξής: Ο κάθε Τ.Π. έχει δικαίωµα να
χρησιµοποιήσει τη διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου της παρούσας παραγράφου στη διάρκεια
ενός µηνός, αριθµό φορών ίσον µε τον µέσο όρο ανά µήνα του αριθµού των βλαβών που υπέβαλλε
ο Τ.Π. το προηγούµενο τρίµηνο προσαυξηµένο κατά ποσοστό 10%. Τα βήµατα της διαδικασίας
είναι τα εξής:
•

Στο Π.Σ. ο Τ.Π. επιλέγει «Έλεγχος Σύνδεσης Πελάτη».

•

Στο παράθυρο που εµφανίζεται, ο Τ.Π. εισάγει στο σχετικό πεδίο το φανταστικό αριθµό της
σύνδεσης VPU Light και θα επιλέγει το κουµπί «Έλεγχος Σύνδεσης».
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•

Το σύστηµα αφού επιβεβαιώσει ότι ο φανταστικός αριθµός αντιστοιχεί σε ενεργή σύνδεση
VPU Light, αναζητά και εµφανίζει σε πραγµατικό χρόνο και σε νέο παράθυρο τις
ακόλουθες πληροφορίες:
o Τις γνωστές βλάβες σε ενεργό εξοπλισµό ΟΤΕ που χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη
σύνδεση (αν υπάρχουν).
o Τα VLAN Ids της σύνδεσης του τελικού συνδροµητή

•

Στη συνέχεια, ο Τ.Π. χρησιµοποιώντας τις ανωτέρω πληροφορίες µπορεί να προβεί στις
ακόλουθες ενέργειες:
Αν υπάρχει γνωστή βλάβη η οποία επηρεάζει το συγκεκριµένο Πελάτη, ο Τ.Π. έχει τη
δυνατότητα να δηλώσει ειδικού τύπου βλάβη στο Π.Σ. ΟΤΕ χωρίς να προβεί σε περαιτέρω
έλεγχο στο δίκτυο ευθύνης του. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται στον Τ.Π. έως ότου
επιλυθεί το πρόβληµα στον ενεργό εξοπλισµό ΟΤΕ που επηρεάζει τη σύνδεση που
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο φανταστικό αριθµό. Η ειδική βλάβη, θα κλείνει µε
υπαιτιότητα ΟΤΕ, µετά την αποκατάσταση του στοιχείου του δικτύου που είχε το πρόβληµα
χωρίς να πραγµατοποιούνται πρόσθετοι έλεγχοι από τον ΟΤΕ. Για την ειδική αυτή βλάβη
θα ισχύουν οι χρόνοι άρσης βλάβης του Basic SLA VPU Light (παράγραφος 23.2.7.1).
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και εφόσον ο συνδροµητής εξακολουθεί
να µην λαµβάνει υπηρεσία ο Τ.Π. πρέπει να δηλώσει νέα βλάβη σύµφωνα µε την κανονική
διαδικασία βλαβοδιαχείρισης VPU Light, που περιγράφεται στην παράγραφο 23.2.3.3.
o Αν υπάρχει λάθος στο configuration της σύνδεσης του Πελάτη του (π.χ.
χρησιµοποιούνται λάθος VLANs), εκτελεί τις κατάλληλες ενέργειες διόρθωσης,
o Αν δεν υπάρχει γνωστή βλάβη στο δίκτυο ΟΤΕ, η οποία επηρεάζει το συγκεκριµένο
Πελάτη, ούτε λάθος στο configuration της σύνδεσης, ακολουθεί τη διαδικασία
βλαβοδιαχείρισης της παραγράφου 23.2.3.2.

•

Η παραπάνω δυνατότητα του προκαταρκτικού ελέγχου θα υποστηρίζεται και µέσω APIs

23.2.3.3 Καταχώρηση βλάβης για υπηρεσίες VPU Light
Η διαδικασία καταχώρησης βλάβης VPU light που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Τ.Π. -µε
εξαίρεση την περίπτωση ειδική βλάβης µετά από προκαταρκτικό έλεγχο- είναι η ακόλουθη:
•

Ο Τ.Π. ελέγχει ότι το πρόβληµα δεν οφείλεται στο δίκτυο ευθύνης του, µε κατάλληλο
έλεγχο από το σηµείο οριοθέτησης στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη. Για τις
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περιπτώσεις που το πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο πελάτης του Τ.Π. είναι χαµηλή ταχύτητα
και εφόσον η δηλωµένη υποβάθµιση δεν ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής ονοµαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της υπηρεσίας του τελικού
χρήστη ή το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής αρχικής ταχύτητας (upstream και
downstream) συγχρονισµού, ο Τ.Π.

δεν θα δηλώνει βλάβη µε σύµπτωµα «Χαµηλή

Ταχύτητα xDSL». Ειδικά σε περίπτωση που η εκάστοτε ταχύτητα που καταγράφεται στο
Π.Σ. ΟΤΕ µετά από µέτρηση ευρυζωνικότητας στο πλαίσιο άρσης βλάβης µε σύµπτωµα
«ΧΜΤ – ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ» είναι µικρότερη από το 70% της ονοµαστικής τιµής
ταχύτητας ή του 85% της αρχικής ταχύτητας συγχρονισµού της συγκεκριµένης σύνδεσης, ο
ΠΥ δύναται να υποβάλει ατελώς αίτηµα υποβάθµισης σε εµπορικά διαθέσιµο πακέτο
χαµηλότερης ταχύτητας, Μέσα από κατάλληλο µενού στο Π.Σ. ΟΤΕ ο Τ.Π. συµπληρώνει
τη κατάλληλη φόρµα δήλωσης βλάβης.
•

Ο Τ.Π. έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ένα ή (σε ορισµένες περιπτώσεις βλάβης)
περισσότερα του ενός συµπτώµατα ευρυζωνικότητας και ανάλογα µε το σύµπτωµα της
βλάβης, να παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον κατάλληλο έλεγχό της από τον
ΟΤΕ.

Για όσα πεδία του παρακάτω Πίνακα δεν συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα, ο Τ.Π.
συµπληρώνει τα σχετικά πεδία και στη συνέχεια θα καταχωρεί τη βλάβη.
Ερωτηµατολόγιο Βλάβης
Τ.Π.
Παρεχόµενη υπηρεσία
Αριθµός VPU light
Τύπος Πρόσβασης
Όνοµα Τελικού Χρήστη
Τύπος του modem που χρησιµοποιείται; *
xDSL

< συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα >
< συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα >
< συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα >
< συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα >
Τιµές: DSLAM
< συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα >
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
< free text >
< συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα >
Τιµές: ADSL over PSTN/ ADSL over ISDN
VDSL over PSTN/ VDSL over ISDN
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. µέσω drop-down menu >
Τιµές: ADSL / VDSL

Transmission mode: *

Έλεγχος σωστής καλωδίωσης και συνδεσµολογίας; *
Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισµού; *
Υπηρεσία Υποστηριζόµενη από SLA: *

Σύµπτωµα Βλάβης
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Σηµείωση: Ο Τ.Π. θα µπορεί να υποβάλλει βλάβη µε
σύµπτωµα «ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ», µόνο όταν ό τύπος
υπηρεσίας και το transmission mode είναι το ίδιο (π.χ. ADSLADSL ή VDSL-VDSL)
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. µέσω drop-down menu >
Τιµές: Ναι / Όχι
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. µέσω drop-down menu >
Τιµές: Ναι / Όχι
ΝΑΙ (radio button disabled)
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
- Επιλέξτε Σύµπτωµα Βλάβης
ΑΛΒ – ΆΛΛΗ ΒΛΑΒΗ
BAD – ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ IP
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆VP - ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VoIP
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∆ITV - ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ IPTV
∆ΣΥ-∆ΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ
ΧΤΥ - ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΑΠ - ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
∆Π∆ – ∆ΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ IP

Μετρήσεις ταχύτητας (Upstream)*

Μετρήσεις ταχύτητας (Downstream)*

Μετρήσεις attenuation (Upstream)

Μετρήσεις attenuation (Downstream)

Περιγραφή Βλάβης
Υπεύθυνος Συνεννόησης Παρόχου *
Τηλ. Συνεννόησης Παρόχου
Ηµεροµηνία δήλωσης Βλάβης
Ηµεροµηνία Έναρξης Βλάβης (Τελικού Χρήστη)
* Υποχρεωτικό πεδίο

< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
<free text>
Το πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο
«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στην περίπωση όπου ο Τ.Π.
συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα Βλάβης» µε µία από τις
τιµές «Χαµηλή Ταχύτητα»
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
<free text>
Το πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο
«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στην περίπωση όπου ο Τ.Π.
συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα Βλάβης» µε µία από τις
τιµές «Χαµηλή Ταχύτητα»
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
<free text>
Το πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο
«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στην περίπωση όπου ο Τ.Π.
συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα Βλάβης» µε µία από τις
τιµές «Χαµηλή Ταχύτητα»
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
<free text>
Το πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο
«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στην περίπωση όπου ο Τ.Π.
συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα Βλάβης» µε µία από τις
τιµές «Χαµηλή Ταχύτητα»
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
< free text >
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
< free text >
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π. >
< Τηλέφωνο >
< συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα >
< ηµεροµηνία >
< συµπληρώνεται από τον Τ.Π.

Παρατηρήσεις:
1.

Εάν οποιαδήποτε πληροφορία από το παραπάνω ερωτηµατολόγιο βλάβης απαντηθεί µε
«Όχι», δε θα είναι δυνατή η καταχώρηση της βλάβης.

2. Ο Τ.Π. θα µπορεί να υποβάλει βλάβη µε σύµπτωµα «ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ», µόνο όταν
ο τύπος υπηρεσίας και το transmission mode είναι το ίδιο (π.χ. ADSL-ADSL ή VDSLVDSL).
Το Π.Σ. ΟΤΕ παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα επισύναψης αρχείων όπου ο Τ.Π.

µπορεί να

φορτώνει δεδοµένα µετρήσεων που έχει πραγµατοποιήσει µε δικά του διαγνωστικά εργαλεία
έπειτα από επίσκεψη στον χώρο του συνδροµητή.
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23.2.3.4 Πορεία των αιτηµάτων βλάβης για υπηρεσίες VPU light
Μέσω του Π.Σ. ΟΤΕ, οι Τ.Π. έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνολικά την πορεία
της βλάβης από τη δήλωση µέχρι και την άρση της.
Πριν την υποβολή βλάβης, ο Τ.Π. υποχρεούται αρχικά να διερευνήσει και να εντοπίσει τη
βλάβη, αποκλείοντας αίτια που µπορεί να οφείλονται σε τµήµα δικτύου το οποίο υπάγεται στην
αρµοδιότητά του (π.χ. εσωτερική καλωδίωση). Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη οφείλεται στο τµήµα
του δικτύου το οποίο υπάγεται στην αρµοδιότητά του, αποκαθιστά τη βλάβη. Εάν διαπιστώσει ότι η
βλάβη δεν εντοπίζεται σε αυτό αλλά στο τµήµα αρµοδιότητας του ΟΤΕ, προχωρά στην αναγγελία
της βλάβης.
Ο ΟΤΕ προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άρση της βλάβης. Αν το σύµπτωµα
της βλάβης είναι ο χαµηλός συγχρονισµός, και το πρόβληµα δεν αποκαθίσταται µε άλλες ενέργειες
του τεχνικού του ΟΤΕ, τότε ο τεχνικός ΟΤΕ προχωρά σε αλλαγή ορίου την οποία εκτελεί
τουλάχιστον δύο φορές. Ανάλογα µε την έκβαση του ελέγχου της βλάβης, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, θα ενηµερωθεί συστηµικά το Π.Σ. ΟΤΕ οπότε τελικά θα ενηµερωθεί σχετικά ο Τ.Π..
Στην Αναζήτηση Βλαβών του Π.Σ. ΟΤΕ θα υπάρχει στήλη στην οποία για κάθε βλάβη
καταγράφεται ποια ήταν η αιτία και ποια η υπαιτιότητα της βλάβης (ΟΤΕ ή Παρόχου). Σε
περίπτωση που από τον έλεγχο της βλάβης προκύψει ότι δεν υπήρχε πρόβληµα στο δίκτυο ευθύνης
ΟΤΕ, η βλάβη κλείνει µε υπαιτιότητα Παρόχου και ο Τ.Π. χρεώνεται µε το αντίστοιχο εφάπαξ
τέλος ανάλογα µε τις ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν.
Με την άρση της βλάβης από τους τεχνικούς του ΟΤΕ, ο Τ.Π. θα έχει τη δυνατότητα να
επαναλάβει τον έλεγχο καλής λειτουργίας της υπηρεσίας από το σηµείο οριοθέτησης στις
εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη, και αν δεν είναι ικανοποιηµένος µε την άρση της, να δηλώσει
µη αποδοχή. Σε αυτήν την περίπτωση εφόσον η βλάβη αφορά σύµπτωµα «Χαµηλή Ταχύτητα
xDSL» ο Τ.Π. δύναται να υποβάλει αίτηµα για την πραγµατοποίηση Συνδυαστικού Ραντεβού (ΣΡ).
Το αίτηµα θα προωθείται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ για αποµακρυσµένο επανέλεγχο και
στη συνέχεια:
•

Είτε θα επιλύεται µε υπαιτιότητα ΟΤΕ εφόσον από τον αποµακρυσµένο έλεγχο διαπιστωθεί
πρόβληµα το οποίο είναι εφικτή η άρση του µέσω συστήµατος διαχείρισης οπότε το ΣΡ θα
κλείνει µε υπαιτιότητα ΟΤΕ αλλά ο Τ.Π. δεν θα χρεώνει τον ΟΤΕ για το ΣΡ.

•

Είτε θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία πραγµατοποίησης του ΣΡ και συγκεκριµένα:
Ο τεχνικός του Τ.Π. και του ΟΤΕ θα βρίσκονται από κοινού στο Α/Κ που εξυπηρετεί τη
συγκεκριµένη σύνδεση VPU light (προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να υπάρξει
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οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναµία συνεύρεσης λόγω ασαφούς διεύθυνσης στις
εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη). Στη συνέχεια θα µεταβαίνουν απευθείας από κοινού
στο σηµείο οριοθέτησης της υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη, χωρίς να
πραγµατοποιείται κάποιος έλεγχος στο Α/Κ.
Τόσο ο Τ.Π. όσο και ο ΟΤΕ θα πραγµατοποιούν την ίδια µέτρηση ελέγχου (ταχύτητα
συγχρονισµού downstream) από το σηµείο οριοθέτησης και θα αναγράφουν τα
αποτελέσµατα σε κατάλληλο δελτίο συνδυαστικής επίσκεψης (παράγραφος 23.6).
Εφόσον από τις µετρήσεις προκύπτει απόκλιση µεγαλύτερη από το τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής ονοµαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της υπηρεσίας
του τελικού χρήστη ή το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής αρχικής ταχύτητας
(upstream και downstream) συγχρονισµού, ο ΟΤΕ προβαίνει στις όποιες ενέργειες για την
άρση του προβλήµατος συµπεριλαµβανοµένης, αν δεν αρθεί το πρόβληµα µε άλλον τρόπο,
και την αλλαγή ορίου δύο φορές και καταχωρεί στο δελτίο την ευρυζωνική µέτρηση που
πραγµατοποίησε µετά την άρση, ενώ το συνδυαστικό ραντεβού κλείνει µε υπαιτιότητα ΟΤΕ
και ο Τ.Π. δύναται να χρεώσει τον ΟΤΕ µε το τέλος άσκοπης µετάβασης για το
συνδυαστικό ραντεβού. Το ύψος του τέλους άσκοπης µετάβασης για το συνδυαστικό
ραντεβού, εκτός αν άλλως συµφωνηθεί από τα µέρη, ορίζεται στο ύψος των αντίστοιχων
τελών που χρεώνει ο ΟΤΕ τον Τ.Π., όπως αυτό εγκρίνεται ετησίως από την ΕΕΤΤ στο
πλαίσιο του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ.
Εφόσον από τις µετρήσεις δεν διαπιστώνεται απόκλιση µεγαλύτερη από το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής

ονοµαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της

υπηρεσίας του τελικού χρήστη ή το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής αρχικής
ταχύτητας (upstream και downstream) συγχρονισµού, το ραντεβού θα κλείνει µε
υπαιτιότητα Παρόχου και ο Τ.Π. χρεώνεται το τέλος άσκοπης µετάβασης για το
συνδυαστικό ραντεβού.
Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στην ενηµέρωση του Τ.Π. για την πραγµατοποίηση του
συνδυαστικού ραντεβού, ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες µε αυτές που περιγράφονται στην
παράγραφο 5.2.3 της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς (εµφάνιση ηµεροµηνίας ραντεβού
και χρονικού παραθύρου τριάντα λεπτών για τον προγραµµατισµό των ραντεβού και
ολοκλήρωση του συνδυαστικού ραντεβού µε τον κατάλληλο κωδικό άρσης βλάβης ανάλογα
την έκβαση που είχε).
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Όταν η µετάβαση συνεργείου του ΟΤΕ στο χώρο του τελικού χρήστη είναι αναγκαία για τεχνικούς
λόγους, αυτή θα πραγµατοποιείται εντός του χρονικού παραθύρου τεσσάρων εργάσιµων ωρών
όπως αυτό προσδιορίστηκε στην §5.2.1.10. Η ενηµέρωση του τελικού χρήστη θα γίνεται από τον
Τ.Π. Κατά τη µετάβαση του συνεργείου του ΟΤΕ στο χώρο του τελικού χρήστη για την
πραγµατοποίηση εργασιών συντήρησης (π.χ. άρση βλάβης), δεν θα γίνονται επεµβάσεις οι οποίες
θα επηρεάζουν τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Τ.Π. Ο τεχνικός του ΟΤΕ σε κάθε περίπτωση θα
επισυνάπτει φωτογραφία του σηµείου επίσκεψης, συνοδευόµενη από τα στοιχεία του τεχνικού
τµήµατος την ηµεροµηνία, την ώρα επίσκεψης και τις συντεταγµένες του σηµείου λήψης της
φωτογραφίας. Το συνηµµένο αποδεικτικό επίσκεψης θα υπάρχει στο Π/Σ. Ο ΟΤΕ χρεώνει άσκοπη
µετάβαση µετά την επίσκεψη του τεχνικού του στο χώρο του πελάτη σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι η υπαιτιότητα της βλάβης είναι του Τ.Π. ή το οίκηµα ευρέθη κλειστό. Στην
περίπτωση που κατά την αρχική δήλωση βλάβης δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο χώρο του
πελάτη του Τ.Π. (ΚΛΕΙΣΤΟ) και συνεπώς δεν ήταν δυνατή η άρση της βλάβης από τον ΟΤΕ, ο
Τ.Π., θα χρεώνεται µε το τέλος άσκοπης µετάβασης της αρχικής βλάβης. Σε αυτήν την περίπτωση ο
Τ.Π. δεν θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει µη αποδοχή άρσης για τη συγκεκριµένη βλάβη.

Βλάβες που υποβάλλονται από τον Τ.Π. µε σύµπτωµα «Χαµηλή Ταχύτητα xDSL» και κατά
τον έλεγχο της βλάβης ο ΟΤΕ λάβει µέτρηση ευρυζωνικότητας η οποία αποκλίνει έως και τριάντα
τοις εκατό (30%) της συνολικής

ονοµαστικής ταχύτητας (upstream και downstream) της

υπηρεσίας του τελικού χρήστη ή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής αρχικής ταχύτητας
(upstream και downstream) συγχρονισµού, θα κλείνουν µε υπαιτιότητα Τ.Π. και ο Τ.Π. χρεώνεται
µε το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος ανάλογα µε τις ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν.
Σε περίπτωση που η εκάστοτε ταχύτητα που καταγράφεται στο Π.Σ. ΟΤΕ µετά από µέτρηση
ευρυζωνικότητας που κάνει συνεργείο ΟΤΕ, στο πλαίσιο άρσης βλάβης για µία συγκεκριµένη
σύνδεση είναι µικρότερη από την ονοµαστική ταχύτητα του αµέσως χαµηλότερου πακέτου από
αυτό που παρήγγειλε ο Τ.Π., ο τελευταίος δύναται να υποβάλει ατελώς αίτηµα υποβάθµισης για τη
συγκεκριµένη σύνδεση σε εµπορικά διαθέσιµο πακέτο χαµηλότερης ταχύτητας, το οποίο θα
ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.
Για τις βλάβες που δηλώνονται µε σύµπτωµα «Συχνές Αποσυνδέσεις», οι αποσυνδέσεις θα
πρέπει να οφείλονται στο φυσικό µέσο περιοχής ευθύνης ΟΤΕ και να έχει αποκλειστεί η
πιθανότητα προβλήµατος στην εσωτερική καλωδίωση. Η συχνότητα δε των αποσυνδέσεων θα
πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την ανίχνευσή τους κατά το σχετικό έλεγχο και
αποδεδειγµένα να επηρεάζει την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση η
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βλάβη θα κλείνει µε υπαιτιότητα Τ.Π. ο οποίος θα χρεώνεται και το τέλος άσκοπης απασχόλησης ή
άσκοπης µετάβασης ανάλογα τις ενέργειες που απαιτήθηκαν για τον έλεγχο της βλάβης.
Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο Τ.Π. θα µπορεί ανά πάσα στιγµή να ελέγχει την πορεία
του αιτήµατος βλάβης µέσα από το Π.Σ. ΟΤΕ.

23.2.4. Θέµατα Τιµολόγησης
23.2.4.1 Γενικά
Η υπηρεσία VPU light θα χρεώνεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του
ΟΤΕ, όπως αυτός δηµοσιεύεται µέσω του δικτυακού τόπου του ΟΤΕ (www.otewholesale.gr). Ο
τιµοκατάλογος προσδιορίζεται βάση της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά µε
τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ.
Η χρέωση της υπηρεσίας VPU light ξεκινάει από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από την
ηµεροµηνία παράδοσης της υπηρεσίας. Η έναρξη της χρέωσης σε καµία περίπτωση δεν εξαρτάται
από την εγκατάσταση ή µη του DSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη.
Στην περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας VPU light και µετά την ολοκλήρωση της
κατάργησης, θα υπολογίζεται από το σύστηµα η Ηµεροµηνία Αποχρέωσης ως η επόµενη
ηµερολογιακή ηµέρα της Ηµεροµηνίας Ολοκλήρωσης της κατάργησή της στο Π.Σ. ΟΤΕ.
23.2.4.2 Κατηγορίες Τελών
Οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρεσίας VPU light από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π.
είναι οι ακόλουθες:
•

Βασικά Τέλη
o Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης
o Πάγιο µηνιαίο τέλος

•

∆ευτερεύοντα τέλη
o Εφάπαξ τέλος µετάβασης/µετατροπής/µεταβολής
o Εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου
o Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου
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23.2.5. Βασική Συµφωνία (BASIC SLA) VPU light
23.2.5.1 Γενικά
Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευρείας διασποράς των αστικών κέντρων ΟΤΕ
και των Υπηρεσιών του, για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου
Υπηρεσιών VPU light, τα αστικά κέντρα ΟΤΕ οµαδοποιήθηκαν σε τέσσερεις ευρύτερες περιοχές,
όπως αυτές ορίζονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Α/Α Περιοχές
1

Α/Κ ΟΤΕ

Α

2

Β

3

Γ/∆

Νοµοί: Αττικής, Θεσσαλονίκης
Πρωτεύουσες Νοµών Ηπειρωτικής Ελλάδας
συµπεριλαµβανοµένων των Νοµών της
Κρήτης
Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις
Α και Β περιοχές

Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & ∆ του παραπάνω Πίνακα, λόγω της έλλειψης
απαραίτητων προϋποθέσεων (όπως πχ. ανεπίβλεπτα κέντρα, µεγάλες αποστάσεις έδρας τµήµατος
διαχείρισης της βλάβης από τα κέντρα) οι ποινικές ρήτρες διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες
ποινικές ρήτρες στις περιοχές Α και Β.
23.2.5.2 Παράδοση VPU light
23.2.5.2.1. Χρόνοι παράδοσης VPU light
Για τον υπολογισµό του SLA της υπηρεσίας VPU light, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι
ολοκλήρωσης αιτηµάτων. Ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τα αιτήµατα την υπηρεσίας στους πραγµατικούς
χρόνους που εµφανίζονται στον ακόλουθο Πίνακα:
Πραγµατικός
Α/Α

Υπηρεσία

Χρόνος
Παράδοσης

Έναρξη Προθεσµίας

(ΕΗ)
1

2
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Παράδοση VPU light σε µη
υφιστάµενο συνδροµητή
Παράδοση VPU light σε
υφιστάµενο συνδροµητή

16

14

Από την επόµενη ΕΗ
κατάθεσης προς ΟΤΕ
Από την επόµενη ΕΗ
κατάθεσης προς ΟΤΕ
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Πραγµατικός
Α/Α

Υπηρεσία

Χρόνος
Παράδοσης

Έναρξη Προθεσµίας

(ΕΗ)
3

4

5

6

7

Μετάβαση ΠΤοΒ σε VPU
light
Μετάβαση από Α.ΡΥ.Σ.
σε VPU light
Μετάβαση ΠΤοΥΒ σε VPU
light
Μετάβαση VPU σε VPU
light

14

14

14

14

Μετάβαση VPU Light

3

σε VPU light
8

9

Μετατροπή τύπου
Πρόσβασης (BRAS/DSLAM)
Αλλαγή ταχύτητας VPU light

7

2

Από την επόµενη ΕΗ
κατάθεσης προς ΟΤΕ
Από την επόµενη ΕΗ
κατάθεσης προς ΟΤΕ
Από την επόµενη ΕΗ
κατάθεσης προς ΟΤΕ
Από την επόµενη ΕΗ
κατάθεσης προς ΟΤΕ
Από την επόµενη ΕΗ
κατάθεσης προς ΟΤΕ
Από την επόµενη ΕΗ
κατάθεσης προς ΟΤΕ
Από την επόµενη ΕΗ
κατάθεσης προς ΟΤΕ

Στον υπολογισµό του πραγµατικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας VPU light εξαιρούνται
οι ανενεργοί χρόνοι που οφείλονται σε µη υπαιτιότητα ΟΤΕ και είναι όµοιοι µε τους λόγους
καθυστέρησης µη υπαιτιότητας ΟΤΕ που περιγράφονται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς,
στην ενότητα Λόγοι Καθυστέρησης «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ».

23.2.5.2.2. Προβλέψεις Παρόχων
Για τους σκοπούς της παροχής προβλέψεων εκ µέρους των Τ.Π., θα οριστούν συγκεκριµένες
οµάδες Α/Κ, οι οποίες θα καλύπτουν µία ευρύτερη περιοχή. Η κατηγοριοποίηση των οµάδων
καθώς και οι ίδιες οι οµάδες, θα είναι αυτές που εφαρµόζονται σήµερα για τις υπηρεσίες ΤοΥΒ και
περιγράφονται αναλυτικά στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς. Η λίστα µε την εν λόγω
οµαδοποίηση των Α/Κ θα καταχωρείται στο Π.Σ. ΟΤΕ.
Τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχουν οι Τ.Π. αφορούν:
•

Πλήθος νέων αιτηµάτων παροχής VPU light ανά Τ.Π. και ανά οµάδα Α/Κ.
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•

Κατανοµή των στοιχείων αυτών σε διάστηµα 12 µηνών, ανά µήνα για το 1ο τρίµηνο και
ανά τρίµηνο για τον υπόλοιπο χρόνο.

•

Οι προβλέψεις που θα λαµβάνονται υπόψη σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των αιτηµάτων,
θα είναι οι προβλέψεις του εκάστοτε πρώτου τριµήνου.

•

Υποβολή επικαιροποιηµένων προβλέψεων ανά τρίµηνο.

Η αποστολή στον ΟΤΕ των προβλέψεων VPU light, γίνεται ανά τρίµηνο και συγκεκριµένα:
•

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Απριλίου.

•

Μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Ιουλίου.

•

Μέχρι 15 Αυγούστου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Οκτωβρίου.

•

Μέχρι 15 Νοεµβρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου.

