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1.
1.1.

ΔΗΑΓΧΓΖ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ζ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο (εθεμήο Πξνζθνξά) αθνξά ζηελ ρνλδξηθή παξνρή
ππεξεζηψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ, ζηα πιαίζηα ησλ Αγνξψλ
Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ (Αγνξέο αξηζκ. 13 θαη 14 ηεο
χζηαζεο 2003/311/ΔΚ), ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ν ΟΣΔ ζηνπο Παξφρνπο
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο Γεληθψλ Αδεηψλ (εθεμήο
Πάξνρνη), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 674/009/29-11-2012 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ
85/Β/21-01-2013).
Δπίζεο αθνξά ζηηο ππεξεζίεο ζχλδεζεο (backhaul links), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.
614/13/28-7-2011 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Παξνρήο
(Φπζηθήο) Πξφζβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη πιήξσο απνδεζκνπνηεκέλεο
πξφζβαζεο) ζε ζηαζεξή ζέζε, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ
Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (3νο Γχξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1908/Β/30-8-2011).

1.2.

ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
ηελ παξνχζα Πξνζθνξά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο ΜΓ Υνλδξηθήο πνπ
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ν ΟΣΔ ζηνπο Παξφρνπο θαη απνηππψλνληαη πιήξσο νη φξνη θαη νη
δηαδηθαζίεο δηάζεζεο, ππνζηήξημήο θαη ρξέσζήο ηνπο απφ ηνλ ΟΣΔ.
Ο ΟΣΔ θαη νη Πάξνρνη κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ εηδηθέο ζπκθσλίεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ΜΓ Υνλδξηθήο, κε φξνπο πέξαλ φζσλ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο θαη κε δηαθξηηηθήο
κεηαρείξηζεο. Μεηαμχ άιισλ, ν ΟΣΔ θαη νη Πάξνρνη κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη:


Σελ παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ Υνλδξηθήο ζε ρσξεηηθφηεηεο πέξαλ απηψλ πνπ
επηβάιινληαη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 674/009/29-11-2012 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ
85/Β/21-01-2013).



Σελ παξνρή εθπηψζεσλ, είηε ζηα εθάπαμ, είηε ζηα κεληαία ηέιε ησλ ππεξεζηψλ .



Σελ επέθηαζε ηεο δέζκεπζεο ειάρηζηεο παξακνλήο.
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1.3.

ΔΝΝΟΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟΗ
Λέμεηο θαη θξάζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά έρνπλ ηελ έλλνηα
πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ λ. 4070/2012 θαη ελ γέλεη ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, έιιεηςε δε απηψλ ζην ζρεηηθφ δεπηεξνγελέο
δίθαην ηεο ΔΔ, ηδίσο ζηηο Οδεγίεο 2002/21/ΔΚ θαη 2002/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ σο ηζρχνπλ.
Οη αθφινπζεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά, έρνπλ
ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη παξαθάησ:


ΜΓ Υνλδξηθήο ή ΜΓΥ: Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ ζηνπο Παξφρνπο ζηα
πιαίζηα ησλ Αγνξψλ Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ.



Πξνζθνξά Αλαθνξάο ή Πξνζθνξά: Ζ Πξνζθνξά Αλαθνξάο πνπ εγθξίλεη ε ΔΔΣΣ θαη
δεκνζηεχεη ν ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ Υνλδξηθήο ζηνπο
Παξφρνπο.



Πάξνρνο: Ο εθάζηνηε λφκηκα Αδεηνδνηεκέλνο Πάξνρνο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ
πνπ ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο Γεληθψλ Αδεηψλ.



Σειηθφο Πειάηεο ή Πειάηεο Παξφρνπ: Ο εθάζηνηε Πειάηεο ηνπ Παξφρνπ, ν νπνίνο
απνιακβάλεη ππεξεζίεο απφ ηνλ Πάξνρν.



εκείν Παξνπζίαο Παξφρνπ ή .Π: Ο ρψξνο ηνπ Παξφρνπ, ζηνλ νπνίν ν ΟΣΔ
παξέρεη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο.



εκείν Παξνπζίαο Σειηθνχ Πειάηε/Πειάηε Παξφρνπ: Ο ρψξνο ηνπ Σειηθνχ Πειάηε,
ζηνλ νπνίν ν Πάξνρνο παξέρεη ππεξεζίεο.



Γίθηπν Πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ ή Γίθηπν Πξφζβαζεο: ε ππνδνκή ραιθνχ θαη ην δίθηπν
νπηηθψλ ηλψλ πνπ πινπνηεί ν ΟΣΔ γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπ θαη ησλ
Σειηθψλ Πειαηψλ Παξφρσλ.



Αζηηθφ Κέληξν ή Α/Κ: Σν θηήξην ηνπ ΟΣΔ, ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη νη ηνπηθνί
βξφρνη ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ Σειηθψλ Πειαηψλ Παξφρσλ.



Δξγάζηκε Ζκέξα (ΔΖ): Δξγάζηκε Ζκέξα (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή εθηφο επηζήκσλ
αξγηψλ θαη εζληθψλ ενξηψλ).



Δξγάζηκεο Ώξεο (ΔΧ): Χξάξην εξγαζίαο ΟΣΔ 7:20 – 15:00.
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Πέξαλ ησλ αλσηέξσ θνηλψλ νξηζκψλ, ζηα θεθάιαηα 2 θαη 3 παξέρνληαη έλλνηεο θαη νξηζκνί
ζρεηηθνί κε ηηο ππεξεζίεο ΜΓΥ αλαινγηθήο θαη PDH/SDH ηερλνινγίαο (Κεθάιαην 2) θαη
ηερλνινγίαο Ethernet (Κεθάιαην 3).

1.4.

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηελ ΔΔΣΣ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο
Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 674/009/29-11-2012 (ΦΔΚ
85/Β/21-01-2013).
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2.

ΤΠΖΡΔΗΔ
ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ
ΓΡΑΜΜΧΝ
ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ PDH/SDH
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

2.1.

ΟΡΗΜΟΗ
Οη θάησζη ιέμεηο θαη θξάζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ παξφλ θεθάιαην έρνπλ ηελ
έλλνηα πνπ απνδίδεηαη θαησηέξσ:


Κφκβνο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ (ΚνΜΓ): Μηα απφ ηηο 46 πεξηθέξεηεο κεηάδνζεο
Πίλαθαο 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο, ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ
παξνρή Τπεξεζηψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ
ρνλδξηθήο Αλαινγηθήο θαη PDH/SDH Σερλνινγίαο, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
ζηελ παξάγξαθν 2.2.1. Οη θφκβνη απηνί γηα ζπληνκία ζα αλαθέξνληαη σο ΚνΜΓ. Ο
ΚνΜΓ ν νπνίνο εμππεξεηεί ηελ γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη ην ζεκείν
παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Πειάηε Παξφρνπ εθεμήο ζα θαιείηαη Οηθείνο ΚνΜΓ.
ηνπο ΚνΜΓ ν ΟΣΔ παξαδίδεη Σεξκαηηθά θαη Εεπθηηθά ηκήκαηα ζε πλδέζεηο
Μεηάδνζεο.



Αλαινγηθά Κπθιψκαηα: Σα θπθιψκαηα Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ απφ άθξν ζε άθξν
αλαινγηθήο ηερλνινγίαο, πνπ ζπλδένπλ δπν ζεκεία ηα νπνία αλήθνπλ θαη ηα δπν ζε
Πάξνρν ή ην έλα ζε Πάξνρν θαη ην άιιν ζε Πειάηε ηνπ Παξφρνπ. Παξέρνληαη σο
ζπλδεδεκέλα θπθιψκαηα απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p) κέζσ ησλ ςεθηαθψλ θέληξσλ ηνπ
ΟΣΔ.



Σεξκαηηθά Σκήκαηα: Σα θπθιψκαηα Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο
PDH/SDH, κε ζπκκεηξηθή ζχλδεζε απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο:
κεηαμχ ελφο ζεκείνπ παξνπζίαο Παξφρνπ ή Πειάηε Παξφρνπ, θαη ηνπ
Οηθείνπ ΚνΜΓ, ζην νπνίν αλήθεη ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ
Πειάηε Παξφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.
κεηαμχ ελφο ζεκείνπ παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ ή Πειάηε Παξφρνπ θαη ηνπ
Οηθείνπ Αζηηθνχ Κέληξνπ (Α/Κ) ΟΣΔ (φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ
Παξαξηήκαηνο) ζην νπνίν αλήθεη ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ
Πειάηε .



Εεπθηηθά Σκήκαηα: Σα θπθιψκαηα Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο ςεθηαθήο
Σερλνινγίαο PDH/SDH, κε ζπκκεηξηθέο ζπλδέζεηο απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο
κεηαμχ δχν ΚνΜΓ ηνπ ΟΣΔ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ
Παξαξηήκαηνο.
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χλδεζε Μεηάδνζεο (Μ): Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ππεξεζία κέζσ ηεο νπνίαο ηα
Σεξκαηηθά θαη Εεπθηηθά ηκήκαηα Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο PDH/SDH
Σερλνινγίαο παξαδίδνληαη ζην Πάξνρν. Σα είδε ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο είλαη:
χλδεζε Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο «ΜΠΕ»
χλδεζε Μεηάδνζεο Ζκί Εεχμεο «ΜΖΕ»
χλδεζε Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο (Φ/) «ΜΦ».



πλδεδεκέλν Κχθισκα Δπέθηαζεο: Σν πλδεδεκέλν Κχθισκα Δπέθηαζεο «.Κ.Δ»
Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ηερλνινγίαο PDH/SDH παξέρεηαη ζηα πιαίζην ησλ αλαγθψλ
γηα ζπλαθείο επθνιίεο (Backhaul) (φπσο ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Αδεζκνπνίεηεο
Πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν (RUO)), ψζηε ε θίλεζε απφ ην ρψξν Φπζηθήο
πλεγθαηάζηαζεο. φπνπ είλαη ζπλεγθαηεζηεκέλνο ν Πάξνρνο λα δξνκνινγείηαη ζην
εκείν Παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ



πλδεδεκέλα θπθιψκαηα απ’ άθξν ζε άθξν (p-t-p): Σα θπθιψκαηα Μηζζσκέλσλ
Γξακκψλ απφ άθξν ζε άθξν ηερλνινγίαο PDH/SDH, ηα νπνία ζπλδένπλ δπν ζεκεία
πνπ αλήθνπλ θαη ηα δπν ζε Πάξνρν ή ην έλα ζε Πάξνρν θαη ην άιιν ζε Πειάηε
Παξφρνπ κέζσ ησλ Φεθηαθψλ Κέληξσλ ηνπ ΟΣΔ.



πλδεδεκέλα Αηηήκαηα: Σα αηηήκαηα ρνξήγεζεο Σεξκαηηθψλ ή/θαη Εεπθηηθψλ
Σκεκάησλ θαη πλδέζεσλ Μεηάδνζεο ή ελφο πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο
Δπέθηαζεο (ΚΔ) θαη κίαο χλδεζεο Μεηάδνζεο Φ/, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ
ηνπο.



Φξεάηην Τπνδνρήο Παξφρσλ (ΦΤΠ.): Σππνπνηεκέλν θξεάηην ΟΣΔ,
θαηαζθεπαζκέλν βάζεη πξνδηαγξαθψλ ΟΣΔ ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε γεηηλίαζε ηνπ
Α/Κ ή ηνπ ΚνΜΓ (πεξίπνπ 50 κ) ζε θαηάιιειν ρψξν πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ
κε γλψκνλα ηελ ηερληθή επθνιία ηεο ιχζεο.



εκείν Οξηνζέηεζεο ησλ δηθηχσλ ηνπ ΟΣΔ θαη ηνπ Παξφρνπ (Ο): Σν ζεκείν ζην
νπνίν ζηακαηά ε επζχλε ηνπ ΟΣΔ θαη μεθηλά ε επζχλε ηνπ Παξφρνπ. Σν Ο κπνξεί
λα βξίζθεηαη ζηνλ θαηαλεκεηή ηνπ ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο (πεξίπησζε
ζχλδεζεο κεηάδνζεο ζε Φ) ζε πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο έρεη ζπλεγθαηαζηαζεί ζην
ελ ιφγσ θέληξν, είηε ζην θξεάηην ππνδνρήο ηνπ Παξφρνπ Παξφρνπ (ΦΤΠ), νπφηε
είλαη κία νπηηθή ζχλδεζε (θνηλψο κνχθα) ζηε κία πιεπξά ηεο νπνίαο ηεξκαηίδεη ν
ΟΣΔ ην θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ θαη ζηελ άιιε πιεπξά ηεξκαηίδεη ην δίθηπφ ηνπ ν
Πάξνρνο (πεξίπησζε Ζκη−δεχμεο), είηε ζηνλ θαηαλεκεηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Παξφρνπ (πεξίπησζε Πιήξνπο Εεχμεο).
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2.2.



ΚΟΗ: Καιψδην Οπηηθψλ ηλψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ρψξνπ
Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο κε ην ΦΤΠ. Σν θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ μεθηλά απφ ηνλ
νπηηθφ θαηαλεκεηή εληφο ηνπ ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο θαη ηεξκαηίδεη ζην
ΦΤΠ γηα λα ζπλδεζεί κε αληίζηνηρν θαιψδην νπηηθήο ίλαο ηνπ Παξφρνπ πξνθεηκέλνπ
λα θαηαιήμεη ζην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ.



Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο ΟΣΔ: Οη ηεξκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ εγθαζίζηαληαη απφ ηνλ
ΟΣΔ ζην ρψξν ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Πειάηε Παξφρνπ θαη είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ
παξνρή ηεο ππεξεζίαο Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ θαη ησλ
πλδέζεσλ Μεηάδνζεο.



Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο Πειάηε: Οη ηεξκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ εγθαζίζηαληαη απφ ηνλ
Πάξνρν / Πειάηε ζηνλ ρψξν ηνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ππεξεζηψλ ΜΓΥ θαη
πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ.



ΠΠΠ: Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο Παξαιαβήο.



Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε: Ζ ζπλεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηνπ Παξφρνπ εληφο ησλ
θηηξίσλ ηνπ ΟΣΔ ζε δσκάηηα ησλ Παξφρσλ μερσξηζηά απφ ην ρψξν εγθαηάζηαζεο
ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΟΣΔ (εθεμήο Φ) ή ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν ζηελ
ηαξάηζα ησλ θηηξίσλ ή ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ θέληξνπ ηνπ ΟΣΔ (εθεμήο Φ).

ΓΗΚΣΤΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
PDH/SDH ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΜΓΥ

ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ

ΚΑΗ

Ο ΟΣΔ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ δηθηχνπ ηνπ ηελ πθηζηάκελε
ηνπνινγία ησλ θφκβσλ ηνπ, (πνπ παξέρνπλ ιεηηνπξγηθφηεηα επηπέδνπ tandem/nodal), θαη
ηηο αλάγθεο ρνλδξηθήο παξνρήο Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ
Γξακκψλ ηερλνινγίαο PDH/SDH, νξίδεη 46 πεξηθέξεηεο κεηάδνζεο (ΚνΜΓ) θαη 202
Αζηηθά Κέληξα (Α/Κ).

2.2.1.

46 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΜΔΣΑΓΟΖ.
ε θάζε κία απφ ηηο 46 πεξηθέξεηεο ν ΟΣΔ δηαζέηεη θφκβν ρνλδξηθήο παξνρήο Σεξκαηηθψλ
– Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ, ν νπνίνο ζπληζηά ην θπζηθφ ζεκείν νξηνζέηεζεο κεηαμχ ησλ
Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ (εληφο ηεο πεξηθέξεηαο) θαη ησλ Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ (κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ).
Ο θάζε θφκβνο παξέρεη:
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πξφζβαζε κέζα ζηελ αληίζηνηρε πεξηθέξεηα κεηάδνζεο γηα ηελ παξνρή Σεξκαηηθψλ
Σκεκάησλ



πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθή πεξηθέξεηα κεηάδνζεο γηα ηελ παξνρή Εεπθηηθψλ
Σκεκάησλ

ηνπο ΚνΜΓ ν ΟΣΔ παξέρεη ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ππεξεζίεο πλδέζεσλ
Μεηάδνζεο.

2.2.2.

202 ΑΣΗΚΑ ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
Σν θάζε Αζηηθφ Φεθηαθφ Κέληξν, πνπ γηα ζπληνκία ζα αλαθέξεηαη σο Α/Κ, (Πίλαθαο 1
ηνπ Παξαξηήκαηνο), παξέρεη πξφζβαζε κέζα ζηε δηθή ηνπ γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα γηα ηελ
παξνρή Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ. Σν Α/Κ πνπ εμππεξεηεί ηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ζηελ
νπνία αλήθεη ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Πειάηε Παξφρνπ εθεμήο ζα
θαιείηαη Οηθείν Α/Κ θαη εθεί ν ΟΣΔ παξαδίδεη κφλν Σεξκαηηθά ηκήκαηα ζε πλδέζεηο
Μεηάδνζεο.
ε θάζε Α/Κ ν ΟΣΔ παξέρεη ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ππεξεζίεο πλδέζεσλ
Μεηάδνζεο.
ηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο, παξνπζηάδνληαη νη ΚνΜΓ ΟΣΔ θαζψο θαη ηα Αζηηθά
(Φεθηαθά) Κέληξα Α/Κ ΟΣΔ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ θάζε ΚνΜΓ.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ΚνΜΓ ή ησλ Α/Κ ηνπ Παξαξηήκαηνο 1, ν
ΟΣΔ ελεκεξψλεη ηελ ΔΔΣΣ ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία
εθαξκνγήο ηεο σο άλσ ηξνπνπνίεζεο.

2.3.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
PDH/SDHΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΜΓΥ

ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ

ΚΑΗ

Οη Μηζζσκέλεο Γξακκέο Υνλδξηθήο Αλαινγηθήο θαη PDH/SDH ηερλνινγίαο είλαη
θπθιψκαηα κεηάδνζεο κε ηα αθφινπζα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά:
πλδεζηκφηεηα ζεκείν πξνο ζεκείν κεηαμχ ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ (κεηαγσγή ή
δξνκνιφγεζε κε ειεγρφκελε απφ ηνλ Πειάηε),
Γηαθαλήο κεηάδνζε (π.ρ. κεηάδνζε Γεδνκέλσλ, Φσλήο, Video),
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Απνθιεηζηηθή ρσξεηηθφηεηα (δει., απνπζία δπλαηφηεηαο «on-demand» κεηαγσγήο ή
δξνκνιφγεζεο πνπ ειέγρεηαη απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε).
Οη ππεξεζίεο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο Αλαινγηθήο θαη PDH/SDH ηερλνινγίαο
απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο αδεηνδνηεκέλνπο απφ ηελ ΔΔΣΣ Παξφρνπο νη νπνίνη ζέινπλ
λα δηαζπλδέζνπλ ηνπο θφκβνπο ηνπο (εκεία Παξνπζίαο ηνπο) ή έλαλ πειάηε ηνπο ζην
δίθηπφ ηνπο. Με θπθιψκαηα Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο Αλαινγηθήο ή PDH/SDH
Σερλνινγίαο παξέρεηαη πξφζβαζε ζε ζεκεία παξνπζίαο Παξφρσλ θαζψο θαη ζε ζεκεία
ηξίησλ (Πειαηψλ ηνπο).
Αλάινγα κε ηελ Σερληθή ηνπο Γνκή νη ππεξεζίεο ρσξίδνληαη ζε:
 Μηζζσκέλεο Γξακκέο Αλαινγηθήο Σερλνινγίαο εθεμήο Αλαινγηθά θπθιψκαηα
 Μηζζσκέλεο Γξακκέο Φεθηαθήο (PDH/SDH) Σερλνινγίαο εθεμήο ΜΓΥ PDH/SDH
Σερλνινγίαο.
Ζ παξαγγειηνιεςία ησλ Αλαινγηθψλ Κπθισκάησλ θαη ησλ ΜΓΥ PDH/SDH Σερλνινγίαο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο WLL (Π..).

