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Μαξνύζη, Ινύιηνο 2012
Δθνική Δπιηροπή Σηλεπικοινωνιών και Σατσδρομείων, ΔΔΣΣ

Ι. Πρόλογος
Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε αθνξά ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο
αδπλακίαο παξάδνζεο πξντόλησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο. Η
δεκόζηα δηαβνύιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλέρεηα πξόηαζεο ηνπ ΟΤΔ γηα
ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζθνξάο
αλαθνξάο κηζζσκέλσλ γξακκώλ από ηε δεκνζίεπζή ηεο (Απόθαζε ηεο
ΔΔΤΤ ΑΠ 401/014/6-09-2006 «Λήςε απόθαζεο αλαθνξηθά κε ηνλ Οξηζκό
ησλ ρνλδξηθώλ αγνξώλ Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ (αγνξέο ππ’ αξ. 13, 14 ηεο
Σύζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο), ηνλ Καζνξηζκό Δπηρεηξήζεσλ κε
Σεκαληηθή Ιζρύ ζηηο ελ ιόγσ Αγνξέο, θαη ηηο Υπνρξεώζεηο απηώλ», (ΦΔΚ
1419/Β/26-9-2006)) θαη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ αγνξά κηζζσκέλσλ
γξακκώλ ρνλδξηθήο.
ΙI. Γιαδικαζία Γιαβούλεσζης
Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ε ΔΔΤΤ δεκνζηεύεη ηελ
πξνηεηλόκελε από ηνλ ΟΤΔ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αδπλακίαο παξάδνζεο
πξντόλησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο. Οη ελδηαθεξόκελνη
παξαθαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα ζρόιηα ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα
ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη.
Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε δηαξθεί από ηηο 2 Ινπιίνπ 2012 κέρξη θαη
ηηο 5 Σεπηεκβξίνπ 2012. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο,
ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή όρη αξγόηεξα
από ηελ 5ε Σεπηεκβξίνπ 2012 θαη ώξα 13:00 µµ. Τπρόλ αλώλπκεο
απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνύλ
απηνύζηεο θαη επσλύκσο. Σε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ
εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό
Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνύλ.
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:
«Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με ηη διαδικαζία διατείριζης αδσναμίας
παράδοζης προϊόνηων μιζθωμένων γραμμών τονδρικής»
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηθιζίας 60,
15125 Μαρούζι
Αηηική
Διεύθσνζη Ηλεκηρονικού Τατσδρομείοσ : rllo@eett.gr.
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηό λα παξέρνληαη
από ηελ ΔΔΤΤ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: rllo@eett.gr
Τν παξόλ θείκελν δελ δεζκεύεη ηελ ΔΔΤΤ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο
ξύζκηζεο πνπ ζα επαθνινπζήζεη.
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ΙΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΣΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΑΓΤΝΑΜΙΑ
ΠΑΡΑΓΟΗ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ΜΙΘΩΜΔΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΟΝΓΡΙΚΗ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ΜΙΘΩΜΔΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΟΝΓΡΙΚΗ
Η παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηηο αηηήζεηο πξντόλησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ
Φνλδξηθήο (εθεμήο ΜΓΦ), βάζεη ηνπ ΦΔΚ 1116/22-07-2010, γηα ηηο νπνίεο
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηερληθώλ εξγαζηώλ πινπνίεζήο ηνπο ν Πάξνρνο, ή ν
πειάηεο ηνπ, δελ αληαπνθξίλεηαη θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ή παξαιαβήο
ηεο ΜΓΦ κεηά ηελ 5λζήκεξε ελεκέξσζή ηνπ. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη λα
κελ κπνξεί ν ΟΤΔ λα παξαδώζεη ηελ αηηνύκελε ππεξεζία ΜΓΦ.
Γηα ηελ παξάδνζε κίαο ππεξεζίαο ΜΓΦ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε από ηηο
ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΟΤΔ ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο (ραιθόο ή νπηηθή ίλα)
θαη