Οι υποβαλλόµενες αιτήσεις εξυπηρετούνται σύµφωνα µε την ηµεροµηνία υποβολής τους στο
Π.Σ. ΟΤΕ, εφόσον το πλήθος των µηνιαίων αιτηµάτων ανά Τ.Π. και ανά οµάδα Αστικών κέντρων,
όπως ορίζονται στην παράγραφο 23.2.5.1, δεν διαφοροποιείται από τις αντίστοιχες µηνιαίες
προβλέψεις µέχρι ποσοστού +10% αυτών.
Οι αιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν το όριο του +10%, δεν περιλαµβάνονται θα ικανοποιούνται
στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε ένα τρίµηνο αντιστοιχούν σε ποσοστό
µικρότερο του 80% των αντίστοιχων προβλέψεων τριµήνου, τότε ο ΟΤΕ δύναται να τροποποιεί τις
προβλέψεις του Παρόχου για το επόµενο τρίµηνο ως εξής:
Οι αναπροσαρµοσµένες συνολικές προβλέψεις VPU light για το επόµενο τρίµηνο ισούνται µε
το άθροισµα των αιτηµάτων που υποβλήθηκαν στο προηγούµενο τρίµηνο αυξηµένου κατά 20%, µε
την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των τροποποιηµένων προβλέψεων είναι µικρότερος των
προβλέψεων που είχε κάνει ο Τ.Π.. Ο επιµερισµός των προβλέψεων ανά µήνα θα γίνει µε τον
ακόλουθο τρόπο:
=

∗
∑

ό
ό

Πi

: η τροποποιηµένη πρόβλεψη για τον µήνα i

i

: ο µήνας i µε i = 1 έως 3

Παν

: οι αναπροσαρµοσµένες συνολικές προβλέψεις για το επόµενο τρίµηνο

Ππαρόχουi

: η αρχική πρόβλεψη του Τ.Π για τον µήνα i
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Εάν ο Τ.Π. δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του εντός των ως άνω καθορισµένων προθεσµιών,
τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαµβάνονται στην SLA συµφωνία και θα ικανοποιούνται στον
συντοµότερο δυνατό χρόνο.
23.2.6. Ποινικές ρήτρες Παράδοσης
23.2.6.1 Ποινική Ρήτρα Απόρριψης της υπηρεσίας VPU light µετά την καταχώρησή της ως
επιλέξιµη
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΟΤΕ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης του Τ.Π για VPU
light, ενώ έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της επιλεξιµότητας, καταπίπτει σε βάρος του ΟΤΕ ποινική
ρήτρα ετεροχρονισµένης ακύρωσης η οποία ισούται µε εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης.
Ο ΟΤΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω ποινικής ρήτρας
αποκλειστικά για τους εξής περιοριστικά αναφερόµενους λόγους:
1) Αυθαίρετο οίκηµα
2) Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή µη ολοκληρωµένη οικοδοµή
3) ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ και δεν
προβλέπεται κατασκευή νέας υποδοµής βάσει εµπορικής πολιτικής ΟΤΕ
4) ∆εν υφίσταται δίκτυο ΟΤΕ που να καταλήγει στην τοποθεσία του πελάτη του ΤΠ και δεν
έγινε αποδεκτό το αντίτιµο κατασκευής βάσει τιµολογιακής πολιτικής ΟΤΕ
5) Λανθασµένη διεύθυνση
6) Ασαφής διεύθυνση
7) Μη εξεύρεση του αιτούντα ή άλλου προσώπου αντ’ αυτού στις περιπτώσεις που απαιτείται,
σύµφωνα µε την παράγραφο 23.2.2.2 του παρόντος Παραρτήµατος
8) Ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη, στην οποία καταλήγει το
καλώδιο του ΟΤΕ.
∆εν θεωρείται ασαφής η διεύθυνση, η οποία αν και δεν περιέχει τα στοιχεία µιας τυπικής
διεύθυνσης (π.χ. οδό, αριθµό), λόγω µη ύπαρξης αυτών των στοιχείων, εντούτοις η διεύθυνση
εισόδου του κτιρίου του πελάτη Τ.Π. προσδιορίζεται µονοσήµαντα µε συντεταγµένες.
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23.2.6.2 Ποινική Ρήτρα Παράδοσης Υπηρεσίας VPU light
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης, όπως αποτυπώνεται στον
Πίνακα της παραπάνω ενότητας «Χρόνοι ολοκλήρωσης αιτηµάτων VPU light, καταπίπτει
αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του Παρόχου, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται για κάθε
Τ.Π. ανά ηµερολογιακό έτος και επί του ενεργού αριθµού VPU light εκτός SLA (A). Ο ενεργός
αριθµός VPU light ανά οµάδα Α/Κ εκτός SLA (Α) υπολογίζεται ως ακολούθως:

A = 90%[Σ{min(110%Πi, ATi)}+Π1-ΕΠ-ΠΕ]
Α

: ο ενεργός αριθµός VPU light εκτός SLA ανά έτος

i

: ο µήνας i µε i = 1 έως 12

Πi

: ο αριθµός των προβλέψεων του Παρόχου

ATi

: ο αριθµός των υλοποιηµένων αιτηµάτων VPU light που υποβλήθηκαν εντός του µήνα
i µε ηµεροµηνία κατασκευής εντός του υπό εξέταση ηµερολογιακού έτους

Π1

: είναι ο αριθµός των παραδοθέντων VPU light εντός του υπό εξέταση ηµερολογιακού
έτους για τους οποίους οι αιτήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε προηγούµενα
ηµερολογιακά έτη

ΕΠ

: είναι ο αριθµός των VPU light που παραδόθηκαν εµπροθέσµως εντός του υπό
εξέταση ηµερολογιακού έτους

ΠΕ

: ο αριθµός των παραδοθέντων VPU light των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν εντός
του προηγούµενου (από το υπό εκκαθάριση) έτους ως υπερβάλλουσες το

110%

των αντίστοιχων µηναίων προβλέψεων του Τ.Π. και οι οποίες ενεργοποιήθηκαν κατά
το υπό εκκαθάριση έτος

Σε περίπτωση που το Α προκύπτει θετικό, τότε εφαρµόζονται οι ποινικές ρήτρες του
παρακάτω Πίνακα για τον ενεργό αριθµό VPU light εκτός SLA. Ο ενεργός αριθµός VPU light
εκτός SLA ανά έτος αφορά τις συνδέσεις οι οποίες παρουσιάζουν το µεγαλύτερο χρόνο
καθυστέρησης.

Εργάσιµες Ηµέρες
υπέρβασης από τον
πραγµατικό χρόνο παράδοσης

1η – 6η
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Ποινική Ρήτρα για τις
περιοχές
Α&Β
Το 5% του εφάπαξ τέλους
της υπηρεσίας VPU light,
για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης

Ποινική Ρήτρα για τις
περιοχές
Γ&∆
Το 3% του εφάπαξ
τέλους της υπηρεσίας
VPU light, για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
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Εργάσιµες Ηµέρες
υπέρβασης από τον
πραγµατικό χρόνο παράδοσης

7η – 12η

13η και µετά
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Ποινική Ρήτρα για τις
περιοχές
Α&Β
Το 10% του εφάπαξ
τέλους της υπηρεσίας
VPU light, για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
Το 20% του εφάπαξ
τέλους της υπηρεσίας
VPU light, για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης

Ποινική Ρήτρα για τις
περιοχές
Γ&∆
Το 6% του εφάπαξ
τέλους της υπηρεσίας
VPU light, για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
Το 12% του εφάπαξ
τέλους της υπηρεσίας
VPU light, για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης
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23.2.7. Βλάβες υπηρεσίας VPU light
23.2.7.1 Χρόνοι Άρσης Βλάβης
Ο ΟΤΕ θα υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλάβη σε υπηρεσία VPU light, το αργότερο
στους παρακάτω πραγµατικούς χρόνους άρσης βλάβης:
Είδος
VPU light
Καλωδιακή
βλάβη

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης VPU
Light
2 ΕΗ από την επόµενη ΕΗ της αναγγελίας
3 ΕΗ από τον χαρακτηρισµό της στο Π/Σ

Άσκοπη µετακίνηση και απασχόληση προσωπικού του ΟΤΕ θα βαρύνει τον Τ.Π..
Αντίστοιχα άσκοπη µετακίνηση και απασχόληση του προσωπικού του Παρόχου θα βαρύνει
τον ΟΤΕ.

23.2.7.2 Ποινικές ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης άρσης βλάβης
Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης (βλ. παραπάνω
Πίνακα) του VPU light, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης θα καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του
και υπέρ του Παρόχου, ποινική ρήτρα, η θα οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τον Πίνακα που
ακολουθεί. Οι ποινικές ρήτρες θα υπολογίζονται για κάθε Τ.Π..
Ειδικά στις περιπτώσεις καλωδιακών βλαβών, εάν η ενηµέρωση του Παρόχου, δεν
πραγµατοποιηθεί εντός 2 ΕΗ από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αναγγελία της βλάβης, ο
ΟΤΕ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι τον χαρακτηρισµό της βλάβης ως καλωδιακής στο
Π.Σ. ΟΤΕ θα χρεώνεται µε την προβλεπόµενη ποινική ρήτρα.
Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε
ΕΗ των VPU light (στο 95% των αναγγελθεισών βλαβών µε καθυστέρηση όπου εξαιρούνται αυτές
µε την µικρότερη καθυστέρηση), ως εξής:

Υπέρβαση πραγµατικού
χρόνου άρσης των
αναγγελθεισών βλαβών σε
ΕΗ
η

1 –4
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η

VPU light για τις περιοχές
Α&Β

VPU light για τις περιοχές
Γ&∆

Το 1/5 του µηνιαίου
µισθώµατος VPU light, για
κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Το 1/11του µηνιαίου
µισθώµατος VPU light, για
κάθε ΕΗ καθυστέρησης
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η

για την 5 και µετά

Το 1/3 του µηνιαίου
µισθώµατος VPU light, για
κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Το 1/5 του µηνιαίου
µισθώµατος VPU light, για
κάθε ΕΗ καθυστέρησης

Στο ποσοστό 95%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες µε καθυστέρηση που
διαπιστωµένα δεν οφείλονται σε «Υπαιτιότητα ΟΤΕ». Ποινικές ρήτρες αποδίδονται για τις
καθυστερηµένες βλάβες υπαιτιότητας ΟΤΕ όσο και υπαιτιότητας Τ.Π. και θα υπολογίζονται σε
ετήσια βάση. Όσον αφορά στην εκκαθάριση ποινικών ρητρών, ακολουθείται η διαδικασία που
περιγράφεται στην παράγραφο 4.8 (Τακτοποίηση (Εκκαθάριση) Ποινικών Ρητρών) του Κεφαλαίου
4 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης για τις ποινικές ρήτρες Τοπικού
Βρόχου.
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23.3.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VPU/VPU LIGHT
23.3.1. Φυσικό Επίπεδο

Σε φυσικό επίπεδο η υπηρεσία περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους:

23.3.1.1 Πλευρά Συνδροµητή: ADSL2+/VDSL2 Access
Με την υπηρεσίες VPU / VPU light ο συνδροµητής έχει δυνατότητα πρόσβασης DSL µε 6
ταχύτητες πρόσβασης:
•

έως 2 Mbps / έως 512 Kbps

•

έως 4 Mbps / έως 1 Mbps

•

έως 24 Mbps / έως 1 Mbps

•

έως 30 Mbps / έως 2,5 Mbps

•

έως 50 Mbps / έως 5 Mbps

•

έως 100 Mbps / έως 10 Mbps

Παράλληλα στις VDSL2 ταχύτητες (30Mbps, 50Mbps & 100Mbps) δίνεται η δυνατότητα
λειτουργίας του CPE σε ADSL2+ για ένα αρχικό χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο ο συνδροµητής
αναµένεται να συνεχίζει να συνδέεται µε το υφιστάµενο CPE, το οποίο δεν θα διαθέτει την
απαραίτητη λειτουργικότητα VDSL2. Η λειτουργικότητα αυτή κάνει πιο οµαλή τη µετάβαση των
συνδροµητών στη νέα υπηρεσία VDSL2.

23.3.1.2 Πλευρά Παρόχου: ∆ιεπαφές GigE
Οι υπηρεσίες VPU / VPU light συγκεντρώνουν την συνδροµητική κίνηση των πελατών για να την
προωθήσουν στο δίκτυο του Παρόχου. Η τοπολογία που παρεµβάλλεται µεταξύ συνδροµητή και
εξοπλισµού Παρόχου είναι η εξής:
•

DSLAMs (KV) για εξοπλισµό δικτύου πρόσβασης. Η κίνηση από το κάθε DSLAM
καταλήγει σε ένα κόµβο τύπου συγκέντρωσης (L2/L3). Οι κόµβοι αυτοί συγκεντρώνουν
κίνηση από έναν αριθµό DSLAMs τα οποία µπορεί να ανήκουν σε ένα ή περισσότερα A/K.
Η σύνδεση µεταξύ DSLAM και κόµβου συγκέντρωσης είναι οπτική τύπου GigE.

•

Κόµβοι συγκέντρωσης για προώθηση της συνδροµητικής κίνησης προς τον Τ.Π.. Έχοντας
συγκεντρώσει την συνδροµητική κίνηση ο κόµβος συγκέντρωσης την προωθεί προς
εξοπλισµό Παρόχου µε τον οποίο είναι απευθείας συνδεδεµένος. Η διασύνδεση είναι
οπτική, τύπου GigE ή 10GigE ανάλογα µε τις ανάγκες του Παρόχου (κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α
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τύπου DSLAM ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM). Σε επίπεδο Τ.Π. ο κάθε κόµβος
συγκέντρωσης έχει ένα ξεχωριστό κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου DSLAM ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
τύπου DSLAM για την εξυπηρέτηση των συνδεδεµένων DSLAMs.
Ο ΟΤΕ λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε η σύνδεση µεταξύ DSLAM και κόµβου
συγκέντρωσης να είναι επαρκής και να αποφεύγονται φαινόµενα συµφόρησης. Σε κάθε περίπτωση,
οι συνδροµητές των Τ.Π. απολαµβάνουν ποιότητα υπηρεσίας, σχετικά µε πιθανότητα εµφάνισης
φαινοµένων συµφόρησης τουλάχιστον ίδια µε αυτή που λαµβάνουν οι συνδροµητές του ΟΤΕ.

Βάσει του τοπικού χαρακτήρα των υπηρεσιών πρόσβασης τύπου DSLAM ο ΟΤΕ εγκαθιστά
κόµβους συγκέντρωσης σε (υπερκείµενα) Α/Κ, στα οποία συγκεντρώνεται η ευρυζωνική κίνηση
από ένα ή περισσότερα (οικεία) Α/Κ που διαθέτουν υποδοµή NGA. O ΟΤΕ ενηµερώνει τους Τ.Π.
για την ανωτέρω αντιστοίχιση των DSLAM µε τα οικεία – υπερκείµενα Α/Κ καθώς και για τα Α/Κ
που εξυπηρετεί κάθε κόµβο συγκέντρωσης, µέσω σχετικού Πίνακα ο οποίος αναρτάται στο Π.Σ.
ΟΤΕ και επικαιροποιείται στο πλαίσιο της ενηµέρωσης των Τ.Π. τουλάχιστον 4 µήνες πριν την
ενεργοποίηση νέων DSLAMs. Με την ενεργοποίηση νέων DSLAMs, ο ΟΤΕ ενηµερώνει τους Τ.Π.
µε τα VLAN IDs που χρησιµοποιούνται, ανά DSLAM (κωδικός DSLAM) και ανά κόµβο
συγκέντρωσης.

Το πλήθος των κόµβων συγκέντρωσης που εγκαθίστανται εξαρτάται από το πλήθος των καµπινών
που εξυπηρετούν καθώς τεχνικά είναι πεπερασµένος ο αριθµός DSLAMs που µπορεί να
διασυνδεθούν και να εξυπηρετηθούν από κάθε κόµβο συγκέντρωσης κόµβο. Προκειµένου ο Τ.Π.
να εξασφαλίσει την κάλυψη όλων των ενεργοποιηµένων DSLAMs ενός A/K, θα πρέπει να έχει
ξεχωριστό κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου DSLAM ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM µε κάθε κόµβο
συγκέντρωσης ξεχωριστά και για το σύνολο των ενεργοποιηµένων κόµβων συγκέντρωσης που
εξυπηρετούν το συγκεκριµένο Α/Κ. Εάν σε ένα (υπερκείµενο) Α/Κ υπάρχουν περισσότεροι του
ενός κόµβων συγκέντρωσης στους οποίους διασυνδέονται διακριτές γεωγραφικά περιοχές και
αντίστοιχες διακριτές οµάδες DSLAMs, θα είναι δυνατή η διασύνδεση µόνο µε τους κόµβους
συγκέντρωσης των περιοχών για τις οποίες ενδιαφέρεται ο Τ.Π..
Επιπλέον της 4µηνιαίας ενηµέρωσης ο ΟΤΕ ενηµερώνει τους Τ.Π. µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ,
τουλάχιστον ενάµιση µήνα πριν την ενεργοποίηση των νέων κόµβων συγκέντρωσης, ώστε να
υπάρχει χρονικά η δυνατότητα υποβολής αιτήµατος και υλοποίησης των κυκλωµάτων ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης νέων κόµβων συγκέντρωσης σε κάποιο υπερκείµενο Α/Κ, γίνεται
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ξεχωριστή ενηµέρωση για κάθε Τ.Π. ο οποίος είναι ήδη συνδεδεµένος στο εν λόγω υπερκείµενο
Α/Κ.
Στις περιπτώσεις που εγκαθίσταται νέος κόµβος συγκέντρωσης λόγω της ανάγκης να εξυπηρετηθεί
µεγαλύτερος αριθµός καµπινών, σε Α/Κ του οποίου τα DSLAMs προηγούµενα εξυπηρετούνταν
από άλλο κόµβο συγκέντρωσης σε υπερκείµενο Α/Κ, ο Τ.Π. έχει την δυνατότητα να υποβάλλει
αίτηµα διασύνδεσης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM µε το νέο κόµβο συγκέντρωσης εντός 4µήνου
από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης του. Μετά την πάροδο του 4µήνου ο ΟΤΕ θα εξυπηρετεί την
κίνηση των ανωτέρω DSLAMs αποκλειστικά µέσω του νέου κόµβου συγκέντρωσης.
Οποιαδήποτε µεταφορά κίνησης τελικών πελατών θα γίνεται σε µη ώρες αιχµής, δηλαδή σε µη
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

23.3.2. Λογικό Επίπεδο
Σε λογικό επίπεδο ο ΟΤΕ θα παρέχει 4 λογικά κυκλώµατα (VPI/VCI ή VLANs) στην πλευρά του
συνδροµητή. Η αριθµοδότησή τους καθώς και ενδεικτική χρήση τους φαίνεται παρακάτω:

23.3.2.1 VPI/VCI, VLAN Model: Προώθηση κίνησης από CPE προς DSLAM
To CPE προωθεί την κίνηση προς το DSLAM µε χρήση κατάλληλης ενθυλάκωσης.
Υποστηρίζονται 4 λογικά κυκλώµατα ανά συνδροµητή. Για πρόσβαση σε κάθε ένα από αυτά, το
CPE θα πρέπει να χρησιµοποιεί αντίστοιχες τιµές VP/VC ή VLAN στο uplink interface του προς το
DSLAM. Συγκεκριµένα:
•

VPΙ/VCΙ:8/35, VLAN 835: Πρόσβαση internet (ενδεικτικά για υπηρεσίες Internet έως
30/2,5 ή έως 50/5Mbps ή έως 100/10Mbps).

•

VPΙ/VCΙ:8/36, VLAN 836: Θα χρησιµοποιηθεί για υπηρεσίες IPTV.

•

VPΙ/VCΙ:8/37,VLAN 837: Ενδεικτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για υπηρεσίες VoIP.

•

VPΙ/VCΙ:8/38,VLAN 838: Ενδεικτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για υπηρεσίες διαχείρισης
CPE.

Οι παραπάνω τιµές θα πρέπει να είναι κοινές για όλα τα CPE της υπηρεσίας ανεξάρτητα από Τ.Π.
στον οποίο ανήκει ο συνδροµητής. Στις υπηρεσίες VPU / VPU light τύπου DSLAM θα παρέχονται
πάντα και τα 4 λογικά κυκλώµατα ανά συνδροµητική πόρτα και η κίνηση τους θα προωθείται προς
το δίκτυο του Παρόχου.
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Για την υποστήριξη των υπηρεσιών VPU / VPU Light (αφορά VDSL τύπου DSLAM), κατά τη
διάρκεια του µεταβατικού σταδίου λειτουργίας των CPE σε ADSL2+ για κάθε ένα από τα
παραπάνω λογικά κυκλώµατα υποστηρίζονται τα ακόλουθα:
•

VLAN 835: Πέρα από την υποστήριξη PTM, ενεργοποιείται για το κύκλωµα αυτό
δυνατότητα encapsulation σε ΑΤΜ (LLC bridge) για υποστήριξη DSL2+ CPEs (VPI / VCI
= 8/35).

•

VLAN 836: Πέρα από την υποστήριξη PTM, ενεργοποιείται για το κύκλωµα αυτό
δυνατότητα encapsulation σε ΑΤΜ (LLC bridge) για υποστήριξη DSL2+ CPEs (VPI / VCI
= 8/36).

•

∆εν υποστηρίζεται λειτουργία PPPoA ή IPoA στα CPE αφού όλα τα DSLAM της
υπηρεσίας είναι τεχνολογίας Ethernet.

Εξοπλισμός
Παρόχου
DSL2 Line

1G Uplink
DSLAM

xDSL_CPE
Πολλαπλά VLANs Υπηρεσιών 83x

DSLAM
L2 Προώθηση Κίνησης

Κύκλωμα
ΟΚΣΥΑ_DSLAM
BNG
802.1q Encapsulation
Χρήση ξεχωριστών VLAN tags ανά
(DSLAM, service) για κάθε πάροχο

Σχήµα 1: Τοπολογία VPU / VPU light

23.3.2.2 LAN Model: Προώθηση κίνησης από κόµβο συγκέντρωσης προς Τ.Π.
•

Μέσα από το κάθε κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM η κίνηση
εισέρχεται στο δίκτυο του Παρόχου κάνοντας χρήση 802.1q ενθυλάκωσης.

•

Αναλυτικότερα σε επίπεδο κόµβου συγκέντρωσης ισχύουν ανά εναλλακτικό Τ.Π. τα εξής:

•

Η συνδροµητική κίνηση στο κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου DSLAM ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου
DSLAM θα ενθυλακώνεται µε βάση το πρότυπο 802.1q µε ένα επίπεδο VLAN-tag και
εισέρχεται στο δίκτυο του Παρόχου.

•

Χρησιµοποιείται µοναδική τιµή VLAN-id ανά συνδυασµό (DSLAM, Υπηρεσίας). Ειδικά
για την υπηρεσία internet, γίνεται διαχωρισµός της κίνησης σε 2 ξεχωριστές τιµές VLANs
ανά DSLAM, για συνδροµητές µε φυσική πρόσβαση i) up to 2 Mbps, up to 4Mbps και up to
24Mbps και ii) up to 30Mbps, up to 50Mbps και up to 100Mbps αντίστοιχα.
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•

Οι τιµές VLAN-id ορίζονται από τον ΟΤΕ. Κατάλληλος πίνακας µε τις τιµές VLAN-id θα
κοινοποιείται στους Τ.Π. για κάθε κόµβο συγκέντρωσης της υπηρεσίας.

•

Όλα τα παραπάνω VLANs προωθούν µόνο unicast κίνηση. Για κίνηση multicast θα
οριστούν ξεχωριστά VLANs.

•

Από τον ΟΤΕ θα υποστηρίζεται µοναδικός τρόπος ενθυλάκωσης των δεδοµένων πάνω από
τα κυκλώµατα Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου DSLAM ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM κοινός για όλους
τους Τ.Π.. Για να υιοθετηθεί οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το
σύνολο των εναλλακτικών Τ.Π..

23.3.3. Μηχανισµοί QoS
Στα πλαίσια των υπηρεσιών VPU / VPU light υποστηρίζονται µηχανισµοί προτεραιοποίησης της
συνδροµητικής κίνησης σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Ορίζονται συνολικά 4 διαφορετικές κλάσεις για προτεραιοποίηση της κίνησης. Η συνδροµητική
κίνηση θα αντιστοιχίζεται σε κάθε µία από αυτές µε βάση την τιµή 802.1p. Η τιµή 802.1p θα έχει
ήδη τεθεί πριν η κίνηση εισέλθει στο δίκτυο του ΟΤΕ. Συγκεκριµένα ορίζονται:
•

Class_Control: 802.1p = 6,7

•

Class_High: 802.1p = 4,5

•

Class_Medium: 802.1p = 2,3

•

Best_Effort: υπόλοιπες τιµές

Επιγραµµατικά η προώθηση της κίνησης ανάλογα µε την κλάση στην οποία ανήκει θα γίνεται µε
βάση το παρακάτω σχήµα:

Up: Prioritization by DSLAM
Based on 802.1p

Up: BW reservation (ανά Κύκλωμα
ΟΚΣΥΑ_DSLAM)
Based on 802.1p

Up Marking: 802.1p markings
kept by DSLAM

Up Marking: 802.1p markings kept by BNG

Up: Prioritization by CPE
Up: 802.1p marking set by CPE
Εξοπλισμός
Παρόχου
DSL Line

1G U plink
DSLAM

Κύκλωμα
ΟΚΣΥΑ_DSLAM

xDSL_CPE
DSLAM
Down: Prioritization by DSLAM
Based on 802.1p
Down Marking: 802.1p markings
kept by DSLAM
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Down: BW reservation (αθροιστικά
για όλους τους παρόχους)
Based on 802.1p

Down: Prioritization by Provider
Down Marking: 802.1p markings set
set by provider

Down Marking: 802.1p markings
kept by BNG
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Downstream Traffic: Κύκλωµα ΟΚΣΥΑ_DSLAM (Εξοπλισµός Παρόχου / κόµβος
συγκέντρωσης)
Η προτεραιοποίηση της κίνησης γίνεται από τον Τ.Π..
Όταν η κίνηση εισέρχεται στο κόµβο συγκέντρωσης από τη πλευρά του Παρόχου γίνεται έλεγχος
του ρυθµού κίνησης για κάθε κλάση σύµφωνα µε τα παρακάτω:
•

Class_Management: Επιβεβαίωση ότι η κίνηση του συγκεκριµένου τύπου καταλαµβάνει
µέχρι και το 0,5% του εύρους ζώνης του uplink (policing)

•

Class_High: Επιβεβαίωση ότι η κίνηση του συγκεκριµένου τύπου καταλαµβάνει µέχρι και
το 4,5% του εύρους ζώνης του uplink (policing)

•

Class_Medium: Επιβεβαίωση ότι η κίνηση του συγκεκριµένου τύπου καταλαµβάνει µέχρι
και το 10% του εύρους ζώνης του uplink (policing)

Ο εξοπλισµός κόµβου συγκέντρωσης διατηρεί τα 802.1p markings της εισερχόµενης κίνησης σε
περίπτωση που δεν σηµειώνεται υπέρβαση στους παραπάνω ρυθµούς.
Downstream Traffic: Uplink DSLAM (κόµβος συγκέντρωσης / DSLAM)
Η υφιστάµενη χωρητικότητα των interface αυτών (1xGigE ανά DSLAM), αναµένεται να µπορεί να
καλύψει τις ανάγκες των συνδροµητών του χωρίς να παρουσιάζεται κάποια συµφόρηση. Ο ΟΤΕ
επιπλέον σκοπεύει να εφαρµόσει προτεραιοποίηση της κίνησης σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Για κάθε µία από τις επιµέρους κλάσεις, το σύνολο της κίνησης της υπηρεσίας θα προωθείται ως
εξής:
•

Class_Management: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 0,5% του εύρους ζώνης του uplink σε
συνθήκες συµφόρησης (bw allocation)

•

Class_High: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 4,5% του εύρους ζώνης του uplink σε συνθήκες
συµφόρησης (προώθηση κατά προτεραιότητα & policing)

•

Class_Medium: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 10% του εύρους ζώνης του uplink σε
συνθήκες συµφόρησης (bw allocation)

Ο κόµβος συγκέντρωσης θα διατηρεί τα 802.1p markings της κίνησης τα οποία θα προωθούνται
προς τα DSLAMs.

Downstream Traffic: xDSL Γραµµή (DSLAM / CPE)
Το κοµµάτι αυτό της διαδροµής είναι το πιο σηµαντικό από πλευράς QoS, αφού είναι το µόνο στο
οποίο αναµένεται να παρουσιαστεί συµφόρηση. Για να αντιµετωπιστεί το ενδεχόµενο αυτό τo
DSLAM, σε περίπτωση συµφόρησης στη συνδροµητική γραµµή, θα προωθεί την κίνηση η οποία
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κατευθύνεται στον συνδροµητή κατά προτεραιότητα, µε βάση το 802.1p marking των πακέτων. Το
DSLAM διατηρεί τα 802.1p markings της κίνησης.

Upstream traffic: xDSL Γραµµή (CPE / DSLAM)
H προτεραιοποίηση της κίνηση γίνεται στο CPE.

Upstream traffic: Uplink DSLAM (DSLAM / κόµβος συγκέντρωσης)
Ο ΟΤΕ σκοπεύει να εφαρµόσει προτεραιοποίηση κίνησης µε βάση τις εισερχόµενες τιµές 802.1p.