2.3.1.

ΑΝΑΛΟΓΗΚΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ
Σα Αλαινγηθά Κπθιψκαηα παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπζηάζεηο ηεο ITU-T θαη
είλαη είηε Γξακκέο πνηφηεηαο Μ-1040, θαηάιιειεο γηα κεηάδνζε Φσλήο θαη γηα ηηο νπνίεο
δελ απαηηνχληαη εηδηθέο κεηξήζεηο, είηε Γξακκέο πνηφηεηαο Μ-1020/1025, θαηάιιειεο γηα
κεηάδνζε Γεδνκέλσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη εηδηθέο κεηξήζεηο.
Σα Αλαινγηθά Κπθιψκαηα είλαη αλαινγηθέο κηζζσκέλεο γξακκέο απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p)
κέζσ ησλ Α/Κ ηνπ ΟΣΔ πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο, αλάινγα
κε ηελ επάξθεηα ραιθνχ θαη ηε βέιηηζηε ρξήζε ηνπ, ρσξίο απαξαίηεηα λα αθνινπζείηαη ε
αξρηηεθηνληθή ηνπ Γηθηχνπ Κφκβσλ ηνπ ΟΣΔ.

2.3.2.

ΜΗΘΧΜΔΝΔ ΓΡΑΜΜΔ ΥΟΝΓΡΗΚΖ PDH/SDH ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
Φεθηαθέο γξακκέο ηαρπηήησλ απφ 64 Kbps έσο 1920 Kbps (Νx64 Kbps φπνπ Ν =1...30)
θαη απφ 2ΜΒ έσο155 MB.
Σα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη:


Σεξκαηηθά (παξέρνληαη ζηα 46 ΚνΜΓ θαη 202 ΑΚ) Πίλαθαο 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο
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Εεπθηηθά (παξέρνληαη ζηα 46 ΚνΜΓ) Πίλαθαο 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο



πλδέζεηο Μεηάδνζεο



Μ Πιήξνπο Εεχμεο (παξέρνληαη ζηα 46 ΚνΜΓ θαη 202 ΑΚ) Πίλαθαο 1 ηνπ
Παξαξηήκαηνο



Μ Φπζηθήο πλεγθ/ζεο (παξέρνληαη ζηα Α/Κ πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2
ηνπ Παξαξηήκαηνο φπνπ ν Πάξνρνο δηαζέηεη Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε.)



Μ Ζκηδεχμεο (παξέρνληαη ζηα 46 ΚνΜΓ θαη 202 ΑΚ) Πίλαθαο 1 ηνπ
Παξαξηήκαηνο



Point – to – Point (παξέρνληαη ζηα Α/Κ πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ
Παξαξηήκαηνο)



πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα Δπέθηαζεο (παξέρνληαη ζηα Α/Κ πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ
Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο. πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ΜΦ)

Αθνινπζεί ν Πίλαθαο 1: ΜΓΥ PDH/SDH Σερλνινγίαο
φπνπ θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα πξντφληα ΜΓΥ PDH/SDH Σερλνινγίαο αλά ηαρχηεηα, θαη ε
ζρεκαηηθή απεηθφληζε ζηελ Δηθφλα 1.
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ΚΓΣ (PDH/SDH)

64KB

128KB

256KB

512KB

1024KB

1920KB

2MB

34MB

45MB

155MB

Ρεχνολογίας
ΡΔΟΚΑΡΗΘΑ





















ΕΔΘΡΗΘΑ





















POINT TO POINT



























Π.Θ.Δ.

X

X

X

X

X

X

X

Π.Κ. ΞΙΖΟΝΠΕΔΜΖΠ

X

X

X

X

X

X









Π.Κ. ΦΠΗΘΖΠ ΠΛΔΓΘ/ΠΖΠ

X

X

X

X

X

X









Π.Κ. ΖΚΗΕΔΜΖΠ

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Πίνακαρ 1: ΜΓΥ PDH/SDH Σεσνολογίαρ
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Δικόνα 1: σημαηική απεικόνιζη πποϊόνηων ΜΓΥ PDH/SDHηεσνολογίαρ
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2.3.3.

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ
ΚΑΗ (PDH/SDH) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ.
Με ηελ επηθχιαμε δηαθνξεηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ΟΣΔ θαη Παξφρνπ, ε ειάρηζηε
δηάξθεηα παξνρήο Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ, πλδέζεσλ Μεηάδνζεο,
πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο, πλδεδεκέλσλ Κπθισκάησλ απφ άθξν ζε άθξν,
Αλαινγηθψλ θπθισκάησλ, γηα φιεο ηηο ρσξεηηθφηεηεο είλαη έμη (6) κήλεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ κίζζσζεο ε ππεξεζία κεηαηξέπεηαη ζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ, εθηφο εάλ ν Πάξνρνο έρεη αηηεζεί παξνρή ηεο ππεξεζίαο γηα νξηζκέλν
ρξφλν.
ε πεξίπησζε αηηήκαηνο θαηάξγεζεο πξηλ ηνλ ειάρηζην ρξφλν κίζζσζεο, ν Πάξνρνο
ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή κηζζσκάησλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εθάζηνηε ειάρηζηνπ
ρξφλνπ κίζζσζεο.

2.3.4.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΝΑΛΟΓΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ
Σα Αλαινγηθά Κπθιψκαηα αθνξνχλ κηζζσκέλεο γξακκέο απ’ άθξν ζε άθξν, νη νπνίεο
ζπλδένπλ δχν ζεκεία πνπ αλήθνπλ θαη ηα δχν ζηνλ Πάξνρν ή ην έλα ζηνλ Πάξνρν θαη ην
άιιν ζε πειάηε ηνπ Παξφρνπ. Παξέρνληαη σο ζπλδεδεκέλα θπθιψκαηα απφ άθξν ζε άθξν
(p-t-p) κέζσ ησλ ςεθηαθψλ θέληξσλ ηνπ ΟΣΔ.
Σα Αλαινγηθά Κπθιψκαηα απ’ άθξν ζε άθξν παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο
ζπζηάζεηο ηεο ITU-T θαη δχλαηαη λα είλαη είηε Γξακκέο πνηφηεηαο Μ-1040, θαηάιιειεο
γηα κεηάδνζε Φσλήο θαη γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηνχληαη εηδηθέο κεηξήζεηο, είηε Γξακκέο
πνηφηεηαο Μ-1020/1025, θαηάιιειεο γηα κεηάδνζε Γεδνκέλσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη
εηδηθέο κεηξήζεηο.

2.3.4.1.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΝΑΛΟΓΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ

Ζ ππεξεζία ησλ Αλαινγηθψλ Κπθισκάησλ πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ, έρεη ηα θαησηέξσ ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά δηεπαθψλ θαη επηδφζεσλ:

Αναλογικό Σμήμα
μιζθωμένηρ γπαμμήρ

Πποδιαγπαθέρ
διεπαθών

Υαπακηηπιζηικά ζύνδεζηρ
και πποδιαγπαθέρ επιδόζεων
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Αλαινγηθή, εχξνπο δψλεο
θσλήο ζπλήζνπο
πνηφηεηαο (Μ 1040)

Γηζχξκαηε – ETS 300
448 ή ηεηξαζχξκαηε ETS
300 451

Γηζχξκαηε – ETS 300 448 ή
ηεηξαζχξκαηε ETS 300 451

Αλαινγηθή, εχξνπο δψλεο
θσλήο εηδηθήο πνηφηεηαο
(Μ 1020/25)

Γηζχξκαηε – ETS 300
449 ή ηεηξαζχξκαηε ETS
300 452

Γηζχξκαηε – ETS 300 449 ή
ηεηξαζχξκαηε ETS 300 452

Πίνακαρ 2:Σεσνικά σαπακηηπιζηικά Αναλογικών Κςκλωμάηων

2.3.4.2.

ΌΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

1. Γηα ηελ παξνρή ελφο Αλαινγηθνχ θπθιψκαηνο ν Πάξνρνο ππνβάιεη ειεθηξνληθά
ζρεηηθή αίηεζε, κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ.
2. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα νπνηαδήπνηε νκαδνπνίεζε ησλ Αλαινγηθψλ
Κπθισκάησλ ζε πλδέζεηο Μεηάδνζεο.
3. Ζ παξνρή ησλ Αλαινγηθψλ Κπθισκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ςεθηαθψλ
θέληξσλ ηνπ ΟΣΔ ρσξίο απαξαίηεηα λα αθνινπζείηαη ε αξρηηεθηνληθή δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ
πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ρνλδξηθή παξνρή Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ
4. Ο ΟΣΔ δχλαηαη λα απαληήζεη αξλεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ Αλαινγηθψλ
Κπθισκάησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε αθξαίνπ δηθηχνπ γηα
ηε ζχλδεζε ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Πειάηε Παξφρνπ κε ηα Α/Κ ηνπ Πίλαθα 2 ηνπ
Παξαξηήκαηνο.
5. Σα Αλαινγηθά Κπθιψκαηα πινπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ
ππνδνκψλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ
ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ επάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ. Ο ΟΣΔ ζε
πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ,
ελεκεξψλεη ηνλ Πάξνρν γηα ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν πινπνίεζεο.
6. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο Αλαινγηθνχ Κπθιψκαηνο.
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2.3.5.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ
Σα Σεξκαηηθά Σκήκαηα Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Φεθηαθήο Σερλνινγίαο (PDH/SDH), είλαη
ε ζπκκεηξηθή ζχλδεζε απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο:


ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, κεηαμχ ελφο ζεκείνπ παξνπζίαο Παξφρνπ ή Πειάηε
Παξφρνπ θαη ηνπ Οηθείνπ ΚνΜΓ, ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ ηνπ
ΟΣΔ



ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κεηαμχ ελφο ζεκείνπ παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Πειάηε
Παξφρνπ θαη ηνπ Οηθείνπ Αζηηθνχ Κέληξνπ ΟΣΔ (Α/Κ πνπ αλαθέξνληαη ζην
Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο).

Σα Σεξκαηηθά Σκήκαηα είλαη δηαζέζηκα σο ςεθηαθά θαη παξέρνληαη ζηηο εμήο
ρσξεηηθφηεηεο: 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 1024 kbit/s, 1920
kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45Mbit/s θαη 155 Mbit/s θαη παξαδίδνληαη ζηνλ Πάξνρν κε ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.5.1.
Ο ΟΣΔ εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο αηηήκαηνο γηα ηελ παξνρή Σεξκαηηθψλ
Σκεκάησλ ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 155Mbps νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ
αλσηέξσ παξάγξαθν.
Πξνθεηκέλνπ ηα Σεξκαηηθά Σκήκαηα λα παξαδνζνχλ ζηνλ Πάξνρν ζηνλ Οηθείν ΚνΜΓ ή
ζην Οηθείν Α/Κ, πνιππιέθνληαη ζε κηα χλδεζε Μεηάδνζεο (Πιήξεο Εεχμε, Ζκη-Εεχμε ή
Φ/) κε θαηάιιειε δφκεζε, ή ζε έλα Εεπθηηθφ Σκήκα ίζεο ρσξεηηθφηεηαο.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

2.3.5.1.

Ζ ππεξεζία ησλ Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ, έρεη ηα θαησηέξσ ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά δηεπαθψλ θαη επηδφζεσλ:

Σεπμαηικό Σμήμα μιζθωμένηρ
γπαμμήρ

Πποδιαγπαθέρ διεπαθών

Υαπακηηπιζηικά ζύνδεζηρ και
πποδιαγπαθέρ επιδόζεων

n X 64 kbit/s, φπνπ
n=1,2,4,6,8,16 θαη 30
2 Mbit/s

ETS 300 766

ETS 300 766

ETS 300 418

ETS 300 247 ETS 300 247/A1

34 Mbit/s

ETS 300 686 – G703

ETS 300 687– G703
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45 Mbit/s

ITU-T G.957

ITU−T G.707 – G.708 – G.709

155 Mbit/s (STM−1)

ITU-T G.957

ITU−T G.707 – G.708 – G.709

Πίνακαρ 3: Σεσνικά σαπακηηπιζηικά Σεπμαηικών Σμημάηων

ΌΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

2.3.5.2.

1. Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ ν Πάξνρνο ππνβάιεη ειεθηξνληθά
ζρεηηθή αίηεζε ε νπνία πξέπεη λα εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:


Αίηεζε Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο ζπλδεδεκέλε κε αίηεζε χλδεζεο Μεηάδνζεο
(Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε ή Πιήξε Εεχμε ή Ζκη-Εεχμε), ίζεο ή κεγαιχηεξεο
ρσξεηηθφηεηαο κε θαηάιιειε δφκεζε, κεηαμχ Οηθείνπ ΚνΜΓ ή Α/Κ ΟΣΔ φπσο
απηά αλαθέξνληαη ζην 6 θαη ηνπ Π ηνπ Παξφρνπ ή,



Αίηεζε Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο ζηελ νπνία ππάξρεη ελεξγή χλδεζε Μεηάδνζεο
(Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε ή Πιήξε Εεχμε ή Ζκη-Εεχμε),κε επαξθή ρσξεηηθφηεηα
θαη θαηάιιειε δφκεζε, κεηαμχ ηνπ Οηθείνπ ΚνΜΓ ή Α/Κ ΟΣΔ φπσο απηά
αλαθέξνληαη ζην 6 θαη ηνπ Π ηνπ Παξφρνπ ή



Αίηεζε Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο ζπλδεδεκέλε κε αίηεζε Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο, ίζεο
ρσξεηηθφηεηαο, ην νπνίν θαηαιήγεη ζε ΚνΜΓ ηνπ ΟΣΔ ζηνλ νπνίν ν Πάξνρνο
δηαζέηεη χλδεζε Μεηάδνζεο (Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε ή Πιήξε Εεχμε ή ΖκηΕεχμε) ε νπνία λα δηαζέηεη επαξθή ρσξεηηθφηεηα θαη θαηάιιειε δφκεζε, ή



Αίηεζε Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο ζπλδεδεκέλε κε αίηεζε Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο θαη κε
αίηεζε χλδεζεο Μεηάδνζεο (Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε ή Πιήξε Εεχμε ή ΖκηΕεχμε). Σν Σεξκαηηθφ θαη ην Εεπθηηθφ ηκήκα πξέπεη λα είλαη ίζεο ρσξεηηθφηεηαο
ελψ ε χλδεζε Μεηάδνζεο (Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε, Πιήξεο Εεχμε ή Ζκη-Εεχμε)
πξέπεη λα είλαη ίζεο ή κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο κε θαηάιιειε δφκεζε.

2. Ζ παξνρή Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ δελ εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ Οηθείν ΚνΜΓ ή ην νηθείν
Α/Κ (6) πεξηνξηζηηθά ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:


Τπάξρεη έιιεηςε δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο ζην δίθηπν κεηάδνζεο ηνπ ΟΣΔ, δειαδή
κεηαμχ ηνπ Αζηηθνχ Κέληξνπ (6 )θαη ηνπ Οηθείνπ ΚνΜΓ.



Γελ είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε αθξαίνπ δηθηχνπ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ
Πειάηε Παξφρνπ κε ην Οηθείν Αζηηθφ Κέληξν (6) ή ηνλ Οηθείν ΚνΜΓ.
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ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ ιφγνη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ
αηηήζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξαγξάθνπ 2.5.3 θαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην θεθάιαην 2.7 ζρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο θαη ηνπο εγγπεκέλνπο ρξφλνπο
παξάδνζεο.
3. Ο ΟΣΔ εγθαζηζηά ζην ρψξν ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Πειάηε Παξφρνπ ηνλ απαηηνχκελν
Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ ΟΣΔ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο.

2.3.6.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΕΔΤΚΣΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ
Σα Εεπθηηθά Σκήκαηα Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ, είλαη νη ζπκκεηξηθέο ζπλδέζεηο
απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο κεηαμχ δχν ΚνΜΓ ηνπ ΟΣΔ
Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη ην θχθισκα πνπ μεθηλάεη απφ ην ρψξν πνιππιεμίαο ελφο ΚνΜΓ
θαη θαηαιήγεη ζην ρψξν πνιππιεμίαο ελφο άιινπ ΚνΜΓ θαη δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά θαη
κφλν κεηαμχ ησλ ΚνΜΓ .
Σα Εεπθηηθά Σκήκαηα παξέρνληαη ζηηο εμήο ρσξεηηθφηεηεο: 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256
kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 1024 kbit/s, 1920 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45 Mbit/s θαη
155 Mbit/s θαη παξαδίδνληαη ζηνλ Πάξνρν κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνληαη
ζηελ επφκελε.
Ο ΟΣΔ εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο αηηήκαηνο γηα ηελ παξνρή Εεπθηηθψλ
Σκεκάησλ ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 155Mbps νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ
αλσηέξσ παξάγξαθν.
Πξνθεηκέλνπ έλα Εεπθηηθφ Σκήκα λα παξαδνζεί ζηνλ Πάξνρν ζε έλαλ ΚνΜΓ, κπνξεί λα
πνιππιέθεηαη θαη λα ζπλδέεηαη:
1. είηε ζε θάζε άθξν κε κηα χλδεζε Μεηάδνζεο (Πιήξεο Εεχμε ή Ζκη-Εεχμε ή Φπζηθή
πλεγθαηάζηαζε),ίζεο ή κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο κε θαηάιιειε δφκεζε,
2. είηε ζην έλα άθξν κε Σεξκαηηθφ Σκήκα ίζεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζην άιιν κε χλδεζε
Μεηάδνζεο (Πιήξεο Εεχμε ή Ζκη-Εεχμε ή Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε) ίζεο ή
κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο κε θαηάιιειε δφκεζε.

2.3.6.1.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΕΔΤΚΣΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ

Ζ ππεξεζία ησλ Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ, έρνπλ ηα θαησηέξσ ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά δηεπαθψλ θαη επηδφζεσλ.