επηπιένλ - όπνπ απαηηείηαη - εγθαηάζηαζε ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ

θπξηόηεηαο ΟΤΔ.
Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ή παξάδνζεο κίαο ΜΓΦ ν Πάξνρνο ή ν
πειάηεο ηνπ ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο γηα
θάπνηνλ από ηνπο θάησζη ιόγνπο:


άξλεζε παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο από πιεπξάο Παξόρνπ ή πειάηε
ηνπ



αδηαθνξία παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο από πιεπξάο Παξόρνπ ή
πειάηε ηνπ



έιιεηςε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ



ηερληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εμνπιηζκό θπξηόηεηαο
Παξόρνπ ή πειάηε ηνπ
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άιιε ππαηηηόηεηα (πεξηγξάθεηαη από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΔ θάπνηα
ππαηηηόηεηα πνπ δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα από ηηο παξαπάλσ
θαηεγνξίεο)

Σε νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο θαη εθόζνλ νη ηερληθέο
ππεξεζίεο ηνπ ΟΤΔ δελ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο απαηηνύκελεο
εξγαζίεο ώζηε λα παξαδνζεί ε δεηνύκελε ππεξεζία, ζα δειώλεηαη (από ηνλ
εθάζηνηε ηερληθό ππεύζπλν ηνπ ΟΤΔ) ζην Πιεξνθνξηθό Σύζηεκα ηνπ ΟΤΔ
(εθεμήο Π.Σ. ΟΤΔ), ε ππαηηηόηεηα Παξόρνπ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ δειώλεηαη ππαηηηόηεηα Παξόρνπ ή πειάηε ηνπ, ζα
ζπκπιεξώλεηαη ν ιόγνο απηήο ζην Π.Σ. ΟΤΔ θαη ζα πξαγκαηνπνηνύληαη
ελέξγεηεο ελεκέξσζεο, παξαθνινύζεζεο θαη άξζεο ηεο.
Δθόζνλ ε ππαηηηόηεηα πξνθύςεη θαηά ηελ δηάξθεηα επίζθεςεο ηνπ ηερληθνύ
ηνπ ΟΤΔ ζην ρώξν ηνπ Παξόρνπ ή ηνπ πειάηε ηνπ, ζα θαηαρσξείηαη ζην Π.Σ.
ΟΤΔ από ηνλ ηερληθό ε ζρεηηθή επηζήκαλζε ώζηε ν Πάξνρνο λα ρξεσζεί ην
ζρεηηθό ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ.

1. Γιατείριζη καθσζηέρηζης Τπαιηιόηηηας Παρότοσ με τρήζηη ηοσ Π..
WLL
Η δηαρείξηζε ηεο θαζπζηέξεζεο ιόγσ ππαηηηόηεηαο Παξόρνπ ή πειάηε ηνπ,
κε ηε ρξήζε ηνπ Π.Σ. Wholesale Leased Lines (εθεμήο Π.Σ. WLL) ζα γίλεηαη
σο εμήο:
Δθόζνλ έρεη δεισζεί από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΔ ν ιόγνο ππαηηηόηεηαο ζην
Π.Σ. ΟΤΔ, ν Πάξνρνο ελεκεξώλεηαη γηα ηε δήισζε ηεο ππαηηηόηεηαο από ην
Π.Σ. WLL θαζώο επίζεο ηνπ απνζηέιιεηαη θαη ελεκεξσηηθό e-mail (βι.
§1.3). Η θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ζην Π.Σ. WLL κεηαβαίλεη από «Καηαζθεπή
από ΟΤΔ» ζε «Υπαηηηόηεηα Παξόρνπ».
Αλ ν Πάξνρνο εληόο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ:
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1. ακσρώζει ηην εν λόγω αίηηζη, ζα ρξεώλεηαη κε ηα αληίζηνηρα
αθπξσηηθά ηέιε
2. άρει ηην σπαιηιόηηηα Παξόρνπ ή πειάηε ηνπ, επηιέγνληαο ζρεηηθό
πεδίν ζην Π.Σ. WLL, ε θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ζα αιιάδεη από
«Υπαηηηόηεηα Παξόρνπ» ζε «Άξζε Υπαηηηόηεηαο» θαη ζηε ζπλέρεηα
ζε «Πξνο έιεγρν άξζεο Υπαηηηόηεηαο». Όηαλ ε θαηάζηαζε ηεο
αίηεζεο