Upstream Traffic: Κύκλωµα ΟΚΣΥΑ_DSLAM (κόµβος συγκέντρωσης / Εξοπλισµός
Παρόχου)
Ο ΟΤΕ σκοπεύει να εφαρµόσει προτεραιοποίηση κίνησης µε βάση τις εισερχόµενες τιµές 802.1p
σύµφωνα µε τα παρακάτω:
•

Class_Control: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 0,5% του εύρους ζώνης του uplink σε
συνθήκες συµφόρησης (bw allocation)

•

Class_High: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 4,5% του εύρους ζώνης του uplink σε συνθήκες
συµφόρησης (προώθηση κατά προτεραιότητα & policing)

•

Class_Medium: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 10% του εύρους ζώνης του uplink σε
συνθήκες συµφόρησης (bw allocation)

Ο κόµβος συγκέντρωσης θα διατηρεί τα 802.1p markings της κίνησης.

23.3.4. Πληροφορίες Συνδροµητικού βρόχου
Μέσω του Π.Σ ΟΤΕ, ο ΟΤΕ θα παρέχει στους Τ.Π. πληροφορίες που αφορούν το δίκτυο για κάθε
ενεργή σύνδεση VPU / VPU Light και ειδικότερα τα στοιχεία:
•

DSLAM type

•

DLSAM code

•

DSLAM slot

•

DSLAM port

Τα παραπάνω στοιχεία θα ενηµερώνονται στο Π/Σ µέσω νέων πεδίων αµέσως µετά το στάδιο της
επιλεξιµότητας και πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής µιας σύνδεσης VPU / VPU Light και θα
επικαιροποιούνται κάθε φορά που πραγµατοποιείται αλλαγή σε κάποιο από αυτά (π.χ. στο πλαίσιο
βλαβοδιαχείρισης). Η παραπάνω ενηµέρωση θα υποστηρίζεται και µέσω τεχνολογίας API.
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Για κάθε ένα από τα λογικά κυκλώµατα τα οποία υλοποιούνται για την υπηρεσία VPU / VPU
Light, θα ενεργοποιούνται οι µηχανισµοί DHCP Option 82 & PPPoE intermediate agent.
Συγκεκριµένα το DSLAM θα προσθέτει τις πληροφορίες δικτύου στο αντίστοιχο πεδίο "Circuit-id".
Για κάθε τύπο DSLAM ο οποίος συµµετέχει στις υπηρεσίες VPU / VPU light θα παρέχεται η
µορφή της πληροφορίας αυτής από τον ΟΤΕ.
Σε περίπτωση αλλαγής της µορφής της πληροφορίας, ο ΟΤΕ ενηµερώνει σε εύλογο χρόνο και σε
κάθε περίπτωση πριν την αρχική ενεργοποίηση νέου τύπου DSLAM, στο πλαίσιο έγκαιρης και
κατάλληλης προετοιµασίας των συστηµάτων των Τ.Π..

23.3.4.1 Πληροφορίες δικτύου: Huawei DSLAMs
Ενδεικτικά, για τα DSLAM τύπου HUAWEI η µορφή του πεδίου Circuit-ID είναι η ακόλουθη για
την περίπτωση VDSL:
Circuit-ID:
<AREA_NAME>_<DSLAM_TYPE>_<DSLAM_CODE> <encapsulation> <Frame>
/<Slot> /<Subslot>/<Port>:<Service> <Επιπλέον Πληροφορία>
Π.χ. Circuit ID: ATTIC_KALLITHEA_D_HUA_12667 eth 0/1/0/24:836.
AREA_NAME: ATTIC_KALLITHEA
DSLAM_TYPE: D_HUA
DSLAM_CODE: 12667 (Μοναδικός αριθµός ταυτοποίησης DSLAM)
ENCAPSULATION_TYPE: eth (eth|atm)
FRAME: 0 (Αριθµός πλαισίου)
SLOT: 9 (Αριθµός ταυτοποίησης slot)
SUBSLOT: 0 (Αριθµός ταυτοποίησης subslot)
PORT: 11 (Αριθµός ταυτοποίησης συνδροµητικής πόρτας)
Service: 836 (Λογικό κύκλωµα πελάτη)

•

Τα παραπάνω πεδία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ταυτοποίηση της συνδροµητικής
πόρτας. Μπορεί να ακολουθείται από επιπλέον πληροφορία όπως ταχύτητα συγχρονισµού.

•

Η παραπάνω σύνταξη αφορά DSLAM του κατασκευαστή Huawei. Αντίστοιχη περιγραφή
θα παρέχεται για τυχόν νέους τύπους DSLAM οι οποίοι θα εντάσσονται στο δίκτυο του
OTE. Το πεδίο <DSLAM_TYPE> µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αναγνωριστεί ο τύπος
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του DSLAM. Σε περίπτωση προσθήκης νέων τύπων DSLAM θα υπάρχει ενηµέρωση για
την µορφή της πληροφορίας συνδροµητικού βρόχου.
•

Το µήκος της πληροφορίας δικτύου µπορεί να υπερβαίνει τους 64 χαρακτήρες.
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23.3.5. Multicast / IPTV
Σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους κάθε µία από τις επιµέρους υπηρεσίες VPU / VPU
light κάνει χρήση ξεχωριστών VPI/VCI,VLANs. To ίδιο ισχύει και για υπηρεσίες τύπου IPTV όπου
το VPI,VCI:8/36 ή VLAN 836 στην πλευρά του συνδροµητή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
προώθηση unicast IPTV traffic (π.χ. Video on demand) από το δίκτυο του Παρόχου.
Εφόσον ζητηθεί, ο ΟΤΕ µπορεί επιπλέον να υποστηρίξει στα πλαίσια υπηρεσίας τύπου IPTV και
µηχανισµούς προώθησης multicast streams προς συνδροµητές Τ.Π.. Στην περίπτωση αυτή το
ζητούµενο από µία υπηρεσία multicast IPTV είναι η προώθηση stream προς τους συνδροµητές,
σύµφωνα µε την IGMP σηµατοδοσία. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνει αποδοτικότερη χρήση του
bandwidth στο δίκτυο της υπηρεσίας VPU / VPU light.
Απαραίτητο για την παραπάνω λειτουργία είναι τα στοιχεία δικτύου τα οποία συµµετέχουν στην
υπηρεσία VPU / VPU light, να µην περιορίζονται απλά σε ρόλο L2. Θα πρέπει συγκεκριµένα να
είναι σε θέση να ερµηνεύουν την IGMP σηµατοδοσία του συνδροµητή ώστε να προωθούν τα
multicast streams στους αντίστοιχους συνδροµητές µε βάση αυτήν.
Η ανάγκη αυτή θα ικανοποιείται σύµφωνα µε τα παρακάτω:

Configuration σε κόµβο συγκέντρωσης (ανά Τ.Π.)
Ο κάθε κόµβος συγκέντρωσης κόµβος λαµβάνει όλα τα multicast streams από την µεριά του
Παρόχου και είναι επιφορτισµένος να κάνει το replication αυτών προς τα DSLAMs των υπηρεσιών
VPU / VPU light. Για το λόγο αυτό δηµιουργείται ένα ξεχωριστό multicast L3 VPN για κάθε Τ.Π..
Ο κόµβος συγκέντρωσης κάνοντας χρήση L3 multicast routing θα προωθεί την κίνηση από το
δίκτυο του Παρόχου προς κάθε ένα από τα DSLAMs σύµφωνα µε τις ανάγκες των συνδροµητών.
Αναλυτικότερα για κάθε κύκλωµα ΟΚΣΥΑ_DSLAM το οποίο συνδέει κόµβο συγκέντρωσης µε
δίκτυο Παρόχου ισχύουν τα παρακάτω:
•

Στην µεριά του κυκλώµατος ΟΚΣΥΑ_DSLAM θα οριστεί µοναδικό VLAN, ειδικά για
µεταφορά multicast κίνησης από τον Τ.Π. προς το δίκτυο ΟΤΕ (πέρα από τα VLANs που
έχουν αναφερθεί µέχρι στιγµής). Ο κόµβος συγκέντρωσης θα κάνει L3 τερµατισµό του
αντίστοιχου 802.1q subinterface και θα προωθεί την κίνηση προς τα DSLAMs κάνοντας
χρήση multicast routing.

•

Το IP addressing για το subinterface αυτό θα ορίζεται από τον OTE.

•

Η τιµή VLAN-Id για το subinterface αυτό θα ορίζεται από τον OTE.
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•

∆εν υπάρχει multicast signaling µεταξύ Παρόχου και κόµβου συγκέντρωσης. Το σύνολο
των καναλιών πρέπει να προωθείται από τον Τ.Π. προς κάθε κόµβο συγκέντρωσης της
υπηρεσίας.

•

Τα multicast groups & τα sources θα έχουν συµφωνηθεί µε τον ΟΤΕ.

•

Για διευκόλυνση της βλαβοδιαχείρισης θα δίνεται από τον κάθε Τ.Π. λίστα µε τα ονόµατα
των καναλιών που αντιστοιχούν στο κάθε stream.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω για την υλοποίηση υπηρεσίας IPTV ορίζονται 2 τρόποι για την
προώθηση της κίνησης. H unicast κίνηση προωθείται µε χρήση L2 µηχανισµών, πάνω από τα
VLANs που έχουν ήδη οριστεί για την υπηρεσία VPU / VPU light στις προηγούµενες
παραγράφους. Η multicast κίνηση προωθείται από τον ΚΌΜΒΟΣ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗΣ προς τα
DSLAMs µε µηχανισµούς L3 πάνω από ξεχωριστό multicast VLAN.
Configuration στην πλευρά συνδροµητή (κοινό για κάθε Τ.Π.):
Στην πλευρά του τερµατικού εξοπλισµού πελάτη ισχύουν τα εξής για την multicast IPTV υπηρεσία:
•

Ο τερµατικός εξοπλισµός (CPE ή STB) θα πρέπει να υποστηρίζει IGMPv2 για την multicast
σηµατοδοσία. Κάνοντας χρήση αυτής, ο συνδροµητής θα µπορεί να επιλέξει το κανάλι που
τον ενδιαφέρει.

•

Η IGMPv2 σηµατοδοσία πρέπει να προωθείται προς το DSLAM µέσω του λογικού
κυκλώµατος - VPΙ/VCΙ:8/36 ή VLAN 836 κάνοντας χρήση IPoE.

•

Τόσο η multicast όσο και η unicast IPTV κίνηση προωθείται από το DSLAM προς τον
συνδροµητή µέσα από το VPΙ/VCΙ:8/36, VLAN 836 κάνοντας χρήση IPoE.

•

∆εν υποστηρίζεται κάποιος µηχανισµός περιορισµού των καναλιών ανά συνδροµητή σε
επίπεδο δικτύου. Οποιοσδήποτε περιορισµός είναι σκόπιµο να εφαρµοστεί αναφορικά µε
την multicast IPTV κίνηση (π.χ. µέγιστος αριθµός καναλιών ανά συνδροµητή) θα πρέπει να
ελέγχεται από την πλατφόρµα IPTV του κάθε Παρόχου.

•

Επειδή τα DSLAM της υπηρεσίας VPU / VPU light έχουν πεπερασµένη χωρητικότητα σε
multicast groups, ο συνολικός αριθµός καναλιών που µπορούν να εξυπηρετηθούν ορίζεται
για λόγους οµοιόµορφης διάθεσης της υπηρεσίας IPTV από τύπο DSLAM µε τη µικρότερη
χωρητικότητα. Η χωρητικότητα αυτή θα διανέµεται από τον ΟΤΕ στους Τ.Π. σε δέσµες των
32 multicast groups, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, µέχρι να εξαντληθεί. Οι ανάγκες των
Τ.Π. θα πρέπει να είναι εύλογες και επαρκώς τεκµηριωµένες ώστε να ικανοποιηθούν από
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τον ΟΤΕ όλοι οι Τ.Π., µε τον βέλτιστο τρόπο και χωρίς αδικαιολόγητη σπατάλη multicast
groups.
•

Οι αλλαγές που αναφέρονται παραπάνω και κατά κύριο λόγο για το configuration του IPTV
παραθέτονται µε επιφύλαξη αφού θα απαιτήσουν εκτεταµένες δοκιµές καθώς και έχουν
σηµαντική εξάρτηση από τον τερµατικό εξοπλισµό του πελάτη
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ PROFILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ IPTV

23.4.

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
Η υπηρεσία IPTV στην πλευρά του ΟΤΕ θα παρέχεται µέσω διαφορετικού προφίλ στο δίκτυο
πρόσβασης, το οποίο θα ενεργοποιεί την δυνατότητα multicast για το συγκεκριµένο VLAN. Το
προφίλ αυτό θα παρέχεται σε κάθε υπηρεσία VPU /VPU Light ανεξάρτητα από το ρυθµό καθόδου
εφ’ όσον είναι τεχνικά εφικτό. Ο Πάροχος µπορεί να επιλέγει το προφίλ που απαιτείται, ώστε να
παρέχει ή να καταργεί την υπηρεσία IPTV στους συνδροµητές του, µε την αντίστοιχη εφάπαξ
χρέωση. Ειδικότερα θα παρέχονται οι κάτωθι δυνατότητες από το αρχικό αίτηµα:
•

Κατάθεση αίτησης µε συγκεκριµένη παράµετρο, η οποία θα ενεργοποιεί από την αρχή το
IPTV profile αντί του default profile, ώστε ο συνδροµητής να λαµβάνει υπηρεσία άµεσα.

•

Κατάθεση αίτησης εκ των υστέρων, για τροποποίηση profile default σε IPTV

•

Κατάθεση αίτησης εκ των υστέρων, για επαναφορά profile IPTV σε default

Η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να υποστηρίζεται και µέσω API.
Στη περίπτωση της εκ των υστέρων κατάθεσης το αίτηµα αλλαγής του profile υποβάλλεται στο
WCRM και ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο εργάσιµων ηµερών (2 ΕΗ) από την
ηµεροµηνία υποβολής, µε την ολοκλήρωση του οποίου ο Πάροχος χρεώνεται µε το εφάπαξ τέλος
αλλαγής profile, σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο.
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον παραπάνω χρόνο ολοκλήρωσης αλλαγής profile, για κάθε
εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης, θα καταπίπτει µετά από αίτηση του Παρόχυ σε βάρος του ΟΤΕ
και υπέρ του Παρόχου ποινική ρήτρα η οποία θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε τον
παρακάτω Πίνακα:
Ποινική Ρήτρα
Το 3% του εφάπαξ τέλους αλλαγής
profile για κάθε ΕΗ καθυστέρησης
Σε περίπτωση αλλαγής ορίου κατά τη διαδικασία βλαβοδιαχείρισης, θα ενεργοποιείται στον
συνδροµητή το profile το οποίο είχε στο προηγούµενο όριο, χωρίς την ανάγκη πρόσθετης αίτησης.
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23.5.

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ VPU ΚΑΙ VPU LIGHT

Στο χώρο του Τελικού Χρήστη εγκαθίσταται ένα modem είτε ADSL2+ (όχι ADSL ή ADSL2)
είτε VDSL2 µε ευθύνη του Παρόχου.
Ο τερµατικός εξοπλισµός που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη από τον Τ.Π. ή τρίτο πρέπει να
είναι εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε ειδικά πρότυπα (standards) που αναφέρονται στην επόµενη
παράγραφο.
Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για την καταλληλότητα, τη συµβατότητα και τη
διαλειτουργικότητα µε το δίκτυο ΟΤΕ και την εν γένει οµαλή λειτουργία του τερµατικού
εξοπλισµού. Επιπρόσθετα ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρονικό διάστηµα διακοπής
οποιασδήποτε υπηρεσίας ή βλάβης στην υπηρεσία VPU / VPU light, λόγω εσφαλµένης
εγκατάστασης ή ρύθµισης του τερµατικού εξοπλισµού από τον Τ.Π. ή τρίτο.
∆εδοµένου ότι η χρήση µη συµβατού τερµατικού εξοπλισµού δύναται να επηρεάζει δυσµενώς
την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών σε άλλους χρήστες ο ΟΤΕ λαµβάνει προληπτικά µέτρα
για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων αυτών. Οι Τ.Π. οφείλουν να λαµβάνουν κάθε δυνατό µέτρο
και να ενηµερώνουν τους τελικούς χρήστες ώστε να χρησιµοποιούν συµβατό εξοπλισµό.
Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει µέσω των συστηµάτων εποπτείας δικτύου ότι
ένας Τελικός Χρήστης έχει µη συµβατό εξοπλισµό τότε δύναται, χωρίς άλλη ενηµέρωση, να
υποβαθµίζει ή/και να διακόπτει την υπηρεσία του Τελικού Χρήστη µέχρι αυτός να αντικαταστήσει
τον εξοπλισµό µε άλλον συµβατό. Σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης λόγω µη συµβατού
εξοπλισµού θα κλείνει µε υπαιτιότητα του Τ.Π..

23.5.1. Πρότυπα Τερµατικού Εξοπλισµού
Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση του τερµατικού εξοπλισµού του πελάτη µε το
∆ίκτυο DSL του ΟΤΕ, οι οποίες όµως από µόνες τους δεν εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα,
είναι :
ITU G.992.5 Annex A για σύνδεση του ADSL2+ modem πάνω από γραµµή POTS ή
Annex Β για σύνδεση του ADSL2+ modem πάνω από γραµµή ISDN).
Για την περίπτωση των VDSL2 DSLAMs (υπηρεσίες 30 & 50 Μbps) οι ελάχιστες
τεχνικές απαιτήσεις είναι συµµόρφωση µε ITU G.993.2 Annex B. και συγκεκριµένα
998ADE17-M2X-B.
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Για τις περιπτώσεις που ο ΟΤΕ εφαρµόζει µηχανισµό Vectoring, ο τερµατικός
εξοπλισµός του πελάτη πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
1. Vectoring µε Bonding
2. "Self-FEXT cancellation (vectoring) for use with VDSL2 transceivers", όπως
περιγράφεται στο ITU-T G.993.5
3. Συµβατότητα µε VDSL2 και VDSL2 vectoring mode (όπως ορίζονται στα
G.993.2 και G.993.5)
4. Ειδικά για την περίπτωση Vectoring και AnnexQ η συσκευή πρέπει να
συνεργάζεται πλήρως µε τους ακόλουθους τύπους MSAN:
- Huawei VCMM (vect), VCPM (vect), SDMM (vect + AnnexQ) και SDPM
(vect + AnnexQ)
- Nokia NDLT-G (vect), NDLT-F (vect) και NDLT-J (vect + AnnexQ)
Για τις περιπτώσεις που ο ΟΤΕ εφαρµόζει µηχανισµό Super Vectoring, ο τερµατικός
εξοπλισµός του πελάτη πρέπει κατ’ ελάχιστον:
1. Να υποστηρίζει 35b VDSL2 profile
2. Να υποστηρίζει VDSL2 AnnexQ όπως ορίζεται στο ITU G-993.2
3. Να υποστηρίζει αµφίδροµο δικτυακό ρυθµό µετάδοσης 300 Mbps κατ’
ελάχιστον όταν λειτουργεί σε 35b (στην µικρότερη απόσταση). Επίσης, η
συσκευή πρέπει να υποστηρίζει band plan 998ADE35 υλοποιηµένο σύµφωνα µε
το ITU-T Recommendation G.993.2 Annex B.

23.5.2. Παράµετροι Εγκατάστασης DSL modem
23.5.2.1 Υπηρεσία VPU / VPU light τύπου DSLAM (ADSL ταχύτητες)
Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει µε το δίκτυο
του ISP και να επιτύχει ρυθµούς σύνδεσης ADSL2 - 2, 4 & 24Mbps είναι απαραίτητο να τεθούν,
στο modem, τιµές σε ορισµένες παραµέτρους εγκατάστασης.
Ακολούθως, δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετροι αυτοί κατά την σύνδεση του ADSL2+
modem στο δίκτυο του ΟΤΕ.
Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις οδηγίες
εγκατάστασης του ADSL2+ modem.
Ρύθµιση της παραµέτρου ADSL MODE
o H παράµετρος ADSL MODE τίθεται: ITU G.992.5 (ADSL2+).
Ρύθµιση των παραµέτρων VPI και VCI
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o Η παράµετρος VPI τίθεται: 8. Η παράµετρος VCI τίθεται: 35. Αντίστοιχα για τις
υπόλοιπες υπηρεσίες θα ορίζονται τα λογικά κυκλώµατα VPI:8 / VCI:36, 37, 38
Ρύθµιση της παραµέτρου ATM Quality of Service (ATM QOS)
Ρύθµιση της παραµέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
o H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ τίθεται: PPPoE
Ρύθµιση της παραµέτρου ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION
o H παράµετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION τίθεται: PPPoE LLC/SNAP
23.5.3. Παράµετροι Εγκατάστασης VDSL2 modem
23.5.3.1 Υπηρεσία VPU / VPU light τύπου DSLAM (ταχύτητες VDSL)
Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει µε το δίκτυο
του ISP και να επιτύχει ρυθµούς σύνδεσης VDSL2 – έως 30, έως 50Mbps & έως 100Mbps είναι
απαραίτητο να τεθούν, στο modem, τιµές σε ορισµένες παραµέτρους εγκατάστασης.
Ακολούθως, δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετροι αυτοί κατά την σύνδεση του VDSL2
modem στο δίκτυο του ΟΤΕ.
Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις οδηγίες
εγκατάστασης του εκάστοτε VDSL2 modem.
Τιµές παραµέτρων εγκατάστασης του VDSL2 modem για ταχύτητες πρόσβασης έως
30/50/100Mbps, όταν η επικοινωνία του χρήστη µε το BBRAS γίνεται µόνο µε χρήση του
πρωτοκόλλου PPPoE.
1. Ρύθµιση της παραµέτρου VDSL2 MODE
a. H παράµετρος DSL MODE τίθεται η κατάλληλη τιµή για υποστήριξη VDSL2
ταχυτήτων: ITUG 993.2. Συγκεκριµένα, Profile 17a, Bandplan:
998ADE17−M2x−B (Β8−12)
2. Ρύθµιση xDSL transfer mode: PTM (όχι ΑΤΜ)
3. H παράµετρος User_VLAN για το WAN interface: 835. Αντίστοιχα για τις υπόλοιπες
υπηρεσίες θα ορίζονται τα VLANs 836, 837, 838
Εγκατάσταση modem σε γραµµές PSTN & ISDN
Επισηµαίνεται ότι για την εγκατάσταση σε γραµµές VPU µε τηλεφωνία από τον ΠΑΡΟΧΟ
τεχνολογίας PSTN/ISDN θα πρέπει να χρησιµοποιείται αντίστοιχος PSTN/ISDN κεντρικός splitter
στην πλευρά του συνδροµητή. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα πρέπει να γνωστοποιεί στον ΟΤΕ τον τύπο
τηλεφωνίας του πελάτη.

Backwards Compatibility µε ADSL2+
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Σε περίπτωση που ένας τελικός πελάτης προσωρινά χρησιµοποιεί το ADSL2+ modem του, ισχύει η
παραµετροποίηση της σηµερινής υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. (VPI/VCI 8/35, λειτουργία µε PPPoE).
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23.6.

∆ελτίο συνδιαστικής επίσκεψης VPU/VPU light∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ VPU/VPU Light
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23.7.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ VPU / VPU LIGHT

Ο ΟΤΕ θα δηµοσιοποιεί στο Π.Σ. ΟΤΕ ανά τρίµηνο τους ακόλουθους δείκτες αποδοτικότητας:

− Αριθµός αιτούµενων VPU / VPU LIGHT ανά Τ.Π., ανά µήνα.
− Αριθµός VPU / VPU LIGHT που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα ανά Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση.
− Παραδόσεις VPU / VPU LIGHT, ανά ΑΚ και ανά ηµέρα.
− Μέσο χρόνο παράδοσης VPU / VPU LIGHT ανά Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση.
− Μέσο χρόνο µετάβασης από VPU / VPU LIGHT εναλλακτικού παρόχου σε σύνδεση ΟΤΕ ανά
Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση.
− Αριθµός απορριφθέντων αιτήσεων VPU / VPU LIGHT, ανά αιτιολογία της απόρριψής τους ανά
Τ.Π., σε τριµηνιαία βάση.
− Αριθµός VPU / VPU LIGHT ανά Τ.Π. και ανά Α/Κ.
− Αριθµός καταργηθέντων VPU / VPU LIGHT ανά Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση.
− Αριθµός αναφερόµενων βλαβών VPU / VPU LIGHT, ανά υπηρεσία φωνητική ή ευρυζωνική, ανά
Τ.Π.
− Αριθµός βλαβών VPU / VPU LIGHT που αποκαταστάθηκαν εντός του χρονοδιαγράµµατος που
προβλέπεται στο συµφωνηµένο SLA, ανά Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση.
− Αριθµός βλαβών VPU / VPU LIGHT που αποκαταστάθηκαν εκτός του χρονοδιαγράµµατος που
προβλέπεται στο συµφωνηµένο SLA, ανά υπαιτιότητα (Τ.Π. ή ΟΤΕ) και ανά Τ.Π., σε τριµηνιαία
βάση.
− Μέσος αριθµός εργασίµων ηµερών καθυστέρησης για την άρση βλάβης VPU / VPU LIGHT ανά
Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση.
− Μέσος αριθµός ηµερολογιακών ηµερών καθυστέρησης για την άρση βλάβης VPU / VPU LIGHT
ανά Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση.
− Αριθµός βλαβών VPU / VPU LIGHT για τις οποίες πραγµατοποιήθηκε συνδυαστικό ραντεβού
ανά Τ.Π. σε τριµηνιαία βάση.
− Μέσος χρόνος αποκατάστασης βλάβης VPU / VPU LIGHT όταν αυτή αφορά βλάβη τηλεφωνίας
(κλείνει µε βλάβη τηλεφωνίας), ανά ΤΠ και συνολικά.
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23.8.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Κ.Σ.Υ.Α ΚΑΙ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

Προκειµένου ο Τ.Π. να προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης ή / και µεταφοράς κίνησης από και
προς το δίκτυό του σε Τελικούς Χρήστες, δικούς του, ή άλλου Παρόχου που εξυπηρετούνται από
τα DSLAMs τα οποία συνδέονται σε έναν ή περισσότερους Κόµβους Συγκέντρωσης, οι οποίοιείναι
εγκατεστηµένα στο Α/Κ ΟΤΕ,, πρέπει να συνδέσει το δίκτυό του µε το συγκεκριµένο Α/Κ, δηλαδή
να λάβει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. DSLAM.
H υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM παρέχεται µόνο:
στα Α/Κ στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την έννοια του τεχνικά εφικτού κατ’ εύλογα
αντικειµενική κρίση) να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαίσια των υποχρεώσεων του στην αγορά
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, όπως εκάστοτε ισχύουν, ή
σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισµού DSLAM σε υπαίθρια καµπίνα του ΟΤΕ.
Στις περιπτώσεις αυτές, η κίνηση παραδίδεται στον Τ.Π. στον κόµβο συγκέντρωσης που
βρίσκεται στο συγκεκριµένο Α/Κ του ΟΤΕ. Τα Α/Κ στα οποία παρέχεται η υπηρεσία,
ανακοινώνονται στο Πληροφοριακό Σύστηµα W-CRM του ΟΤΕ.
Η Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης αποτελεί κύκλωµα αποκλειστικής
χωρητικότητας, το ένα άκρο του οποίου βρίσκεται στο χώρο Φ.Σ. και το άλλο άκρο στο χώρο
πολυπλεξίας του ίδιου σηµείου παρουσίας του ΟΤΕ.
23.8.1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τ.Π. τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
πρόσβασης τύπου Γ, στα σηµεία όπου έχει υποχρέωση διάθεσης, κατ’ επιλογή του Τ.Π., ως αυτή
εµφαίνεται στη σχετική αίτησή του. Συνδυασµός υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Γ και
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πρόσβασης τύπου Γ είναι δυνατός, µε την επιφύλαξη της ενότητας 23.8.2 της
παρούσας Προσφοράς.
Πιο συγκεκριµένα από τον ΟΤΕ διατίθενται οι παρακάτω υπηρεσίες:
Υπηρεσία
Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-DSLAM-ΤΟΠ]
Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ]
Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ]
Σ.Υ.ΜΕ.Φ.Σ. [DSLAM]
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23.8.1.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.- Πρόσβαση Τύπου Γ
Οι υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ αφορούν στις περιπτώσεις όπου ο Τ.Π.
προκειµένου να προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης και µεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυό
του σε Τελικούς Χρήστες, επιλέγει να συνδέσει το δίκτυό του µε τον κόµβο συγκέντρωσης του
Α/Κ στο οποίο υπάγονται τα DSLAMs, όπου είναι συνδεδεµένοι οι Τελικοί Χρήστες.Ο Τ.Π.
συνδέεται µε φυσική διεπαφή Gigabit Ethernet. Σε κάθε Τ.Π. παρέχεται λογική διασύνδεση
(VLAN) χωρίς τη χρήση πρωτοκόλλου L2TP, ενώ η ταχύτητα πρόσβασής του θα καθορίζεται
κατά περίπτωση µε εφαρµογή C.A.R. (Committed Access Rate) και θα λαµβάνει υπόψη τις
εκάστοτε τεχνικές ιδιαιτερότητες όπως τον πιθανό διαφορετικό τρόπο φυσικής διασύνδεσης των
DSLAM (οπτική ίνα ή ζεύγη χαλκού), καθώς και τους πιθανούς συνδυασµούς διαφορετικών
διασυνδέσεων, στις περιπτώσεις που διασυνδέονται περισσότερα του ενός DSLAM ανά Α/Κ ΟΤΕ.
∆ιαγράµµατα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ καθώς και της
υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ, παρουσιάζονται στην της παρούσας Προσφοράς. Η Ο.Κ.ΣΥ.Α.
τύπου Γ διατίθεται στις παρακάτω κατηγορίες:
•

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-DSLAM-ΤΟΠ]

•

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ -DSLAM-ΤΟΠ]

•

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ]
23.8.1.1.1. Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ: Ολοκληρωµένη Τοπική Σύνδεση στο
δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Γ µε χρήση κυκλώµατος ΟΤΕ

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ, αφορά τοπική διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την
κίνηση των Τελικών Χρηστών ενός Τ.Π. από ένα ή περισσότερα DSLAMs (που ανήκουν στο
συγκεκριµένο Α/Κ) σε ένα «τοπικό» κύκλωµα, το οποίο παραδίδεται από τον ΟΤΕ στο χώρο του
Τ.Π. εντός των γεωγραφικών ορίων του συγκεκριµένου Α/Κ, µε ταυτόχρονη παροχή του
απαραίτητου τερµατικού εξοπλισµού. ∆ιάγραµµα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσίας
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ παρουσιάζεται στο διάγραµµα της §23.8.9.1 της παρούσας Προσφοράς.