26

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΟΤ ΟΣΔ

Εεςκηικό Σμήμα
μιζθωμένηρ γπαμμήρ

Πποδιαγπαθέρ
διεπαθών

Υαπακηηπιζηικά ζύνδεζηρ και
πποδιαγπαθέρ επιδόζεων

n X 64 kbit/s,φπνπ
n=1,2,4,6,8,16 θαη 30

ETS 300 766

ETS 300 766

2 Mbit/s

ETS 300 418

ETS 300 247 ETS 300 247/A1

34 Mbit/s

ETS 300 686 – G703

ETS 300 687– G703

45 Mbit/s

ITU-T G.957

ITU−T G.707 – G.708 – G.709

155 Mbit/s (STM−1)
ITU-T G.957
ITU−T G.707 – G.708 – G.709
Πίνακαρ 4: Σεσνικά σαπακηηπιζηικά Εεςκηικών Σμημάηων

ΌΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΠΑΡΟΥΖ ΕΔΤΚΣΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ

2.3.6.2.

1. Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ ν Πάξνρνο ππνβάιεη ειεθηξνληθά
ζρεηηθή αίηεζε ε νπνία πξέπεη λα εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:


Αίηεζε Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο ζηελ νπνία δειψλνληαη νη πθηζηάκελεο ελεξγέο
πλδέζεηο Μεηάδνζεο (Πιήξεο Εεχμε ή Ζκη-Εεχμε ή Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε)
επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη θαηάιιειεο δφκεζεο, ζηηο νπνίεο ζα ζπλδεζνχλ ηα
άθξα ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο ή



Αίηεζε Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο ζπλδεδεκέλε κε αηηήζεηο πλδέζεσλ Μεηάδνζεο
(Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε, Πιήξεο Εεχμε ή Ζκη-Εεχμε) ίζεο ή κεγαιχηεξεο
ρσξεηηθφηεηαο κε θαηάιιειε δφκεζε, γηα ηνπο ΚνΜΓ ζηνπο νπνίνπο ν Πάξνρνο
δελ δηαζέηεη χλδεζε Μεηάδνζεο ή



Αίηεζε Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο ζπλδεδεκέλε κε αίηεζε Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο ίζεο
ρσξεηηθφηεηαο φπνπ ζην άιιν άθξν ηνπ Εεπθηηθνχ ν Πάξνρνο δηαζέηεη ελεξγή
χλδεζε Μεηάδνζεο (Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε, Πιήξεο Εεχμε ή Ζκη-Εεχμε) κε
επαξθή ρσξεηηθφηεηα θαη θαηάιιειε δφκεζε, ή



Αίηεζε Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο ζπλδεδεκέλε κε αίηεζε Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο ίζεο
ρσξεηηθφηεηαο θαη κε αίηεζε χλδεζεο Μεηάδνζεο (Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε,
Πιήξεο Εεχμε ή Ζκη-Εεχμε)ίζεο ή κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο κε θαηάιιειε
δφκεζε.
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2.

Ζ παξνρή Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ δελ εμαζθαιίδεηαη πεξηνξηζηηθά ζηελ πεξίπησζε
έιιεηςεο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο ζην δίθηπν κεηάδνζεο ηνπ ΟΣΔ.
ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ν αλσηέξσ ιφγνο ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ
αηηήζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξαγξάθνπ 2.5.3 θαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην θεθάιαην 2.7 ζρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο θαη ηνπο εγγπεκέλνπο ρξφλνπο
παξάδνζεο.

2.3.7.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΔΠΔΚΣΑΖ
Σν πλδεδεκέλν Κχθισκα Δπέθηαζεο (ΚΔ) παξέρεηαη ζηα πιαίζηα ησλ αλαγθψλ γηα
ζπλαθείο επθνιίεο (Backhaul) (φπσο ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Αδεζκνπνίεηεο
Πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν (RUO)), ψζηε ε θίλεζε απφ ην ρψξν Φπζηθήο
πλεγθαηάζηαζεο φπνπ είλαη ζπλεγθαηεζηεκέλνο ν Πάξνρνο λα δξνκνινγείηαη ζην εκείν
Παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ.
Σν πλδεδεκέλν Κχθισκα Δπέθηαζεο απνηειεί κηα ζπκκεηξηθή γξακκή αθηεξσκέλεο
ρσξεηηθφηεηαο ηεο νπνίαο ην έλα άθξν βξίζθεηαη ζην ρψξν πνιππιεμίαο ησλ A/K(2) ηνπ
ΟΣΔ πνπ είλαη ζπλεγθαηεζηεκέλνο ν Πάξνρνο θαη ην άιιν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Παξφρνπ (.Π. Παξφρνπ). Ο ρψξνο πνιππιεμίαο ζπλδέεηαη κε ην ρψξν φπνπ είλαη
ζπλεγθαηεζηεκέλνο ν Πάξνρνο κέζσ ηεο ππεξεζίαο χλδεζεο Μεηάδνζεο ΜΦ
επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη θαηάιιειεο δφκεζεο.
Σν πλδεδεκέλν Κχθισκα Δπέθηαζεο είλαη δηαζέζηκν ζηηο ηαρχηεηεο ησλ 34 Mbit/s, 45
Mbit/s θαη 155 Mbit/s θαη παξαδίδεηαη ζηνλ Πάξνρν κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.7.1.

2.3.7.1.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΔ

Ζ ππεξεζία ηνπ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ, έρεη ηα
θαησηέξσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηεπαθψλ θαη επηδφζεσλ:

Υωπηηικόηηηα
ςνδεδεμένος
Κςκλώμαηορ Δπέκηαζηρ

Πποδιαγπαθέρ διεπαθών

Υαπακηηπιζηικά ζύνδεζηρ και
πποδιαγπαθέρ επιδόζεων

34 Mbit/s

ETS 300 686 – G703

ETS 300 687– G703

45 Mbit/s

ITU-T G.957

ITU−T G.707 – G.708 – G.709
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155 Mbit/s (STM−1)
ITU−T G.957
Πίνακαρ 5: Σεσνικά σαπακηηπιζηικά ΚΔ

ITU−T G.707 – G.708 – G.709

ΌΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΔ

2.3.7.2.

1. Σν πλδεδεκέλν Κχθισκα Δπέθηαζεο παξέρεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην Α/Κ(2),ζην
νπνίν βξίζθεηαη ν ρψξνο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο:


δε ζπκπίπηεη κε ην νηθείν Α/Κ πνπ αλήθεη ην .Π. ηνπ Παξφρνπ, ή



δε απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ΚνΜΓ

2. Σν πλδεδεκέλν Κχθισκα Δπέθηαζεο δξνκνινγείηαη κέζσ κηαο χλδεζεο Μεηάδνζεο
ζε Φ/ ζην ρψξν Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο φπνπ ν Πάξνρνο είλαη
ζπλεγθαηεζηεκέλνο. Ζ χλδεζε Μεηάδνζεο Φ/ πνπ ζπλδέεηαη ην ΚΔ ζα πξέπεη λα
είλαη ίζεο ή κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο κε θαηάιιειε δφκεζε.
3. ηε χλδεζε Μεηάδνζεο Φ/κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ην πλδεδεκέλν Κχθισκα
Δπέθηαζεο, δχλαηαη λα εηζέξρνληαη θαη άιια Σεξκαηηθά ηκήκαηα θαη ΚΔ, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη επαξθεί ε ρσξεηηθφηεηα ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Φπζηθήο
πλεγθαηάζηαζεο θαη ππάξρεη θαηάιιειε δφκεζε.
4. Ζ ππεξεζία πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο παξέρεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά
Αλαθνξάο ΟΣΔ γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ηηο ζρεηηθέο
Τπεξεζίεο θαη κφλν, ζηα Α/Κ ηνπ Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο , ζηα νπνία ν Πάξνρνο
δηαζέηεη Φ/ ιφγσ αλαγθψλ αδεζκνπνίεηνπ βξφρνπ.
5. Σν ΚΔ πινπνηείηαη κέζσ ησλ θαηαιιήισλ ππνδνκψλ θαη δαθηπιίσλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ
ΟΣΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αηηνχκελσλ ρσξεηηθνηήησλ κέρξη ηα .Π. ηνπ Παξφρνπ. Ζ
δξνκνιφγεζή ηνπ ζα αθνινπζεί ηελ βέιηηζηε δηαδξνκή ζηε δνκή ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.
6. Ο ΟΣΔ εγθαζηζηά ζην ρψξν ηνπ Π ηνπ Παξφρνπ ηνλ απαηηνχκελν Σεξκαηηθφ
Δμνπιηζκφ ΟΣΔ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔ.
7. Ζ παξνρή ηνπ ΚΔ δελ εμαζθαιίδεηαη πεξηνξηζηηθά ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:


Τπάξρεη έιιεηςε δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο ζην δίθηπν κεηάδνζεο ηνπ ΟΣΔ



Γελ είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε αθξαίνπ δηθηχνπ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζεκείνπ
παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ κε ην Οηθείν Α/Κ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ηθαλνπνίεζε
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ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξαγξάθνπ
2.5.3.

2.3.8.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ
Οη πλδέζεηο Μεηάδνζεο αθνξνχλ ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ππεξεζία κέζσ ηεο νπνίαο ηα
Σεξκαηηθά θαη ηα Εεπθηηθά Σκήκαηα παξαδίδνληαη ζηνλ Πάξνρν.
Οη πλδέζεηο Μεηάδνζεο κπνξνχλ λα έρνπλ:
1. Άθξν Α:


Α/Κ ηνπ ΟΣΔ πνπ δελ είλαη ΚνΜΓ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο παξάδνζεο ηεξκαηηθψλ
θπθισκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν Α/Κ



Α/Κ ηνπ ΟΣΔ πνπ είλαη ΚνΜΓ γηα ηελ εμππεξέηεζε παξάδνζεο Εεπθηηθψλ
θπθισκάησλ ή/θαη ηεξκαηηθψλ θπθισκάησλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
ΚνΜΓ

θαη
2. Άθξν Β: εκείν Παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο ή
ηνπ ΦΤΠ
Σα είδε ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο είλαη:


χλδεζε Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο



χλδεζε Μεηάδνζεο Ζκί-Εεχμεο



χλδεζε Μεηάδνζεο Φ/

Ζ ππεξεζία ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ ν Πάξνρνο λα έρεη
πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ θαη ΚΔ θαη παξέρεηαη
ζηα Α/Κ ή ΚνΜΓ(6). Δμαίξεζε απνηειεί ε χλδεζε Μεηάδνζεο Φ/ ε νπνία δίδεηαη θαη
γηα ηελ παξνρή πλδεδεκέλσλ Κπθισκάησλ Δπέθηαζεο ζηα Α/Κ ηνπ ΟΣΔ (2), κε ηελ
πξνυπφζεζε χπαξμεο ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο ηνπ Παξφρνπ. ε θάζε πεξίπησζε
πεξηιακβάλεηαη ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο πνιππιεμίαο.
Ζ θαηάζεζε ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζην Π.. γηα χλδεζε Μεηάδνζεο ζε ΚνΜΓ ή Α/Κ
ΟΣΔ θαη ε παξάδνζή ηεο απφ ηνλ ΟΣΔ, πξέπεη είηε λα πξνεγείηαη ηεο ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο παξνρήο ησλ Σεξκαηηθψλ, ή πλδεδεκέλσλ Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ
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ή ΚΔ ζην ζπγθεθξηκέλν ΚνΜΓ ή ζην Α/Κ είηε λα ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ κνξθή
ζπλδεδεκέλεο αίηεζεο.
Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ χλδεζεο Μεηάδνζεο ππφθεηηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε ηερληθφ
έιεγρν σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο κεηαμχ
ηνπ άθξνπ παξάδνζεο ηνπ Παξφρνπ θαη ηνπ άθξνπ ηνπ ΟΣΔ (Α/Κ ή ΚνΜΓ).

2.3.9.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ .Μ. ΠΛΖΡΟΤ ΕΔΤΞΖ
Ζ Πιήξεο Εεχμε απνηειεί κηα ζπκκεηξηθή γξακκή αθηεξσκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο νπνίαο
ην έλα άθξν βξίζθεηαη ζε έλα απφ ηα Α/Κή ΚνΜΓ ΟΣΔ (6 ) θαη ην άιιν ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξφρνπ (Π Παξφρνπ).
ηε χλδεζε Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο εηζέξρνληαη ηα Σεξκαηηθά ή/θαη Εεπθηηθά
Σκήκαηα γηα λα παξαδνζνχλ ζηνλ Πάξνρν.
Ο ΟΣΔ εγθαζηζηά ζην ρψξν ηνπ Παξφρνπ ηνλ απαηηνχκελν Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ ΟΣΔ γηα
ηελ ιεηηνπξγία ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο.
Ζ Πιήξεο δεχμε είλαη δηαζέζηκε ζηηο ρσξεηηθφηεηεο ησλ 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45 Mbit/s,
155 Mbit/s θαη παξαδίδνληαη ζηνλ Πάξνρν κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνληαη
ζηελ παξάγξαθν 2.3.9.1.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ .Μ. ΠΛΖΡΟΤ ΕΔΤΞΖ

2.3.9.1.

Ζ ππεξεζία ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ, έρεη ηα
θαησηέξσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηεπαθψλ θαη επηδφζεσλ:

Υωπηηικόηηηα ύνδεζηρ
Μεηάδοζηρ Πλήπηρ
Εεύξηρ

Πποδιαγπαθέρ
διεπαθών

Υαπακηηπιζηικά ζύνδεζηρ και
πποδιαγπαθέρ επιδόζεων

2 Mbit/s

ETS 300 418

ETS 300 247 ETS 300 247/A1

34 Mbit/s

ETS 300 686 – G703

ETS 300 687– G703

45 Mbit/s

ITU-T G.957

ITU−T G.707 – G.708 – G.709

155 Mbit/s (STM−1)

ITU−T G.957

ITU−T G.707 – G.708 – G.709
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Πίνακαρ 6: Σεσνικά σαπακηηπιζηικά ΜΠΕ

ΌΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ .Μ. ΠΛΖΡΟΤ ΕΔΤΞΖ

2.3.9.2.

1.

Ζ χλδεζε Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο πινπνηείηαη κέζσ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη
δαθηπιίσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αηηνχκελσλ ρσξεηηθνηήησλ κέρξη ηα Π ησλ
Παξφρσλ, ε δε δξνκνιφγεζή ηεο αθνινπζεί ηε βέιηηζηε δηαδξνκή ζηε δνκή ηνπ
δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.

2.

Ο Πάξνρνο νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ ΟΣΔ αδαπάλσο ηνλ αλαγθαίν θαηάιιεια
δηακνξθσκέλν ρψξν, ηελ απαηηνχκελε ειεθηξηθή ηζρχ γηα ηελ ηξνθνδνζία θαζψο θαη
ηηο ζπλαθείο επθνιίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ
ηνπ ΟΣΔ ζην ρψξν ηνπ.

3.

Ζ αλάιπζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο (απνπνιππιεμία) ησλ Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ
Σκεκάησλ ηα νπνία δξνκνινγνχληαη κέζσ ηεο Πιήξνπο Εεχμεο ζην Π ηνπ Παξφρνπ
είλαη ζηελ επζχλε ηνπ ηδίνπ. Ο Πάξνρνο εγθαζηζηά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε επζχλε ηνπ
φιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ αλάιπζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο Πιήξνπο Εεχμεο ζηα
Σεξκαηηθά θαη Εεπθηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ (Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο Πειάηε).

4.

Ο ΟΣΔ δχλαηαη λα απαληήζεη αξλεηηθά ζηελ εμππεξέηεζε αηηήκαηνο Πιήξνπο Εεχμεο
ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:


Όηαλ δελ είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε αθξαίνπ δηθηχνπ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Π
παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ κε ην Οηθείν Αζηηθφ Κέληξν. ηελ πεξίπησζε απηή ε
ηθαλνπνίεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο
παξαγξάθνπ 2.5.3



Λφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο ζην δίθηπν κεηάδνζεο ηνπ ΟΣΔ.

2.3.10. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ .Μ. ΖΜΗ−ΕΔΤΞΖ
Ζ Ζκη-Εεχμε απνηειεί γξακκή απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ην έλα άθξν ηεο νπνίαο
ζπλδέεηαη ζην Α/Κ ή ΚνΜΓ (6 ) ηνπ ΟΣΔ θαη ην άιιν άθξν είλαη ν νπηηθφο ζχλδεζκνο
εληφο ηνπ Φξεαηίνπ Τπνδνρήο Παξφρσλ (ΦΤΠ), ην νπνίν βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ ίδηνπ
Α/Κ ή ΚνΜΓ ηνπ ΟΣΔ (6 ).
ηε χλδεζε Μεηάδνζεο Ζκη-Εεχμεο εηζέξρνληαη ηα Σεξκαηηθά θαη Εεπθηηθά ηκήκαηα γηα
λα παξαδνζνχλ ζηνλ Πάξνρν.
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Ζ Ζκη-Εεχμε δηαηίζεηαη ζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ 155 Mbit/s. θαη παξαδίδεηαη ζηνλ Πάξνρν
κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.10.1.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ .Μ. ΖΜΗ-ΕΔΤΞΖ

2.3.10.1.

Ζ ππεξεζία ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Ζκη-Εεχμεο πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ, έρεη ηα θαησηέξσ
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηεπαθψλ θαη επηδφζεσλ:

Υωπηηικόηηηαύνδεζηρ
ΜεηάδοζηρΖμι-Εεύξηρ

Πποδιαγπαθέρ
διεπαθών

155 Mbit/s (STM−1)
ITU−T G.957
Πίνακαρ 7: Σεσνικά σαπακηηπιζηικά ΜΖΕ

Υαπακηηπιζηικά ζύνδεζηρ και
πποδιαγπαθέρ επιδόζεων

ITU−T G.707 – G.708 – G.709

ΌΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΠΑΡΟΥΖ .Μ. ΖΜΗ-ΕΔΤΞΖ

2.3.10.2.

1. Ζ χλδεζε Μεηάδνζεο Ζκη-Εεχμεο πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Φ.Τ.Π. Σν Φ.Τ.Π. είλαη
θξεάηην θνηλήο ππνδνρήο Παξφρσλ θαη είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΟΣΔ. Ο
ΟΣΔ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφζβαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ΦΤΠ
ζχκθσλα κε ηνπ θαλφλεο αζθαιείαο πνπ ηεξνχληαη ζην Οπηηθφ δίθηπν Πξφζβαζήο ηνπ.
2. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ ζχλδεζεο, ν ΟΣΔ εγθαζηζηά


ΚΟΗ πνπ ηεξκαηίδεη ζε ΦΤΠ ζηε γεηηλίαζε (~50m) εθηφο ηνπ πεξηβφινπ ηνπ θηηξίνπ
Οηθείνπ ΚνΜΓ ή Οηθείνπ Α/Κ ηνπ ΟΣΔ



Αλαγθαίν εμνπιηζκφ πνιππιεμίαο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο.