κεηαβαίλεη

ζε

«Πξνο

έιεγρν

άξζεο

ππαηηηόηεηαο»,

εκθαλίδεηαη εθθξεκόηεηα ζην Π.Σ. ΟΤΔ ζηελ ίδηα ππεξεζία πνπ είρε
δειώζεη ηελ ππαηηηόηεηα, κε εκεξνκελία απηή ηεο επηζηξνθήο ηεο
ελέξγεηαο ζηνλ ΟΤΔ όπσο εκθαλίδεηαη ζην Π.Σ. WLL. Οη θαηαζηάζεηο
«Άξζε Υπαηηηόηεηαο» θαη «Πξνο έιεγρν άξζεο ππαηηηόηεηαο» έρνπλ
ηελ ίδηα εκεξνκελία όπσο θαη ε εθθξεκόηεηα πνπ αλνίγεη ζην Π.Σ.
ΟΤΔ.
Σηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζην Π.Σ. WLL ππάξρνπλ ηξία (3)
επηπιένλ πεδία πνπ ζα ζπκπιεξώλνληαη:


ε εκεξνκελία άξζεο ηεο ππαηηηόηεηαο,



ε εκεξνκελία ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ειέγρνπ άξζεο ηεο
ππαηηηόηεηαο (ε νπνία ζα δίλεηαη από ην Π.Σ. ΟΤΔ) θαη



ν αύμσλ αξηζκόο ηεο ππαηηηόηεηαο.

Η εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΔ γηα ηηο
εξγαζίεο ή ηελ επίζθεςε δελ ζα είλαη κεγαιύηεξε ησλ ελλέα (9)
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ θαη ζα δειώλεηαη ζην Π.Σ. ΟΤΔ. Με ηελ
θαηαρώξεζε ηεο εκεξνκελίαο ζην Π.Σ. ΟΤΔ από ηνλ ηερληθό ηνπ
ΟΤΔ,