23.8.1.1.2. Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ: Ολοκληρωµένη Τοπική Σύνδεση στο
δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Γ µε χρήση ίδιων µέσων (αυτό-παροχή)
Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, αφορά τοπική διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την
κίνηση των Τελικών Χρηστών ενός Τ.Π. από ένα ή περισσότερα DSLAMs (που ανήκουν στο
συγκεκριµένο Α/Κ) σε ένα «τοπικό» κύκλωµα, το οποίο παραδίδεται µέσω οπτικής ίνας σε
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Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ) έξω από το κτίριο του ΟΤΕ. Ο Τ.Π. χρησιµοποιεί ίδια µέσα
(Καλώδιο Οπτικών Ινών (ΚΟΙ), τερµατικό εξοπλισµό, κλπ.) µεταξύ του ΦΥΠ και του χώρου του,
όπου είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός του. ∆ιάγραµµα της αρχιτεκτονικής δικτύου της
υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ παρουσιάζεται στο διάγραµµα της §23.8.9.2 της παρούσας
Προσφοράς.

23.8.1.1.3. Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ: Ολοκληρωµένη Τοπική Σύνδεση στο
δίκτυο DSL πρόσβασης τύπου Γ σε εγκαταστάσεις Παρόχου που
χρησιµοποιεί για υπηρεσίες Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης για ΤοΒ σε
Α/Κ µε λιγότερους από 5.000 συνδροµητές
Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ, αφορά τοπική διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση
των Τελικών Χρηστών ενός Τ.Π. από ένα ή περισσότερα DSLAMs (που ανήκουν στο
συγκεκριµένο Α/Κ) σε ένα «τοπικό» κύκλωµα, το οποίο παραδίδεται µέσω οπτικής ίνας στις
εγκαταστάσεις του Παρόχου που χρησιµοποιεί για υπηρεσίες Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης
για ΤοΒ σε Α/Κ µε λιγότερους από 5.000 συνδροµητές.
Η εν λόγω οπτική ίνα, διέρχεται:
•

για το τµήµα από το Α/Κ µέχρι το ΦΥΤΠ, µέσω της υφιστάµενης υποδοµής σωλήνωσης του

ΟΤΕ, όπου υφίσταται και
•

για το τµήµα από το ΦΥΤΠ µέχρι τις εγκαταστάσεις Παρόχου που χρησιµοποιεί για

υπηρεσίες ΑΣ για ΤοΒ σε Α/Κ µε λιγότερους από 5.000 συνδροµητές, µέσω της υποδοµής
σωλήνωσης του Παρόχου, όπου υφίσταται.
Σε περίπτωση µη διαθέσιµης ελεύθερης σωλήνωσης από το ΑΚ του ΟΤΕ µέχρι τις εγκαταστάσεις
του Τ.Π., θα κατασκευάζεται από τον ΟΤΕ µε την σύµφωνη γνώµη του Παρόχου νέα σωλήνωση
στο πλαίσιο Ειδικού Έργου και θα χρεώνεται απολογιστικά στον Πάροχο.
Η υπηρεσία παραδίδεται σε οπτικό κατανεµητή (ODF) στις εγκαταστάσεις Παρόχου που
χρησιµοποιεί για υπηρεσίες ΑΣ σε Α/Κ µε λιγότερους από 5.000 συνδροµητές για ΤοΒ, χωρίς
χρήση εξοπλισµού NTE, µε κλιµάκωση ταχυτήτων και µε οπτικό i/f στον κόµβο συγκέντρωσης
1G (ή 10G όπου διατίθεται).
∆ιάγραµµα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ παρουσιάζεται στο
διάγραµµα της §23.8.9.5 της παρούσας Προσφοράς.
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23.8.1.1.4. ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM: Τοπική Σύνδεση Μετάδασης Φυσικής
Συνεγκατάστασης πρόσβασης τύπου Γ
Η υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, αφορά τοπική διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των
Τελικών Χρηστών ενός Τ.Π. από ένα ή περισσότερα DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριµένο
Α/Κ) σε ένα «τοπικό» κύκλωµα, το οποίο παραδίδεται, µέσω οπτικής ίνας, στον οπτικό
κατανεµητή στην αίθουσα Φυσικής Συνεγκατάστασης. Ο Τ.Π. χρησιµοποιεί ίδια µέσα (Καλώδιο
Οπτικών Ινών (ΚΟΙ), τερµατικό εξοπλισµό, κλπ.) µεταξύ του οπτικού κατανεµητή και του
ικριώµατος όπου είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός του.

23.8.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΚΑΙ
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
1. Η πρόσβαση τύπου Γ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ ή
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM) παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•

στα Α/Κ στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την έννοια του τεχνικά εφικτού κατ’
εύλογα αντικειµενική κρίση) να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαίσια των
υποχρεώσεών του στην αγορά Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ΑΠΤοΒ, όπως εκάστοτε ισχύουν, ή

•

σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισµού DSLAM σε υπαίθρια καµπίνα του ΟΤΕ

2. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει την υπαγωγή των υφιστάµενων ή/και νέων
DSLAMs στους κόµβους συγκέντρωσης των ΣΠ κόµβων συγκέντρωσης,
ενηµερώνοντας εγγράφως τον Τ.Π. για τις µεταβολές αυτές τουλάχιστον 2 µήνες πριν
από την ενεργοποίηση των νέων συνδέσεων µεταξύ των DSLAMs και των κόµβων
συγκέντρωσης.
3. O OTE θα ειδοποιεί εγγράφως τον Τ.Π. για την εγκατάσταση νέων ΣΠ κόµβων
συγκέντρωσης τουλάχιστον 2 µήνες πριν από τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω ΣΠ
κόµβου συγκέντρωσης. Ο Τ.Π. είναι υποχρεωµένος εάν επιθυµεί τη σύνδεσή του στα
εν λόγω ΣΠ κόµβων συγκέντρωσης να αποστείλει την αντίστοιχη αίτηση σύνδεσης για
τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ.
4. Ο Τ.Π. εφόσον αιτηθεί υπηρεσία νέας σύνδεσης για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ ή
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ σε κάποιο ΣΠ κόµβων συγκέντρωσης, είναι υποχρεωµένος να
συνδέεται µε όλους τους κόµβους συγκέντρωσης, που είναι εγκατεστηµένοι στο ΣΠ
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κόµβων συγκέντρωσης τη δεδοµένη χρονική στιγµή, επιλέγοντας µία από τις
προσφερόµενες ταχύτητες πρόσβασης.
5. Ο Τ.Π. µπορεί να αιτείται αποκλειστικά µίας εκ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ ή
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ σε κάθε ΣΠ κόµβων συγκέντρωσης.
6. Στις περιπτώσεις όπου σε κάποιο ΣΠ κόµβων συγκέντρωσης έχει υλοποιηθεί ΦΥΠ στα
πλαίσια των υποχρεώσεων του ΟΤΕ ως παρόχου µε Σηµαντική Ισχύ (ΣΙΑ) σε σχετικές
αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών (π.χ. Χονδρική Αγορά Τοπικής Πρόσβασης), το εν
λόγω ΦΥΠ δύναται να χρησιµοποιηθεί και για την υλοποίηση των υπηρεσιών
Ο.Κ.ΣΥ.A. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα 23.8.1.1. Στις περιπτώσεις όπου
υπάρχουν εκκρεµείς αιτήσεις για χρήση του εν λόγω ΦΥΠ στα πλαίσια της
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και εκκρεµείς αιτήσεις για χρήση του
ΦΥΠ στα πλαίσια υλοποίησης υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.A. προτεραιότητα έχουν οι αιτήσεις
για χρήση του ΦΥΠ στα πλαίσια της Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο.
7. Ο ΟΤΕ δύναται να απαντήσει αρνητικά σε υποβληθέν αίτηµα παροχής ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
στην περίπτωση µη ύπαρξης χώρου Φ.Σ. του Τ.Π. στο Αστικό Κέντρο.
8. Για ένα συγκεκριµένο Α/Κ, ο Τ.Π. θα µπορεί να λάβει µόνο µία εκ των υπηρεσιών
Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ ή Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣDSLAM-ΤΟΠ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM.
9. Ειδικά για την παριοχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ ισχύουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

Το Α/Κ ΟΤΕ θα πρέπει να διαθέτει ήδη ενεργό κόµβο συγκέντρωσης στον
οποίο συγκεντρώνεται

η

κίνηση

από

τα DSLAMs των

καµπινών που είναι

συνδεδεµένα σε αυτόν.
•

Το εν λόγω Α/Κ (στο οποίο συγκεντρώνεται η ευρυζωνική κίνηση) θα πρέπει να
είναι κάτω των 5.000 συνδροµητών, όπου ο ΟΤΕ δεν διαθέτει Φρεάτιο Υποδοχής
Παρόχων (ΦΥΠ)

•

Στο εν λόγω Α/Κ (στο οποίο συγκεντρώνεται η ευρυζωνική κίνηση), ο Τ.Π. θα
πρέπει να διαθέτει ενεργή Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση για παροχή
υπηρεσιών Τοπικού Βρόχου.

10. Ο ΟΤΕ δύναται να απαντήσει αρνητικά σε υποβληθέν αίτηµα παροχής ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
στην περίπτωση µη ύπαρξης χώρου Φ.Σ. του Τ.Π. στο Αστικό Κέντρο.
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23.8.3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο.Κ.ΣΥ.Α.

ΚΑΙ

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
Με την επιφύλαξη διαφορετικής συµφωνίας µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π., ο ελάχιστος χρόνος
παροχής υπηρεσιών για κάθε σύνδεση Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ, που
παρέχεται στον Τ.Π. στο πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς, είναι έξι (6) µήνες (καλούµενη
«υποχρεωτική διάρκεια ισχύος» της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. και της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.), µετά
το πέρας του οποίου ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου χρόνου. Ο Τ.Π., µετά τη
λήξη του ελάχιστου χρόνου των έξι (6) µηνών έχει δικαίωµα να αιτηθεί κατάργηση της σύνδεσης
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή της σύνδεσης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
23.8.4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
23.8.4.1 Γενικά
Ο Τ.Π. καταθέτει στον ΟΤΕ αιτήµατα παροχής Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου και
Γ, µέσω του πληροφοριακού συστήµατος, όπως αυτό περιγράφεται στην §3.9 της παρούσας
Προσφοράς και από το οποίο θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι αναφερόµενες διαδικασίες.
Οι Τ.Π. υποβάλλουν στον ΟΤΕ µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ τα αιτήµατά τους για υπηρεσίες
συνεγκατάστασης, οι οποίες είναι απαραίτητες στο πλαίσιο παροχής από τον ΟΤΕ υπηρεσιών
Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης, αναφέροντας τον τύπο του ικριώµατος, τον απαιτούµενο χώρο
ανά κέντρο, σε τετραγωνικά µέτρα (m2), καθώς και τις απαιτούµενες πρόσθετες ευκολίες,
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για όδευση καλωδίων εντός του κτιρίου. Ως πρώτη παροχή
χώρου στη Φυσική Συνεγκατάσταση ή τη Σύµµικτη Συνεγκατάσταση θεωρείται το ένα (1) ικρίωµα
(διαστάσεων 60 x 30 cm). Σε περίπτωση που οι ανάγκες του Τ.Π. καλύπτονται από χώρο µικρότερο
του ενός ικριώµατος (sub-rack) και ο Τ.Π. έχει τον απαιτούµενο χώρο ελεύθερο σε ικρίωµα το
οποίο έχει εγκατασταθεί στο πλαίσιο άλλης αγοράς, ο Τ.Π. µπορεί να αιτηθεί να κάνει χρήση εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό- του προαναφερθέντος ελεύθερου χώρου. Στη Φυσική
Συνεγκατάσταση καθώς και στη Σύµµικτη Συνεγκατάσταση το βήµα επέκτασης είναι ένα (1)
ικρίωµα (διαστάσεων 60 x 30 cm). Τα αιτήµατα καλύπτουν και τα κέντρα του ΟΤΕ στα οποία οι
Τ.Π. δεν έχουν φυσική παρουσία στο χώρο συνεγκατάστασης και επιθυµούν να προχωρήσουν σε
συνεγκατάσταση.
Σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για την παροχή χώρου/ ευκολιών
Συνεγκατάστασης και κατασκευής νέων ή επέκτασης υφιστάµενων χώρων, ισχύουν τα ακόλουθα:
•

Οι Τ.Π. αιτούνται και ο ΟΤΕ διεκπεραιώνει τα αιτήµατα παροχής χώρου/ συναφών
ευκολιών συνεγκατάστασης σε υφιστάµενο χώρο σύµφωνα µε την παράγραφο µε τίτλο:
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«Παροχή συνεγκατάστασης σε υφιστάµενο χώρο ΦΣ» της προσφοράς αναφοράς για την
ΑΠΤοΒ.
•

Οι χώροι συνεγκατάστασης στο πλαίσιο της παρούσας προσφοράς κατασκευάζονται µε τις
διαδικασίες της παραγράφου µε τίτλο: «Κατασκευή/ Επέκταση Χώρων Φυσικής
Συνεγκατάστασης» της προσφοράς αναφοράς για την ΑΠΤοΒ. Συγκεκριµένα εφαρµόζονται
τόσο οι διαδικασίες ετήσιου προγραµµατισµού κατασκευής χώρων (όπως αναλυτικά
περιγράφονται στην παράγραφο µε τίτλο: «Ετήσιος προγραµµατισµός κατασκευών χώρων
ΦΣ» της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης), όσο και οι
διαδικασίες για τη µεµονωµένη κατασκευή χώρων (όπως αναλυτικά περιγράφονται στην
παράγραφο µε τίτλο: «Ad-Hoc κατασκευές/ επεκτάσεις χώρων ΦΣ» της ισχύουσας
Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης).

23.8.4.2 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων
Η κατάθεση των αιτήσεων παροχής της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ ή της υπηρεσίας
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ, δεν σηµαίνει και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας, δεδοµένου ότι κάθε
αίτηµα ελέγχεται πρωταρχικά ως προς την εφικτότητά του.
Ο ΟΤΕ οφείλει να απαντήσει στους προβλεπόµενους για την κάθε υπηρεσία χρόνους, από την
ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης του Τ.Π.:
•

Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ότι η αίτηση προωθείται για υλοποίηση, καθώς επίσης
και την πιθανή ηµεροµηνία υλοποίησης.

•

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ότι δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των αιτουµένων,
αναφέροντας τους αντικειµενικά αιτιολογηµένους λόγους αδυναµίας.

Κάθε αίτηση ελέγχεται για τη σωστή συµπλήρωσή της και ως προς την ορθότητα και
πληρότητά της και εφόσον εντοπιστούν τυχόν παραλείψεις ζητείται η εκ νέου κατάθεση της
αίτησης από τον Τ.Π.. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας προσµετρά από την ηµεροµηνία της
ορθά συµπληρωµένης αίτησης.
Μόλις οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΟΤΕ ολοκληρώσουν την υλοποίηση της υπηρεσίας και
προβούν στους απαραίτητους ελέγχους και την επιτυχή δοκιµαστική λειτουργία της υπηρεσίας,
αποστέλλεται στον Τ.Π. υπογεγραµµένο Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής (ΠΠΠ), υπόδειγµα
του οποίου επισυνάπτεται στην §23.9.3 της παρούσας Προσφοράς.
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Ο Τ.Π. είναι υποχρεωµένος, αφού προβεί στους αντίστοιχους τεχνικούς ελέγχους από µεριάς
του, να υπογράψει το ΠΠΠ και να το επιστρέψει στην αποστέλλουσα Υπηρεσία στον ΟΤΕ εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αρχής γενοµένης από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα από την παραλαβή
του. Σε περίπτωση που ο Τ.Π. δεν επιστρέψει το ΠΠΠ υπογεγραµµένο εντός του ως άνω χρονικού
διαστήµατος, το κύκλωµα θεωρείται ότι λειτουργεί καλώς και υπό την αποδοχή του Τ.Π., από την
ηµεροµηνία αποστολής του από τον ΟΤΕ, η δε υπηρεσία θεωρείται ότι γίνεται αυτοδίκαια
αποδεκτή από τον Τ.Π..
Σε περίπτωση που ο Τ.Π. θεωρεί ότι το κύκλωµα δεν λειτουργεί καλώς και αδυνατεί να
υπογράψει το ΠΠΠ, θα πρέπει εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του, να
αποστείλει Fax στην αποστέλλουσα Υπηρεσία του ΟΤΕ, περιγράφοντας ακριβώς και µε σαφήνεια
τις µετρήσεις και τις δοκιµές που πραγµατοποίησε προκειµένου να καταλήξει σε αυτή την
απόφαση. Κατόπιν τούτου, η Τεχνική Υπηρεσία του ΟΤΕ σε συνεργασία µε τα Τεχνικά Τµήµατα
του Παρόχου, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα. Μόλις
αυτό επιτευχθεί, θα αποσταλεί εκ νέου ΠΠΠ (µε νέα ηµεροµηνία) προς τον Τ.Π., ακολουθώντας
την παραπάνω διαδικασία.
Ως ηµεροµηνία χρέωσης ορίζεται η επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία υπογραφής
του ΠΠΠ και από τα δύο µέρη, ή η εποµένη εργάσιµη µέρα από την ηµεροµηνία αποστολής του
Fax του ΠΠΠ από τον ΟΤΕ, για την περίπτωση που δεν υπογράψει εντός τριηµέρου ο Τ.Π.. Η
χρέωση γίνεται βάσει των λογαριασµών που ισχύουν κάθε φορά και των αντίστοιχων τελών
χρέωσης.

23.8.4.2.1. Χρονοδιάγραµµα Παραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Γ (µε
κύκλωµα ΟΤΕ)
Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ µε χρήση κυκλώµατος ΟΤΕ (Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLODSLAM-ΤΟΠ)

ολοκληρώνεται εντός των κατωτέρω οριζοµένων χρόνων:

Ο Τ.Π. υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός
10 ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του Τ.Π., ενηµερώνει εγγράφως τον
Τ.Π. κατά πόσο υφίσταται υποδοµή στο αντίστοιχο Α/Κ του ΟΤΕ (κόµβος συγκέντρωσης) και για
την πιθανή ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας.
Ο συνολικός µέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ, δηλαδή το
ακριβές χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης
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µέχρι την υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοση της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAMΤΟΠ

είναι:
•

Έως 35 ΕΗ, όταν στο χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του Τ.Π. υπάρχει διαθέσιµη
η κατάλληλη αναµονή οπτικών ινών του ΟΤΕ.

•

Έως 90 ΕΗ, όταν υπάρχει διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση µικρότερη
των 50m από το χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του Τ.Π. και απαιτούνται
χωµατουργικές εργασίες ανάπτυξης την σχετικών υποδοµών.

•

Στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή για τη
φυσική πρόσβαση του Τ.Π. (π.χ. διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση
µικρότερη των 50m από το χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του Τ.Π.), η
ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-DSLAM-ΤΟΠ] θα
καθορίζεται ανά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η ζητούµενη υπηρεσία θα παρέχεται
το αργότερο εντός 120 ΕΗ από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και
παραλείψεις του Τ.Π. ή/και του προσωπικού του, ή/και εξωτερικού συνεργάτη του, όπως π.χ. η µη
ύπαρξη εσωτερικού δικτύου οικοδοµής, η µη σωστή ρύθµιση του εξοπλισµού του σύµφωνα µε τα
πρωτόκολλα επικοινωνίας, η µη έγκαιρη παροχή στον ΟΤΕ της απαραίτητης για την ολοκλήρωση
των απαιτούµενων εργασιών πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Τ.Π. κ.α., δεν προσµετρούνται
κατά τον υπολογισµό των ανωτέρω χρόνων παράδοσης.
Ως ηµεροµηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ, θεωρείται η επόµενη
εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής της σύνδεσης του
εξοπλισµού του Τ.Π..
Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα (10) ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης
της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ, δεν επιφέρει χρηµατικές κυρώσεις. Ακύρωση της αίτησης
µετά την παρέλευση δέκα (10) ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLODSLAM-ΤΟΠ

χρεώνεται µε τέλος ακύρωσης της αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τον εκάστοτε

ισχύοντα τιµοκατάλογο.
Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ, ολοκληρώνεται µε την
υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αµφότερα τα µέρη, υπόδειγµα του
οποίου επισυνάπτεται στην §23.9.3 της παρούσας Προσφοράς.
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23.8.4.2.2. Χρονοδιάγραµµα Παραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Γ (µε
κύκλωµα ιδίων µέσων)
Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ µε χρήση ίδιων µέσων (Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ)
ολοκληρώνεται εντός των κατωτέρω οριζοµένων χρόνων:
Ο Τ.Π. υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός 5
ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του Τ.Π., ενηµερώνει εγγράφως τον Τ.Π.
κατά πόσο υφίσταται υποδοµή στο αντίστοιχο Α/Κ του ΟΤΕ (κόµβος συγκέντρωσης) και για την
πιθανή ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας.
Ο συνολικός µέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, δηλαδή το
ακριβές χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία προσήκουσας κατάθεσης της
σχετικής αίτησης µέχρι την υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοση της υπηρεσίας
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, σε κόµβους συγκέντρωσης που υφίσταται η προαναφερόµενη
υλικοτεχνική υποδοµή, είναι:
Έως 15ΕΗ, όταν στο χώρο πλησίον του κόµβου συγκέντρωσης υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή
(π.χ. ΦΥΠ) και εξαιρουµένου του χρόνου που απαιτείται για την εισαγωγή του ΚΟΙ στο ΦΥΠ από
τον ΤΠ.
Έως 50 ΕΗ, όταν στο χώρο πλησίον του κόµβου συγκέντρωσης δεν υπάρχει υποδοµή (π.χ.
ΦΥΠ) και απαιτούνται οι κατάλληλες εργασίες ανάπτυξης την σχετικών υποδοµών.
Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και
παραλείψεις του Τ.Π. ή/και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. η µη σωστή ρύθµιση του εξοπλισµού
του σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η µη έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούµενων
εργασιών του Τ.Π., δεν προσµετρούνται κατά τον υπολογισµό των ανωτέρω χρόνων παράδοσης.
Ως ηµεροµηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, θεωρείται η επόµενη
εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής της σύνδεσης του
εξοπλισµού του Τ.Π., στο Σηµείο Σύνδεσης.
Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα (10) ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης
της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ δεν επιφέρει χρηµατικές κυρώσεις. Ακύρωση της αίτησης
µετά την παρέλευση δέκα (10) ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠDSLAM-ΤΟΠ,

χρεώνεται µε τέλος ακύρωσης της αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τον

εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο.
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Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, ολοκληρώνεται µε την
υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αµφότερα τα µέρη, υπόδειγµα του
οποίου επισυνάπτεται στην §23.9.3 της παρούσας Προσφοράς.

23.8.4.2.3. Χρονοδιάγραµµα Παραγγελιοληψίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Τύπου Γ σε
εγκαταστάσεις Παρόχου που χρησιµοποιεί για υπηρεσίες Αποµακρυσµένης
Συνεγκατάστασης για ΤοΒ σε Α/Κ µε λιγότερους από 5.000 συνδροµητές
Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ σε εγκαταστάσεις Παρόχου που χρησιµοποιεί για
υπηρεσίες Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης για ΤοΒ σε Α/Κ µε λιγότερους από 5.000
συνδροµητές (Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ) ολοκληρώνεται εντός των κατωτέρω οριζοµένων χρόνων:
Ο Τ.Π. υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ εντός
10 ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του Τ.Π., ενηµερώνει εγγράφως τον
Τ.Π. για την πιθανή ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας.
Ο συνολικός µέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ, δηλαδή το
ακριβές χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία προσήκουσας κατάθεσης της
σχετικής αίτησης µέχρι την υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοση της υπηρεσίας
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ, σε κόµβους συγκέντρωσης, είναι έως 30 ΕΗ από την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα της λήψης της αίτησης από τον ΟΤΕ.
Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και
παραλείψεις του Τ.Π. ή/και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. η µη σωστή ρύθµιση του εξοπλισµού
του σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η µη έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούµενων
εργασιών του Τ.Π., δεν προσµετρούνται κατά τον υπολογισµό των ανωτέρω χρόνων παράδοσης.
Ως ηµεροµηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ, θεωρείται η επόµενη
εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής της σύνδεσης του
εξοπλισµού του Τ.Π., στο Σηµείο Σύνδεσης.
Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα (10) ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης
της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ δεν επιφέρει χρηµατικές κυρώσεις. Ακύρωση της αίτησης µετά
την παρέλευση δέκα (10) ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ,
χρεώνεται µε τέλος ακύρωσης της αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα
τιµοκατάλογο.
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Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ, ολοκληρώνεται µε την
υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αµφότερα τα µέρη, υπόδειγµα του
οποίου επισυνάπτεται στο §23.9.3 της παρούσας Προσφοράς.

23.8.4.2.4. Χρονοδιάγραµµα Παραγγελιοληψίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Τύπου Γ
Η παροχή της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ (ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM) ολοκληρώνεται εντός
των κατωτέρω οριζοµένων χρόνων:
•

Ο Τ.Π. υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΤΕ για την παράδοση της υπηρεσίας. Ο ΟΤΕ
εντός 5 ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης του Τ.Π., ενηµερώνει
εγγράφως τον Τ.Π. κατά πόσο υφίσταται υποδοµή στο αντίστοιχο Α/Κ του ΟΤΕ (κόµβος
συγκέντρωσης) και για την πιθανή ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας.

•

Ο συνολικός µέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, δηλαδή το
ακριβές χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία προσήκουσας κατάθεσης της
σχετικής αίτησης µέχρι την υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοση της
υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, σε κόµβους συγκέντρωσης που υφίσταται η προαναφερόµενη
υλικοτεχνική υποδοµή, είναι:
•

Έως 30 ΕΗ, όταν υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή για την παροχή της
αιτούµενης χωρητικότητας.

•

Έως 50 ΕΗ, όταν δεν υπάρχει υποδοµή για την παροχή της αιτούµενης
χωρητικότητας και απαιτούνται οι κατάλληλες εργασίες ανάπτυξης των
σχετικών υποδοµών.

•

Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και
παραλείψεις του Τ.Π. ή/ και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. η µη σωστή ρύθµιση του
εξοπλισµού του σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η µη έγκαιρη ολοκλήρωση των
απαιτούµενων εργασιών του Τ.Π. κ.α., δεν προσµετρούνται κατά τον υπολογισµό των
ανωτέρω χρόνων παράδοσης.

•

Ως ηµεροµηνία λειτουργίας της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, θεωρείται η επόµενη
εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής της
σύνδεσης του εξοπλισµού του Τ.Π., στο Σηµείο Σύνδεσης.