3. Ο Πάξνρνο εγθαζηζηά αληίζηνηρν εμνπιηζκφ (Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο Πειάηε) ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαζψο θαη ΚΟΗ έσο ην ΦΤΠ.
4. Ζ δηαζχλδεζε ηνπ ΚΟΗ ηνπ ΟΣΔ κε ην ΚΟΗ ηνπ Παξφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε
θαηάιιειν νπηηθφ ζχλδεζκν (fibre splice) ζην ΦΤΠ απφ ηνλ ΟΣΔ, ην νπνίν ζα
απνηειεί θαη ην Ο κεηαμχ ησλ δηθηχσλ ηνπ ΟΣΔ θαη ηνπ Παξφρνπ.
5. Ζ αλάιπζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο (απνπνιππιεμία) ησλ Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ
Σκεκάησλ ηα νπνία δξνκνινγνχληαη κέζσ ηεο Ζκη-Εεχμεο ζην ΦΤΠ. είλαη ζηελ
επζχλε ηνπ Παξφρνπ. Ο Πάξνρνο εγθαζηζηά ζην εκείν Παξνπζίαο ηνπ γηα ηνλ ζθνπφ
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απηφ κε επζχλε ηνπ φιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ αλάιπζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο Ζκηδεχμεο ζηα Σεξκαηηθά θαη Εεπθηηθά ηκήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή (Σεξκαηηθφο
Δμνπιηζκφο Πειάηε).
6. Ο ΟΣΔ δχλαηαη λα απαληήζεη αξλεηηθά ζηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο αηηήκαηνο ΖκηΕεχμεο ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα δελ είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε ηνπ ΦΤΠ γηα
ιφγνπο πνπ δελ άπηνληαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΣΔ (π.ρ. αδπλακία ιήςεο ησλ
απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ησλ Γεκνζίσλ, Γεκνηηθψλ Αξρψλ θαη Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ
εξγαζηψλ). ε απηή ηε πεξίπησζε ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη κε έγγξαθν ζηνλ
Πάξνρν ζην νπνίν ζα αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ην ιφγν ηνπ αλέθηθηνπ ηεο πινπνίεζεο
ηνπ ΦΤΠ. Δπίζεο ν ΟΣΔ νθείιεη λα δηεξεπλήζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΦΤΠ ζε
ελαιιαθηηθφ ζεκείν.

2.3.11. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ

ΤΝΓΔΖ

ΜΔΣΑΓΟΖ

ΦΤΗΚΖ

Ζ χλδεζε Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο (Φ/) παξέρεηαη ζηα Α/Κ ηνπ
ΟΣΔ(2),κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Πάξνρνο δηαζέηεη ρψξν Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο. Ζ
χλδεζε Μεηάδνζεο Φ/ απνηειεί θχθισκα απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ην έλα άθξν
ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο θαη ην άιιν άθξν ζην ρψξν
πνιππιεμίαο ηνπ ίδηνπ ζεκείνπ παξνπζίαο ηνπ ΟΣΔ.
ηε χλδεζε Μεηάδνζεο Φ/ εηζέξρνληαη ηα Σεξκαηηθά ή/θαη Εεπθηηθά ηκήκαηα ή/θαη
ΚΔ γηα λα παξαδνζνχλ ζηνλ Πάξνρν ζηνλ ρψξν Φ/.
Ζ χλδεζε Μεηάδνζεο Φ/ δηαηίζεηαη ζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45
Mbit/s 155 Mbit/s θαη παξαδίδεηαη ζηνλ Πάξνρν κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.11.1.

2.3.11.1.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΝΓΔΖ ΜΔΣΑΓΟΖ Φ/

Ζ ππεξεζία ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Φ πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ, έρεη ηα θαησηέξσ ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά δηεπαθψλ θαη επηδφζεσλ:
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2.3.11.2.

Υωπηηικόηηηα
ύνδεζηρ Μεηάδοζηρ
Φ

Πποδιαγπαθέρ διεπαθών

Υαπακηηπιζηικά ζύνδεζηρ και
πποδιαγπαθέρ επιδόζεων

2 Mbit/s

ETS 300 418

ETS 300 247 ETS 300 247/A1

34 Mbit/s

ETS 300 686 – G703

ETS 300 687– G703

45 Mbit/s

ITU-T G.957

ITU−T G.707 – G.708 – G.709

155 Mbit/s (STM−1)
ITU−T G.957
Πίνακαρ 8: Σεσνικά σαπακηηπιζηικά ΜΦ

ITU−T G.707 – G.708 – G.709

ΌΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔΣΑΓΟΖ Φ/

1. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Φ/, ν ΟΣΔ εγθαζηζηά ηνπο
απαηηνχκελνπο νπηηθνχο ή/θαη ειεθηξηθνχο θαηαλεκεηέο ζηελ αίζνπζα Φπζηθήο
πλεγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ζηνλ ρψξν πνιππιεμίαο. Οη νπηηθνί ή/θαη νη ειεθηξηθνί
θαηαλεκεηέο ζηελ αίζνπζα Φ. απνηεινχλ θαη ηα Ο κεηαμχ ησλ δηθηχσλ ηνπ ΟΣΔ θαη
ηνπ Παξφρνπ
2. Ζ αλάιπζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο (απνπνιππιεμία) ησλ Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ
Σκεκάησλ ηα νπνία δξνκνινγνχληαη κέζσ ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Φ/ ζην ρψξν
Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο, είλαη ζηελ επζχλε ηνπ Παξφρνπ. Ο Πάξνρνο εγθαζηζηά γηα
ηνλ ζθνπφ απηφ κε επζχλε ηνπ φιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ αλάιπζεο ηεο
ρσξεηηθφηεηαο ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Φ/ ζηα Σεξκαηηθά θαη Εεπθηηθά Σκήκαηα
πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ.
3. Ο ΟΣΔ δχλαηαη λα απαληήζεη αξλεηηθά ζηελ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο αηηήκαηνο
χλδεζεο Μεηάδνζεο Φ/ ζηελ πεξίπησζε κε χπαξμεο ρψξνπ Φ. ηνπ Παξφρνπ ζην
Α/Κ (2).

2.3.12. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΚΡΟ Δ
ΑΚΡΟ (P-T-P)
Σν πλδεδεκέλν Κχθισκα απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p) απνηειεί κηα ςεθηαθή Μηζζσκέλε
Γξακκή απφ άθξν ζε άθξν, ε νπνία ζπλδέεη δπν ζεκεία ηα νπνία αλήθνπλ θαη ηα δπν ζηνλ
Πάξνρν (εκεία Παξνπζίαο Παξφρνπ)ή ην έλα αλήθεη ζηνλ Πάξνρν (.Π. Παξφρνπ) θαη ην
άιιν ζε πειάηε ηνπ Παξφρνπ κέζσ ησλ Φεθηαθψλ Κέληξσλ ηνπ ΟΣΔ. Σα πλδεδεκέλα
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Κπθιψκαηα απ’ άθξν ζε άθξν παξέρνληαη ζηα Α/Κ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2 ζην
Παξάξηεκα.
Σα πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p) ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:

ΑΣΗΚΟ

2.3.12.1.

Δίλαη έλα πλδεδεκέλν Κχθισκα απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p) πνπ θαη ηα δχν άθξα έρνπλ ην
ίδην ΥΑΚ (Υαξαθηεξηζηηθφο Αξηζκφο Κιήζεο) ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα ζην 2 Παξάξηεκα
.

YΠΔΡΑΣΗΚΟ

2.3.12.2.

Δίλαη έλα πλδεδεκέλν Κχθισκα απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p) πνπ ηα άθξα ηνπ έρνπλ
δηαθνξεηηθφ ΥΑΚ (Υαξαθηεξηζηηθφο Αξηζκφο Κιήζεο) ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2 ηνπ
Παξαξηήκαηνο.
Σα πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα απφ άθξν ζε άθξν είλαη δηαζέζηκα σο ςεθηαθά θαη
παξέρνληαη ζηηο εμήο ρσξεηηθφηεηεο: 64 Κbit/s, 128 Κbit/s, 256 Κbit/s, 384 Κbit/s, 512
Κbit/s, 1024 Κbit/s, 1920 Κbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45 Mbit/s θαη 155 Mbit/s θαη
παξαδίδνληαη ζηνλ Πάξνρν κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν
2.3.12.3.

2.3.12.3.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΚΡΟ Δ
ΑΚΡΟ (P-T-P)

Ζ ππεξεζία ηνπ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p) πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ,
έρεη ηα θαησηέξσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηεπαθψλ θαη επηδφζεσλ:

ςνδεδεμένο Κύκλωμα
από άκπο ζε άκπο (p-t-p)

Πποδιαγπαθέρ διεπαθών

Υαπακηηπιζηικά ζύνδεζηρ και
πποδιαγπαθέρ επιδόζεων

n X 64 kbit/s,φπνπ
n=1,2,4,6,8,16 θαη 30

ETS 300 766

ETS 300 766

2 Mbit/s

ETS 300 418

ETS 300 247 ETS 300 247/A1
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34 Mbit/s

ETS 300 686 – G703

ETS 300 687– G703

45 Mbit/s

ITU-T G.957

ITU−T G.707–G.708–G.709

155 Mbit/s (STM−1)
ITU-T G.957
ITU−T G.707 – G.708 – G.709
Πίνακαρ 9: Σεσνικά σαπακηηπιζηικά ςνδεδεμένος Κςκλώμαηορ από άκπο ζε άκπο

2.3.12.4.

ΌΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΠΟ
ΑΚΡΟ Δ ΑΚΡΟ (P-T-P)

1. Σν πλδεδεκέλν Κχθισκα απφ άθξν ζε άθξν πινπνηείηαη κέζσ ησλ θαηαιιήισλ
ππνδνκψλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αηηνχκελσλ ρσξεηηθνηήησλ. Ζ
δξνκνιφγεζή ηνπ ζα αθνινπζεί ηε βέιηηζηε δηαδξνκή ζηε δνκή ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.
2. Ο ΟΣΔ εγθαζηζηά ζην ρψξν ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Πειάηε Παξφρνπ θαη ζην Π ηνπ
Παξφρνπ ηνλ απαηηνχκελν Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ ΟΣΔ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν.
3. Ο ΟΣΔ δχλαηαη λα απαληήζεη αξλεηηθά ζηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο αηηήκαηνο
ζπλδεδεκέλνπ θπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p) ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:


Όηαλ δελ είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε αθξαίνπ δηθηχνπ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Παξφρνπ ή
ηνπ Πειάηε Παξφρνπ κε ην Οηθείν Αζηηθφ Κέληξν (Α/Κ ηνπ Πίλαθα 2 ηνπ
Παξαξηήκαηνο). ηελ πεξίπησζε απηή ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ
αηηήζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξαγξάθνπ 2.5.3.



Λφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο ζην δίθηπν κεηάδνζεο ηνπ ΟΣΔ.

2.4.

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (Π..)

2.4.1.

ΚΟΠΟ Π..
Ζ θαηάζεζε αηηήζεσλ γηα Αλαινγηθά Κπθιψκαηα, Σεξκαηηθά Σκήκαηα, Εεπθηηθά
Σκήκαηα, πλδέζεηο Μεηάδνζεο, πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα Δπέθηαζεο θαη πλδεδεκέλα
Κπθιψκαηα απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p), θαη ζπλαθείο επθνιίεο γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ
ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ (Π.. ΟΣΔ). ε φιεο ηηο αηηήζεηο ηα ζηνηρεία ηνπ
Παξφρνπ ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, αλάινγα κε ην φλνκα ρξήζηε πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε ζχλδεζε ζην Π.. ΟΣΔ. ε θάζε αίηεκα Παξφρνπ πνπ
ππνβάιιεηαη ζην Π.. ΟΣΔ, ην Π.. απνδίδεη απηφκαηα κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο
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(πξσηνθφιινπ) ηνπ ειεθηξνληθνχ εληχπνπ θαη θαηαγξάθεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα
δεκηνπξγίαο ηνπ.
Ζ ειεθηξνληθή αίηεζε πξέπεη λα θαηαηίζεηαη απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ηνπ
Παξφρνπ ν νπνίνο (πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί ε αίηεζε) ζα πξέπεη λα θάλεη απνδεθηνχο
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο αηηνχκελεο ππεξεζίαο. ηελ εηδηθή
πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα άθξα ηνπ θπθιψκαηνο αθνξά Πειάηε ηνπ Παξφρνπ, ν
Πάξνρνο πξέπεη λα είλαη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηνλ Πειάηε ηνπ γηα ηελ θαηάζεζε
ειεθηξνληθήο αίηεζεο παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Ο Πάξνρνο ζε θάζε
πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ζηνλ ΟΣΔ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πειάηε κε
ηελ νπνία απηφο ηνλ εμνπζηνδνηεί λα ππνβάιιεη ζπγθεθξηκέλν αίηεκα Μηζζσκέλσλ
Γξακκψλ.
Ζ θαηάζεζε πξνβιέςεσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ.
Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, νη Πάξνρνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηήζεψλ ηνπο. Ο ΟΣΔ έρεη ηελ
ππνρξέσζε άκεζεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο ησλ Παξφρσλ, ψζηε λα
επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία.
Οη αηηήζεηο πινπνίεζεο ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη PDSH/SDH Σερλνινγίαο θαηαηίζεληαη απφ
ηνλ Πάξνρν ειεθηξνληθά ζην Π.. ΟΣΔ (WLL). Μεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο απφ ην Π.. ε
θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην Π.. Ο Πάξνρνο κπνξεί λα
παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ κέζσ Π... Ο ΟΣΔ νθείιεη λα
ελεκεξψλεη ην Π.. ΟΣΔ γηα θάζε αιιαγή θαηάζηαζεο ησλ αηηήζεψλ ηνπ άκεζα θαη ζε
θάζε πεξίπησζε εληφο ηεο ίδηαο εξγάζηκεο εκέξαο. Ζ πιεξνθνξία αθνξά κφλν ηνλ
ζπγθεθξηκέλν Πάξνρν πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα.
Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη γηα ην ελ ιφγσ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (Π.. ΟΣΔ):


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



Υξφλν απφθξηζεο ζε αίηεζε Παξφρνπ ή ηεο ΔΔΣΣ: Σν 95% ησλ αηηήζεσλ ζα πξέπεη
λα ηπγράλεη επεμεξγαζίαο ζε ιηγφηεξν απφ δχν (2) δεχηεξα.



Πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ππεξεζίαο (απιή): Σν πνιχ νθηψ (8) ψξεο ην κήλα, κφλν
Κπξηαθή ή επίζεκεο αξγίεο θαη κφλν γηα ηηο ψξεο 06:00 έσο 14:00, ή θαζεκεξηλέο θαη
κφλν γηα ηηο ψξεο 00:00 έσο 08:00. Απαξαίηεηε ε εηδνπνίεζε ηεο ΔΔΣΣ θαη ησλ
Παξφρσλ ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο.



Πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ππεξεζίαο (εθηεηακέλε): Σν πνιχ δεθανθηψ (18) ψξεο ην
κήλα, κφλν Κπξηαθή θαη κφλν γηα ηηο ψξεο 06:00 έσο 24:00. Απαξαίηεηε ε εηδνπνίεζε
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ηεο ΔΔΣΣ θαη ησλ Παξφρσλ ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
δηαθνπήο.

2.4.2.



Ζ Δλεκέξσζε/Δπέθηαζε ηεο Λεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Π.. ΟΣΔ ζα γίλεηαη κε ηξφπν
ψζηε λα κελ επεξεάδεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δάλ νη αιιαγέο
ηνπ Π.. ΟΣΔ αθνξνχλ ζε λέα πξντφληα ή εάλ επεξεάδνπλ ηελ πθηζηάκελε
ιεηηνπξγηθφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο Παξφρνπο, ν ΟΣΔ ζα
ελεκεξψλεη ηνπο Παξφρνπο θαη ηελ ΔΔΣΣ γηα ηε λέα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ Π..
ΟΣΔ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο πξηλ ηελ έληαμε ησλ αιιαγψλ ζην Π. - εθφζνλ θάηη
ηέηνην είλαη εθηθηφ θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη ηαρχηεξεο δηάζεζεο ηεο λέαο έθδνζεο παξέρνληαο παξάιιεια πιήξε πεξηγξαθή ησλ αιιαγψλ πνπ ζα πεξηέρεη ε λέα έθδνζε
πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ν ρξφλνο ζηνπο Παξφρνπο λα εληάμνπλ ηηο αιιαγέο ζηα δηθά
ηνπο Π.. Κάζε ελεκέξσζε δνθηκάδεηαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνπο
Παξφρνπο ζε δνθηκαζηηθφ ζχζηεκα πνπ δηαζέηεη ν ΟΣΔ. Ο ΟΣΔ ζα ελεκεξψλεη γηα
ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο θαη ηελ αθξηβή εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ
ζην Π.. ΟΣΔ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο κέξεο λσξίηεξα απφ ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε εθαξκνγή. Παξάιιεια ν ΟΣΔ ζα εμαζθαιίδεη φηη ε λέα έθδνζε
ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ Π.. είλαη ζπκβαηή κε ηελ πξνγελέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Π...



Ζ πνηφηεηα θαη ε έθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ νη Πάξνρνη απφ ηνλ ΟΣΔ,
κέζσ ησλ Σερληθψλ Γηεπαθψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη ην Ληαληθφ
άθξν ηνπ ΟΣΔ.



Σν Π.. ΟΣΔ δηαζέηεη κεραληζκνχο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ (system down recovery
tool).

ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ
Σν ζχζηεκα είλαη δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο Παξφρνπο. πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλία
εκπηζηεπηηθφηεηαο κε ηνλ ΟΣΔ, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο http://www. otewholesale.gr.
Γηα ηελ εηζαγσγή αηηεκάησλ ζην Π.. απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπ Παξφρνπ απφ ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν δηαρεηξηζηή ηνπ (ρξήζηεο Παξφρνπ). Με ηελ εγγξαθή ηνπ ν δηαρεηξηζηήο
ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ Παξφρνπ, ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο θαζψο επίζεο θαη
ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία.
Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Παξφρνπ απφ ηνπο
ππεχζπλνπο ηνπ ΟΣΔ, ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα παξαιάβεη απφ ηνλ ΟΣΔ, θσδηθφ
Πξφζβαζεο, ππνγξάθνληαο ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο.
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Ζ παξαιαβή θσδηθνχ πξφζβαζεο (password) θαη ε ρξήζε ηνπ Π.. ΟΣΔ ζπληζηά καρεηφ
ηεθκήξην αλαγλψξηζεο, απφ πιεπξάο ηνπ Παξφρνπ, ησλ αηηήζεσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα
θαηαηεζνχλ απφ ηνλ/ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο ηνπ.

2.4.3.