ε

πξνγξακκαηηζκέλε

εκεξνκελία

ειέγρνπ

άξζεο

ηεο

ππαηηηόηεηαο ζα ζπκπιεξώλεηαη ζην ζρεηηθό πεδίν ηνπ Π.Σ. WLL κε
ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηηο εξγαζίεο ή ηελ επίζθεςε.
Σε πεξίπησζε πνπ ν ηερληθόο ηνπ ΟΤΔ θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε
εκεξνκελία ειέγρνπ άξζεο ηεο ππαηηηόηεηαο δηαπηζηώζεη όηη ν
Πάξνρνο έρεη νινθιεξώζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
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πινπνίεζε ηνπ θπθιώκαηνο, επηβεβαηώλεη ζην Π.Σ. ΟΤΔ ηνλ
επαλέιεγρν ηεο ππαηηηόηεηαο θαη ε αίηεζε πξνρσξάεη πξνο θαηαζθεπή.
Η θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ζην Π.Σ. WLL κεηαβαίλεη ζε «Καηαζθεπή
από ΟΤΔ».
Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, πνπ ν ηερληθόο ηνπ ΟΤΔ θαηά ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία ειέγρνπ ηεο άξζεο ππαηηηόηεηαο
δηαπηζηώζεη όηη ν Πάξνρνο δελ έρεη νινθιεξώζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπθιώκαηνο, δειώλεη εθ λένπ
ππαηηηόηεηα ζην Π.Σ. ΟΤΔ. Τόηε ην Π.Σ. WLL αθπξώλεη απηόκαηα ηελ
αίηεζε θαη ν Πάξνρνο ρξεώλεηαη κε ηα αληίζηνηρα αθπξσηηθά ηέιε. Η
θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ζην WLL κεηαβαίλεη από «Πξνο έιεγρν άξζεο
ππαηηηόηεηαο» ζε «Πξνο αθύξσζε ιόγσ ππαηηηόηεηαο Παξόρνπ» θαη
ζηε ζπλέρεηα ζε «Αθπξσκέλε ιόγσ ππαηηηόηεηαο Παξόρνπ».
3. αδιαθορήζει γηα ηελ ππαηηηόηεηα Παξόρνπ ή πειάηε ηνπ, ηόηε
αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
Τν Π.Σ. WLL δηελεξγεί απηόκαηα έιεγρν γηα ηηο αηηήζεηο πνπ δελ έρεη
γίλεη άξζε ηεο ππαηηηόηεηαο Παξόρνπ γηα δηάζηεκα άλσ ησλ ηξηάληα
(30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία
ελεκέξσζεο.
Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ εθθξεκεί ππαηηηόηεηα Παξόρνπ γηα πεξηζζόηεξεο
από ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζα απνζηέιιεηαη απηόκαηα
από ην Π.Σ. WLL ελεκεξσηηθό e-mail ζηνλ Πάξνρν (βι. §1.3),
ζύκθσλα κε ην νπνίν εληόο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ
από ηελ απνζηνιή ηνπ, ζα κπνξεί:
(i) να ακσρώζει ηελ αίηεζή ηνπ
(ii) να άρει ηελ ππαηηηόηεηα Παξόρνπ ή πειάηε ηνπ, επηιέγνληαο
ζρεηηθό πεδίν ζην Π.Σ. WLL ώζηε λα πξνρσξήζεη ε αίηεζε
ζηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο.
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Δθόζνλ ν Πάξνρνο εληόο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθώλ
εκεξώλ άξεη ηελ ππαηηηόηεηα, δειαδή επηιέμεη ην ζρεηηθό
πεδίν γηα ηελ άξζε ηεο ζην Π.Σ. WLL, ε θαηάζηαζε ηεο
αίηεζεο κεηαβαίλεη από «Υπαηηηόηεηα Παξόρνπ» ζε «Άξζε
ππαηηηόηεηαο» θαη ζηε ζπλέρεηα «Πξνο έιεγρν άξζεο
ππαηηηόηεηαο». Όηαλ ε θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο κεηαβαίλεη ζε
«Πξνο

έιεγρν

άξζεο

ππαηηηόηεηαο»,

εκθαλίδεηαη

εθθξεκόηεηα ζην Π.Σ. ΟΤΔ ζηελ ίδηα ππεξεζία πνπ έρεη
δειώζεη ππαηηηόηεηα κε εκεξνκελία ηελ εκεξνκελία
επηζηξνθήο ηεο ελέξγεηαο ζηα ζπλεξγεία όπσο απηή
εκθαλίδεηαη ζην Π.Σ. WLL. Οη θαηαζηάζεηο «Άξζε
Υπαηηηόηεηαο» θαη «Πξνο έιεγρν άξζεο ππαηηηόηεηαο» έρνπλ
ηελ ίδηα εκεξνκελία όπσο θαη ε εθθξεκόηεηα πνπ αλνίγεη
ζην Π.Σ. ΟΤΔ.
Σηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζην Π.Σ. WLL ππάξρνπλ ηξία
επηπιένλ πεδία πνπ ζα ζπκπιεξώλνληαη:


ε εκεξνκελία άξζεο ηεο ππαηηηόηεηαο,



ε εκεξνκελία ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ειέγρνπ ηεο
άξζεο ππαηηηόηεηαο (ε νπνία ζα δίλεηαη από ην Π.Σ.
ΟΤΔ) θαη



ν αύμσλ αξηζκόο ππαηηηόηεηαο

Η εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΔ γηα
ηηο εξγαζίεο ή ηελ επίζθεςε δελ ζα είλαη κεγαιύηεξε ησλ
ελλέα (9) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ θαη ζα δειώλεηαη ζην Π.Σ.
ΟΤΔ. Με ηελ θαηαρώξεζε ηεο εκεξνκελίαο ζην Π.Σ. ΟΤΔ
από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΔ, ε πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία
ειέγρνπ ηεο άξζεο ππαηηηόηεηαο ζα ζπκπιεξώλεηαη ζην
ζρεηηθό πεδίν κε ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηηο
εξγαζίεο ή ηελ επίζθεςε.