•

Ακύρωση αίτησης: Ακύρωση της αίτησης εντός δέκα (10) ΕΗ από την ηµεροµηνία
κατάθεσης της αίτησης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM δεν επιφέρει χρηµατικές κυρώσεις. Ακύρωση της
αίτησης µετά την παρέλευση δέκα (10) ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης
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ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, χρεώνεται µε τέλος ακύρωσης της αίτησης, εφόσον υφίσταται, σύµφωνα
µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο.
•

Η παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM, ολοκληρώνεται µε την
υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από αµφότερα τα µέρη, υπόδειγµα
του οποίου επισυνάπτεται στην §23.9.3 της παρούσας Προσφοράς. Με την ολοκλήρωση της
ως άνω διαδικασίας, ο Τ.Π. δύναται να παραγγείλει υπηρεσίες VPU DSLAM και VPU
Light DSLAM για τους συνδροµητές του κόµβου συγκέντρωσης, ή να µετατρέψει
υπηρεσίες VPU BRAS σε VPU DSLAM και VPU Light BRAS σε VPU Light DSLAM.

23.8.5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
23.8.5.1 Γενικοί Όροι
Σε περίπτωση που ο Τ.Π. επιθυµεί οποιαδήποτε µεταβολή στις παρεχόµενες σε αυτόν
υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ από τον ΟΤΕ, υποβάλει αίτηµα µέσω του
πληροφοριακού συστήµατος, όπως αυτό περιγράφεται στην §3.9 της παρούσας Προσφοράς και
καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος, εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον εκάστοτε
ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ.

23.8.5.2 Μεταβολή Υπηρεσίας
Η µεταβολή των παρεχοµένων υπηρεσιών συνίσταται σε αλλαγή ταχύτητας πρόσβασης στους
κόµβους συγκέντρωσης στην περίπτωση της πρόσβασης τύπου Γ. Ο Τ.Π. καταθέτει στον ΟΤΕ
σχετικό αίτηµα. Ο ΟΤΕ το αργότερο εντός είκοσι (20) ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης της
σχετικής αίτησης υλοποιεί το σχετικό αίτηµα και ενηµερώνει τον Τ.Π. για την υλοποίησή του.
23.8.5.3 Μετάβαση Τύπου Πρόσβασης
Για τις ανάγκες υλοποίησης της πρόσβασης τύπου Γ, επιτρέπονται οι µεταβάσεις µεταξύ των
υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ και Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM στους
κόµβους συγκέντρωσης. Η διαδικασία µετάβασης ανάµεσα στις εν λόγω υπηρεσίες, προϋποθέτει
την κατάθεση αίτησης µετάβασης από τον Τ.Π. προς τον ΟΤΕ για τη νέα υπηρεσία. Με την
ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας, καταργείται η παλιά. Ο ΟΤΕ δεν δύναται να καταργήσει την
παλιά υπηρεσία εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η νέα. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν µε την επιφύλαξη της
ενότητας 23.8.3.
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23.8.5.4 Κατάργηση
Οι συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ προς τον Τ.Π. καταργούνται στις
ακόλουθες περιπτώσεις ως εξής:
•

Ο Τ.Π. δύναται να καταργήσει µε αίτησή του µία ή και περισσότερες συνδέσεις Ο.Κ.ΣΥ.Α.
τύπου Γ, καθώς και συνδέσεις ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Γ, τις οποίες λαµβάνει στο πλαίσιο της
παρούσας Προσφοράς. Η εν λόγω κατάργηση δεν επιφέρει αυτοδικαίως και την καταγγελία
της Σύµβασης πλαίσιο.

•

Η κατάργηση µίας ή περισσοτέρων συνδέσεων Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ
επιφέρει αυτόµατη απώλεια της διασύνδεσης των Τελικών Χρηστών του Τ.Π. µε το δίκτυο
του Τ.Π.. Ο Τ.Π. θα πρέπει να λαµβάνει µέριµνα ώστε πριν την κατάθεση αίτησης
κατάργησης κυκλώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., να καταργεί ή να µεταφέρει σε άλλο
κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., που τυχόν διαθέτει, όλες τις συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. που
δροµολογούνται στην υπό κατάργηση σύνδεση. O OTE θα προβαίνει στην εν λόγω
κατάργηση εντός δέκα (10) ΕΗ, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3.4 της παρούσας
Προσφοράς.
23.8.6. ΒΛΑΒΕΣ

23.8.6.1 Αναγγελία Βλάβης
Οι βλάβες του Τ.Π. θα αναγγέλλονται στο Ενιαίο Βλαβοληπτικό Κέντρο του ΟΤΕ το οποίο
λειτουργεί σε 24ωρη βάση 365 µέρες το χρόνο µέσω του Fax: 210 611 5564. Το τηλέφωνο
επικοινωνίας είναι 210 611 5632.
Η αναγγελία της βλάβης για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πραγµατοποιείται από
τον Τ.Π. στην περίπτωση που ο Τ.Π. εκτιµά ότι η βλάβη οφείλεται στο µέρος του δικτύου που
υπάγεται στην αρµοδιότητα του ΟΤΕ.
Με την αναγγελία της βλάβης, ο Τ.Π. θα παρέχει στον ΟΤΕ όλες τις απαιτούµενες
πληροφορίες όπως συµπτώµατα βλάβης, µετρήσεις και ενέργειες που έχει ήδη πραγµατοποιήσει.
Η ώρα εκκίνησης της βλάβης ορίζεται στην παράγραφο 23.8.7 της παρούσας Προσφοράς.

23.8.6.2 ∆ιαδικασία Άρσης Βλάβης
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι η βλάβη της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
που του αναγγέλθηκε από τον Τ.Π. προς άρση δεν εντοπίζεται στο δίκτυο αρµοδιότητάς του,
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χρεώνει στον Τ.Π. τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου ή άσκοπης απασχόλησης, εφόσον
υφίσταται, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογό του.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης της βλάβης, τα κέντρα διαχείρισης ΟΤΕ και
Τ.Π., επικοινωνούν και συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρούν
πρόσφορο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Ο ΟΤΕ αφού προβεί στην άρση της βλάβης αναγγέλλει την άρση της βλάβης στον Τ.Π. µέσω
αποστολής FAX στον Τ.Π..

23.8.6.3 Χρόνοι Άρσης Βλάβης
Οι χρόνοι άρσης βλάβης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ
αναφέρονται στο 23.8.7της παρούσας Προσφοράς.
23.8.7. ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) – Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
23.8.7.1 Γενικά
Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία, αφορούν εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η αίτηση/αναγγελία εισάγεται από τον Τ.Π. στο Π.Σ. ΟΤΕ. Η αίτηση εισάγεται 24x7x365.
Οι αιτήσεις/αναγγελίες που εισάγονται σε µη ΕΗ & ΕΩ, θεωρείται ότι κατατέθηκαν την
επόµενη ΕΗ.
Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία, δεν συµπεριλαµβάνουν τους χρόνους
που δύναται να προκύψουν λόγω προγραµµατισµένων ή εκτάκτων εργασιών.

23.8.7.2 Αντικείµενο της Συµφωνίας
Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευρείας διασποράς των Α/Κ ΟΤΕ, και των
Υπηρεσιών του, για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου
Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., τα Α/Κ οµαδοποιούνται σε τέσσερις ευρύτερες περιοχές,
όπως αυτές ορίζονται Πίνακας: 1.
Πίνακας: 1
Α/Α
1
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Α

Α/Κ ΟΤΕ
Νοµοί: Αττικής, Θεσ/νίκης
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2

Β

Πρωτεύουσες Νοµών Ηπειρωτικής Ελλάδας
συµπεριλαµβανοµένων των Νοµών της Κρήτης

3

Γ /∆

Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις Α και Β
περιοχές

Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & ∆ του άνωθεν πίνακα, λόγω της έλλειψης
απαραίτητων προϋποθέσεων (όπως π.χ., ανεπίβλεπτα κέντρα, µεγάλες αποστάσεις έδρας τµήµατος
διαχείρισης της βλάβης από τα κέντρα), οι ποινικές ρήτρες διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες
ποινικές ρήτρες για τις περιοχές Α, Β.

23.8.7.2.1. Λόγοι Καθυστέρησης «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ»
Στο συνολικό χρόνο του συµφωνηµένου επιπέδου υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. πρόσβασης τύπου Γ,
και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. πρόσβασης τύπου Γ ,δεν προσµετράται το άθροισµα του χρόνου των συµβάντων
τα οποία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ. Ως συµβάντα τα οποία συνιστούν λόγο
καθυστέρησης «µη υπαιτιότητας ΟΤΕ», ορίζονται µεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
Για την παροχή της υπηρεσίας:
•

Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ.

•

Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά επηρεάζει την παροχή της σχετικής
υπηρεσίας.

•

Όταν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα της υπηρεσίας λόγω προγραµµατισµένων εργασιών.

•

Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Τ.Π., η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα ΟΤΕ.

•

Ανωτέρα βία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Σύµβαση.

•

Για την άρση της βλάβης της υπηρεσίας:

•

Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ.

•

Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά επηρεάζει την παροχή της σχετικής
υπηρεσίας.

•

Ζηµιά που προκλήθηκε από τερµατικό του Τ.Π..
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•

Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγµένα δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ σε end to
end test.

•

Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Τ.Π., η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα ΟΤΕ.

•

Ανωτέρα βία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Σύµβαση.

•

Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ στο χώρο του Τ.Π., στην περίπτωση
όπου αυτό είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση της βλάβης.

•

Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα
Σύµβαση.

23.8.7.3 Παράδοση Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
23.8.7.3.1. Χρόνοι Παράδοσης Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
Ο ΟΤΕ θα παραδίδει τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ το αργότερο
στους πραγµατικούς χρόνους που φαίνονται στον παρακάτω Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της
αναφοράς δεν βρέθηκε..

Πίνακας: 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΓΜΑ
ΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑ∆Ο ΕΝΑΡΞΗ
ΣΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣ
ΙΑΣ ΣΕ
ΕΗ
35 ΕΗ

Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ

90 ΕΗ

120 ΕΗ
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Από την επόµενη
ΕΗ της λήψης της
αίτησης από τον
ΟΤΕ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

Στον χώρο εγκατάστασης του
εξοπλισµού του Τ.Π. υπάρχει η
κατάλληλη αναµονή οπτικών ινών
Υπάρχει διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου
ΟΤΕ σε απόσταση µικρότερη των
50m από τον χώρο εγκατάστασης του
εξοπλισµού του Τ.Π.
∆εν υπάρχει κατάλληλη υποδοµή (π.χ.
διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε
απόσταση µικρότερη των 50m από τον
χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού
του Τ.Π. )

423

50 ΕΗ

Με υφιστάµενο ΦΥΠ (όπου εξαιρείται
ο χρόνος που απαιτείται για την
εισαγωγή του ΚΟΙ στο ΦΥΠ από τον
ΤΠ.)
∆ίχως υφιστάµενο ΦΥΠ

30 ΕΗ

Υπάρχει κατάλληλη υποδοµή

50ΕΗ
30 ΕΗ

∆εν υπάρχει κατάλληλη υποδοµή

15ΕΗ
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM-ΤΟΠ
Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΑΣ-DSLAM-TOP
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23.8.7.3.2. Προβλέψεις
Η παροχή προβλέψεων από τον Τ.Π. είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της Βασικής Συµφωνίας
Επιπέδου (Basic SLA) για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ και την υπηρεσία ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου
Γ. Οι αιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις προβλέψεις δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα συµφωνία
(Basic SLA) και θα ικανοποιούνται στον συντοµότερο δυνατό χρόνο. Τα στοιχεία που θα πρέπει να
παρέχονται για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. αφορούν:
•

Αριθµός ζεύξεων ανά ΣΠ ΕΕΑΠ ή αριθµός και χωρητικότητα ζεύξεων, για Ο.Κ.ΣΥ.Α.
τύπου Γ και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ.

•

Κατανοµή των στοιχείων αυτών σε διάστηµα 12 µηνών, ανά µήνα για το πρώτο τρίµηνο και
ανά τρίµηνο για τον υπόλοιπο χρόνο.

•

Υποβολή επικαιροποιηµένων προβλέψεων ανά τρίµηνο.

•

Αποστολή σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή στον ΟΤΕ / Γενική ∆ιεύθυνση Εγχώριων
Παρόχων των προβλέψεων ανά τρίµηνο και συγκεκριµένα:
Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους, για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 1η Απριλίου.
Μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους, για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 1η Ιουλίου.
Μέχρι την 15η Αυγούστου κάθε έτους, για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου.
Μέχρι την 15η Νοεµβρίου κάθε έτους, για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε ένα τρίµηνο αντιστοιχούν σε ποσοστό
µικρότερο του 80% των αντίστοιχων προβλέψεων τριµήνου, τότε ο ΟΤΕ δύναται να τροποποιεί τις
προβλέψεις του Τ.Π. για το επόµενο τρίµηνο σε αριθµό ίσο µε των πραγµατικών παραγγελιών του
προηγούµενου τριµήνου αυξηµένου µέχρι 20%, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των
τροποποιηµένων προβλέψεων είναι µικρότερος των προβλέψεων που είχε κάνει ο Τ.Π..
Εάν ο Τ.Π. δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του εντός των ως άνω καθορισµένων προθεσµιών,
τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαµβάνονται στη παρούσα συµφωνία και θα ικανοποιούνται στο
συντοµότερο δυνατό χρόνο.
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23.8.7.3.3. Ποινικές ρήτρες Παράδοσης
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ ή
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και
υπέρ του Τ.Π., ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε βλέπε Πίνακας:
3.
Πίνακας: 3

Εργάσιµες Ηµέρες υπέρβασης από τον Ποινική Ρήτρα που εφαρµόζεται στο
πραγµατικό χρόνο παράδοσης
εφάπαξ της υπηρεσίας
Το 1% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε
ΕΗ καθυστέρησης ή το 1% του αφάπαξ
1η-15η
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης, ανάλογα.
Το 2% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε
ΕΗ καθυστέρησης ή το 2% του αφάπαξ
16η-25η
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης, ανάλογα.
Το 4% του εφάπαξ Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε
ΕΗ καθυστέρησης ή το 4% του αφάπαξ
Για την 26η και µετά
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης, ανάλογα.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. στο 90% των περιπτώσεων µε τις µικρότερες
καθυστερήσεις. Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις ενός Τ.Π. για υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή υπηρεσίες
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. υπερβαίνουν τις αντίστοιχες προβλέψεις του Τ.Π., τότε οι υπερβαίνουσες αιτήσεις δεν
λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό των ποινικών ρητρών ενώ εξυπηρετούνται από τον ΟΤΕ στο
συντοµότερο δυνατό χρόνο.
23.8.7.4 Βλάβες Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
23.8.7.4.1. Αναγγελία Βλαβών
Οι βλάβες του Τ.Π. θα αναγγέλλονται στον ΟΤΕ όπως περιγράφεται στο §23.8.6.1 της
παρούσας Προσφοράς.

23.8.7.4.2. Άρση Βλαβών
Ο ΟΤΕ υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλάβη των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., το αργότερο στους παρακάτω πραγµατικούς χρόνους άρσης βλάβης, σύµφωνα µε
Πίνακας 4.
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Πίνακας 4
Τύπος βλάβης υπηρεσίας
Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης στο 95%
των αναγγελθεισών βλαβών της υπηρεσίας
Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.

Χωρίς βλάβη στον οπτική ίνα

1 ΕΗ

Με βλάβη στον οπτική ίνα

2 ΕΗ

Στο ποσοστό 95% περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα δεν
οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ».
Ως

αναγγελθείσες

βλάβες

νοούνται

αυτές

που

εξετάσθηκαν

από

τον

ΟΤΕ,

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που διαπιστωµένα δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ».
23.8.7.4.3. Ποινικές ρήτρες Βλαβών Υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α. και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης των υπηρεσιών
Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. (βλ. Πίνακας 4) για κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει
αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π. ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σε ετήσια βάση
σύµφωνα µε βλέπε Πίνακας: 5. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. ξεχωριστά.

Πίνακας: 5

Τύπος Βλάβης

Υπέρβαση πραγµατικού
χρόνου άρσης των
αναγγελθεισών βλαβών σε
ΕΗ

1η - 2η
Χωρίς βλάβη
στην οπτική ίνα
Για την 3η και µετά
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Ποινική Ρήτρα του αντίστοιχου
µηνιαίου µισθώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α. /
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. (ανάλογα µε την
ταχύτητα που έχει αιτηθεί ο Τ.Π.)
Το 1/22 του µηνιαίου µισθώµατος
Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης
ή το 1/22 του µηνιαίου µισθώµατος
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης, ανάλογα
Το 1/11 του µηνιαίου µισθώµατος
Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης
ή το 1/11 του µηνιαίου µισθώµατος
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης, ανάλογα
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1η – 4η
Με βλάβη στην
οπτική ίνα
Για την 5η και µετά

Ως

αναγγελθείσες

βλάβες

νοούνται

Το 1/22 του µηνιαίου µισθώµατος
Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης
ή το 1/22 του µηνιαίου µισθώµατος
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης, ανάλογα
Το 1/11 του µηνιαίου µισθώµατος
Ο.Κ.ΣΥ.Α. για κάθε ΕΗ καθυστέρησης
ή το 1/11 του µηνιαίου µισθώµατος
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. για κάθε ΕΗ
καθυστέρησης, ανάλογα

αυτές

που

εξετάσθηκαν

από

τον

ΟΤΕ

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που διαπιστωµένα δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ».

ΧΤΠ 2017

428

23.8.8. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Παροχή χρήσης τερµατικού εξοπλισµού για την παροχή των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM
από τον OΤΕ προς τον Τ.Π.:
•

Για την πρόσβαση Ethernet, ο ΟΤΕ ενεργοποιεί τον κατάλληλο εξοπλισµό (ΝΤΕ) στον
οποίο καταλήγουν τα δύο ζεύγη οπτικών ινών στο χώρο του Τ.Π. και παρέχεται πλήρης
προστασία σε επίπεδο οπτικού δρόµου, ΝΤΕ και διασύνδεσης µε τους µεταγωγείς του ΟΤΕ.

•

Ο εξοπλισµός αποτελεί µέρος της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM αντίστοιχα.

•

Η εγκατάσταση, σύνδεσή στο ∆ίκτυο, ενεργοποίηση και συντήρηση του εξοπλισµού
πρόσβασης, πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τον ΟΤΕ.

•

Ο εξοπλισµός πρόσβασης χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες σύνδεσης του Τ.Π.
στο ∆ίκτυο που εξυπηρετεί την υπηρεσία του ΟΤΕ. Η παραχώρηση του εξοπλισµού ή/και
της χρήσης αυτού µε οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται.

•

Σε περίπτωση φθοράς, βλάβης ή καταστροφής του εξοπλισµού πρόσβασης, εξαιρουµένης
της φθοράς χρήσης, που οφείλεται σε πράξη ή/και παράλειψη του Τ.Π., αυτός επιβαρύνεται
αντίστοιχα είτε µε όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της φθοράς ή βλάβης είτε µε το σύνολο
του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης.

•

Ο Τ.Π. ευθύνεται για την έγκαιρη κατασκευή ή/και προσαρµογή του εσωτερικού του
∆ικτύου και την εξασφάλιση της ενεργού συνδεσιµότητας των άκρων της σύνδεσης µε το
∆ίκτυο του ΟΤΕ.

•

Ο Τ.Π. επιβαρύνεται µε το κόστος της ηλεκτρικής ισχύος που απαιτείται για την
τροφοδοσία του εν λόγω εξοπλισµού.

•

Σε περίπτωση λύσης ή λήξης της Σύµβασης πλαίσιο ή και κατάργησης οποιασδήποτε
σύνδεσης που υπάγεται σε αυτή µε οποιοδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, ο
εξοπλισµός πρόσβασης παραδίδεται στον ΟΤΕ στην κατάσταση που παρελήφθη, άλλως ο
Τ.Π. επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου µε το αντίτιµο της αξίας αυτού.

•

Η προµήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου για την παροχή της υπηρεσίας
εξοπλισµού του Τ.Π. (CPE) πέραν του ανωτέρω αναφερόµενου εξοπλισµού πρόσβασης
ιδιοκτησίας ΟΤΕ, καθώς και η συντήρησή του γίνεται από τον ίδιο τον Τ.Π.. Ο εξοπλισµός
αυτός πρέπει να έχει την απαιτούµενη έγκριση τύπου, όπως προβλέπεται από τη ισχύουσα
σχετική νοµοθεσία.
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Ελάχιστες απαιτήσεις τερµατικού εξοπλισµού Πελάτη (NTE) για την παροχή των υπηρεσιών,
Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM, Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΑΣ-DSLAM και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM από τον OΤΕ προς τον Τ.Π.:
•

H φυσική διεπαφή στον τερµατικό εξοπλισµό του Τ.Π. πρέπει είναι τύπου µονότροπης
οπτικής ίνας, πρωτοκόλλου GE.

•

Για την επίτευξη της επιτυχούς διασύνδεσης του τερµατικού εξοπλισµού του Παρόχου και
του δικτύου του ΟΤΕ καθώς και της οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της υπηρεσίας, ο
ΟΤΕ και ο Τ.Π. θα πρέπει να συνεργάζονται σε τεχνικό επίπεδο (παραµετροποιήσεις
εξοπλισµού, καθορισµός λογικών κυκλωµάτων και διευθύνσεων, τεχνικές δοκιµές κ.α.).
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23.8.9. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ.
23.8.9.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α.
Ο.Κ
ΤΥΠΟΥ Γ
(ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΤΕ)

CP E

DS LAM

….
CP E

∆ίκτυο ΟΤ Ε

Cu

Χώρος παρόχου ε ντός
γεωγραφικής περιοχής
αστικού κέντρου ΟΤΕ

Αστι κό κέ ντ ρο το υ ΟΤ Ε
Cu

Swi tch

OT E
Κατανεµη τές

CP E

….
C PE

Κύκλω µα Ο ΤΕ

O TE

Cu

ΝΤ Ε
Ο ΤΕ

DSL AM
EF M
ή
FO

Cu

Κύκλω µα παρ όχου

GE

Σηµ είο Τ ερµ ατισµο ύ
Κυκλώ µα τος ΟΤΕ

CP E

….
C PE

Cu

DS LAM
Cu

DS LAM εκτ ός
αστικο ύ κέ ντρο υ
Ο ΤΕ

AR YS DSLA M
Ο ΚΣΥΑOLO-DSL AM
Τ Ο ΠΙΚ Η

23.8.9.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΟ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α.
Ο.Κ
ΤΥΠΟΥ Γ
(ΜΕ ΧΡΗΣΗ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΣΩΝ)
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23.8.9.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΟ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
ΣΥ ΜΕ
ΤΥΠΟΥ
Γ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΣΩΝ)

23.8.9.4 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ VPU
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23.8.9.5 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ΤΥΠΟΥ
Γ

ΣΕ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΧΟΥ

ΠΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ

ΓΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΒ ΣΕ Α/Κ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 5.000
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ

ODF
Κόμβος
συγκέντρωσης

Αστικό Κέντρο ΟΤΕ

Χ
ΦΥΤΠ

< 5.000 συνδρομητές

Χώρος ΑΣ Παρόχου
για υπηρεσίες ΤοΒ

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΑΣ-DSLAM-ΤΟΠ]
Ίνα ΟΤΕ
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ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

23.9.

23.9.1. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α. (ΤΥΠΟΥ
Γ) ΚΑΙ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. (ΤΥΠΟΥ Γ)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ Τ ΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ Τ ΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ SLA :

2

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΝΑΙ
3

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ OTE

(συµπληρώ ν ετ αι από Π άροχο)

(συµπληρώ ν ετ αι από Ο ΤΕ )

ΠΡΟΣ : ΟΤΕ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Λ ΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ : 210 6111590 / 210 8022514 / 210 6840599
4

FAX :210 6111593

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑ ΡΟΧΟΥ
(συµπληρώ ν ετ αι από Π άροχο)

A . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (Συµπληρώνεται από Πάροχο)
5

6

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
7

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
8

FAX :

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

Α 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΓΓΕΛ ΙΑ Σ ΒΛ ΑΒΗΣ (Συµπληρώνεται από Πάροχο)
9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

/
11

ΜΓΧ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

10

/

Σ.Μ.- ΠΛΗΡΗΣ ΖΕΥΞΗ

Τερµατικό

Σ.Μ.- ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗ

Τερµατικό - Τερµατικό

Ζευκτικό
ΟΚΣΥΑ Τύπου Α

OTE-Ethernet

ΩΡΑ:

ΠΑ ΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Συµπληρώνεται από Πάροχο)

ΟΚΣΥΑ Τύπου Β

Κύκλωµα Επέκτασης (RUO)
Τερµατικό - Ζευκτικό - Τερµατικό
Η-ΖΕΥΣ

ΕΠΑΚ

ΟΚΣΥΑ Τύπου Γ

Σηµατοδοσία

Τερµατισµός/Εκκίνηση/ ∆ιαβίβαση Κλήσεων

Σ.Μ. - Φ/Σ

Τερµατικό - Ζευκτικό

Α/Σ

Υπηρεσία Φιλικού ∆ικτύου

ΜΓΧ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

Φ/Σ

RoU

Α 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ (Συµπληρώνεται από Πάροχο)
12

13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΡΟΥ Α

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΡΟΥ :

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΡΟΥ :

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΡΟΥ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
14
17

20

22

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΡΟΥ Β

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΡΟΥ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
15

16

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ :

ΤΑΧΥΤΗΤΑ :

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑ CCS7 (DPC
Παρόχου/ STP OTE) :

18

ΦΑΧ ΑΚΡΟΥ Α :
21

ΑΡΙΘΜΟΣ :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α/Σ)

19

ΦΑΧ ΑΚΡΟΥ Β:
ΑΡΙΘΜΟΣ :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Φ/Σ)

Α/Κ ΟΤΕ :

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΥΘΕΙΑΣ :

Α/Κ ΟΤΕ :

Α ΝΑ Λ ΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΒΛ ΑΒΗΣ - ΠΑ ΡΑ ΤΗΡΗΣΕΙΣ (Συµπληρώνετ αι από Πάροχο)
Ηµεροµηνία Έναρξης Βλάβης :

/

/

Ώρα Έναρξης :

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΝΑ ΓΓΕΛ ΙΑ Σ ΒΛ Α ΒΗΣ (Συµπληρώνετ αι από ΟΤΕ)
23

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

/

24

/

ΩΡΑ:

Β1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΠΟΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ ΒΛ Α ΒΗΣ (Συµπληρώνετ αι από ΟΤΕ)
25
27

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ :

/

26

/

ΩΡΑ:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

ΟΥ∆ΕΝ ΕΥΡΕΘΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΤΕ

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Γ. ΜΗ Α ΠΟ∆ΟΧΗ Α ΠΟΚΑ ΤΑ ΣΤΑΣΗΣ ΒΛ Α ΒΗΣ (Συµπληρώνετ αι από Πάροχο)
28

Η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί

29

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ:
30
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Για τ ον Πάροχο

(Θ α αποστ έλλετ αι µε F A X στ ον Ο ΤΕ εν τός µισής ώ ρας -30'- από τ ην παραλλαβή τ ου Ε Α Β)

31

Για τ ον ΟΤΕ

Ονοµατ επώνυµο :

Ονοµατ επώνυµο:

Υπογραφή :

Υπογραφή :
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23.9.2. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ
Τ.Π.

Για τις αναγγελίες βλαβών υπηρεσιών Χονδρικής, απαιτείται από τον Πάροχο, η ορθή
συµπλήρωση του σχετικού εντύπου Αναγγελίας Βλάβης Παρόχου (ΕΑΒ) σύµφωνα µε τις
ακόλουθες οδηγίες.
Τα πεδία που θα πρέπει να συµπληρώνονται από τον Πάροχο είναι τα ακόλουθα :
•

Πεδίο 1: Επιλέγεται το σχετικό πεδίο όταν µεταξύ ΟΤΕ και Παρόχου υφίσταται ειδική
Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA). Το πεδίο δεν θα επιλέγεται για υπηρεσίες που
αφορούν κανονιστικές υποχρεώσεις του ΟΤΕ.

•

Πεδίο 2: Ο Κωδικός Βλάβης Παρόχου (Μοναδικός κωδικός αναφοράς Παρόχου που θα
αντιστοιχεί µε µοναδικό κωδικό αναφοράς ΟΤΕ, τόσο για την αναγγελία όσο και για την
αποκατάσταση της βλάβης).

•

Πεδίο 4: Η επωνυµία Παρόχου (o διακριτικός τίτλος του Παρόχου).

•

Πεδίο 5: Το ονοµατεπώνυµο τεχνικού υπευθύνου Παρόχου, για συνεννόηση και
ενηµέρωση.

•

Πεδίο 6: Το σταθερό τηλέφωνο τεχνικού υπευθύνου του Παρόχου.

•

Πεδίο 7: Το FAX του τεχνικού υπευθύνου του Παρόχου, στο οποίο θα επιστρέφεται από
τον ΟΤΕ, το έντυπο αφού συµπληρωθεί µε τα στοιχεία αποκατάστασης της βλάβης.

•

Πεδίο 8: Το κινητό τηλέφωνο τεχνικού υπευθύνου του Παρόχου.