ΑΝΑΦΟΡΔ ΜΔΧ ΣΟΤ Π..
Ο Πάξνρνο κέζσ ηνπ Π.. ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιεί ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα
Σεξκαηηθά Σκήκαηα, ηα Εεπθηηθά Σκήκαηα, ηηο πλδέζεηο Μεηάδνζεο, πλδεδεκέλα
Αλαινγηθά Κπθιψκαηα, πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα Δπέθηαζεο θαη πλδεδεκέλα
Κπθιψκαηα απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p), θαη ηηο ζπλαθείο επθνιίεο πνπ έρεη αηηεζεί ή πνπ
ηνπ έρνπλ παξαδνζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο ηνπιάρηζηνλ ησλ
εμήο ζηνηρείσλ:

2.4.4.



Δλεξγέο ππεξεζίεο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Αλαινγηθήο PDH/SDH Σερλνινγίαο αλά
ρσξεηηθφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.



Δθθξεκείο αηηήζεηο ππεξεζηψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Αλαινγηθήο PDH/SDH
Σερλνινγίαο ρνλδξηθήο αλά ρσξεηηθφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.



Απνξξηθζείζεο αηηήζεηο κε ηε δηθαηνινγία απφξξηςεο ηεο αίηεζεο.



Καηαξγεκέλεο ππεξεζίεο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Αλαινγηθήο PDH/SDH Σερλνινγίαο
αλά ρσξεηηθφηεηα γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.



Σεξκαηηθά Σκήκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη αλά χλδεζε Μεηάδνζεο.



Εεπθηηθά Σκήκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη αλά χλδεζε Μεηάδνζεο.



Σεξκαηηθά Σκήκαηα, Εεπθηηθά Σκήκαηα θαη ζπλδέζεηο κεηάδνζεο κε ηνλ ίδην θσδηθφ
ζπλδεδεκέλσλ αηηήζεσλ.

ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ (ΓΑ)
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ, ν ΟΣΔ ζα δεκνζηνπνηεί αλά ηξίκελν, ηνπο δείθηεο
απνδνηηθφηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ Παξφρσλ θαη γηα θάζε έλα μερσξηζηά.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζα δεκνζηεχνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ Παξφρσλ θαη γηα θάζε Πάξνρν
ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:


Σν πνζνζηφ ησλ παξαγγειηψλ ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη PDH/SDHΣερλνινγίαο
(Εεπθηηθά θαη Σεξκαηηθά Σκήκαηα, πλδέζεηο Μεηάδνζεο, πλδεδεκέλα Αλαινγηθά
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Κπθιψκαηα, πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα Δπέθηαζεο θαη πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα απφ
άθξν ζε άθξν (p-t-p)) πνπ ηθαλνπνηήζεθε εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ, αλά
ρσξεηηθφηεηα.


Σν κέζν θαη κέγηζην ρξφλν παξάδνζεο ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη PDH/SDHΣερλνινγίαο
(Εεπθηηθά θαη Σεξκαηηθά Σκήκαηα, πλδέζεηο Μεηάδνζεο, πλδεδεκέλα Αλαινγηθά
Κπθιψκαηα, πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα Δπέθηαζεο θαη πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα απφ
άθξν ζε άθξν (p-t-p)) αλά ρσξεηηθφηεηα γηα ην 80%, ην 95% θαη ην 100% ησλ
αηηεκάησλ.



Σνλ αξηζκφ ησλ αηηεκάησλ παξνρήο ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη PDH/SDHΣερλνινγίαο
(Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ ηκεκάησλ, πλδέζεηο Μεηάδνζεο, πλδεδεκέλα
Αλαινγηθά Κπθιψκαηα, πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα Δπέθηαζεο θαη πλδεδεκέλα
Κπθιψκαηα απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p)) γηα ηα νπνία νη ελ ιφγσ Μηζζσκέλεο Γξακκέο
δελ παξαδφζεθαλ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ αλά ρσξεηηθφηεηα, θαη
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιφγσλ κε παξάδνζεο ησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ εληφο ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ.



Σνλ αξηζκφ ησλ αηηεκάησλ παξνρήο ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη PDH/SDHΣερλνινγίαο
(Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ, πλδέζεηο Μεηάδνζεο, πλδεδεκέλα
Αλαινγηθά Κπθιψκαηα, πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα Δπέθηαζεο θαη πλδεδεκέλα
Κπθιψκαηα απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p)) νη νπνίεο δελ παξαδφζεθαλ, αλά ρσξεηηθφηεηα,
θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιφγσλ κε παξάδνζεο ησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ.



Σνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ βιαβψλ γηα ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη PDH/SDHΣερλνινγίαο
(Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ, πλδέζεηο Μεηάδνζεο, πλδεδεκέλα
Αλαινγηθά Κπθιψκαηα, πλδεδεκέλα Κπθιψκαηα Δπέθηαζεο θαη πλδεδεκέλα
Κπθιψκαηα απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p)) αλά ρσξεηηθφηεηα θαζψο επίζεο θαη ην
πνζνζηφ βιαβψλ νη νπνίεο απνθαηαζηάζεθαλ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ.



Υξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή δήισζεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο απφ ηνλ ΟΣΔ
κέρξη ηελ ηειηθή απνθαηάζηαζε γηα ην 80%, ην 95% θαη ην 100% ησλ πεξηπηψζεσλ
βιαβψλ.

2.5.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

2.5.1.

ΠΑΡΟΥΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΣΔ
Ζ παξνχζα Πξνζθνξά δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα (www.otewholesale.gr). Δπηπιένλ ν
ΟΣΔ παξέρεη ζηνπο Παξφρνπο γεληθέο θαη εηδηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα,
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ην ρξφλν παξάδνζεο θαη ην θφζηνο ηδίσο ησλ θάησζη ππεξεζηψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ
ρνλδξηθήο Αλαινγηθήο θαη (PDH/SDH) Σερλνινγίαο θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ:
1.

Αλαινγηθά Κπθιψκαηα

2.

Σεξκαηηθφ Σκήκα,

3.

Εεπθηηθφ Σκήκα,

4.

χλδεζε Μεηάδνζεο,
 Πιήξεο Εεχμε
 Ζκη-Εεχμε
 Φ/

5.

πλεγθαηάζηαζε

6.

πλδεδεκέλν Κχθισκα Δπέθηαζεο,

7.

πλδεδεκέλα θπθιψκαηα απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p)

Ο ΟΣΔ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία θαη ελεκέξσζε βάζεο γεληθψλ θαη
εηδηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη (PDH/SDH)
Σερλνινγίαο ηηο νπνίεο παξέρεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνζθνξά. O OTE αλαξηά ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ (www.otewholesale.gr), είηε απηφλνκα, είηε σο ηκήκα ηεο Πξνζθνξάο
Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο γεληθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαη’
ειάρηζην:
1.

Καηάινγν ησλ Αζηηθψλ Κέληξσλ ηνπ ΟΣΔ,

2.

Καηάινγν ΚνΜΓ,

3.

Πιεξνθνξίεο γηα ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ εμππεξεηεί θάζε Αζηηθφ Κέληξν,

4.

Πιεξνθνξηαθφ πίλαθα ζηνλ νπνίν απνηππψλνληαη νη πεξηθέξεηεο κεηάδνζεο κε ηνπο
ΚνΜΓ θαη ηα ππαγφκελα ζε απηνχο Α/Κ Πιεξνθνξηαθφ πίλαθα ζηνλ νπνίν
απνηππψλνληαη ηα ΥΑΚ θαη ηα ππαγφκελα ζε απηέο Α/Κ.

5.

Καηάινγν κε ηα ζεκεία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο,
δηαρείξηζεο ζθαικάησλ, θιηκάθσζεο πξνβιεκάησλ άξζεο
ζθαικάησλ,
πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ,

6.

Σηκνιφγην παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
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Δπηπιένλ ν ΟΣΔ παξέρεη ηηο αθφινπζεο εηδηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο
κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΟΣΔ (Π.. ΟΣΔ) απφ ηνπο Παξφρνπο νη νπνίνη θαη
έρνπλ ππνγξάςεη χκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη
PDH/SDHΣερλνινγίαο κε ηνλ ΟΣΔ:
1.

Γηαζεζηκφηεηα δηεπαθψλ ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη PDH/SDHΣερλνινγίαο

2.

Πίλαθα ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ ΚνΜΓ

3.

Πίλαθα ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ ησλ ΚνΜΓ κε ηα νηθεία Α/Κ (6).

4.

Πίλαθα ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ Α/Κ εληφο κίαο πεξηνρήο ΥΑΚ.

5.

Πίλαθα ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ Κνκβηθψλ θέληξσλ.

ηελ πεξίπησζε φπνπ νη αλσηέξσ εηδηθέο πιεξνθνξίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο απφ ην Π..
ΟΣΔ, ν Πάξνρνο ππνβάιεη εγγξάθσο ζηνλ ΟΣΔ ζρεηηθή αίηεζε δειψλνληαο ηα θέληξα γηα
ηα νπνία επηζπκεί ηηο ζπγθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο
δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ αίηεζεο φπσο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά ην Π ΟΣΔ.
Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ ζα γίλεηαη άκεζα, πιελ αιιαγψλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαθνηλψλνληαη
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο λσξίηεξα. Απξφβιεπηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη
ακέζσο κφιηο εκθαληζηεί ε αληίζηνηρε αλάγθε γηα ηηο αιιαγέο απηέο.
ε θάζε πεξίπησζε πιεξνθνξίεο παξέρνληαη χζηεξα απφ ππνβνιή ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ην
νπνίν ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηελ αξκφδηα
Δκπνξηθή Τπεξεζία ηνπ ΟΣΔ.
Οη απαληήζεηο ηνπ ΟΣΔ ζε εξσηήκαηα δίλνληαη εληφο πξνζεζκίαο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο
ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο.
ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη εηδηθή δηεξεχλεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αηηεζείζαο
ππεξεζίαο ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη PDH/SDH Σερλνινγίαο, φπσο πρ ζηηο πεξηπηψζεηο
απνκαθξπζκέλεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ησλ άθξσλ ηεο γξακκήο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο αηηεζείζαο γξακκήο απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ππνδνκήο δηθηχνπ, ε
απάληεζε δίλεηαη εγγξάθσο εληφο πξνζεζκίαο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο
εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα Πξνζθνξά, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
απεπζχλνληαη ζε:
OTE A.E. Γεληθή Γηεχζπλζε Δγρψξησλ Παξφρσλ
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Γ/λζε Πσιήζεσλ θαη Δμππεξέηεζεο Παξφρσλ
Τπνδ/λζε Πσιήζεσλ
Γ.Μ. ΟΣΔ, Κεθηζίαο 99, 151 25 Μαξνχζη,

2.5.2.

ΚΑΣΑΘΔΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΗΣΖΔΧΝ
Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Πάξνρν ζην πιεξνθνξηθφ
ζχζηεκα WLL (Π..). Οη αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο απφ ην Π.. εηθνζηηέζζεξηο ψξεο ην
εηθνζηηεηξάσξν. ε πεξίπησζε πνπ κία αίηεζε ππνβιεζεί εθηφο ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ
θαη σξψλ, σο εκεξνκελία θαηάζεζεο ινγίδεηαη ε επφκελε εξγάζηκε.
Δληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ (ΔΖ) απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα κε ηελ νξζφηεηά ηεο (ιάζνο Α/Κ, ιάζνο δηεχζπλζε θηι) ν
Πάξνρνο ελεκεξψλεηαη κέζσ ην Π.. γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζή ηεο. Οη δχν (2) ΔΖ
ππνινγίδνληαη απφ ηελ επφκελε ΔΖ ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο.
ηελ πεξίπησζε νξζά ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο, ν ΟΣΔ εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ
απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξνβαίλεη ζε έιεγρν ζρεηηθά κε ην εάλ κπνξεί λα ηελ
ηθαλνπνηήζεη.
ε πεξίπησζε δπλαηφηεηαο ηθαλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο, ε αίηεζε πξνσζείηαη γηα πινπνίεζε.
Οη ρξφλνη παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ πξνζκεηξνχλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο νξζά
ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο θαη νξίδνληαη ζην θεθάιαην 2.7.
Όηαλ ηα θπθιψκαηα ηνπ Παξφρνπ είλαη έηνηκα, ν ΟΣΔ επηθνηλσλεί κε ηνλ Πάξνρν
πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί ζην δηάζηεκα ησλ πέληε (5) πξνζερψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ, ε
εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο αηηεζείζαο ππεξεζίαο ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη PDH/SDH
Σερλνινγίαο. Παξάιιεια γίλεηαη ε ελεκέξσζε ηνπ Παξφρνπ θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ.
Δάλ ην ππνβιεζέλ αλσηέξσ αίηεκα είλαη εθηφο πξνβιέςεσλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα
ζην θεθάιαην 2.7, ν ΟΣΔ κέζσ ηνπ Π.. ελεκεξψλεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10
εξγαζίκσλ εκεξψλ (10 ΔΖ),απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή νξζά ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο,
ηνλ Πάξνρν γηα ην ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ αηηήκαηνο.
Ο Πάξνρνο δηαηεξεί θαη πξνζθνκίδεη ζηνλ ΟΣΔ φπνηε ηνπ δεηεζεί επηθπξσκέλν αληίγξαθν
ηεο Πνιενδνκηθήο Άδεηαο γηα θάζε εκείν Παξνπζίαο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηα ζεκεία
παξνπζίαο ησλ Πειαηψλ ηνπ.

44

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΟΤ ΟΣΔ

Ζ ππνβνιή ηνπ επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ δεηείηαη κία θνξά γηα θάζε εκείν Παξνπζίαο
θαη δελ ππνβάιιεηαη εθ λένπ, φηαλ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζηνλ ΟΣΔ γηα άιιεο ππεξεζίεο
Υνλδξηθήο.
ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηνλ Πάξνρν,
ν ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα άκεζεο θαηάξγεζεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ΜΓΥ
Αλαινγηθήο θαη PDH/SDH Σερλνινγίαο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο
πξνο ηνλ Πάξνρν.

2.5.3.

ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο, ν ΟΣΔ εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ
εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή νξζά ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο ελεκεξψλεη κέζσ
ηνπ Π.. ΟΣΔ ηνλ Πάξνρν φηη δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε ησλ αηηνχκελσλ ππεξεζηψλ,
αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο αδπλακίαο. Δπηπιένλ εληφο (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή νξζά ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο απνζηέιιεη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ ηερλννηθνλνκηθή
πξνζθνξά θαη εθηηκψκελν ρξφλν παξάδνζεο ηεο αηηεζείζαο ππεξεζίαο. Ο Πάξνρνο εληφο
είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αλσηέξσ εηδνπνίεζεο
ελεκεξψλεη ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ απνδνρή ή φρη ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη
άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία ε πξνζθνξά ινγίδεηαη φηη απνξξίθζεθε.

2.5.4.

ΔΗΓΖ ΑΗΣΖΜΑΣΧΝ
Οη θαηεγνξίεο αηηήζεσλ ηηο νπνίεο κπνξεί λα θαηαζέζεη έλαο Πάξνρνο κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ
είλαη νη εμήο:
 Νέα χλδεζε
 Αλαβάζκηζε θπθιψκαηνο
 Μεηαθνξά άθξνπ θπθιψκαηνο
 Αλαδφκεζε θπθιψκαηνο
 Αλαδξνκνιφγεζε θπθισκάησλ ζε χλδεζε Μεηάδνζεο
 πλδεδεκέλε αίηεζε,
 Αίηεζε Αλαινγηθνχ Κπθιψκαηνο.
 Αίηεζε γηα έλα Σεξκαηηθφ Σκήκα ή έλα Εεπθηηθφ Σκήκα ή κία χλδεζε Μεηάδνζεο.
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 Αίηεζε πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο
 Αίηεζε γηα πλδεδεκέλν Κχθισκα απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p).
 Αίηεζε γηα έλα Σεξκαηηθφ Σκήκα θαη έλα Εεπθηηθφ Σκήκα ίζεο ρσξεηηθφηεηαο.
 Αίηεζε γηα έλα Σεξκαηηθφ Σκήκα θαη έλα Εεπθηηθφ Σκήκα ίζεο ρσξεηηθφηεηαο θαη κηα
χλδεζε Μεηάδνζεο.
 Αίηεζε γηα έλα Σεξκαηηθφ Σκήκα θαη κία χλδεζε Μεηάδνζεο.
 Αίηεζε γηα έλα Εεπθηηθφ Σκήκα θαη δχν πλδέζεηο Μεηάδνζεο.
 Αίηεζε γηα έλα Εεπθηηθφ Σκήκα θαη κία χλδεζε Μεηάδνζεο.
 Αίηεζε γηα έλα πλδεδεκέλν Κχθισκα Δπέθηαζεο θαη κία χλδεζε Μεηάδνζεο Φ/.
 Αθχξσζε αίηεζεο (ζπλδεδεκέλεο ή απιήο)
 Καηάξγεζε θπθιψκαηνο
Δπηπξφζζεηα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ:
 Αίηεζε κεηαηξνπήο ελφο Σεξκαηηθνχ – Εεπθηηθνχ ίζεο ρσξεηηθφηεηαο ζε Σεξκαηηθφ
Σκήκα ή Εεπθηηθφ Σκήκα ίζεο ρσξεηηθφηεηαο.
 Αίηεζε κεηαηξνπήο ηνπ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p) ζε
Σεξκαηηθφ Σκήκα ή Εεπθηηθφ Σκήκα ή ζε Σεξκαηηθφ ζπλδεδεκέλν κε Εεπθηηθφ ηκήκα
ίζεο ρσξεηηθφηεηαο ην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε πθηζηάκελε χλδεζε Μεηάδνζεο .
Σέινο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθηζηάκελεο ππεξεζίαο:
 Αίηεζε Αλαβάζκηζεο πθηζηάκελεο ππεξεζίαο ΜΓΥ PDH/SDH Σερλνινγίαο
 Αίηεζε Μεηαθνξάο άθξνπ Αλαινγηθνχ θπθιψκαηνο, Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο, χλδεζεο
Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο, πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο απ’ άθξν ζε άθξν, ΚΔ.
 Αίηεζε Αλαδφκεζεο χλδεζεο Μεηάδνζεο
 Αίηεζε Αλαδξνκνιφγεζεο ησλ πεξηερφκελσλ Σεξκαηηθψλ ή/θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ
(ή/θαη ΚΔ) απφ κία χλδεζε Μεηάδνζεο ζε κία άιιε.
Παξαθάησ ζηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αηηήζεηο πνπ επηηξέπεηαη λα
θαηαηεζνχλ αλά πξντφλ:
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ΑΛΑΓΝΚΖΠΖ

ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ

ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ

ΚΔΡΑΦΝΟΑ

ΑΘΟΩΠΖ

ΘΑΡΑΟΓΖΠΖ

Ξροϊόνηα ΚΓΣ PDH/SDH

ΛΔΑΠΛΓΔΠΖ

Δίδη Αιηήζεων

Ρεχνολογίας

ΡΔΟΚΑΡΗΘΝ
X

ΕΔΘΡΗΘΝ

ΑΛΑΓΟΝΚΝΙΝΓΖΠΖ
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΡΔΟΚΑΡΗΘΝ & ΕΔΘΡΗΘΝ ΗΠΖΠ
ΣΩΟΖΡΗΘΌΡΖΡΑΠ
X

Π.Θ.Δ.