8

Σε πεξίπησζε πνπ ν ηερληθόο ηνπ ΟΤΔ, θαηά ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε

εκεξνκελία

ειέγρνπ

ηεο

άξζεο

ππαηηηόηεηαο δηαπηζηώζεη όηη ν Πάξνρνο έρεη νινθιεξώζεη
ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
θπθιώκαηνο, επηβεβαηώλεη ζην Π.Σ. ΟΤΔ ηνλ επαλέιεγρν ηεο
ππαηηηόηεηαο θαη ε αίηεζε πξνρσξάεη ζην ζηάδην ηεο
θαηαζθεπήο. Η θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ζην WLL κεηαβαίλεη
ζε «Καηαζθεπή από ΟΤΔ».
Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζλ ν ηερληθόο ηνπ ΟΤΔ θαηά ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε
ππαηηηόηεηαο

εκεξνκελία

δηαπηζηώζεη

όηη

ειέγρνπ
ν

ηεο

Πάξνρνο

άξζεο

δελ

έρεη

νινθιεξώζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη, δειώλεη εθ λένπ
ππαηηηόηεηα ζην Π.Σ. ΟΤΔ θαη ην Π.Σ. WLL αθπξώλεη
απηόκαηα ην αίηεκα. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ν Πάξνρνο ζα
ρξεσζεί κε ηα αληίζηνηρα αθπξσηηθά ηέιε. Η θαηάζηαζε ηεο
αίηεζεο ζην Π.Σ. WLL κεηαβαίλεη από «Πξνο έιεγρν άξζεο
ππαηηηόηεηαο» ζε «Πξνο αθύξσζε ιόγσ ππαηηηόηεηαο
Παξόρνπ» θαη ζηε ζπλέρεηα ζε

«Αθπξσκέλε ιόγσ

ππαηηηόηεηαο Παξόρνπ».
(iii) να αδιαθορήζει ν Πάξνρνο
Σε πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο εληόο ησλ δεθαπέληε (15)
εκεξνινγηαθώλ

εκεξώλ

αδηαθνξήζεη,

αθπξώλεηαη απηόκαηα κε εκεξνκελία

ηόηε

ε

αίηεζε

αθύξσζεο

ηελ

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 15λζεκέξνπ, θαη ν Πάξνρνο
ρξεώλεηαη κε αληίζηνηρα αθπξσηηθά ηέιε. Η θαηάζηαζε ηεο
αίηεζεο ζην Π.Σ. WLLκεηαβαίλεη από «Υπαηηηόηεηα
Παξόρνπ» ζε «Πξνο αθύξσζε ιόγσ ππαηηηόηεηαο Παξόρνπ»
θαη ζηε ζπλέρεηα ζε «Αθπξσκέλε ιόγσ ππαηηηόηεηαο
Παξόρνπ».
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Η δήισζε ππαηηηόηεηαο ζε κία αίηεζε ΜΓΦ πνπ αθνξά ην άθξν ηνπ Παξόρνπ
ή πειάηε ηνπ κπνξεί λα δεισζεί ζην Π.Σ. ΟΤΔ:
1. θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ θπθιώκαηνο κέρξη δύν (2) θνξέο, ζε
δηαθνξεηηθά ζηάδηα πινπνίεζεο. Τε 2ε θνξά πνπ ζα δεισζεί
ππαηηηόηεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία όπσο απηή πεξηγξάθεηαη
παξαπάλσ. Τελ 3ε θόξα πνπ δειώλεηαη ππαηηηόηεηα, ε αίηεζε
αθπξώλεηαη ρσξίο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο από ηνλ ΟΤΔ θαη ν Πάξνρνο
ρξεώλεηαη κε ηα αληίζηνηρα αθπξσηηθά ηέιε θαη
2. θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ θπθιώκαηνο, δειαδή κεηά ηελ απνζηνιή ηεο
5λζήκεξεο ελεκέξσζεο ηνπ Παξόρνπ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ
θπθιώκαηνο θαη κόλν γηα κία (1) θνξά. Δηδηθόηεξα ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε ππαηηηόηεηαο, ζα θαίλεηαη ζην Π.Σ. WLL σο «Υπαηηηόηεηα
Παξόρνπ

5λζήκεξεο

ελεκέξσζεο».