•

Πεδίο 9: Η ηµεροµηνία αποστολής του εντύπου αναγγελίας βλάβης, µε FAX στον ΟΤΕ.

•

Πεδίο 10: Η ώρα της αποστολής του έντυπου αναγγελίας βλάβης, µε FAX στον ΟΤΕ.

•

Πεδίο 11: Επιλέγεται το σχετικό τετράγωνο της υπηρεσίας (π.χ. Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Γ κ.τ.λ.)
για την οποία αναγγέλλεται η βλάβη.

•

Πεδίο 12: Τα στοιχεία του άκρου Α, της υπηρεσίας που αναγγέλλεται η βλάβη (∆ιεύθυνση,
οδός, αριθµός, πόλη, ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο επικοινωνίας υπευθύνου άκρου Α).

•

Πεδίο 13: Τα στοιχεία του άκρου Β, της υπηρεσίας που αναγγέλλεται η βλάβη, (∆ιεύθυνση,
οδός, αριθµός, πόλη, ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο επικοινωνίας υπευθύνου άκρου Β).

•

Πεδίο 14: Η ταχύτητα της υπηρεσίας (π.χ. 350 Mbps), εφόσον απαιτείται.
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•

Πεδίο 15: Ο κωδικός του κυκλώµατος (π.χ. ΑΝΑ:123456, DGC:123456, HCM:123456).

•

Πεδίο 16: Ο αριθµός της ευθείας (π.χ. 123456).

•

Πεδίο 17: Η σηµατοδοσία CCS7 (DPC Παρόχου/ STP OTE).

•

Πεδίο 18: Ο ΦΑΧ του άκρου Α (Φανταστικός Αριθµός Χρέωσης) που προσδιορίζει
µοναδικά το άκρο αυτό. Το πεδίο συµπληρώνεται για την υπηρεσία OTE-Ethernet και την
υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.

•

Πεδίο 19: Ο ΦΑΧ του άκρου Β (Φανταστικός Αριθµός Χρέωσης) που προσδιορίζει
µοναδικά το άκρο αυτό. Το πεδίο συµπληρώνεται για την υπηρεσία OTE-Ethernet.

•

Πεδίο 20: Τα στοιχεία αποµακρυσµένης συνεγκατάστασης (αριθµός συνεγκατάστασης
καθώς και το αντίστοιχο Α/Κ ΟΤΕ.

•

Πεδίο 21: Τα στοιχεία φυσικής συνεγκατάστασης (αριθµός συνεγκατάστασης καθώς και το
αντίστοιχο Α/Κ ΟΤΕ).

•

Πεδίο 22: Ο Τ.Π. περιγράφει αναλυτικά σε ελεύθερο κείµενο τη βλάβη προκειµένου να
συνδράµει τον ΟΤΕ για την ταχύτερη αποκατάστασή της. Επίσης στο ίδιο πεδίο θα ήταν
σκόπιµο να συµπληρωθεί από τον Πάροχο η ηµεροµηνία και η ώρα έναρξης βλάβης, η
οποία µπορεί να είναι προγενέστερη από την ηµεροµηνία αναγγελίας βλάβης. Ο χρόνος
άρσης βλάβης άρχεται από την αναγγελία της βλάβης.

•

Πεδίο 28: Εντός µισής (0.30’) ώρας από την παραλαβή του Ε.Α.Β., ο Τ.Π. σε περίπτωση
που διαπιστώσει ότι η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί, επιλέγει το συγκεκριµένο πεδίο και
το αποστέλλει στο Τ.Υ.Λ.Π.

•

Πεδίο 29: Το ονοµατεπώνυµο τεχνικού υπευθύνου Παρόχου, που ενηµερώνει τον ΟΤΕ για
τη µη αποκατάσταση της βλάβης. Το συγκεκριµένο Πεδίο µπορεί να συµπίπτει µε το Πεδίο
5.

•

Πεδίο 30: Το ονοµατεπώνυµο και η υπογραφή του εκπρόσωπου του Παρόχου, ο οποίος
αναγγέλλει τη βλάβη στον ΟΤΕ.

Τα πεδία που συµπληρώνονται από τον ΟΤΕ είναι τα ακόλουθα :
•

Πεδίο 3 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΟΤΕ): Συµπληρώνεται ο Κωδικός Βλάβης ΟΤΕ. Ο
κωδικός αυτός είναι µοναδικός και έρχεται σε αντιστοιχία µε τον µοναδικό κωδικό
αναφοράς του Παρόχου (πεδίο 2).
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•

Πεδίο 23 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ): Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία
αναγγελίας βλάβης στο ΤΥΛΠ, που είναι η ηµεροµηνία λήψης του EAB µε FAX.

•

Πεδίο 24 (ΩΡΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ): Συµπληρώνεται η ακριβής ώρα (ώρα και
λεπτά της ώρας π.χ. 13:10’) αναγγελίας της βλάβης στο ΤΥΛΠ. Η ώρα αυτή θα ταυτίζεται
µε την ώρα λήψης του EAB µε FAX.

•

Πεδίο 25 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ): Συµπληρώνεται η
ηµεροµηνία αποκατάστασης της βλάβης από το ΤΥΛΠ,

•

Πεδίο 26 (ΩΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ): Συµπληρώνεται η ώρα (ώρα και λεπτά
της ώρας π.χ. 13:10’) αποκατάστασης της βλάβης από το ΤΥΛΠ.

•

Πεδίο 27 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ): Επιλέγεται µία από τις
έξι

ακόλουθες

επιλογές

:

α.

Αποκατάσταση

βλάβης

β.

Ουδέν

Ευρέθη,

γ.

Προγραµµατισµένες Εργασίες ΟΤΕ, δ. Υπαιτιότητα Παρόχου, στ. Υπαιτιότητα Τρίτου, ζ.
Ανωτέρα Βία, για να διευκρινιστούν τα αποτελέσµατα ελέγχου και ενεργειών που έγιναν
από το ΤΥΛΠ για κλείσιµο της βλάβης.
•

Πεδίο 31: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του υπευθύνου στελέχους του ΤΥΛΠ, ο οποίος
µερίµνησε για την αποκατάσταση της βλάβης.

•

23.9.3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

–

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο.Κ.ΣΥ.Α. (ΤΥΠΟΥ Γ) ΚΑΙ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. (ΤΥΠΟΥ Γ)
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
Η κάτωθι υπηρεσία παρεδόθη στην εταιρία XXX (εφεξής αποκαλούµενου «Πελάτη») από τον ΟΤΕ (∆ιεύθυνση Λειτουργίας ∆ικτύου), σε
εκτέλεση του αιτήµατος XXX για Νέα Σύνδεση / Μεταβολή της υπηρεσίας (διαγράφεται καταλλήλως). Η υλοποίηση πραγµατοποιήθηκε
µε βάση τις προδιαγραφές της υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µεταξύ µας σύµβαση.
Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-BRAS]
Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ-BRAS]
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.[BRAS]

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-DSLAM]
Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ-DSLAM]
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.[DSLAM]

Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΑΣ-DSLAM]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
Επωνυµία:

XXX

Υπεύθυνος παραλαβής:

XXX

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ηµεροµηνία παράδοσης:

xx/xx/20xx

Ταχύτητα Υπηρεσίας:

xxx

Κωδικός Υπηρεσίας:

xxx

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ Τ.Π.
(συµπληρώνεται µόνο για Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS,
Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-DSLAM και Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΑΣ-DSLAM)

ΣΠ ΕΕΑΠ/BNG

Οδός/Αριθµός:

ΧΧΧ / ΧΧΧ

Περιοχή/Πόλη:

ΧΧΧ/ ΧΧΧ
ΧΧΧ

A/K

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Νοµίµως εκπροσωπώντας την Εταιρία ΧΧΧ, βεβαιώ ότι:
παρέλαβα σε πλήρη και καλή λειτουργία από τον ΟΤΕ την υπηρεσία µε τα ανωτέρω αναγραφόµενα στοιχεία.
η υπηρεσία µε τα ανωτέρω αναγραφόµενα στοιχεία παρουσιάζει δυσλειτουργίες υπαιτιότητας ΟΤΕ, οι οποίες αναφέρονται
στις παρατηρήσεις.
Παρατηρήσεις:

……………………………, …………/…………/20……
…….………………………………………………………………
(Ονοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου Πελάτη)

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
Το Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής πρέπει να επιστραφεί από τον Πελάτη υπογεγραµµένο στον αριθµό FAX <210 3405260>
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής του από τον ΟΤΕ
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23.9.4. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
Κηφισίας 99, Μαρούσι Αττικής
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. : ………………
Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ της εταιρίας µέχρι του
ποσού των Ευρώ ………………… για την από αυτόν προς εσάς (ΟΤΕ Α.Ε) οµαλή εξόφληση
οφειλών
που
απορρέουν
από
την
υπ’
αριθµόν
………………
/(ηµεροµηνία)………………µεταξύ σας Σύµβαση Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης
{συµπληρώνεται κατά περίπτωση ανάλογα µε την παρεχόµενη υπηρεσία}.
Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήµερα και µέχρι
την……. ……………………………..… και καλύπτει καθόλο το χρόνο της ισχύος της όλες τις
κύριες οφειλές, τόκους υπερηµερίας και δαπάνες και εν γένει όλες τις υποχρεώσεις της, οι
οποίες απορρέουν από την ως άνω σύµβαση.
Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε εξώδικη επιστολή σας επιδιδόµενη µε
δικαστικό επιµελητή, που θα µας απευθύνετε, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του
νοµίµου εκπροσώπου σας, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες καταπίπτει η
παρούσα, προέρχονται αποκλειστικά και µόνο από την ως άνω σύµβαση (προσδιορίζεται κατά
περίπτωση σύµφωνα µε την παράγραφο 1) τιµολογηθείσες σύµφωνα µε τις εκάστοτε εν ισχύ
αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και τη
σχετική νοµοθεσία, την οποία επιστολή θα πρέπει να έχετε προηγουµένως και προ δεκαπέντε
(15) ηµερών κοινοποιήσει µε δικαστικό επιµελητή στη πρωτοφειλέτρια, προσκοµίζοντας µας το
σχετικό αποδεικτικό επίδοσης, να κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, οπότε εµείς
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά εντός τριών (3) ηµερών χωρίς από µέρους
µας καµίας αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το
ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις µετρητοίς.
1. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωση
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.
2. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ δε της εγγύησης ύστερα από σχετικό έγγραφο της
πρωτοφειλέτριας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα µας υποβληθεί πριν την
ηµεροµηνία λήξης.
3. Κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή στη
δηλούµενη κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση µας για την καταβολή του
ποσού που καταπίπτει.
4. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
5. Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της εγγύησης
αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΧΤΠ 2017
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23.9.5. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΤΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ
ΣΤΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
Κηφισίας 99, Μαρούσι Αττικής
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. : ………………
1. Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ της εταιρίας………….
µέχρι του ποσού των Ευρώ ………………… για την από αυτήν προς εσάς (ΟΤΕ Α.Ε) οµαλή
εξόφληση των αµφισβητούµενων οφειλών που απορρέουν από την υπ’ αριθµόν
…………..…..….. µεταξύ σας Σύµβασης Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης οι οποίες έχουν
υπαχθεί προς επίλυση στη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών της παρούσας Σύµβασης και
αφορούν χρεώσεις για υπηρεσίες χονδρικής Κεντρικής πρόσβασης, ή και (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ) ποινικές ρήτρες για την
τήρηση από τον ΟΤΕ των όρων της Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών των Κεφαλαίων
6 και 7 της παρούσας σύµβασης.
2. {ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ}.
3. Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήµερα και µέχρι
την……. ……….. {ελάχιστη διάρκεια ορίζεται σε δώδεκα (12) από την έκδοσή της} και
καλύπτει, καθόλο το χρόνο της ισχύος της, όλες τις κύριες οφειλές, τόκους υπερηµερίας και
δαπάνες αναφορικά µε τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας.
4. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε εξώδικη επιστολή που θα µας απευθύνετε
συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου σας ότι οι οφειλές της
πρωτοφειλέτριας για τις οποίες καταπίπτει η παρούσα αφορούν αποκλειστικά και µόνο τις υπό
αµφισβήτηση οφειλές της παραγράφου 2 για τις οποίες εξεδόθη, την οποία επιστολή θα πρέπει
να έχετε προηγουµένως και προ δέκα (10) ηµερών κοινοποιήσει στην πρωτοφειλέτρια,
προσκοµίζοντάς µας το σχετικό αποδεικτικό επίδοσης, να κηρύσσετε την κατάπτωση της
παρούσας, οπότε εµείς υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά (ανάλογα µε την
απαίτησή σας) εντός τριών (3) ηµερών χωρίς από µέρους µας καµία αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις
µετρητοίς.
5. Η παρούσα ισχύει µέχρι ………………[ελάχιστη διάρκεια δώδεκα (12) µήνες από την έκδοσή
της].
6. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ δε της εγγύησης ύστερα από σχετικό έγγραφο της
πρωτοφειλέτριας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα µας υποβληθεί πριν την
ηµεροµηνία λήξης.
7. Κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή στη
δηλούµενη κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση µας για την καταβολή του
ποσού που καταπίπτει.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
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9. Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της εγγύησης
αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΊΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΩΝ ΛΟΓΩ
ΦΡΑΓΗΣ Τ.Π.
24.1.

ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν Παράρτηµα περιγράφεται η διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου των αιτηµάτων
µετεγκατάστασης υφιστάµενων συνδροµητών Παρόχου σε περίπτωση φραγής του πληροφοριακού
συστήµατος ΟΤΕ λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παρόχου.
24.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΩΝ

24.2.1. Ο Τ.Π. αποστέλλει κάθε 1η και 15η ηµέρα κάθε µήνα (ή την αµέσως επόµενη
εργάσιµη ηµέρα σε περίπτωση που η 1η και η 15η ηµέρα είναι µη εργάσιµες) στον
ΟΤΕ µέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που ο ΟΤΕ έχει κοινοποιήσει
στους Τ.Π.,, λίστα µε τα αιτήµατα των ενεργών συνδροµητών (µε ενεργό βρόχο
κατά την ηµεροµηνία αίτησης µεταφοράς του συνδροµητή) για τους οποίους
επιθυµεί να πραγµατοποιήσει µετεγκατάσταση καθώς και το batch αρχείο που θα
κατατεθεί στο Π.Σ. ΟΤΕ. Για κάθε µετεγκατάσταση, θα συµπληρώνει µία από τις
γραµµές του πίνακα του Παραρτήµατος Ι. Για κάθε µια αίτηση µετεγκατάστασης ο
Τ.Π. θα αποστέλλει υποχρεωτικά σε µορφή pdf αρχείου τα κάτωθι έγγραφα:
Αντίγραφο τιμολογίου/λογαριασμού του συνδρομητή που αιτείται μεταφορά ώστε
να πιστοποιείται ο νόμιμος κάτοχος της γραμμής.
• Αντίγραφο της πρωτότυπης αίτησης µεταφοράς του συνδροµητή.
Τα παραπάνω έγγραφα θα περιέχονται σε ένα pdf αρχείο για κάθε µετεγκατάσταση, το
όνοµα του οποίου θα είναι της µορφής _<Φανταστικός Αριθµός Βρόχου>.pdf».
•

24.2.2. Σε περίπτωση που ο Τ.Π. αποστείλει τη λίστα σε διαφορετική ηµεροµηνία από την
1η ή την 15η του µήνα, (ή την αµέσως επόµενη ηµέρα σε περίπτωση που η 1η και η
15η ηµέρα είναι µη εργάσιµες) ο ΟΤΕ τον ενηµερώνει ότι δεν είναι δυνατό να
ικανοποιήσει τα αιτήµατά του και ότι θα πρέπει να τα συµπεριλάβει στη λίστα του
επόµενου 15ηµέρου και η διαδικασία τερµατίζεται.
24.2.3. Σε περίπτωση που ο Τ.Π. αποστείλει εµπρόθεσµα την ανωτέρω λίστα, ο ΟΤΕ
προβαίνει εντός 1EH για κάθε 30 αιτήµατα - για τα οποία ο Τ.Π. έχει ζητήσει
µετεγκατάσταση συνδροµητών - στους ακόλουθους ελέγχους:
•
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Εάν οι βρόχοι για τους οποίους ο Τ.Π. έχει ζητήσει µετεγκατάσταση συνδροµητών
ήταν ενεργοί κατά την ηµεροµηνία αίτησης µεταφοράς του συνδροµητή
• Εάν τα στοιχεία συνδρομητή του υπάρχοντος βρόχου (έτσι όπως αποτυπώνονται
στο Π.Σ. ΟΤΕ) ταυτίζονται με τα στοιχεία συνδρομητή στη νέα αίτηση
μετεγκατάστασης και στο αντίγραφο τιμολογίου/λογαριασμού.
Οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις εξαιρούνται
από αυτές για τις οποίες ο ΟΤΕ έχει υποχρέωση να υλοποιήσει τη µετεγκατάσταση και ο
ΟΤΕ ενηµερώνει τον Πάροχο εντός µίας (1) ΕΗ από την ολοκλήρωση του σχετικού
ελέγχου, ότι οι συγκεκριµένες περιπτώσεις δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν αναφέροντας
και το σχετικό λόγο απόρριψης.
•

24.2.4. Ο ΟΤΕ αφαιρεί τις εγγραφές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις από το
batch αρχείο και καταθέτει το τελικό batch αρχείο στο Π.Σ. ΟΤΕ. Ως ηµεροµηνία
αποστολής των αιτηµάτων θα θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής του αρχείου στο
Π.Σ. ΟΤΕ.
24.2.5. Εάν κατά την κατάθεση του µαζικού αρχείου παρουσιαστεί πρόβληµα σε κάποια
από τις εγγραφές (λόγω λάθους στην δ/νση ή κατειληµµένου ορίου, κλπ) τότε ο
ΟΤΕ αφαιρεί από το αρχείο αυτές τις εγγραφές, ενηµερώνει τον Πάροχο ώστε να
προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και κατόπιν ο ΟΤΕ καταθέτει τις εν λόγω,
διορθωµένες πλέον, εγγραφές είτε µέσω νέου batch αρχείου που θα αποσταλεί από
τον Πάροχο είτε µεµονωµένα στο Π.Σ. ΟΤΕ.
24.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Τ.Π.

24.3.1. Προκειµένου να ελεγχθεί ότι ο Τ.Π. έχει προβεί ως όφειλε στην κατάργηση των
βρόχων για τους οποίους έχει αιτηθεί µετεγκατάσταση και ο ΟΤΕ έχει υποβάλει τα
σχετικά αιτήµατα ΑΝΤοΒ, θα ελέγχεται από τον ΟΤΕ, εάν έχουν υποβληθεί τα
αιτήµατα κατάργησης βρόχου από τον Πάροχο στο Π.Σ. ΟΤΕ, εφόσον τα νέα
αιτήµατα ΑΝΤοΒ έχουν υλοποιηθεί.
24.3.2. Σε περίπτωση που από τον παραπάνω έλεγχο προκύψει ότι ο Τ.Π. δεν έχει
καταργήσει έναν ή περισσότερους βρόχους ενώ θα έπρεπε, ενηµερώνει τον Πάροχο
προκειµένου να προβεί σε κατάργηση των βρόχων εντός 10 ΕΗ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πίνακας Στοιχείων για Αιτήµατα Μετεγκατάστασης Προς Έλεγχο από ΟΤΕ
Α/Α

Αριθµός
ΤοΒ για
τον οποίο
ζητείται
µεταφορά
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Ονοµατεπώνυµο
συνδροµητή του
ΤοΒ για τον
οποίο ζητείται
µεταφορά

Οδός του
υφιστάµενου
ΤοΒ για τον
οποίο
ζητείται
µεταφορά

Αριθµός της
οδού του
υφιστάµενου
ΤοΒ για τον
οποίο
ζητείται
µεταφορά

Νέα οδός
του
ζητούµενου
νέου
ΑΝΤοΒ

Αριθµός της
νέας οδού
του νέου
ΑΝΤοβ

Α/Α του
αντίγραφου
τιµολογίου/λογα
ριασµού του
συνδροµητή που
αιτείται την
µεταφορά.

Α/Α του
αντίγραφου της
πρωτότυπης
αίτησης
µεταφοράς
γραµµής του
συνδροµητή.
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Παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25. ΛΙΣΤΑ ΤΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Α/Α

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προµελέτης ΦΣ
ανά Πάροχο

Οι Τ.Π. µπορούν να αιτηθούν Φυσική
Συνεγκατάσταση σε οποιοδήποτε Α/Κ του
ΟΤΕ.
Η δυνατότητα της συνεγκατάστασης
προκύπτει από την τεχνική προµελέτη,
βάση της οποίας ορίζεται η διαθεσιµότητα /
καταλληλότητα του ελεύθερου χώρου.

2

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής
Προµελέτης ΦΣ ανά Πάροχο

Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος

3

Τέλος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης
ανά ΑΚ εντός Αττικής (1)

Κατά την αρχική παροχή του χώρου ΦΣ σε
έναν Τ.Π. (αίτηµα παροχής ΦΣ)
µεταβαίνουν στελέχη του ΟΤΕ και
εκπρόσωποι του Τ.Π. προκειµένου να
διερευνηθεί ο χώρος ΦΣ και να αποφασίσει
ο Τ.Π. τις θέσεις που επιθυµεί να
εγκαταστήσει τα πρώτα του ικριώµατα. Το
ίδιο συµβαίνει και στις περιπτώσεις
επέκτασης του υφιστάµενου χώρου ΦΣ.
Υπογράφεται το σχετικό ΠΠΠ µεταξύ ΟΤΕ &
Τ.Π.

4

Τέλος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης
ανά ΑΚ λοιπής Ελλάδας (1)

5

Τέλος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου
(ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών

6

Μηνιαίο τέλος για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου
Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά ικρίωµα

7

Μηνιαίο Τέλος Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά
ικρίωµα (Ζώνη Α, >30.000 παροχές)

8

Μηνιαίο Τέλος Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά
ικρίωµα (Ζώνη Β, 10.000 έως 30.000 παροχές)

9

Μηνιαίο Τέλος Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά
ικρίωµα (Ζώνη Γ, <10.000 παροχές)

10
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Τέλος Παράδοσης Ικριωµάτων µετά από Επαύξηση /
Μείωση σε Χώρο ΦΣ εντός Έδρας

Αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται
για την παροχή ΕΣΚ από τον ΟΤΕ στους
χώρους ΦΣ
Στο τέλος αυτό περιλαµβάνεται το κόστος
συντήρησης και τρέχουσας διαχείρισης του
χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης.
Στο τέλος περιλαµβάνεται το µηνιαίο κόστος
µίσθωσης του χώρου ανά ικρίωµα για τα
ικριώµατα που διαθέτει ο κάθε Τ.Π. στο
χώρο ΦΣ. Το τέλος έχει διαφοροποιηθεί για
3 κατηγορίες Α/Κ.

Σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο
πραγµατοποιείται φυσική µετάβαση
εκπροσώπου ΟΤΕ και Τ.Π. για την
παράδοση / παραλαβή των ικριωµάτων µετά
από αίτηµα επαύξησης / µείωσης
ικριωµάτων προκειµένου να εξεταστεί ο
χώρος και να συµφωνηθεί είτε η θέση των
ικριωµάτων που θα τοποθετηθούν να νέα
ικριώµατα του Τ.Π. είτε να αφαιρεθούν τα
ικριώµατα που θα µειωθούν. Σε κάθε
περίπτωση υπογράφεται σχετικό ΠΠΠ
µεταξύ ΟΤΕ & Τ.Π.
Το τέλος διαφοροποιείται σε "εντός έδρας"
για τις περιπτώσεις που η µετάβαση του
εκπροσώπου ΟΤΕ είναι στα όρια του ίδιου
νοµού και σε "εκτός έδρας" για αυτές που
είναι εκτός των ορίων νοµού.
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11

Τέλος Παράδοσης Ικριωµάτων µετά από Επαύξηση /
Μείωση σε Χώρο ΦΣ εκτός Έδρας
Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης & Ζεύξης Ε.Σ.Κ.Τ.
Καµπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ ΟΤΕ µε Γ.Κ.Ο.

12

100'' Ζεύγη

13

200'' Ζεύγη

14

400'' Ζεύγη

15

600'' Ζεύγη

16

800'' Ζεύγη

17

1000'' Ζεύγη

18

1200'' Ζεύγη

19

Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Άρσης Βλάβης ΕΣΚΤ
στο ΦΥTΠ Καµπίνας σε Προαύλιο Χώρο Α/Κ ΟΤΕ (ανά
200 Ζεύγη)

20

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προµελέτης ΦΣ
Καµπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ ΟΤΕ

21

Εφάπαξ Τέλος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή
ΦΣ Καµπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ ΟΤΕ ανά ηµέρα
(εντός ωραρίου)

22

Εφάπαξ Τέλος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή
ΦΣ Καµπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ ΟΤΕ (επιπλέον
κόστος ανά ώρα εκτός τακτικού ωραρίου εργασίµων
ηµερών)

23

Τέλος Χωροθέτησης και Επίβλεψης για Backhaul ΦΣ
Καµπίνας µε ίδια µέσα ανά ηµέρα (εντός ωραρίου)

24

Τέλος Χωροθέτησης και Επίβλεψης για Backhaul ΦΣ
Καµπίνας µε ίδια µέσα (επιπλέον κόστος ανά ώρα εκτός
τακτικού ωραρίου εργασίµων ηµερών)

25

26

Το τέλος αυτό εφαρµόζεται για κάθε επιπλέον
ώρα πέρα από την πρώτη ηµέρα των
εργασιών του Τ.Π.

Τέλος Συνοδείας/Eπιστασίας σε Φυσική
Συνεγκατάσταση (ανά επίσκεψη) - εντός τακτικού
ωραρίου εργάσιµων ηµερών
Τέλος Συνοδείας/Επιστασίας σε Φυσική
Συνεγκατάσταση (ανά ώρα) - εκτός τακτικού ωραρίου
εργάσιµων ηµερών

EHZ
27

Τέλος Σύνδεσης ΕΗΖ ανά ικρίωµα

28

Μηνιαίο Τέλος χρήσης ΕΗΖ ΟΤΕ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΤΠ 2017

Το τέλος αυτό περιλαµβάνει τα κόστη
συντήρησης και άρσης τυχόν βλάβης του
ΕΣΚΤ καµπίνας σε προαύλιο χώρο Α/Κ ΟΤΕ
Η δυνατότητα της διάθεσης ΦΣ-καµπίνα
προκύπτει από την τεχνική προµελέτη, βάσει
της οποίας ορίζεται η διαθεσιµότητα /
καταλληλότητα του ελεύθερου χώρου στον
προαύλιο χώρο του Α/Κ ΟΤΕ, καθώς και η
θέση που ο Τ.Π. θα εγκαταστήσει την
καµπίνα και το ΦΥΠ-καµπίνα µε κατάλληλη
αυτοψία.
Κατά την πραγµατοποίηση των εργασιών του
Τ.Π. κρίνεται αναγκαία η παρουσία /
επίβλεψη των εργασίων από στελέχη του
ΟΤΕ για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του
δικτύου και του προαύλιου χώρου του ΟΤΕ.
Κατά την πραγµατοποίηση των εργασιών του
Τ.Π. κρίνεται αναγκαία η παρουσία /
επίβλεψη των εργασίων από στελέχη του
ΟΤΕ για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του
δικτύου και του προαύλιου χώρου του ΟΤΕ
σε περίπτωση που οι εργασίες ξεπεράσουν
την εργάσιµη µέρα.
Αφορά τα κόστη επίβλεψης από προσωπικό
του ΟΤΕ προκειµένου ο Τ.Π. να µεταφέρει
µε ίδια µέσα την κίνησή του από την
καµπίνα που διαθέτει µε την υπηρεσία ΦΣκαµπίνα. Το τέλος αυτό εφαρµόζεται την
πρώτη ηµέρα των εργασιών του Τ.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Εφάπαξ Τέλος Εγκατάστασης ενός (1) ζεύγους ΚΟΙ
Συνεγκατάστασης (Φυσική – Σύµµικτη - Εικονική) σε
ΦΥΠ
Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική
− Σύµµικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ ζευγών 1−2” (4)

Εργασίες για την εγκατάσταση της
υποδοµής από το Α/Κ έως το ΦΥΠ για τη
σύνδεση 1 ζεύγους ΚΟΙ.
Εργασίες για τη σύνδεση 1-2 ζευγών ΚΟΙ
στο ΦΥΠ.

31

Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική
− Σύµµικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ ζευγών 3−4” (4)

Εργασίες για τη σύνδεση 3-4 ζευγών ΚΟΙ
στο ΦΥΠ.

32

Τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική
− Σύµµικτη − Εικονική) σε ΦΥΠ ζευγών 5−6” (4)

Εργασίες για τη σύνδεση 5-6 ζευγών ΚΟΙ
στο ΦΥΠ.