X

Π.Κ. ΞΙΖΟΝΠΕΔΜΖΠ

Π.Κ. ΦΠΗΘΖΠ ΠΛΔΓΘ/ΠΖΠ

Π.Κ. ΖΚΗΕΔΜΖΠ

X

X

X

X

X

POINT TO POINT

X

ΑΛΑΙΝΓΗΘΝ

ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΔΠ ΑΗΡΖΠΔΗΠ

ΕΔΘΡΗΘΝ ΘΑΗ ΚΗΑ ΛΔΑ Π.Κ.

ΕΔΘΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΝ ΛΔΔΠ Π.Κ.

Π.Θ.Δ. ΘΑΗ ΚΗΑ ΛΔΑ Π.Κ.

ΡΔΟΚΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΚΗΑ ΛΔΑ Π.Κ.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ΡΔΟΚΑΡΗΘΝ & ΕΔΘΡΗΘΝ ΗΠΖΠ

X

X

X

X

X

X

ΣΩΟΖΡΗΘΌΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΚΗΑ ΛΔΑ Π.Κ.

Πίνακαρ 10: Δίδη Αιηήζεων ΜΓΥ PDH/SDHΣεσνολογίαρ

Καηά ηελ ππνβνιή ελφο αηηήκαηνο ηα ζηνηρεία ηνπ Παξφρνπ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί θαηά
ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Π.. εκθαλίδνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο αίηεζεο θαη είλαη ηα
αθφινπζα:
 Δπσλπκία Γηθαηνχρνπ.


Γηαθξηηηθφο Σίηινο.



Α.Φ.Μ.



Γ.Ο.Τ.



Γηεχζπλζε Έδξαο.



Γηεχζπλζε Δπίδνζεο Λνγ/ζκνχ

Σα πεδία πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν ζηε θφξκα ηεο αίηεζεο ζην Π.. είλαη
ππνρξεσηηθά.

2.5.5.

ΑΗΣΖΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΝΔΑ ΤΝΓΔΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓΥ ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ
PDH/SDH ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
Ο Πάξνρνο ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο πνπ
πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηα αθφινπζα ζηνηρεία:


Πάξνρνο Πιήξε ζηνηρεία αηηνχληνο «Παξφρνπ» φπσο επσλπκία εηαηξείαο, δηεχζπλζε
έδξαο, ΑΦΜ, Γ.Ο.Τ. θ.η.ι. (πξνζπκπιεξσκέλα γηα θάζε Πάξνρν)



Υσξεηηθφηεηα Τπεξεζίαο.



Πιήξε ζηνηρεία ηεο δηεχζπλζεο (νδφο αξηζκφο πεξηνρή Σ.Κ. εθφζνλ δελ είλαη εθηθηφο
ν πξνζδηνξηζκφο δηεχζπλζεο) ησλ άθξσλ πνπ ηεξκαηίδεη είηε απηφ αθνξά ρψξν (φπσο
θακπίλα, νηθίζθνο ή θηίξην) ηνπ Παξφρνπ είηε ρψξν ηνπ Πειάηε ηνπ Παξφρνπ



ηελ πεξίπησζε ζπλδεδεκέλεο αίηεζεο ζα πξέπεη λα δειψλνληαη ηα θνηλά άθξα ησλ
αηηνπκέλσλ ζπλδεδεκέλσλ ππεξεζηψλ.



ηνηρεία ηερληθψλ ππεπζχλσλ ζπλελλφεζεο ηνπ Παξφρνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ)..
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Σπρφλ πξφζζεηεο απαηηήζεηο ηνπ Παξφρνπ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ή ηεο
δξνκνιφγεζεο απηήο.



Γηάξθεηα χκβαζεο.

Αίηεζε λέαο χλδεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί γηα ηα εμήο πξντφληα:

2.5.5.1.

ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ ΚΤΚΛΧΜΑ

ηελ αίηεζε Αλαινγηθνχ θπθιψκαηνο αξρηθά ν Πάξνρνο θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία .Π.
Παξφρνπ γηα ην έλα άθξν ηνπ θπθιψκαηνο πνπ αλήθεη ζε έλα απφ ηα Α/Κ ηνπ Πίλαθα 2
ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξεί γηα ην άιιν άθξν ηα ζηνηρεία .Π.
Παξφρνπ ή Πειάηε Παξφρνπ γηα νπνηαδήπνηε απφ ηα Α/Κ ηνπ Πίλαθα 2 ηνπ
Παξαξηήκαηνο.

2.5.5.2.

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟ

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ ν Πάξνρνο ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε
ζηελ νπνία δειψλεηαη ε πθηζηάκελε χλδεζε Μεηάδνζεο κε επαξθή ρσξεηηθφηεηα θαη
θαηάιιειε δφκεζε.
ηελ αίηεζε Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο, ν Πάξνρνο εθηφο απφ ηα πεδία ηεο παξαγξάθνπ 2.5.5
ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη:
 ηνηρεία ηνπ Οηθείνπ Αζηηθνχ Κέληξνπ ή Οηθείνπ ΚνΜΓ ΟΣΔ πνπ ηεξκαηίδεη ην
Σεξκαηηθφ Σκήκα.
 ηνηρεία ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο ζηελ νπνία ζα ζπλδεζεί ην Σεξκαηηθφ Σκήκα.

2.5.5.3.

ΕΔΤΚΣΗΚΟ

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ ν Πάξνρνο ππνβάιεη ζρεηηθή
ειεθηξνληθή αίηεζε κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ.
Γηα λα ππνβιεζεί αίηεζε Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πθηζηάκελεο
πλδέζεηο Μεηάδνζεοζηηο νπνίεο ζα ζπλδεζνχλ ηα άθξα ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο κε επαξθή
ρσξεηηθφηεηα θαη θαηάιιειε δφκεζε.
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ηελ αίηεζε Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο, ν Πάξνρνο εθηφο απφ ηα πεδία ηεο παξαγξάθνπ 2.5.5
ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα ΚνΜΓ ησλ δχν Άθξσλ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
πλδέζεηο Μεηάδνζεο κε επαξθή ρσξεηηθφηεηα θαη δφκεζε.

ΤΝΓΔΔΗ ΜΔΣΑΓΟΖ

2.5.5.4.

ηελ αίηεζε ησλ πλδέζεσλ Μεηάδνζεο, ν Πάξνρνο εθηφο απφ ηα πεδία ηεο παξαγξάθνπ
2.5.5 ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη:


Γηα ηελ πεξίπησζε χλδεζεο Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο πιήξε ζηνηρεία ηεο
δηεχζπλζεο ηνπ εκείνπ Παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ



Γηα ηελ πεξίπησζε χλδεζεο Μεηάδνζεο Ζκη-Εεχμεο ζηνηρεία ηνπ ΦΤΠ.



Γηα ηελ πεξίπησζε χλδεζεο Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο θσδηθφ ηνπ
ρψξνπ Φ/ ηνπ Παξφρνπ



ΚνΜΓ ή Α/Κ πνπ ζα ζπλδέεηαη ε χλδεζε Μεηάδνζεο.

Ζ αίηεζε γηα ρνξήγεζε χλδεζεο Μεηάδνζεο θαη ε παξάδνζε απηήο, ζε Α/Κή ΚνΜΓ (6),
πξέπεη είηε λα πξνεγείηαη ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο παξνρήο ησλ Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ
ή/θαη ησλ Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ ή/θαη .Κ.Δ., πνπ ζα ζπλδεζνχλ ζε απηή ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ΚνΜΓ ή Α/Κ, είηε λα ππνβάιιεηαη κε ηε κνξθή ζπλδεδεκέλσλ αηηήζεσλ κε
απηά.

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ΔΠΔΚΣΑΖ (ΚΔ)

2.5.5.5.

Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο .Κ.Δ. ν Πάξνρνο ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηελ νπνία
δειψλεηαη ε πθηζηάκελε χλδεζε Μεηάδνζεο Φ/ κε επαξθή ρσξεηηθφηεηα θαη
θαηάιιειε δφκεζε, ζηελ νπνία ζα ζπλδεζεί ην άθξν ηνπ .Κ.Δ.
ηελ αίηεζε ησλ πλδεδεκέλσλ Κπθισκάησλ Δπέθηαζεο, ν Πάξνρνο εθηφο απφ ηα πεδία
πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί πην πάλσ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη:


ηνηρεία ηνπ Αζηηθνχ Κέληξνπ πνπ εθθηλεί ην .Κ.Δ. θαη ζην νπνίν ν Πάξνρνο είλαη
ζπλεγθαηεζηεκέλνο.



ηνηρεία ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Φ/ ζην Α/Κ πνπ ζα ζπλδεζεί ην ΚΔ γηα λα
παξαδνζεί ζην ρψξν Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο.
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ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΑΗΣΖΜΑΣΑ

2.5.5.6.

Ο Πάξνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ην Π.. ΟΣΔ έλα ζπλδεδεκέλν αίηεκα
ρνξήγεζεο ππεξεζηψλ.
ε θάζε ζπλδεδεκέλε αίηεζε απνδίδεηαη απφ ην Π.. ΟΣΔ έλαο μερσξηζηφο κνλαδηθφο
αξηζκφο πξσηνθφιινπ ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζπλνιηθά ζηελ αίηεζε.
Ο Πάξνρνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη ζπλδεδεκέλεο αηηήζεηο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:

2.5.6.



πλδεδεκέλε αίηεζε γηα έλα Σεξκαηηθφ θαη έλα Εεπθηηθφ Σκήκα ίζεο ρσξεηηθφηεηαο
ησλ νπνίσλ ην έλα άθξν είλαη θνηλφ.



πλδεδεκέλε αίηεζε γηα έλα Σεξκαηηθφ θαη έλα Εεπθηηθφ Σκήκα ίζεο ρσξεηηθφηεηαο
θαη κίαο χλδεζεο Μεηάδνζεο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο ψζηε ην έλα άθξν
ηνπ Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο λα είλαη θνηλφ κε έλα άθξν ηνπ Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο θαη ην
άιιν άθξν ηνπ Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο λα είλαη θνηλφ κε έλα άθξν ηεο χλδεζεο
Μεηάδνζεο.



πλδεδεκέλε Αίηεζε γηα έλα Σεξκαηηθφ Σκήκα θαη κία χλδεζε Μεηάδνζεο ησλ
νπνίσλ ην έλα άθξν είλαη θνηλφ.



πλδεδεκέλε Αίηεζε γηα έλα Εεπθηηθφ Σκήκα θαη κία χλδεζε Μεηάδνζεο, ησλ
νπνίσλ ην έλα άθξν είλαη θνηλφ.



πλδεδεκέλε Αίηεζε γηα έλα Εεπθηηθφ Σκήκα θαη δχν πλδέζεηο Μεηάδνζεο ψζηε
θάζε άθξν ηνπ Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο λα είλαη θνηλφ κε έλα άθξν ηεο αληίζηνηρεο
χλδεζεο Μεηάδνζεο.



πλδεδεκέλε Αίηεζε γηα έλα πλδεδεκέλν Κχθισκα Δπέθηαζεο θαη κία χλδεζε
Μεηάδνζεο Φ.

ΑΗΣΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΆΚΡΟΤ
Ο Πάξνρνο δχλαηαη λα δεηήζεη κέζσ θαηάζεζεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζην Π.. ΟΣΔ, ηε
κεηαθνξά ηνπ άθξνπ ελφο θπθιψκαηνο ππεξεζηψλ ΜΓΥ Αλαινγηθήο PDH/SDH
Σερλνινγίαο. ηελ αίηεζε κεηαθνξάο άθξνπ, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εζσηεξηθή
κεηαθνξά άθξνπ εληφο ηνπ ηδίνπ θηεξίνπ ή ηνπ ηδίνπ νηθνπέδνπ.
Σα θνηλά ππνρξεσηηθά πεδία ζπκπιήξσζεο, γηα φιεο ηηο αηηήζεηο κεηαθνξάο, είλαη ηα εμήο:
 ηνηρεία Τπεχζπλνπ Αίηεζεο (Δπψλπκν, Όλνκα, ηειέθσλν, θηλεηφ, fax, e-mail)
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 Σα λέα ζηνηρεία ηνπ άθξνπ πνπ κεηαθέξεηαη (Δπσλπκία, Ννκφο, Οηθείν Α/Κ, Πφιε,
Πεξηνρή, Οδφο, Αξηζκφο, Όξνθνο, Σ.Κ.)
 ηα ζηνηρεία ησλ ππεχζπλσλ άθξνπ Τπεχζπλνο άθξνπ (Δπψλπκν, Όλνκα, ηειέθσλν,
θηλεηφ, fax, e-mail)
Σν θνηλφ κε ππνρξεσηηθφ πεδίν ζπκπιήξσζεο, γηα φιεο ηηο αηηήζεηο κεηαθνξάο, είλαη ην
παξαθάησ:
 Αξ. Πξσηνθφιινπ Παξφρνπ
Οη ρξφλνη πινπνίεζεο κεηαθνξάο άθξνπ πξνζκεηξνχλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο
νξζά ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο ζην Π.. ΟΣΔ, εθηφο αλ δελ είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε
αθξαίνπ δηθηχνπ.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο κεηαθνξάο άθξνπ ν Πάξνρνο επηβαξχλεηαη κε ην
αληίζηνηρν ηέινο κεηαθνξάο άθξνπ (φπνπ απηφ επηηξέπεηαη).

2.5.6.1.

ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΟ Δ ΑΚΡΟ

ην Αλαινγηθφ θχθισκα απφ άθξν ζε άθξν, ν Πάξνρνο έρεη δηθαίσκα κεηαθνξάο θαη γηα
ηα δχν άθξα κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη θάζε θνξά ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη αίηεζε κεηαθνξάο
γηα έλα απφ ηα δχν άθξα ηνπ. Ζ κεηαθνξά ηνπ άθξνπ ελφο Αλαινγηθνχ θπθιψκαηνο κπνξεί
λα δεηεζεί εληφο ηνπ ηδίνπ ΥΑΚ.

2.5.6.2.

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟ

Ζ αίηεζε κεηαθνξάο ηνπ Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο αθνξά πάληα ην άθξν πνπ δελ είλαη
ζπλδεδεκέλν κε ηε Μ. Ζ κεηαθνξά ηνπ άθξνπ απηνχ κπνξεί λα δεηεζεί εληφο ησλ νξίσλ
ηνπ Α/Κ αλ ην Σεξκαηηθφ αλήθεη ζε ΑΚ, ή αληίζηνηρα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ΚνΜΓ αλ ην
Σεξκαηηθφ αλήθεη ζε ΚνΜΓ.

2.5.6.3.

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟ & ΕΔΤΚΣΗΚΟ ΗΖ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ

Ζ αίηεζε κεηαθνξάο ηνπ Σεξκαηηθνχ & Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο ίζεο ρσξεηηθφηεηαο αθνξά
πάληα ην άθξν ηνπ Σεξκαηηθνχ πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Εεπθηηθφ. Ζ κεηαθνξά
ηνπ άθξνπ απηνχ κπνξεί λα δεηεζεί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ΚνΜΓ πνπ αλήθεη ην Σεξκαηηθφ
Σκήκα.
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2.5.6.4.

ΤΝΓΔΖ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΤ ΕΔΤΞΖ

Ζ αίηεζε κεηαθνξάο ηεο Μ Πιήξνπο Εεχμεο αθνξά κφλν ην άθξν ηνπ .Π. ηνπ Παξφρνπ.
Ζ κεηαθνξά ηνπ άθξνπ απηνχ κπνξεί λα δεηεζεί γηα νπνηνδήπνηε θέληξν εληφο ηνπ ηδίνπ
ΥΑΚ.

2.5.6.5.

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ΔΠΔΚΣΑΖ (ΚΔ)

Ζ αίηεζε κεηαθνξάο ηνπ ΚΔ αθφξα κφλν ην άθξν .Π. ηνπ Παξφρνπ, δειαδή απηφ πνπ
δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε Μ Φ/. Ζ κεηαθνξά ηνπ άθξνπ απηνχ κπνξεί λα δεηεζεί γηα
νπνηνδήπνηε θέληξν εληφο ηνπ ηδίνπ ΥΑΚ.

2.5.6.6.

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΟ Δ ΑΚΡΟ (PTP)

ηε ζπγθεθξηκέλε αίηεζε ν Πάξνρνο έρεη δηθαίσκα κεηαθνξάο θαη γηα ηα δχν άθξα κε ηνλ
πεξηνξηζκφ φηη θάζε θνξά ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη αίηεζε κεηαθνξάο γηα έλα απφ ηα δχν
άθξα ηνπ. Ζ κεηαθνξά ηνπ ελφο άθξνπ κπνξεί λα δεηεζεί εληφο ηνπ ηδίνπ ΥΑΚ.

2.5.7.

ΑΗΣΖΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
Ο Πάξνρνο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αλαβάζκηζε (αχμεζε ρσξεηηθφηεηαο) ελφο θπθιψκαηνο
ΜΓΥ PDH/SDH Σερλνινγίαο, ππνβάιινληαο ειεθηξνληθή αίηεζε κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ.
Ο ΟΣΔ εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή νξζά ζπκπιεξσκέλεο
αίηεζεο, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Πάξνρν εάλ ππάξρεη δηαζέζηκε ππνδνκή γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ηεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη δηαζέζηκε ππνδνκή ν ΟΣΔ αηηηνινγεί
πιήξσο ηελ απάληεζή ηνπ πξνο ηνλ Πάξνρν.
Ζ αλαβάζκηζε θπθιψκαηνο ΜΓΥ PDH/SDH Σερλνινγίαο ελδηάκεζσλ ησλ 64 Κbit/s θαη
1920 Mbit/s ηαρπηήησλ (n X 64 kbit/s, n=1,2,4,6,8,16,30) νξίδεηαη σο αλαβάζκηζε κεηαμχ
ρακεινηάρπησλ ρσξεηηθνηήησλ θαη επηβαξχλεηαη κε ην αληίζηνηρν ηέινο αλαβάζκηζεο.
Ζ αλαβάζκηζε θπθιψκαηνο ΜΓΥ PDH/SDH Σερλνινγίαο απφ 34 Mbps ζε 45 Mbps ή
155Mbps, ή απφ 45 Mbps ζε 155Mbps νξίδεηαη σο αλαβάζκηζε κεηαμχ πςεινηάρπηεησλ
ρσξεηηθνηήησλ θαη επηβαξχλεηαη κε ην αληίζηνηρν ηέινο αλαβάζκηζεο.
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Οπνηνδήπνηε άιιν αίηεκα αλαβάζκηζεο θπθιψκαηνο ΜΓΥ PDH/SDH Σερλνινγίαο
ηζνδπλακεί κε ελεξγνπνίεζε λένπ θαη ν Πάξνρνο επηβαξχλεηαη κε ην αληίζηνηρν ηέινο
ζχλδεζεο.
Οη ρξφλνη πινπνίεζεο αλαβάζκηζεο (αχμεζεο ρσξεηηθφηεηαο) θπθιψκαηνο ΜΓΥ
PDH/SDH Σερλνινγίαο πξνζκεηξνχλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο νξζά
ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο ζην Π.. ΟΣΔ θαη νξίδνληαη ζην θεθάιαην2.7.