Σηελ

πεξίπησζε

απηή

αθνινπζείηαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηε δηαθνξά
όηη θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία ειέγρνπ ηεο άξζεο
ππαηηηόηεηαο ζα γίλεηαη θαη ε έθδνζε ΠΠΠ γηα ηελ παξάδνζε ηνπ
θπθιώκαηνο.
Η ηζηνξηθόηεηα όισλ ησλ ελεξγεηώλ θαη ησλ εληνιώλ ηεο ππαηηηόηεηαο ζα
θαηαγξάθεηαη θαη ζα εκθαλίδεηαη ζην WLL.
Η εκεξνκελία απνζηνιήο θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηνπ e-mail (π.ρ.
παξαιήπηεο) ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα εκθαλίδνληαη ζην Π.Σ. WLL.

1.1 Φρέωζη
Οη αθπξώζεηο ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα γίλνληαη βάζεη ηεο παξαπάλσ
δηαδηθαζίαο ζα ρξεώλνληαη ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρύνλ εθάπαμ ηέινο
αθύξσζεο αίηεζεο.
Σηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΔ (ζην Π.Σ. ΟΤΔ) ε
ρξέσζε ηεο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ, ηόηε ην WLL ζα πξέπεη λα
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ρξεώλεη ηνλ Πάξνρν ζύκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρύνληα ηηκνθαηάινγν
Μηζζσκέλσλ Γξακκώλ Φνλδξηθήο ην «ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο
ζπλεξγείνπ».
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζρεηηθή επηζήκαλζε από
ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΔ γηα άζθνπε κεηάβαζε ζπλεξγείνπ, ν Πάξνρνο ζα
ρξεώλεηαη κε ην ελ ιόγσ ηέινο άζρεηα κε ηε ρξέσζε, ή κε, ηνπ ηέινπο
αθύξσζεο.

1.2 Ανενεργός τρόνος σπαιηιόηηηας
Με ηελ δήισζε ηεο ππαηηηόηεηαο Παξόρνπ από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΔ ζην
Π.Σ. ΟΤΔ, ε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ηνπ θπθιώκαηνο ζηακαηάεη
(«παγώλεη») ζε απηά θαη μαλαξρίδεη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ή
ηνπ ξαληεβνύ (εθόζνλ απαηηείηαη) από ηνλ ηερληθό ηνπ ΟΤΔ κέζα ζε εύινγν
ρξνληθό δηάζηεκα.

1.3 Υποδείγμαηα επιζηολής / e-mail
ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ E-MAIL
Η αίηεζε ηεο Μηζζσκέλεο Γξακκήο Φνλδξηθήο κε θσδηθό _______
βξίζθεηαη ζε εθθξεκόηεηα.
Παξαθαινύκε εληόο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ιήςε
ηνπ παξόληνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθξεκόηεηαο θαη ηελ άξζε ηεο
ππαηηηόηεηάο ζαο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνύλ νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο
ηεο πξνο θαηαζθεπή Μηζζσκέλεο Γξακκήο Φνλδξηθήο. Γηαθνξεηηθά,
παξαθαινύκε εληόο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο όπσο αθπξώζεηε ην
αίηεκά ζαο.

11

Με ηελ παξέιεπζε ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ην πξναλαθεξόκελν
αίηεκα ζα αθπξσζεί απηόκαηα από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα θαη ζα
ρξεσζείηε κε ην αληίζηνηρν εθάπαμ ηέινο αθύξσζεο αίηεζεο.
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