33

Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης
ανά ζεύγος ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική – Σύµµικτη
–Εικονική) σε ΦΥΠ

Μηνιαίο τέλος για τη συντήρηση και
αποκατάσταση βλαβών των ζευγών ΚΟΙ.

34

Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση
Υπηρεσιών ΚΟΙ

Άσκοπη µετάβαση συνεργείου ΟΤΕ για
σύνδεση των ζευγών ΚΟΙ σε ΦΥΠ, η
οποία δεν είναι εφικτό να
πραγµατοποιηθεί από υπαιτιότητα
Παρόχου.

35

Εφάπαξ τέλος άσκοπης Μετάβασης συνεργείου σε
Σύνδεσµο για διαπίστωση βλάβης ΚΟΙ υπαιτιότητας
Τ.Π.ύ

29
30

ΣΥΜΜΙΚΤΗ (ΣΣ) - ΕΙΚΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΣ)
36

Τέλος Σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου
(ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών

37

Μηνιαίο τέλος για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου
Σύµµικτης Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωµα)

38

Μηνιαίο Τέλος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύµατος (ανά
Ampere DC) εάν ο χώρος διαθέτει Υποσταθµό Μέσης
Τάσης

39

Μηνιαίο Τέλος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύµατος (ανά
Ampere DC) εάν ο χώρος δεν διαθέτει Υποσταθµό
Μέσης Τάσης

40

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προµελέτης
Σύµµικτης Συνεγκατάστασης

41

Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προµελέτης
Εικονικής Συνεγκατάστασης

42

43

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής
Προµελέτης Σύµµικτης Συνεγκατάστασης (το 50%
του κόστους εκπόνησης)
Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής
Προµελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης (το 50%
του κόστους εκπόνησης)

44

Μηνιαίο Τέλος Υπηρεσιών Εικονικής
Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωµα)

45

Τέλος Αναβάθµισης & ∆ιορθωτικής Συντήρησης
Εικονικής Συνεγκατάστασης - ανά επίσκεψη

46

Τέλος Συνοδείας/Eπιστασίας σε Σύµµικτη
Συνεγκατάσταση (ανά επίσκεψη) - εντός τακτικού
ωραρίου εργάσιµων ηµερών

ΧΤΠ 2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εφάπαξ τέλος για τη σύνδεση µιας
οριολοωρίδας 100 ζευγών ΕΣΚ στον
Ενδιάµεσο Κατανεµητή του χώρου ΣΣ ή
ΕΣ
Λειτουργικά έξοδα για τον εξοπλισµό που
διαθέτει ο Τ.Π. στο χώρο ΣΣ
Τέλη για κατανάλωση ηλ. ενέργειας του
Τ.Π. στο χώρο ΣΣ ή ΕΣ.
Το τέλος είναι διαφορετικό για Α/Κ που ο
ΟΤΕ διαθέτει Υποσταθµό Μέσης Τάσης (Β1)
και για Α/Κ που ο ΟΤΕ δε διαθέτει
Υποσταθµό Μέσης Τάσης (Γ22).

Τέλος για την εκπόνηση της προµελέτης
που απαιτείται για τη διαµόρφωση του
εκάστοτε χώρου ΣΣ
Τέλος για την εκπόνηση της προµελέτης
που απαιτείται για τη διαµόρφωση του
εκάστοτε χώρου ΕΣ
Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος

Τέλη για τα µηνιαία έξοδα που προκύπτουν
από τον εξοπλισµό που διαθέτει ο Τ.Π. στο
χώρο ΕΣ
Τέλος για την απαιτούµενη συντήρηση και
αναβάθµιση του εξοπλισµού του Παρόχου σε
περίπτωση ΕΣ.
Τέλος για τη συνοδεία από τον ΟΤΕ του
προσωπικού του Παρόχου σε περίπτωση που
ο Τ.Π. επιθυµεί να πραγµατοποιήσει κάποια
εργασία στο χώρο ΣΣ εντός τακτικού
ωραρίου προσωπικού ΟΤΕ

447

47

Τέλος Συνοδείας/Επιστασίας σε Σύµµικτη
Συνεγκατάσταση (ανά ώρα) - εκτός τακτικού
ωραρίου εργάσιµων ηµερών

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

48

Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ΕΣΚΤ 200 Ζευγών σε
ΦΥΠ (2)

49

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης 200 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

50

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης 400 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

51

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης 600 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

52

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης 800 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

53

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης 1000 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

54

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης 1200 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

55

Μηνιαίο τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης
Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 200 Ζεύγη ΕΣΚΤ

56

Μηνιαία τέλη χρήσης ζεύγους ΕΞΣΚ ανά µέτρο
(L*N*Μηνιαίο Τέλος) (3)

57

Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύνδεσµο (µούφα) για
∆ιαπίστωση Βλάβης Υπαιτιότητας Παρόχου

58

Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση
Υπηρεσιών ΕΣΚΤ

59

Εφάπαξ Τέλος Ανακατασκευής 200 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

60

Εφάπαξ Τέλος Ανακατασκευής 400 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

61

Εφάπαξ Τέλος Ανακατασκευής 600 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

62

Εφάπαξ Τέλος Ανακατασκευής 800 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

ΧΤΠ 2017

Τέλος για τη συνοδεία από τον ΟΤΕ του
προσωπικού του Παρόχου σε περίπτωση που
ο Τ.Π. επιθυµεί να πραγµατοποιήσει κάποια
εργασία στο χώρο ΣΣ εκτός τακτικού
ωραρίου προσωπικού ΟΤΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το τέλος αυτό περιλαµβάνει τα κόστη
µιας σειράς εργασιών που εκτελεί ο ΟΤΕ
προκειµένου ο ΟΤΕ να είναι σε θέση να
συνδέσει µια οµάδα 200 ζευγών χαλκού
του ΕΞΣΚ του Τ.Π. µε τον γενικό /
δευτερεύοντα κατανεµητή (µέσω ΦΥΠ
και ΕΣΚΤ).
Το τέλος αυτό περιλαµβάνει τα κόστη
προκειµένου ο ΟΤΕ να συνδέσει µια
οµάδα 200/400/600/800/1200 ζευγών
χαλκού του ΕΞΣΚ του ΤΠ µε αντίστοιχα
ζεύγη του ΕΣΚΤ

Το τέλος αυτό περιλαµβάνει τα κόστη
προκειµένου ο ΟΤΕ είτε να συντηρήσει είτε
να αποκαταστήσει βλάβη ζευγών ΕΣΚΤ
εντός του ΦΥΠ.
Το συγκεκριµένο τέλος αφορά ενοίκιο χρήσης
χάλκινου δικτύου του ΟΤΕ. Αφορά παλιό είδος
ΑΣ.
Το τέλος αυτό περιλαµβάνει τα κόστη
προκειµένου ο ΟΤΕ να διαπιστώσει /
διερευνήσει βλάβη εντός του ΦΥΠ για την
οποία υπάρχει υπαιτιότητα Τ.Π.
Το τέλος αυτό αφορά στην περίπτωση που
υπάρχει άσκοπη µετάβαση προσωπικού
ΟΤΕ για την παράδοση υπηρεσιών ΕΣΚΤ
είτε επειδή δεν εµφανίστηκε ο Τ.Π. ενώ η
παρουσία του ήταν απαραίτητη είτε δεν
ήταν ακόµα έτοιµος ο Τ.Π. προκειµένου να
πραγµατοποιήσει εργασίες ο ΟΤΕ
Το τέλος αυτό περιλαµβάνει τα κόστη
προκειµένου ο ΟΤΕ να ανακατασκευαστεί
µια οµάδα 200/400/600/800/1200 ζευγών
χαλκού του ΕΞΣΚ του ΤΠ µε αντίστοιχα
ζεύγη του ΕΣΚΤ
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63

Εφάπαξ Τέλος Ανακατασκευής 1000 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

64

Εφάπαξ Τέλος Ανακατασκευής 1200 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ
Α/Κ ΜΕ <5000 ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης
Φ.Υ.Τ.Π. µε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ µέχρι 5000
Συνδροµητές)
65

Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π.
µε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ µέχρι 5000 Συνδροµητές) 200 Ζευγών

66

Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π.
µε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ µέχρι 5000 Συνδροµητές) 400 Ζευγών

67

Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π.
µε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ µέχρι 5000 Συνδροµητές) 600 Ζευγών

68

Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. µε
Γ.Κ.Ο. (Α/Κ µέχρι 5000 Συνδροµητές) 800 Ζευγών

69

70
71

Εφάπαξ Τέλος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π.
µε Γ.Κ.Ο. (Α/Κ µέχρι 5000 Συνδροµητές)
Εφάπαξ Τέλος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. µε
Γ.Κ.Ο. (Α/Κ µέχρι 5000 Συνδροµητές) 200
Ζευγών
Εφάπαξ Τέλος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. µε
Γ.Κ.Ο. (Α/Κ µέχρι 5000 Συνδροµητές) 400
Ζευγών
Εφάπαξ Τέλος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. µε Γ.Κ.Ο.
(Α/Κ µέχρι 5000 Συνδροµητές) 600 Ζευγών

72

Εφάπαξ Τέλος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. µε Γ.Κ.Ο.
(Α/Κ µέχρι 5000 Συνδροµητές) 800 Ζευγών

73

Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αρσης Βλάβης στο
Φ.Υ.Τ.Π. ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ

74

Μελέτη Αυτοψίας Κατασκευής ΕΣΚΤ-ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Παρόχων για Α/Κ Μέχρι 5000

75

Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση
Υπηρεσιών ΕΣΚΤ

76

Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύνδεσµο (µούφα) για
∆ιαπίστωση Βλάβης Υπαιτιότητας Παρόχου

77

Εφάπαξ Τέλος Ανακατασκευής 200 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

78

Εφάπαξ Τέλος Ανακατασκευής 400 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

79

Εφάπαξ Τέλος Ανακατασκευής 600 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)
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Αφορά τα κόστη προκειµένου να συνδεθεί
ο ΓΚΟ ή ο Υπαίθριος Κατανεµητής, µε το
Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο - ΕΞΣΚ του
Τ.Π. στο φρεάτιο που κατασκευάζει (ΦΥΤΠ)

Το τέλος αυτό περιλαµβάνει τα κόστη
προκειµένου ο ΟΤΕ είτε να συντηρήσει είτε
να αποκαταστήσει βλάβη ζευγών ΕΣΚΤ
εντός του ΦΥΤΠ.
Αφορά τα κόστη προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί από κοινού από τεχνικούς
του Τ.Π. και του ΟΤΕ αυτοψία προκειµένου
να καθορισθεί η θέση του ΦΥΤΠ
Το τέλος αυτό αφορά στην περίπτωση που
υπάρχει άσκοπη µετάβαση προσωπικού
ΟΤΕ για την παράδοση υπηρεσιών ΕΣΚΤ
είτε επειδή δεν εµφανίστηκε ο Τ.Π. ενώ η
παρουσία του ήταν απαραίτητη είτε δεν
ήταν ακόµα έτοιµος ο Τ.Π. προκειµένου να
πραγµατοποιήσει εργασίες ο ΟΤΕ
Το τέλος αυτό περιλαµβάνει τα κόστη
προκειµένου ο ΟΤΕ να διαπιστώσει /
διερευνήσει βλάβη εντός του ΦΥΠ για την
οποία υπάρχει υπαιτιότητα Τ.Π.
Το τέλος αυτό περιλαµβάνει τα κόστη
προκειµένου ο ΟΤΕ να ανακατασκευαστεί
µια οµάδα 200/400/600/800/1200 ζευγών
χαλκού του ΕΞΣΚ του ΤΠ µε αντίστοιχα
ζεύγη του ΕΣΚΤ
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80

Εφάπαξ Τέλος Ανακατασκευής 800 Ζευγών ΕΣΚΤ σε
σύνδεσµο εντός ΦΥΠ (µούφα) (4)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ / ΠΑΡΟΧΗ
ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΙΝΑΣ
81

82

83

Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προµελέτης για Παροχή
της υπηρεσίας Ζεύγους / Ζευγών Σκοτεινής Ίνας
Τέλος Επίβλεψης για Παροχή Πρόσβασης &
Επιδιόρθωση βλάβης σε Αγωγούς & Σωληνώσεις ΟΤΕ
- ανά ηµέρα (εντός τακτικού ωραρίου εργάσιµων
ηµερών)
Τέλος Επίβλεψης για Παροχή Πρόσβασης &
Επιδιόρθωση βλάβης σε Αγωγούς & Σωληνώσεις ΟΤΕ
- ανά επιπλέον ώρα επίβλεψης (εκτός τακτικού
ωραρίου εργάσιµων ηµερών)

84

Μηνιαίο τέλος κατάληψης και χρήσης σωλήνα (ανά
µέτρο)

85

Μηνιαίο τέλος κατάληψης και χρήσης ζεύγους
σκοτεινής ίνας (ανά χιλιόµετρο)

86

Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προµελέτης για Παροχή
Πρόσβασης σε Σωληνώσεις/Αγωγούς ΟΤΕ

87

Τέλος Σύνδεσης Ζευγών Σκοτεινής Ίνας

88

Τέλος αποτύπωσης δικτύου συνεχών διαδροµών
σωληνώσεων ανά Α/Κ

Τέλος υπηρεσίας διασύνδεσης Οπτικών Κατανεµητών

Τέλος Υπηρεσίας ∆ιασύνδεσης Οπτικού Κατανεµητή
Α/Κ µε ΦΥΠ ΟΤΕ

ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟ BACKHAUL

89

Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προµελέτης για την
παροχή Ασυρµατικού Backhaul σε ταράτσα Α/Κ ΟΤΕ

90

Εφάπαξ Τέλος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή
Ασυρµατικού Backhaul ανά ηµέρα (εντός τακτικού
ωραρίου εργάσιµων ηµερών)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αφορά το κόστος για την τεχνική
προµελέτη προκειµένου να ελεγχθεί από
τον ΟΤΕ εάν υπάρχει διαθεσιµότητα
ζεύγους/ζευγών σκοτεινής οπτικής ίνας
στη διαδροµή που έχει επιλέξει ο Τ.Π.
Επίβλεψη για τις εργασίες που θα
πραγµατοποιήσει ο Τ.Π. στους αγωγούς
του ΟΤΕ που του έχουν διατεθεί.
Επίβλεψη για τις εργασίες που θα
πραγµατοποιήσει ο Τ.Π. στους αγωγούς
του ΟΤΕ που του έχουν διατεθεί.
Τελος για την κατάληψη και τη χρήση
αγωγού (σε περίπτωση υπηρεσίας
πρόσβασης σε αγωγούς)
Τελος για την κατάληψη και τη χρήση 1
ζεύγους σκοτεινής ίνας (σε περίπτωση
υπηρεσίας παροχής σκοτεινής ίνας)
Αφορά το κόστος για την τεχνική προµελέτη
προκειµένου να ελεγχθεί από τον ΟΤΕ εάν
υπάρχει διαθεσιµότητα αγωγών στη διαδροµή
που έχει επιλέξει ο Τ.Π.
Εφάπαξ τέλος για τη σύνδεση των ζευγών
σκοτεινής ίνας για τη διαδροµή που έχει
επιλέξει ο Τ.Π.
Το τέλος αυτό περιγράφει το κόστος του ΟΤΕ
προκειµένου να διαθέσει σε έναν αιτούντα
Πάροχο σχεδιάγραµµα µε τις συνεχείς
διαδροµές στεγανών και οργανωµένων
σωληνώσεων καθώς και των φρεατίων από
τα οποία διέρχονται για το κύριο δίκτυο
ΟΤΕ. Αποτελεί πρόσθετη υπηρεσία
αποκλειστικά στo πλαίσιο του vectoring.
Σε περίπτωση που ο Τ.Π. διαθέτει παρουσία
στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης του
Α/Κ, ο ΟΤΕ παρέχει επιπρόσθετα της παροχής
σκοτεινής ίνας την υπηρεσία διασύνδεσης
του Οπτικού Κατανεµητή στο οποίο
τερµατίζει το ζεύγος/η σκοτεινής ίνας µε τον
Οπτικό Κατανεµητή του χώρου ΦΣ
Σε περίπτωση που ο Τ.Π. δε διαθέτει
παρουσία στο χώρο Φυσικής
Συνεγκατάστασης του Α/Κ, ο ΟΤΕ παρέχει
επιπρόσθετα της παροχής σκοτεινής ίνας την
υπηρεσία διασύνδεσης του Οπτικού
Κατανεµητή στο οποίο τερµατίζει το ζεύγος/η
σκοτεινής ίνας µε το ΦΥΠ ΟΤΕ του Α/Κ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αφορά την προµελετη που πραγµατοποιεί ο
ΟΤΕ για την εφικτότητα εγκατάστασης του
εξοπλισµού του Παρόχου στο Α/Κ που
επιθυµει
Αφορά το κόστος επίβλεψης από προσωπικό
ΟΤΕ για τις εργασίες που θα
πραγµατοποιήσει ο Τ.Π. για την
εγκατάσταση του εξοπλισµού του στην
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ταράτσα ΑΚ ΟΤΕ (για την πρώτη ηµέρα των
εργασιών).

91

Τέλος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή
Ασυρµατικού Backhaul (επιπλέον κόστος ανά ώρα
εκτός τακτικού ωραρίου εργασίµων ηµερών)

92

Τέλος Συνοδείας για Ασυρµατικό Backhaul ανά ηµέρα
(εντός τακτικού ωραρίου εργάσιµων ηµερών)

93

Τέλος Συνοδείας για Ασυρµατικό Backhaul (ανά ώρα)
εκτός τακτικού ωραρίου εργάσιµων ηµερών

ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ

Αφορά το κόστος επίβλεψης από προσωπικό
ΟΤΕ για τις εργασίες που θα
πραγµατοποιήσει ο Τ.Π. για την
εγκατάσταση του εξοπλισµού του στην
ταράτσα ΑΚ ΟΤΕ (για επιπλέον ώρες µετά
το πέρας του ωραρίου εργασίας της πρώτης
µέρας επίβλεψης).
Αφορά το κόστος Συνοδείας - επίβλεψης
από προσωπικό ΟΤΕ για τις εργασίες που θα
θελήσει να πραγµατοποιήσει ο Τ.Π. για τη
συντήρηση του εξοπλισµού του (εφόσον η
συντήρηση είναι εντός του τακτικού
ωραρίου του προσωπικού ΟΤΕ).
Αφορά το κόστος Συνοδείας - επίβλεψης
από προσωπικό ΟΤΕ για τις εργασίες που θα
θελήσει να πραγµατοποιήσει ο Τ.Π. για τη
συντήρηση του εξοπλισµού του (για
επιπλέον ώρες µετά το πέρας του ωραρίου
εργασίας).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αφορά το πάγιο τέλος χρήσης του ΤοΒ που
καταβάλλεται µηνιαία
Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ, ο
ΕΝΤοΒ
Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ, ο
ΑΝΤοΒ

94

Πάγια µηνιαία τέλη χρήσης Πλήρους Τοπικού Βρόχου

96

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ενεργού Τοπικού Βρόχου

98

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρόχου

99

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης Ενεργού
Τοπικού Βρόχου

Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος

100

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης Ανενεργού
Τοπικού Βρόχου

Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος

102

Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης Πλήρους Τοπικού Βρόχου

104

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης αποσύνδεσης
Πλήρους Τοπικού Βρόχου

108

Τέλος αλλαγής ορίου Τοπικού Βρόχου στο Γενικό
Κατανεµητή του ΟΤΕ

109

Εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου για
παράδοση Τοπικού Βρόχου

110

Εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου για
άρση βλάβης/µη αποδοχή παράδοσης Τοπικού
Βρόχου υπαιτιότητας Παρόχου
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Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να καταργηθεί από πλευράς ΟΤΕ, ο ΤοΒ
Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος
Αφορά τις εργασίες που απαιτούνται από
πλευράς ΟΤΕ για την αλλαγή ορίου ΤοΒ στο
Γενικό Κατανεµητή.
Αφορά τα κόστη των εργασιών που
εκτελεσε ο ΟΤΕ κατά την ανεπιτυχή
παράδοση Ανενεργού Βρόχου.
Αφορά τα κόστη των εργασιών που
εκτέλεσε ο ΟΤΕ προκειµένου να υλοποιήσει
την αποκατάσταση βλάβης
συµπεριλαµβανοµένων την µετακίνηση του
τεχνικού µε αυτοκίνητο και τις εργασίες στο
σύνολο του δικτύου ευθύνης ΟΤΕ (και
επιπλέον τα κόστη διαχειριστικών εργασιών
που σχετίζονται άµεσα µε την εν λόγω
εργασία) όταν διαπιστωθεί ότι η βλάβη
οφείλεται σε υπαιτιότητα Παρόχου.
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111

Εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου σε
συνδυαστική επίσκεψη για άρση/ µη αποδοχή
παράδοσης βλάβης Τοπικού Βρόχου υπαιτιότητας
Παρόχου

Αφορά τα κόστη των εργασιών που εκτελεί
ο ΟΤΕ προκειµένου να υλοποιήσει την
αποκατάσταση βλάβης, σε συνδυαστικό
ραντεβού µε εκπρόσωπο του Παρόχου,
συµπεριλαµβανοµένων την µετακίνηση του
τεχνικού µε αυτοκίνητο και τις εργασίες στο
σύνολο του δικτύου ευθύνης ΟΤΕ (και
επιπλέον τα κόστη διαχειριστικών εργασιών
που σχετίζονται άµεσα µε την εν λόγω
εργασία) όταν διαπιστωθεί ότι η βλάβη
οφείλεται σε υπαιτιότητα Παρόχου.

112

Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου µε
µετάβαση σε χώρο ΦΣ για άρση βλάβης/µη αποδοχή
παράδοσης Τοπικού Βρόχου υπαιτιότητας Παρόχου

Καταργείται λόγω RUO

113

Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου
εντός του Γενικού Κατανεµητή για άρση βλάβης/µη
αποδοχή παράδοσης Τοπικού Βρόχου υπαιτιότητας
Παρόχου

116

Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο
(ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2)

118

121
123

Εφάπαξ τέλος µετάβασης από υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ./VΑ.ΡΥ.Σ (Α/Κ) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης από
Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο
(ΤΠ2)
Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Α.ΡΥ.Σ./VΑ.ΡΥ.Σ (Α/Κ) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο

125

Τέλος µετάβασης Α.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ (KV) σε Πλήρη
Τοπικό Βρόχο

127

Τέλος Ακύρωσης µετάβασης Α.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ (KV) σε
Πλήρη Τοπικό Βρόχο

Αφορά τα κόστη των εργασιών που
εκτέλεσε ο ΟΤΕ προκειµένου να υλοποιήσει
την αποκατάσταση βλάβης εντός του ΓΚΟ
όταν διαπιστωθεί ότι η βλάβη οφείλεται σε
υπαιτιότητα Παρόχου.
Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ το
αίτηµα µετάβασης από πλήρη βρόχο ενός
Τ.Π. σε πλήρη βρόχο άλλου Τ.Π.: ∆ηλαδή η
ενεργοποίηση του ΤοΒ στον ΤΠ2 και η
κατάργηση του ΤοΒ στον ΤΠ1
Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ το αίτηµα
µετάβασης από σύνδεση Α.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ
(Α/Κ) σε πλήρη βρόχο: ∆ηλαδή η ενεργοποίηση
του ΤοΒ και η κατάργηση Α.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ
(Α/Κ)
Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος
Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος
Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ το αίτηµα
µετάβασης από σύνδεση Α.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ
(KV)σε πλήρη βρόχο: ∆ηλαδή η ενεργοποίηση
του ΤοΒ και η κατάργηση Α.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ
(KV)
Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος

128

Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό
Υποβρόχο σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο

Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ το
αίτηµα µετάβασης από πλήρη υποβρόχο
ενός Τ.Π. σε πλήρη βρόχο άλλου Τ.Π.:
∆ηλαδή η ενεργοποίηση του ΤοΒ στον ΤΠ2
και η κατάργηση του ΤοΥΒ στον ΤΠ1

129

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Μετάβασης από Πλήρη
Τοπικό Υποβρόχο σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο

Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος

Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Υπηρεσίες VPU light σε
Πλήρη Τοπικό Βρόχο

Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ το
αίτηµα µετάβασης από VPU light ενός Τ.Π.
σε πλήρη βρόχο άλλου Τ.Π.: ∆ηλαδή η
ενεργοποίηση του ΤοΒ στον ΤΠ2 και η

ΧΤΠ 2017

452

κατάργηση του VPU light στον ΤΠ1

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης Μετάβασης από Υπηρεσίες
VPU light σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο

Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος

Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Υπηρεσίες VPU σε
Πλήρη Τοπικό Βρόχο

Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ το
αίτηµα µετάβασης από VPU ενός Τ.Π. σε
πλήρη βρόχο άλλου Τ.Π.: ∆ηλαδή η
ενεργοποίηση του ΤοΒ στον ΤΠ2 και η
κατάργηση του VPU light στον ΤΠ1

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης Μετάβασης από Υπηρεσίες
VPU σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο

Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος
Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ακυρωθεί από πλευράς ΟΤΕ το αίτηµα
ενεργοποίησης Τοπικού Βρόχου λόγω
απόρριψης της αίτησης φορητότητας.
Αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την
ταυτοποίηση των ζευγών, µεταξύ του ΓΚΟ
(Γενικού Κατανεµητή ΟΤΕ) και του HDF
(Ενδιάµεσου Κατανεµητή) στην περίπτωση
Φ/Σ (Φυσικής Συνεγκατάστασης), και
µεταξύ ΓΚΟ και εξοπλισµού Παρόχου στην
περίπτωση Α/Σ (Αποµακρυσµένης
Συνεγκατάστασης). Η ταυτοποίηση των
ζευγών πραγµατοποιείται µε συνεργασία
του προσωπικού του Α/Κ ΟΤΕ και του
προσωπικού του Παρόχου.

130

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης (Απόρριψης) Αίτησης
Σύνδεσης Τοπικού Βρόχου λόγω απόρριψης της
αίτησης φορητότητας

131

Υπηρεσία Mirroring από 100’’ µέχρι 600’’ Ζεύγη MIRRORING

132

Εφάπαξ Τέλος Εργασιών για µέτρηση Cal ανά ΚV

Μέτρηση Φάσµατος ανά καµπίνα

133

Εφάπαξ κόστος µετάβασης WLR σε Πλήρη Τοπικό
Βρόχο

Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου να ολοκληρωθεί από πλευράς
ΟΤΕ το αίτηµα µετάβασης µεταξύ της
υπηρεσίας WLR σε ΤοΒ

136

Εφάπαξ κόστος ακύρωσης µετάβασης WLR σε Πλήρη
Τοπικό Βρόχο

Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος

149

Tέλος ενεργειών λόγω Χαµηλού Συγχρονισµού

150

Τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου λόγω δήλωσης
Χαµηλού Συγχρονισµού ΤοΒ

Περιλαµβάνει τις ενέργειες που
πραγµατοποιούνται για να βρεθεί ζεύγος µε
καλύτερη ταχύτητα συγχρονισµού µετά από
σχετικό αίτηµα Τ.Π.
Περιλαµβάνει τις ενέργειες για τονέλεγχο της
ταχύτητας συγχρονισµού µετά από σχετικό
αίτηµα Τ.Π.