2.5.8.

ΑΗΣΖΜΑ ΑΝΑΓΡΟΜΟΛΟΓΖΖ
Ο Πάξνρνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθφ αίηεκα αλαδξνκνιφγεζεο Σεξκαηηθψλ
ή/θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ απφ κηα χλδεζε Μεηάδνζεο ζε κία άιιε χλδεζε
Μεηάδνζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη:
1. λα βξίζθνληαη θαη νη δχν Μ ζην ίδην Α/Κ θαη
2. λα ππάξρεη επαξθήο ρσξεηηθφηεηα ζηε χλδεζε Μεηάδνζεο ζηελ νπνία ν Πάξνρνο
αηηείηαη ηελ αλαδξνκνιφγεζε θαζψο θαη θαηάιιειε δφκεζε.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Πάξνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη αίηεκα ρνξήγεζεο ηεο λέαο
ζχλδεζεο κεηάδνζεο, λα παξαιάβεη ηε λέα ζχλδεζε κεηάδνζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα
αηηεζεί ηελ αλαδξνκνιφγεζε.
Γηα λα αλαδξνκνινγεζνχλ ηα θπθιψκαηα κίαο Μ ζε κία άιιε, ζα πξέπεη λα έρνπλ
ελεξγνπνηεζεί φια ηα Σεξκαηηθά ή/θαη Εεπθηηθά Σκήκαηα ή/θαη ΚΔ πνπ πεξηέρνληαη ζε
απηή θαη λα κελ εθθξεκεί νπνηνδήπνηε άιιν αίηεκα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην αίηεκα ηεο
αλαδξνκνιφγεζεο κηαο Μ αλαθέξεηαη ζηελ αλαδξνκνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
εκπεξηερφκελσλ ηκεκάησλ (θπθισκάησλ) ηεο Μ θαη φρη κέξνπο απηψλ.

2.5.9.

ΑΗΣΖΜΑ ΑΝΑΓΟΜΖΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔΣΑΓΟΖ
Ο Πάξνρνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθφ αίηεκα αλαδφκεζεο κηαο χλδεζεο
Μεηάδνζεο. Γηα λα αλαδνκεζεί κία χλδεζε Μεηάδνζεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ
ελεξγνπνηεζεί φια ηα Σεξκαηηθά ή/θαη Εεπθηηθά Σκήκαηα ή/θαη ΚΔ πνπ πεξηέρνληαη ζε
απηή θαη λα κελ εθθξεκεί νπνηνδήπνηε άιιν αίηεκα. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο δνκήο
ελεξγνπνηεκέλεο χλδεζεο Μεηάδνζεο ζα επηθέξεη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ζε φια ηα
Σεξκαηηθά ή/θαη Εεπθηηθά Σκήκαηα ή/θαη ΚΔ πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ζε απηή.
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2.5.10. ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΧΝ
Μεηαηξνπέο ππεξεζηψλ ΜΓΥ PDH/SDH Σερλνινγίαο δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνλ
Πάξνρν γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
 Μεηαηξνπή Σεξκαηηθνχ θαη Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο ίζεο ρσξεηηθφηεηαο ζε: Σεξκαηηθφ
Σκήκα θαη πθηζηάκελε χλδεζε Μεηάδνζεο ή Εεπθηηθφ Σκήκα θαη πθηζηάκελεο
πλδέζεηο Μεηάδνζεο.
 Μεηαηξνπή πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν ζε : Σεξκαηηθφ Σκήκα θαη
πθηζηάκελε χλδεζε Μεηάδνζεο ή Εεπθηηθφ Σκήκα θαη πθηζηάκελεο πλδέζεηο
Μεηάδνζεο ή Σεξκαηηθφ θαη Εεπθηηθφ Σκήκα ίζεο ρσξεηηθφηεηαο ζε πθηζηάκελε
χλδεζε Μεηάδνζεο.

ΌΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

2.5.10.1.

Ο Πάξνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη ειεθηξνληθφ αίηεκα. κεηαηξνπήο κέζσ ηνπ Π. ΟΣΔ. ε
πεξίπησζε πνπ ε κεηαηξνπή δεηεζεί πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ παξακνλήο
ζηελ ππεξεζία, ηφηε ν Πάξνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή κηζζσκάησλ κέρξη ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ παξακνλήο.
Οη κεηαηξνπέο πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ
Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ πλδέζεσλ Μεηάδνζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ε κεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ Σεξκαηηθψλ
θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ ίζεο ρσξεηηθφηεηαο ή ηνπ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο απφ άθξν
ζε άθξν (p-t-p) ρσξίο λα ππάξμεη δηαθνπή ππεξεζηψλ, ν ΟΣΔ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ
Πάξνρν θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα πεξηνξίζεη ηνλ ρξφλν δηαθνπήο ηεο
ππεξεζίαο ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Πειάηε Παξφρνπ ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ. ε θάζε πεξίπησζε
ε δηαθνπή ηεο πθηζηάκελεο Μηζζσκέλεο Γξακκήο θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ ΜΓΥ
(PDH/SDH) Σερλνινγίαο γίλεηαη εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο.

2.5.10.2.

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ
ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ

ΚΑΗ

ΕΔΤΚΣΗΚΟΤ

ΣΜΖΜΑΣΟ

ΗΖ

O Πάξνρνο ππνβάιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ ηελ αίηεζε κεηαηξνπήο πνπ αθνξά
ηελ κεηαηξνπή Σεξκαηηθνχ θαη Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο ίζεο ρσξεηηθφηεηαο ζε :
1.

Σεξκαηηθφ Σκήκα θαη πθηζηάκελε χλδεζε Μεηάδνζεο

2.

ή Εεπθηηθφ Σκήκα θαη πθηζηάκελεο πλδέζεηο Μεηάδνζεο
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Ζ αίηεζε κεηαηξνπήο πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:


ηνηρεία ησλ πθηζηάκελσλ Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ ίζεο ρσξεηηθφηεηαο



Ολνκαζία Οηθείνπ ΚνΜΓ ή Α.Κ



Κσδηθφ ηεο πθηζηάκελεο χλδεζεο Μεηάδνζεο γηα ηε έληαμε ζε απηή ηνπ Σεξκαηηθνχ
Σκήκαηνο πνπ ζα δηαηεξεζεί.



Κσδηθνχο ησλ πθηζηάκελσλ πλδέζεσλ Μεηάδνζεο γηα ηελ έληαμε ηνπ Εεπθηηθνχ
Σκήκαηνο πνπ ζα δηαηεξεζεί ζε απηέο.



ηνηρεία ηερληθψλ ππεπζχλσλ ζπλελλφεζεο ηνπ Παξφρνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ).



Σπρφλ πξφζζεηεο απαηηήζεηο ηνπ Παξφρνπ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο

Γηα ηελ κεηαηξνπή ελφο Σεξκαηηθνχ - Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο ίζεο ρσξεηηθφηεηαο θαη
πξνθεηκέλνπ ν Πάξνρνο λα ζπιιέμεη είηε ην Σεξκαηηθφ είηε ην Εεπθηηθφ Σκήκα, ζα πξέπεη
λα δηαζέηεη χλδεζε ή πλδέζεηο Μεηάδνζεο επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη θαηάιιειεο
δφκεζεο. Ζ χλδεζε Μεηάδνζεο πξέπεη λα πθίζηαηαη ζην θνηλφ ζεκείν ΣεξκαηηθνχΕεπθηηθνχ Σκήκαηνο ίζεο ρσξεηηθφηεηαο, δειαδή ζηνλ ΚνΜΓ απηνχ.

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΚΡΟ Δ ΑΚΡΟ (P-T-P)

2.5.10.3.

Ο Πάξνρνο ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ ηελ αίηεζε κεηαηξνπήο πνπ
αθνξά ηελ κεηαηξνπή πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p) ζε:
1. Σεξκαηηθφ Σκήκα ζε πθηζηάκελε χλδεζε Μεηάδνζεο
2. Εεπθηηθφ Σκήκα ζε δχν πθηζηάκελεο πλδέζεηο Μεηάδνζεο
3. Σεξκαηηθφ θαη Εεπθηηθφ Σκήκα ίδηαο ρσξεηηθφηεηαο ζε πθηζηάκελε χλδεζε
Μεηάδνζεο
Ζ αίηεζε κεηαηξνπήο πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:


ηνηρεία ηνπ πθηζηάκελνπ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p)



ηνηρεία ηεο κεηαηξνπήο ηνπ, φπσο ηα άθξα ηνπ/ησλ Σκήκαηνο/σλ πνπ ζα
παξακείλνπλ θαη ηεο πθηζηάκελεο χλδεζεο Μεηάδνζεο πνπ ζα εληαρζνχλ ηα
Σκήκαηα απηά.
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ηνηρεία ηερληθψλ ππεπζχλσλ ζπλελλφεζεο ηνπ Παξφρνπ.



Σπρφλ πξφζζεηεο απαηηήζεηο ηνπ Παξφρνπ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο

Έλα πθηζηάκελν πλδεδεκέλν Κχθισκα απφ άθξν ζε άθξν δχλαηαη λα κεηαηξαπεί ζε ίζεο
ρσξεηηθφηεηαο Σεξκαηηθφ ή Εεπθηηθφ Σκήκα ή Σεξκαηηθφ-Εεπθηηθφ Σκήκα ζχκθσλα κε
ηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ άθξνπ ηνπ πνπ δηαηεξείηαη.
ηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο ζε Σεξκαηηθφ Σκήκα, ε χλδεζε Μεηάδνζεο ζα πξέπεη λα
έρεη πινπνηεζεί θαη λα ζπκπίπηεη είηε κε ηνλ νηθείν ΚνΜΓ, είηε κε ην νηθείν Α/Κ(6).ηνπ
άθξνπ πνπ δηαηεξείηαη.
ηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο ζε Εεπθηηθφ Σκήκα νη πλδέζεηο Μεηάδνζεο ζα πξέπεη λα
έρνπλ πινπνηεζεί θαη λα ζπκπίπηνπλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο νηθείνπο ΚνΜΓ,ησλ άθξσλ ηνπ
p-t-p.
ηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο ζε Σεξκαηηθφ – Εεπθηηθφ Σκήκα ε χλδεζε Μεηάδνζεο ζα
πξέπεη λα έρεη πινπνηεζεί θαη λα ζπκπίπηεη κε ηνλ νηθείν ΚνΜΓ, , ηνπ άθξνπ ηνπ p-t-p πνπ
ζα θαηαξγεζεί

2.5.11. ΑΚΤΡΧΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ
Ο Πάξνρνο ππνβάιιεη κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ αίηεκα αθχξσζεο θαηαηεζείζαο αίηεζεο πνπ
αθνξά ζε ρνξήγεζε, αλαβάζκηζε ηαρχηεηαο, αλαδφκεζε, αλαδξνκνιφγεζε, κεηαηξνπή, ή
κεηαθνξά άθξνπ θπθιψκαηνο ΜΓΥ Αλαινγηθήο ή PDH/SDH Σερλνινγίαο. Ο Πάξνρνο δελ
επηβαξχλεηαη κε ην ηέινο αθχξσζεο ζε πεξίπησζε πνπ δεηήζεη ηελ αθχξσζε απηήο εληφο
δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή νξζά ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο αθχξσζεο ρνξήγεζεο ζπλδεδεκέλεο αίηεζεο (κέζσ
ηνπ Π.. ΟΣΔ), ε αίηεζε αθχξσζεο επηθέξεη ηελ αθχξσζε φισλ ησλ επηκέξνπο
ηκεκάησλ/θπθισκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε.
Αίηεζε αθχξσζεο δελ κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε
ελεκέξσζε ηνπ Παξφρνπ απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ παξάδνζε ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο.

2.5.12. ΑΗΣΖΜΑ ΚΑΣΑΡΓΖΖ
Ο Πάξνρνο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάξγεζε ελφο θπθιψκαηνο ΜΓΥ Αλαινγηθήο ή
PDH/SDH Σερλνινγίαο, ππνβάιινληαο ειεθηξνληθή αίηεζε κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ, επηά (7)
ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ αηηνχκελε εκεξνκελία θαηάξγεζεο.
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ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Πάξνρνο αηηείηαη ηελ θαηάξγεζε ζπλδεδεκέλνπ Σεξκαηηθνχ
Σκήκαηνο κε χλδεζε Μεηάδνζεο ή Εεπθηηθνχ κε χλδεζε (ή πλδέζεηο) Μεηάδνζεο, ε
αίηεζε θαηάξγεζεο επηθέξεη ηελ θαηάξγεζε κφλν ηνπ Σεξκαηηθνχ ή Εεπθηηθνχ ηκήκαηνο
ζην νπνίν αλαθέξεηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε θαηάξγεζεο αθνξά ΣεξκαηηθφΕεπθηηθφ θχθισκα ίζεο ρσξεηηθφηεηαο ζπλδεδεκέλν κε χλδεζε Μεηάδνζεο, ε αίηεζε
θαηάξγεζεο επηθέξεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Σεξκαηηθνχ-Εεπθηηθνχ θπθιψκαηνο.
ε πεξίπησζε θαηάζεζεο αηηήκαηνο θαηάξγεζεο ελφο θπθιψκαηνο απφ ηνλ Πάξνρν, πξηλ
απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ κίζζσζεο, ν Πάξνρνο ππνρξενχηαη ζηελ
θαηαβνιή κηζζσκάησλ κέρξη ηεο ζπκπιεξψζεσο ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ κίζζσζεο.
Με ηελ επηθχιαμε ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ πεξί ειάρηζηνπ ρξφλνπ κίζζσζεο, κεηά ηελ
παξέιεπζε επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο θαηάξγεζεο ή
κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αηηνχκελεο εκεξνκελίαο θαηάξγεζεο εθφζνλ απηή πξνζδηνξίδεηαη
κεηαγελέζηεξα απφ επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο,
ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα παχεη ηελ ρξέσζε ησλ κηζζσκάησλ.

2.5.13. ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ
Σα θπθιψκαηα ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη PDH/SDH Σερλνινγίαο παξαδίδνληαη κεηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ ηεο γξακκήο απφ ηνλ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηα ηερληθά πξφηππα
ή/θαη πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία.
Μεηά ηελ επηηπρή δηελέξγεηα ησλ κεηξήζεσλ, ν ΟΣΔ ελεξγνπνηεί ηελ ππεξεζία θαη
ζπληάζζεη ΠΠΠ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ
πξαγκαηνπνίεζε.
Σν ΠΠΠ αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην Π.. ηνπ ΟΣΔ.
Ο Πάξνρνο αθνχ ειέγμεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο θάλεη απνδεθηφ ην ΠΠΠ
κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζή
ηνπ ζην Π.. Χο εκεξνκελία απνδνρήο ηνπ ΠΠΠ νξίδεηαη ε εκεξνκελία (εληφο ηνπ
5κέξνπ) πνπ έγηλε ε απνδνρή ηνπ απφ ηνλ Πάξνρν. Ζ ρξέσζε ηνπ θπθιψκαηνο μεθηλά απφ
ηελ επφκελε ηεο αλάξηεζεο ηνπ ΠΠΠ ζην Π.. ΟΣΔ. Με ηελ άπξαθηε παξέιεπζε απφ
πιεπξάο Παξφρνπ ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο ζεσξείηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν
θχθισκα έρεη παξαιεθζεί θαιψο θαη βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ εκεξνκελία
αλάξηεζεο ηνπ ΠΠΠ. ε απηή ηελ πεξίπησζε σο εκεξνκελία απνδνρήο ηνπ ΠΠΠ απφ ηνλ
Πάξνρν ζεσξείηαη ε 5ε εκέξα απφ ηελ αλάξηεζή ηνπ ζην Π.. ΟΣΔ. Ζ ρξέσζε ηνπ
θπθιψκαηνο μεθηλά απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηεο αλάξηεζεο ηνπ ΠΠΠ ζην
Π..ΟΣΔ.
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ε πεξίπησζε πνπ ζην παξαπάλσ δηάζηεκα ησλ πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ ν Πάξνρνο
δηαπηζηψζεη πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο , απνξξίπηεη ην ΠΠΠ δειψλνληαο κε
απνδνρή ηνπ θπθιψκαηνο θαη δεηψληαο επαλέιεγρν απφ ηνλ ΟΣΔ. ηελ πεξίπησζε απηή,
ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαθεξζεί απφ ηνλ Πάξνρν ν ιφγνο απφξξηςεο ηνπ ΠΠΠ.
1. Δάλ ην πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ΟΣΔ, ηφηε σο
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνδνρήο ηνπ θπθιψκαηνο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο
πξψηεο ειεθηξνληθήο αλάξηεζεο ηνπ ΠΠΠ ζην Π. ηνπ ΟΣΔ.
2. Δάλ ην πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ, ηφηε σο εκεξνκελία
ειεθηξνληθήο απνδνρήο ηνπ θπθιψκαηνο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνθαηάζηαζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο ΟΣΔ αλαξηά κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ ην λέν ΠΠΠ.
ε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ν Πάξνρνο ππνρξενχηαη εληφο πέληε (5)
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εμαθξίβσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ιεηηνπξγίαο (πεξίπησζε 1) ή ηελ
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο αλάξηεζεο κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ ηνπ λένπ ΠΠΠ (πεξίπησζε 2) λα
απνδερζεί ειεθηξνληθά ην ζρεηηθφ ΠΠΠ.
Με ηελ άπξαθηε παξέιεπζε απφ πιεπξάο Παξφρνπ ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο
ζεσξείηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν θχθισκα έρεη παξαιεθζεί θαιψο θαη βξίζθεηαη ζε
ιεηηνπξγία.
Ζ απφξξηςε ηνπ ΠΠΠ κπνξεί λα γίλεη απφ πιεπξάο Παξφρνπ κέρξη θαη δχν (2) θνξέο. ηελ
ηξίηε ειεθηξνληθή αλάξηεζε ηνπ ΠΠΠ απφ ηνλ ΟΣΔ γίλεηαη απηφκαηε απνδνρή ηνπ.
Ζ ρξέσζε ηνπ θπθιψκαηνο μεθηλά απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο
απνδνρήο ηνπ ΠΠΠ απφ ηνλ Πάξνρν κέζσ ηνπ Π.. ΟΣΔ (πξαγκαηηθήο ή ηεθκαηξφκελεο).