Τέλος βελτίωσης ποιοτικών χαρακτηριστικών ΤοΒ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΥΠΟΒΡΟΧΟΣ
151

Πάγια µηνιαία τέλη χρήσης Πλήρους Τοπικού
Υποβρόχου

152

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού
ΥποΒρόχου

153

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αφορά το πάγιο τέλος χρήσης του
ΕΝΤοΥΒ που καταβάλλεται µηνιαία
Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ, ο
Ανενεργός Υποβρόχος.
Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ, ο
Ενεργός Υποβρόχος.
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154

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης
Ανενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου

Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος

155

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης Ενεργού
Τοπικού ΥποΒρόχου

Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος

156

Τέλος Μετάβασης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ /V-Α.ΡΥ.Σ.
(KV) σε ΠΤοYΒ

157

Τέλος Ακύρωσης Μετάβασης της Α.ΡΥ.Σ /V-Α.ΡΥ.Σ.
(KV) σε ΠΤοYΒ

158

Τέλος Μετάβασης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ /V-Α.ΡΥ.Σ.
(Α/Κ) σε ΠΤοYΒ

159

Τέλος Ακύρωσης Μετάβασης της Α.ΡΥ.Σ /V-Α.ΡΥ.Σ.
(Α/Κ) σε ΠΤοYΒ

160

Τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο σε Πλήρη
Τοπικό Υποβρόχο

161

Τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο ΤΠ1
σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο ΤΠ2

163

Τέλος αποσύνδεσης Ενεργού Τοπικού Υποβρόχου

164

Τέλος Ακύρωσης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο
σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο

165
167
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Τέλος Ακύρωσης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό
Υποβρόχο ΤΠ1 σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο ΤΠ2
Τέλος Ακύρωσης Αποσύνδεσης Ενεργού Τοπικού
Υποβρόχου

Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου να ολοκληρωθεί από πλευράς
ΟΤΕ το αίτηµα µετάβασης µεταξύ της
υπηρεσίας A.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ (ΚV) σε ΠΤοYΒ
Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος
Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου να ολοκληρωθεί από πλευράς
ΟΤΕ το αίτηµα µετάβασης µεταξύ της
υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ /V-Α.ΡΥ.Σ. (Α/Κ) σε
ΠΤοYΒ
Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος
Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ το
αίτηµα µετάβασης από πλήρη βρόχο ενός
Τ.Π. σε πλήρη υποβρόχο άλλου Τ.Π.:
∆ηλαδή η ενεργοποίηση του ΤοΥΒ και η
κατάργηση του ΤοΒ
Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ το
αίτηµα µετάβασης από πλήρη υποβρόχο
ενός Τ.Π. σε πλήρη υποβρόχο άλλου Τ.Π.:
∆ηλαδή η ενεργοποίηση του ΕΝΤοΥΒ στον
ΤΠ2 και η κατάργηση του ΕΝΤοΥΒ στον
ΤΠ1
Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να καταργηθεί από πλευράς ΟΤΕ, ο
ενεργός υποβρόχος.
Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος
Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος
Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος

Τέλος Μετάβασης από VPU light σε Πλήρη Τοπικό
Υποβρόχο

Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ το
αίτηµα µετάβασης από VPU light σε πλήρη
υποβρόχο

Τέλος ακύρωσης Μετάβασης από VPU light σε Πλήρη
Τοπικό Υποβρόχο

Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος

454

168

169

Τέλος Μετάβασης από VPU σε Πλήρη Τοπικό
Υποβρόχο

Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ το
αίτηµα µετάβασης από VPU σε πλήρη
υποβρόχο

Τέλος ακύρωσης Μετάβασης από VPU σε Πλήρη
Τοπικό Υποβρόχο

Ακύρωση του σχετικού αιτήµατος

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για
άρση βλάβης/µη αποδοχή παράδοσης Τοπικού
ΥποΒρόχου υπαιτιότητας Τ.Π. (εγκατάσταση πελάτη
Τ.Π.)

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για
άρση βλάβης/µη αποδοχή παράδοσης Τοπικού
ΥποΒρόχου υπαιτιότητας Τ.Π. (εγκατάσταση Τ.Π.)

170

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για
παράδοση Τοπικού ΥποΒρόχου υπαιτιότητας Τ.Π.

171

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης ΤοYΒ
λόγω απόρριψης αίτησης φορητότητας

172

Τέλος αλλαγής ορίου Τοπικού Υποβρόχου

173

Εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου σε
συνδυαστική επίσκεψη για άρση βλάβης/µη αποδοχή
παράδοσης Τοπικού Υποβρόχου υπαιτιότητας Παρόχου

174

Εφάπαξ κόστος µετάβασης WLR σε Πλήρη Τοπικό
Υποβρόχο

175
176

Αφορά τα κόστη των εργασιών που
εκτέλεσε ο ΟΤΕ προκειµένου να υλοποιήσει
την αποκατάσταση βλάβης
συµπεριλαµβανοµένων την µετακίνηση του
τεχνικού µε αυτοκίνητο και τις εργασίες στο
σύνολο του δικτύου ευθύνης ΟΤΕ (και
επιπλέον τα κόστη διαχειριστικών εργασιών
που σχετίζονται άµεσα µε την εν λόγω
εργασία) όταν διαπιστωθεί ότι η βλάβη
οφείλεται σε υπαιτιότητα Παρόχου.
Αφορά τα κόστη των εργασιών που
εκτέλεσε ο ΟΤΕ προκειµένου να υλοποιήσει
την αποκατάσταση βλάβης
συµπεριλαµβανοµένων την µετακίνηση του
τεχνικού µε αυτοκίνητο και τις εργασίες στο
σύνολο του δικτύου ευθύνης ΟΤΕ (και
επιπλέον τα κόστη διαχειριστικών εργασιών
που σχετίζονται άµεσα µε την εν λόγω
εργασία) όταν διαπιστωθεί ότι η βλάβη
οφείλεται σε υπαιτιότητα Παρόχου.
Αφορά τα κόστη των εργασιών που
εκτελεσε ο ΟΤΕ κατά την ανεπιτυχή
παράδοση Τοπικού ΥποΒρόχου.

Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου να ολοκληρωθεί από πλευράς
ΟΤΕ το αίτηµα µετάβασης µεταξύ της
υπηρεσίας WLR σε ΕΝΤοΥΒ

Εφάπαξ κόστος ακύρωσης µετάβασης WLR σε Πλήρη
Τοπικό Υποβρόχο

το 50% του αντίστοιχου τέλους

Τέλος βελτίωσης ποιοτικών χαρακτηριστικών ΤοΥΒ
ΑΣ ΥΒ για µεµονωµένα αιτήµατα

177

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Καλωδίου Τερµατισµού
(ΣΚΤ) Τοπικού ΥποΒρόχου 10'' έως 50 '' Ζευγών

178

Εφάπαξ Τέλος Μελέτης - Αυτοψίας Κατασκευής ΕΣΚΤΦρεατίου Παρόχων για ΑΣ-ΤοΥΒ
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Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται
προκειµένου
να ενεργοποιηθεί από πλευράς ΟΤΕ η σύνδεση
καλωδίου (ΣΚΤ) Τοπικού Υποβρόχου 10
ζευγών.
Σε περίπτωση που ο Τ.Π. αιτηθεί ΑΣ για ΤοΥΒ,
πραγµατοποιείται από κοινού από τεχνικούς του
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179

Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύνδεσµο (µούφα)
για ∆ιαπίστωση Βλάβης Υπαιτιότητας Παρόχου

180

Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση
Υπηρεσιών ΕΣΚΤ

181

Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Ζευγών ΕΣΚΤ ΥΒ

182

Εφάπαξ Τέλος Μελέτης Εφικτότητας για ΑΣ ΥΒ

183

Τέλος αντικατάστασης ΤΚΜ

Τ.Π. και του ΟΤΕ αυτοψία προκειµένου να
καθορισθεί η θέση δηµιουργίας του ΦΥΤΠ
(γειτονική µε το KV).
Το τέλος αυτό περιλαµβάνει τα κόστη
προκειµένου ο ΟΤΕ να διαπιστώσει /
διερευνήσει βλάβη εντός του ΦΥΠ για την
οποία υπάρχει υπαιτιότητα Τ.Π.
Το τέλος αυτό αφορά στην περίπτωση που
υπάρχει άσκοπη µετάβαση προσωπικού ΟΤΕ για
την παράδοση υπηρεσιών ΕΣΚΤ ΥΒ είτε επειδή
δεν εµφανίστηκε ο Τ.Π. ενώ η παρουσία του
ήταν απαραίτητη είτε δεν ήταν ακόµα έτοιµος ο
Τ.Π. προκειµένου να πραγµατοποιήσει εργασίες
ο ΟΤΕ

ΑΣ ΥΒ για αιτήµατα στα πλαίσια Vectoring/Μεµονωµένα αιτήµατα χωρίς κατασκευή Φρεατίου
184

Εφάπαξ Τέλος διερεύνησης τεχνικής λύσης ανά ΤΚΜ

185

Εφάπαξ Τέλος για τη Μελέτη Όδευσης / Αυτοψία ανά
ΤΚΜ

186

Τέλος Επίβλεψης για την όδευση & τον τερµατισµό
του ΕΞΣΚ ΤοΥΒ στον ΤΚΜ ανά ΤΚΜ

187

Τέλος εγκατάστασης ρεγκλετών ανά ΤΚΜ

188

Τέλος αντικατάστασης ΤΚΜ

189
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Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση
Υπηρεσιών

Το τέλος αυτό αφορά στην περίπτωση που
υπάρχει άσκοπη µετάβαση προσωπικού ΟΤΕ για
την παράδοση / επίβλεψη είτε επειδή δεν
εµφανίστηκε ο Τ.Π. ενώ η παρουσία του ήταν
απαραίτητη είτε δεν ήταν ακόµα έτοιµος ο Τ.Π.
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Τέλη VPU light
190

Πάγια µηνιαία τέλη χρήσης VPU light

191

Εφάπαξ Τέλος παροχής VPU Light
(ΤΠ1) σε υφιστάµενο ΕΝΤοΒ (ΤΠ1)

192

Εφάπαξ Τέλος Παροχής VPU Light σε
υφιστάµενο συνδροµητή ΟΤΕ

193

Εφάπαξ Τέλος Παροχής VPU Light σε
µη υφιστάµενο συνδροµητή

194

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης από
ΕΝΤοΒ (ΤΠ1) σε VPU Light (TΠ2)

195

Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης VPU
Light

196

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασηςαπό VPU
σε VPU light ίδιου ή διαφορετικού Τ.Π.

197

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης από
Α.ΡΥ.Σ./V-Α.ΡΥ.Σ (ΑΚ) σε VPU Light

198

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης από
.Α.ΡΥ.Σ- V-A.ΡΥ.Σ (KV) σε VPU Light

199

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης από
ΕΝΤοYΒ σε VPU Light

200

Τέλος Μετάβασης από VPU Light (TΠ1)
σε VPU Light (ΤΠ2)

201

Εφάπαξ Τέλος Αλλαγής ταχύτητας VPU
Light

202

Εφάπαξ Τέλος αλλαγής προφίλ για
υπηρεσία VPU Light

203

Εφάπαξ Τέλος Αλλαγής Τύπου
Πρόσβασης VPU Light

204

Τέλος Ακύρωσης Αιτήµατος
Παροχής/Αποσύνδεσης
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205

206

207

208

209

210

Τέλος Άσκοπης Μετάβασης
Συνεργείου για άρση βλάβης/µη
αποδοχή VPU Light υπαιτιότητας
Παρόχου
Τέλος Άσκοπης Απασχόλησης
Συνεργείου για άρση βλάβης/µη
αποδοχή VPU Light υπαιτιότητας
Παρόχου
Τέλος Άσκοπης Μετάβασης
Συνεργείου σε συνδυαστική επίσκεψη
για άρση βλάβης/µη αποδοχή VPU
Light
Τέλος Άσκοπης Μετάβασης
Συνεργείου για παράδοση VPU Light
υπαιτιότητας Παρόχου
Τέλος άσκοπης απασχόλησης
συνεργείου εντός του Γενικού
Κατανεµητή για άρση βλάβης/µη
αποδοχή VPU light υπαιτιότητας
Παρόχου*
Τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης
VPU Light λόγω απόρριψης αίτησης
φορητότητας

* Αφορά τις περιπτώσεις µη προσέλευσης
Παρόχου σε συνδυαστική επίσκεψη

Για τις µεταβάσεις από υπηρεσίες Λιανικής ΟΤΕ δύναται να εφαρµοστούν αντιστοίχως τα τέλη
µεταβάσεων από υπηρεσίες Χονδρικής
Τέλη ΟΚΣΥΑ DSLAM
211

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς
Ο.Κ.ΣΥ.Α [OLO-DSLAM-Τοπική]

212

Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α
[ΦΥΠ-DSLAM-Τοπική]

213

Εφάπαξ τέλος Ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α
[ΦΥΠ-DSLAM-Τοπική]

214

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [DSLAM-Τοπική]

215

Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΑΣDSLAM-Τοπική]

216

Εφάπαξ τέλος Ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α
[ΑΣ-DSLAM-Τοπική]

217

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α [OLO-DSLAMΤοπική]
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΦΥΠ-DSLAM-

218

Τοπική]/[ΑΣ-DSLAM-Τοπική]/ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
[DSLAM-Τοπική]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ

&

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

26.1. Τοπικός Βρόχος
26.1.1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Προϋποθέσεις:
•
Οι Τ.Π. συλλέγουν τα στοιχεία συνδέσεων ευρυζωνικής πρόσβασης σε ετήσια βάση
και τα αποστέλλουν στην ΕΕΤΤ.
•
Η ΕΕΤΤ αποθηκεύει τα στοιχεία των Τ.Π. σε βάση δεδοµένων προκειµένου να είναι
εφικτή η επεξεργασία τους από ειδική εφαρµογή.
Περιορισµοί:
•
Τα στοιχεία αφορούν µόνο Ethernet ADSL DSLAM, εγκατεστηµένα µόνο σε Α/Κ.
•
Η συλλογή γίνεται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα συλλογής (π.χ. 4 ή 5 ηµέρες,
όχι σε περιόδους εορτών ή αδειών) που ορίζεται από την ΕΕΤΤ µετά από
συνεννόηση µε όλους τους Τ.Π.. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα η συλλογή των
στοιχείων επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. ανά 4 ώρες)
προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το πλήθος των CPE που κατά τη διάρκεια της
συλλογής δεν είναι συγχρονισµένα.
•
Τα στοιχεία που θα συλλέγονται κατ΄ ελάχιστο θα είναι τα εξής:
i. Τηλεφωνικός αριθµός συνδροµητή (ΟΤΕ) ή Αριθµός Βρόχου (Τ.Π.),
ii. Upload Attenuation (σε dB),
iii. Upload attainable rate (σε Kbps),
iv. Download Attenuation (σε dB),
v. Download attainable rate (σε Kbps),
Επεξεργασία στοιχείων:
Όλοι οι Τ.Π., συµπεριλαµβανοµένου και του ΟΤΕ, δεν επεξεργάζονται τα στοιχεία,
αλλά τα αποστέλλουν στην ΕΕΤΤ ως έχουν. Η επεξεργασία γίνεται αυτόµατα από ειδική
εφαρµογή που έχει πρόσβαση στη βάση δεδοµένων και είναι υπό τον έλεγχο της ΕΕΤΤ. Από
την εφαρµογή εκτελούνται τα ακόλουθα βήµατα όσον αφορά τη µορφοποίηση και τη διαλογή
των στοιχείων:
I.

Μορφοποίηση στοιχείων ώστε να είναι επεξεργάσιµα: Τα στοιχεία επεξεργάζονται από την
εφαρµογή ώστε να έχουν την ενιαία µορφοποίηση όπως περιγράφεται ακολούθως:
a. ∆ιαχωριστικό δεκαδικών ψηφίων: «,»
b. Τιµές attainable rate (up & down): Μονάδα µέτρησης το kbps, χωρίς δεκαδικά
ψηφία
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c. Τιµές attenuation (up & down): Μονάδα µέτρησης το dB, ένα (1) δεκαδικό ψηφίο
∆ιαλογή στοιχείων:
II.
Τα στοιχεία ελέγχονται από την εφαρµογή και εξαιρούνται συνδέσεις για τις οποίες
ισχύουν τα ακόλουθα:
o
δεν έχουν τιµές (το modem του Τελικού Χρήστη δεν ήταν συγχρονισµένο
κατά το διάστηµα συλλογής)
o
έχουν τιµές εκτός ορίων:
στοιχεία µε µηδενικές τιµές attenuation ή attainable rate (up ή down),
στοιχεία µε µεγαλύτερες τιµές συγχρονισµού από τη θεωρητική τιµή των
24Mbps (24.576Kbs) λόγω σφάλµατος π.χ. της αναφοράς του DSLAM,
κ.τ.λ.
Οµαδοποίηση στοιχείων:
Προκειµένου να υπάρξει πλήθος δεδοµένων ικανό ώστε να εφαρµοστούν κανόνες ελέγχου
ταχύτητας συγχρονισµού και να προκύψει η εξαγωγή της σχετικής καµπύλης, η εφαρµογή
πραγµατοποιεί οµαδοποίηση σε βήµατα 5db του attenuation. Έτσι προκύπτουν οι ακόλουθες
οµάδες attenuation:
Οµάδα 5dB: Περιλαµβάνει τις µετρήσεις µε attenuation στο διάστηµα 2,6dB-7,5dB
Οµάδα 10dB: Περιλαµβάνει τις µετρήσεις µε attenuation στο διάστηµα 7,6dB-12.5dB
...

Απαιτούµενο πλήθος δείγµατος:
Προκειµένου να εφαρµοστεί η στατιστική διαδικασία που προτείνεται, απαιτείται η ύπαρξη
στατιστικώς επαρκούς δείγµατος µετρήσεων, δηλαδή του ελάχιστου αναγκαίου πλήθους
µετρήσεων, ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της µέσης τιµής του πληθυσµού µε συγκεκριµένο
βαθµό βεβαιότητας. Σε περίπτωση που το δείγµα δεν είναι στατιστικώς επαρκές, θα εφαρµοστούν
κατάλληλες τεχνικές εκτίµησης , όπως περιγράφεται παρακάτω.
Επεξεργασία στοιχείων ανά ΑΚ:
Η εφαρµογή στη συνέχεια, επεξεργάζεται κάθε οµάδα Attenuation (του προηγούµενου βήµατος
κάθε οµάδα ταξινοµεί τους βρόχους της οµάδας ως προς την τιµή του Attainable Rate.
∆ιακρίνονται δύο περιπτώσεις:
• Σε περίπτωση που υπάρχει επαρκές στατιστικό δείγµα µετρήσεων, ως κατώφλι καλής
λειτουργίας ορίζεται το 3rd percentile του δείγµατος, δηλαδή η ελάχιστη τιµή που προκύπτει
αν από το σύνολο των βρόχων της οµάδας εξαιρεθεί το 3% (τρία τοις εκατό) αυτών που
εµφανίζει τις χαµηλότερες τιµές του µεγέθους “Attainable Rate” (µε βάση τις µετρήσεις που
λήφθηκαν κατά τη στιγµή συλλογής των στοιχείων για το εν λόγω ΑΚ). Το κατώφλι αυτό
του Attainable Rate (Minimum Required Atainable Rate – MRAR) θα καθορίζει τη
δυνατότητα βλαβοληψίας λόγω «χαµηλής ταχύτητας».
• Σε περίπτωση που το πλήθος των µετρήσεων δεν είναι στατιστικά επαρκές, τότε:
o Εάν εκατέρωθεν της συγκεκριµένης οµάδας attenuation, υπάρχουν τουλάχιστον δύο
οµάδες attenuation (τουλάχιστον δύο δεξιά και δύο αριστερά από τη συγκεκριµένη
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οµάδα) µε επαρκές πλήθος δείγµατος, τότε το κατώφλι θα προσδιορίζεται µε
πολυωνυµική παρεµβολή 3ης τάξης επί των σηµείων κατωφλίου που έχουν προκύψει
για τις οµάδες attenuation εις τις οποίες υπάρχει επαρκές στατιστικό δείγµα.
o Εάν εκατέρωθεν της συγκεκριµένης οµάδας attenuation δεν υπάρχουν τουλάχιστον
δύο οµάδες attenuation µε επαρκές πλήθος δείγµατος, τότε το κατώφλι θα
προσδιορίζεται µε γραµµική παρεµβολή επί των σηµείων κατωφλίου που έχουν
προκύψει για τις οµάδες attenuation εις τις οποίες υπάρχει επαρκές στατιστικό
δείγµα. Η περίπτωση αυτή καλύπτει κυρίως τις περιπτώσεις των ακραίων οµάδων
attenuation, για τις οποίες η πολυωνυµική παρεµβολή δεν αποδίδει επαρκώς.
26.1.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ

(ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Οι προϋποθέσεις για την κατάθεση εκ µέρους του Τ.Π. αιτήµατος για τη βελτίωση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών µιας σύνδεσης είναι:
− O Τ.Π. δηλώνει την µετρούµενη τιµή αναφορικά µε τη µέγιστη δυνατή
ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων στην κατερχόµενη ζεύξη (Attainable rate) για
το συγκεκριµένο βρόχο σε Kbps, τη µετρούµενη απόσβεση σε dB καθώς και
τον τρόπο λήψης των µετρήσεων αυτών (µεθοδολογία και όργανο µέτρησης).
Ο Τ.Π. δύναται επίσης να καταχωρεί και τη µέρα και ώρα λήψης των
µετρήσεων, άλλως θα θεωρείται ότι ταυτίζεται µε την ώρα καταχώρησης του
αιτήµατος.
− Οι ανωτέρω µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί, από το Σ.Ο. του δικτύου ΟΤΕ
στην πλευρά του συνδροµητή και κάνοντας χρήση του line profile, που
αναφέρεται στην §26.1.3.
− Οι ανωτέρω µετρήσεις είναι κάτω του κατωφλίου καλής λειτουργίας (MRAR),
το οποίο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την διαδικασία “Αποτύπωσης
Ευρυζωνικών Χαρακτηριστικών ∆ικτύου”.
− Ο Τ.Π. καταχωρεί επίσης στο ίδιο αίτηµα και το σύνολο των ηλεκτρικών
µετρήσεων που έχει λάβει από το σηµείο οριοθέτησης στο χώρο του τελικού
συνδροµητή, οι οποίες και θα πρέπει να είναι όλες εντός ορίων ηλεκτρικών
µετρήσεων.
− Ο Τ.Π. έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αρµοδιότητάς του, ώστε
να έχει εκ των προτέρων αποκλειστεί η δική του υπαιτιότητα ή του πελάτη του
(π.χ. εσωτερική καλωδίωση).
Ο ΟΤΕ, βάσει του αιτήµατος, πραγµατοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους στο χώρο
του τελικού συνδροµητή, όπου κατόπιν αποµόνωσης του βρόχου στο σηµείο
οριοθέτησης, προβαίνει στη λήψη ευρυζωνικών µετρήσεων ελέγχου, οι οποίες και
αποτυπώνονται στο Π.Σ.. Ο τεχνικός του ΟΤΕ προβαίνει στη λήψη µέτρησης για την
παράµετρο Attainable Rate της κατερχόµενης ζεύξης µε βάση το συµφωνηµένο προφίλ
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που αναφέρεται στην §26.1.3. ∆ιακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις, ανάλογα το
αποτέλεσµα των µετρήσεων:
− Εάν οι µετρήσεις που λαµβάνει ο τεχνικός του ΟΤΕ υποδηλώνουν µέγιστη
δυνατή ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Attainable Rate) µεγαλύτερη ή ίση
του κατωφλίου που έχει καθοριστεί για τη συγκεκριµένη περιοχή ως προς τη
µετρούµενη απόσβεση του συγκεκριµένου ζεύγους (παρά την αρχική δήλωση
του Τ.Π. ότι η ταχύτητα συγχρονισµού είναι κάτω του κατωφλίου), ο ΟΤΕ δεν
θα πραγµατοποιεί αλλαγή ζεύγους.
− Εάν οι µετρήσεις που λαµβάνει ο τεχνικός του ΟΤΕ υποδηλώνουν µέγιστη
ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Attainable Rate) µικρότερη του κατωφλίου
(συµπεριλαµβάνεται και η περίπτωση πλήρους απουσίας συγχρονισµού για τον
εν λόγω βρόχο, εφόσον φυσικά γι αυτόν οι µετρούµενες ηλεκτρικές µετρήσεις
είναι εντός ορίων, άλλως θα πρέπει να δηλωθεί βλάβη), MRAR, που έχει
καθοριστεί για τη συγκεκριµένη περιοχή ως προς τη µετρούµενη απόσβεση
του συγκεκριµένου ζεύγους, ο ΟΤΕ εφόσον είναι εφικτό πραγµατοποιεί έως
δύο (2) φορές αλλαγή ζεύγους στο κύριο ή απερχόµενο δίκτυο (ή και στα δύο)
προκειµένου να βρει ενδεχοµένως ζεύγος µε ηλεκτρικές µετρήσεις εντός ορίων
και την παράµετρο Attainable Rate κατερχόµενης ζεύξης µεγαλύτερη ή ίση µε
το ορισθέν κατώφλι. Εφόσον ήταν δυνατή η εύρεση ζεύγους µε εντός ορίων
ευρυζωνικά χαρακτηριστικά (Attainable Rate > MRAR), και εφόσον, φυσικά,
η ταχύτητα αυτή είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα του αρχικού ζεύγους
(δηλαδή το Attainable Rate που µέτρησε ο τεχνικός πάνω στο αρχικό ζεύγος),
o τεχνικός καταχωρεί στο Π.Σ. το σύνολο των ηλεκτρικών και ευρυζωνικών
µετρήσεων για το νέο βρόχο που παραδίδεται στον Τ.Π.. Στο Π.Σ. ΟΤΕ θα
εµφανίζεται επίσης, για την συγκεκριµένη χρονική περίοδο, για το ΑΚ που
ανήκει η σύνδεση η τιµή που είχε ορισθεί ως κατώφλι βάσει της τιµής
απόσβεσης που καταχωρήθηκε από τον τεχνικό ΟΤΕ. Αντίθετα, σε περίπτωση
που δεν κατέστη δυνατή η εύρεση τέτοιου ζεύγους, ο τεχνικός του ΟΤΕ θα
επανασυνδέει το βρόχο στο αρχικό όριο του συνδροµητή. :
Σε κάθε περίπτωση ο Τ.Π. θα χρεώνεται µε το κατάλληλο εφάπαξ τέλος µε βάση τις
ενέργειες που πραγµατοποίησε ο τεχνικός ΟΤΕ. Σε περιπτώσεις απόστασης µεγαλύτερης των
4km του συνδροµητή από το Α/Κ ΟΤΕ δεν ισχύει η διαδικασία βελτίωσης των ποιοτικών
(ευρυζωνικών) χαρακτηριστικών καθώς η ποιότητα της παρεχόµενης ΑDSL υπηρεσίας,
δύναται να είναι χαµηλή ή η υπηρεσία αδύνατον να παρασχεθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο
ΟΤΕ ενηµερώνει τον Τ.Π. µέσω του ΠΣ ΟΤΕ για την αδυναµία παροχής υπηρεσίας λόγω
µεγάλης απόστασης του συνδροµητή από το Α/Κ του ΟΤΕ.
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26.1.3. Line Profile για έλεγχο γραµµής
Το ADSL profile που θα χρησιµοποιηθεί για έλεγχο της γραµµής θα πρέπει να έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ADSL Operating Mode:
Line Type:
Adapt Mode in Downstream:
ATU-C(Downstream) Interleaved Min. Tx Rate (kbit/s):
ATU-C(Downstream) Interleaved Max. Tx Rate (kbit/s):
ATU-R(Upstream) Interleaved Min. Tx Rate (kbit/s):
ATU-R(Upstream) Interleaved Max. Tx Rate (kbit/s):
ATU-R(Downstream) Target SNR Mgn. (dB):
ATU-R(Downstream) Min. SNR Mgn. (dB):
ATU-R(Downstream) Max. SNR Mgn. (dB):
ATU-C(Upstream) Target SNR Mgn. (dB):
ATU-C(Upstream) Min. SNR Mgn. (dB):
ATU-C(Upstream) Max. SNR Mgn. (dB):
ATU-C(Downstream) Max. Interleaved Delay (ms):
ATU-R(Upstream) Max. Interleaved Delay (ms):
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26.2. Τοπικός Υποβρόχος
Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες µέσω τοπικού υποβρόχου και καθώς ο
ΟΤΕ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις υπηρεσίες που παρέχονται στον τελικό πελάτη από τον
Τ.Π., παρέχεται η δυνατότητα στους Τ.Π. να αιτηθούν βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών
(Χαµηλός συγχρονισµός).
Σε αυτή την περίπτωση ο Τ.Π αιτείται ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ συνδυαστικό ραντεβού, χωρίς
την ύπαρξη πρωτίστως αρχικής βλάβης. Το ραντεβού ορίζεται από τον ΟΤΕ σύµφωνα µε τις
ώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.3.3. Αν ο Τ.Π. έχει αιτηθεί, συνδυαστικό ραντεβού
βελτίωσης ποιοτικών χαρακτηριστικών για δύο ή περισσότερους τοπικούς υποβρόχους που
αφορούν τον ίδιο ΤΚΜ, το ραντεβού αφορά όλες τις δηλωθείσες βλάβες του. Ο τεχνικός του
ΟΤΕ και του Τ.Π. κατά την ώρα έναρξης του συνδυαστικού βρίσκονται στο ΑΚ που ανήκει ο
ΤΚΜ που εξυπηρετεί τον τελικό πελάτη ώστε να µετακινηθούν στην διεύθυνση του πελάτη. Ο
ΟΤΕ εφόσον είναι εφικτό πραγµατοποιεί έως δύο (2) φορές αλλαγή ζεύγους απερχόµενου
δικτύου. Ο τεχνικός του Τ.Π δοκιµάζει και επιλέγει το νέο ζεύγος. Τέλος ενηµερώνει τον
τεχνικό ΟΤΕ για το ποιο από τα ζεύγη που δοκιµάστηκαν επιθυµεί να κρατήσει. Το νέο ζεύγος
παραδίδεται από τον ΟΤΕ εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε την παράγραφο
5.2.1.17.
Ο Τ.Π ανεξάρτητα από το αν επιλέξει ή όχι την αλλαγή ζεύγους, χρεώνεται µε εφάπαξ
τέλος αλλαγής ζεύγους λόγω χαµηλού συγχρονισµού.
Το SLA για την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ορίζεται στις 4 ΕΗ από την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα δήλωσης.
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