2.5.14. ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί εμνπιηζκφο, κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ
θπξηφηεηαο ΟΣΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξφρνπ, ν ηειεπηαίνο ζα ππνγξάθεη έληππν
ΠΠΠ Δμνπιηζκνχ. Με ηελ εγθαηάζηαζε ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θπξηφηεηαο ΟΣΔ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε ηνπ Παξφρνπ, ηφζν ν πειάηεο ηνπ Παξφρνπ φζν θαη ν ίδηνο ν
Πάξνρνο ζα ππνγξάθνπλ έληππν ΠΠΠ Δμνπιηζκνχ.
Ο εμνπιηζκφο αλήθεη ζηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή θπξηφηεηα ηνπ ΟΣΔ ν νπνίνο
παξαρσξεί ηε ρξήζε ηνπ κε ηε κνξθή ρξεζηδαλείνπ ζηνλ Πάξνρν ν νπνίνο κε ηε
ζπλαίλεζε ηνπ ΟΣΔ ηνλ παξαρσξεί ζηνλ ππνγξάθνληα πειάηε ηνπ θαη ηφζν απηφο φζν θαη
ν πειάηεο ηνπ είλαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνη απέλαληί ηνπ γηα ηελ απφδνζή ηνπ ζηνλ ΟΣΔ
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θαηά ηε ιήμε ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κεηαμχ ηνπο χκβαζε, ηελ
θείκελε λνκνζεζία, θαη ηηο ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο ή/θαη ν πειάηεο ηνπ Παξφρνπ δελ είλαη παξφληεο θαηά ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ΠΠΠ εμνπιηζκνχ, δε ζα εγθαζίζηαηαη
ν εμνπιηζκφο νχηε ζα ππνγξάθεηαη ην ΠΠΠ θαη ζα ελεκεξψλεηαη ν Πάξνρνο γηα λέν
ξαληεβνχ. Ο ρξφλνο κέρξη ην επφκελν ξαληεβνχ θαηά ην νπνίν ζα είλαη παξφληεο ν
Πάξνρνο ή/θαη ν πειάηεο ηνπ, ζεσξείηαη αλελεξγφο ρξφλνο.
Ζ αμία ηνπ εμνπιηζκνχ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
Ο εμνπιηζκφο απηφο εγθαζίζηαηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Παξφρνπ ή/θαη ηνπ
πειάηε ηνπ θαη παξακέλεη εθεί γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε κίζζσζε.
Ο Πάξνρνοή/θαη ν πειάηεο ηνπ Παξφρνπ, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζε
θαιή θαηάζηαζε θαη λα ηνλ επηζηξέςνπλ ζηνλ ΟΣΔ ζε πιήξε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη
ρσξίο πξαγκαηηθά ειαηηψκαηα (εμαηξνπκέλεο ηεο θζνξάο εμνπιηζκνχ απφ ηε ζπλήζε
ρξήζε) κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ή άιισο ρξεψλνληαη γηα απηά.
Ζ δηαπίζησζε ιεηηνπξγηθνχ ή άιινπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη κε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ
εμνπιηζκνχ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ, φπνπ θαη ππνγξάθεηαη πξσηφθνιιν
παξάδνζεο/παξαιαβήο κεηαμχ ησλ κεξψλ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ ΟΣΔ θαη ηνπ
Παξφρνπ (ή ηνπ πειάηε ηνπ) γηα ηε θχζε ή/θαη ην χςνο ηεο δεκίαο αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 5.2.4 ηεο Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο (Ακθηζβήηεζε Λνγαξηαζκνχ).

2.5.15. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΠΑΡΑΓΟΖ
Ζ παξνχζα δηαδηθαζία αθνξά ηηο αηηήζεηο πξντφλησλ ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη PDH/SDH
Σερλνινγίαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Απ. ΔΔΣΣ 669/07/18-10-2012 (ΦΔΚ 3150/Β/27-112012) γηα ηηο νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηερληθψλ εξγαζηψλ πινπνίεζήο ηνπο ν Πάξνρνο, ή
ν πειάηεο ηνπ, δελ αληαπνθξίλεηαη θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ή παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο
κεηά ηελ 5λζήκεξε ελεκέξσζή ηνπ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα κελ κπνξεί ν ΟΣΔ λα
παξαδψζεη ηελ αηηνχκελε ππεξεζία.
Γηα ηελ παξάδνζε κίαο ππεξεζίαο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο Αλαινγηθήο θαη
PDH/SDH Σερλνινγίαο απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε απφ ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΟΣΔ ηνπ
δηθηχνπ πξφζβαζεο (ραιθφο ή νπηηθή ίλα) θαη επηπιένλ - φπνπ απαηηείηαη - εγθαηάζηαζε
ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θπξηφηεηαο ΟΣΔ.
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Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ή παξάδνζεο κίαο ππεξεζίαο ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη PDH/SDH
Σερλνινγίαο ν Πάξνρνο ή ν πειάηεο ηνπ Παξφρνπ, ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε
ηεο ππεξεζίαο γηα θάπνηνλ απφ ηνπο θάησζη ιφγνπο:


άξλεζε παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο απφ πιεπξάο Παξφρνπ ή πειάηε ηνπ



αδηαθνξία παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο απφ πιεπξάο Παξφρνπ ή πειάηε ηνπ



έιιεηςε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ. Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Πάξνρν ζρεηηθά κε

ην ζεκείν θαηάιεμεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ κέζσ ηνπ Π θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ηνπ θαη
πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο.


ηερληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εμνπιηζκφ θπξηφηεηαο Παξφρνπ ή πειάηε ηνπ



άιινο ιφγνο ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ ή ηνπ πειάηε ηνπ (πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ηερληθφ ηνπ

ΟΣΔ θάπνηα ππαηηηφηεηα πνπ δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο)
ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ νη ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΟΣΔ
δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ψζηε λα παξαδνζεί ε
δεηνχκελε ππεξεζία, ζα δειψλεηαη (απφ ηνλ εθάζηνηε ηερληθφ ππεχζπλν ηνπ ΟΣΔ) ζην Π..
ΟΣΔ, ε ππαηηηφηεηα Παξφρνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ δειψλεηαη ππαηηηφηεηα Παξφρνπ ή πειάηε ηνπ, ζα ζπκπιεξψλεηαη ν
ιφγνο απηήο ζην Π.. ΟΣΔ θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ελέξγεηεο ελεκέξσζεο,
παξαθνινχζεζεο θαη άξζεο ηεο.
Δθφζνλ ε ππαηηηφηεηα πξνθχςεη θαηά ηελ δηάξθεηα επίζθεςεο ηνπ ηερληθνχ ηνπ ΟΣΔ ζην
ρψξν ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ πειάηε ηνπ, ζα θαηαρσξείηαη ζην Π.. ΟΣΔ απφ ηνλ ηερληθφ ε
ζρεηηθή επηζήκαλζε ψζηε ν Πάξνρνο λα ρξεσζεί ην ζρεηηθφ ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο
ζπλεξγείνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ΟΣΔ ζα πξέπεη λα έρεη ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο ηνλ
Πάξνρν κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηειεθσληθά γηα ηελ ψξα επίζθεςεο ηνπ
ηερληθνχ.
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

2.5.15.1.

Δθφζνλ έρεη δεισζεί απφ ηνλ ηερληθφ ηνπ ΟΣΔ ν ιφγνο ππαηηηφηεηαο ζην Π.. ΟΣΔ, ν
Πάξνρνο ελεκεξψλεηαη γηα ηε δήισζε ηεο ππαηηηφηεηαο απφ ην Π.. θαζψο επίζεο ηνπ
απνζηέιιεηαη θαη ελεκεξσηηθφ e-mail ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξαγξάθνπ 2.5.15.5.
Αλ ν Πάξνρνο εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ:
1. ακςπώζει ηελ ελ ιφγσ αίηεζε, ζα ρξεψλεηαη κε ηα αληίζηνηρα αθπξσηηθά ηέιε
2. άπει ηελ ππαηηηφηεηα Παξφρνπ ή πειάηε ηνπ
Ζ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί απφ ηνλ ηερληθφ ηνπ ΟΣΔ γηα ηηο εξγαζίεο ή ηελ επφκελε
επίζθεςε ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν άξζεο ηεο ππαηηηφηεηαο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ πέληε
(5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη ζα δειψλεηαη ζην Π.. ΟΣΔ. Με ηελ θαηαρψξεζε ηεο
εκεξνκελίαο ζην Π.. ΟΣΔ απφ ηνλ ηερληθφ ηνπ ΟΣΔ, ε πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία
ειέγρνπ άξζεο ηεο ππαηηηφηεηαο ζα ζπκπιεξψλεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ Π.. κε ηελ
εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηηο εξγαζίεο ή ηελ επίζθεςε.
Με ηελ θαηαρψξεζε ηεο εκεξνκελία επφκελεο επίζθεςεο απφ ηνλ ηερληθφ, απηφκαηα
απνζηέιιεηαη ελεκέξσζε ζηνλ

Πάξνρν

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ

επίζθεςε ηνπ ηερληθνχ ζην ρψξν ηνπ Παξφρνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν ηερληθφο ηνπ ΟΣΔ θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία ειέγρνπ
άξζεο ηεο ππαηηηφηεηαο δηαπηζηψζεη φηη ν Πάξνρνο έρεη νινθιεξψζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπθιψκαηνο, επηβεβαηψλεη ζην Π.. ΟΣΔ ηνλ
επαλέιεγρν ηεο ππαηηηφηεηαο θαη ε αίηεζε πξνρσξάεη πξνο θαηαζθεπή. ηελ αληίζεηε
πεξίπησζε, πνπ ν ηερληθφο ηνπ ΟΣΔ θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία ειέγρνπ ηεο
άξζεο ππαηηηφηεηαο δηαπηζηψζεη φηη ν Πάξνρνο δελ έρεη νινθιεξψζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπθιψκαηνο, δειψλεη εθ λένπ ππαηηηφηεηα ζην Π..
ΟΣΔ. Σφηε ην Π.. WLL αθπξψλεη απηφκαηα ηελ αίηεζε θαη ν Πάξνρνο ρξεψλεηαη κε ηα
αληίζηνηρα αθπξσηηθά ηέιε ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηνπ ΟΣΔ.
3.

αδιαθοπήζει γηα ηελ ππαηηηφηεηα Παξφρνπ ή πειάηε ηνπ, ηφηε αθνινπζείηαη ε

παξαθάησ δηαδηθαζία:
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Σν Π.. δηελεξγεί απηφκαηα έιεγρν γηα ηηο αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη γίλεη άξζε ηεο
ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ γηα δηάζηεκα άλσ ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
ηειεπηαία εκεξνκελία ελεκέξσζεο.
Γηα ηηο αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο εθθξεκεί ππαηηηφηεηα Παξφρνπ γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηξηάληα
(30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζα απνζηέιιεηαη απηφκαηα ελεκεξσηηθφ e-mail ζηνλ Πάξνρν
(βι. ζρεη. ππφδεηγκα §2.5.15.6), ζχκθσλα κε ην νπνίν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ, ζα κπνξεί:
(i) να ακςπώζει ηελ αίηεζή ηνπ
(ii)να άπει ηελ ππαηηηφηεηα Παξφρνπ ή πειάηε ηνπ ψζηε λα πξνρσξήζεη ε αίηεζε ζηελ
θάζε ηεο θαηαζθεπήο.
Ζ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί απφ ηνλ ηερληθφ ηνπ ΟΣΔ γηα ηηο εξγαζίεο ή ηελ
επίζθεςε ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν άξζεο ηεο ππαηηηφηεηαο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε
ησλ πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη ζα δειψλεηαη ζην Π.. ΟΣΔ. Με ηελ
θαηαρψξεζε ηεο εκεξνκελίαο ζην Π.. ΟΣΔ απφ ηνλ ηερληθφ ηνπ ΟΣΔ, ε
πξνγξακκαηηζκέλε

εκεξνκελία

ειέγρνπ

ηεο

άξζεο

ππαηηηφηεηαο

ζα

ζπκπιεξψλεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν κε ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηηο
εξγαζίεο ή ηελ επίζθεςε. Με ηελ θαηαρψξεζε ηεο εκεξνκελία επφκελεο
επίζθεςεο απφ ηνλ ηερληθφ, απηφκαηα απνζηέιιεηαη ελεκέξσζε ζηνλ Πάξνρν
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ επίζθεςε ηνπ ηερληθνχ ηνπ ΟΣΔ ζην
ρψξν ηνπ Παξφρνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν ηερληθφο ηνπ ΟΣΔ, θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία
ειέγρνπ ηεο άξζεο ππαηηηφηεηαο δηαπηζηψζεη φηη ν Πάξνρνο έρεη νινθιεξψζεη ηηο
ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπθιψκαηνο, επηβεβαηψλεη ζην
Π.. ΟΣΔ ηνλ επαλέιεγρν ηεο ππαηηηφηεηαο θαη ε αίηεζε πξνρσξάεη ζην ζηάδην ηεο
θαηαζθεπήο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ν ηερληθφο ηνπ ΟΣΔ θαηά ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία ειέγρνπ ηεο άξζεο ππαηηηφηεηαο δηαπηζηψζεη φηη ν
Πάξνρνο δελ έρεη νινθιεξψζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη, δειψλεη εθ λένπ
ππαηηηφηεηα ζην Π.. ΟΣΔ θαη ην αίηεκα αθπξψλεηαη απηφκαηα ζην Π... ε απηή
ηελ πεξίπησζε ν Πάξνρνο ζα ρξεσζεί κε ηα αληίζηνηρα αθπξσηηθά ηέιε ζχκθσλα
κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηνπ ΟΣΔ.
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(iii) να αδιαθοπήζει ν Πάξνρνο
ε πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο εληφο ησλ δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ
αδηαθνξήζεη, ηφηε ε αίηεζε αθπξψλεηαη απηφκαηα κε εκεξνκελία αθχξσζεο ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 15λζεκέξνπ, θαη ν Πάξνρνο ρξεψλεηαη

κε αληίζηνηρα

αθπξσηηθά ηέιε ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηνπ ΟΣΔ.

ΓΖΛΧΖ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ Δ ΜΗΑ ΑΗΣΖΖ

2.5.15.2.

Ζ δήισζε ππαηηηφηεηαο ζε κία αίηεζε Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο Αλαινγηθήο θαη
PDH/SDH Σερλνινγίαο πνπ αθνξά ην άθξν ηνπ Παξφρνπ ή πειάηε ηνπ κπνξεί λα δεισζεί
ζην Π.. ΟΣΔ:
1.

θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ θπθιψκαηνο κέρξη δχν (2) θνξέο, ζε δηαθνξεηηθά

ζηάδηα πινπνίεζεο. Σε 2ε θνξά πνπ ζα δεισζεί ππαηηηφηεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία
φπσο απηή πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Σελ 3ε θνξά πνπ δειψλεηαη ππαηηηφηεηα, ε αίηεζε
αθπξψλεηαη ρσξίο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ν Πάξνρνο ρξεψλεηαη κε ηα
αληίζηνηρα αθπξσηηθά ηέιε θαη
2.

θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ θπθιψκαηνο, δειαδή κεηά ηελ απνζηνιή ηεο 5λζήκεξεο

ελεκέξσζεο ηνπ Παξφρνπ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θπθιψκαηνο θαη κφλν γηα κία (1) θνξά.
ηελ πεξίπησζε απηή αθνινπζείηαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηε
δηαθνξά φηη θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία ειέγρνπ ηεο άξζεο ππαηηηφηεηαο ζα
γίλεηαη θαη ε έθδνζε ΠΠΠ γηα ηελ παξάδνζε ηνπ θπθιψκαηνο.
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Δικόνα 2: Γιάγπαμμα Ροήρ διαδικαζίαρ Τπαιηιόηηηαρ Παπόσος

2.5.15.3.

ΥΡΔΧΖ

Οη αθπξψζεηο ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα γίλνληαη βάζεη ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ζα ρξεψλνληαη
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ εθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ ηερληθφ ηνπ ΟΣΔ (ζην Π.. ΟΣΔ) ε ρξέσζε ηεο
άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ, ν Πάξνρνο ζα ρξεψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε
ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο ην «ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο
ζπλεξγείνπ».
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζρεηηθή επηζήκαλζε απφ ηνλ ηερληθφ ηνπ
ΟΣΔ γηα άζθνπε κεηάβαζε ζπλεξγείνπ, ν Πάξνρνο ζα ρξεψλεηαη κε ην ελ ιφγσ ηέινο άζρεηα
κε ηε ρξέσζε, ή κε, ηνπ ηέινπο αθχξσζεο.
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2.5.15.4.

ΑΝΔΝΔΡΓΟ ΥΡΟΝΟ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ

Με ηελ δήισζε ηεο ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ απφ ηνλ ηερληθφ ηνπ ΟΣΔ ζην Π.. ΟΣΔ, ε
κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπ θπθιψκαηνο ζηακαηά («παγψλεη») ζε απηά θαη
μαλαξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία επηβεβαίσζεο ζην Π ΟΣΔ ηεο άξζεο ππαηηηφηεηαο.

2.5.15.5.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΠΗΣΟΛΖ / E-MAIL 1

Ζ αίηεζε ηεο Μηζζσκέλεο Γξακκήο Υνλδξηθήο κε θσδηθφ _______ βξίζθεηαη ζε
εθθξεκφηεηα.
Παξαθαινχκε εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηνπ παξφληνο γηα
ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθξεκφηεηαο θαη ηελ άξζε ηεο ππαηηηφηεηάο ζαο, πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξσζνχλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ηεο πξνο θαηαζθεπή Μηζζσκέλεο Γξακκήο
Υνλδξηθήο. Γηαθνξεηηθά, παξαθαινχκε εληφο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο φπσο
αθπξψζεηε ηελ αίηεζή ζαο.

2.5.15.6.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΠΗΣΟΛΖ / E-MAIL 2

Ζ αίηεζε ηεο Μηζζσκέλεο Γξακκήο Υνλδξηθήο κε θσδηθφ _______ βξίζθεηαη ζε
εθθξεκφηεηα.
Παξαθαινχκε εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηνπ παξφληνο γηα
ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθξεκφηεηαο θαη ηελ άξζε ηεο ππαηηηφηεηάο ζαο, πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξσζνχλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ηεο πξνο θαηαζθεπή Μηζζσκέλεο Γξακκήο
Υνλδξηθήο. Γηαθνξεηηθά, παξαθαινχκε εληφο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο φπσο
αθπξψζεηε ηελ αίηεζή ζαο.
Με ηελ παξέιεπζε ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε πξναλαθεξφκελε αίηεζε ζα
αθπξσζεί απηφκαηα απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ζα ρξεσζείηε κε ην αληίζηνηρν
εθάπαμ ηέινο αθχξσζεο αίηεζεο.
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2.6.

ΓΟΜΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ
Σα ηέιε ησλ ππεξεζηψλ Μηζζσκέλσλ γξακκψλ Υνλδξηθήο ρξεψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ
εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηνπ ΟΣΔ, φπσο απηφο δεκνζηεχεηαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ ηνπ ΟΣΔ (www.otewholesale.gr).
Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηειψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
ηηκνθαηάινγφ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
Γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο νη νπνίεο ηεινχλ ππφ θαζεζηψο
θνζηνζηξέθεηαο ιακβάλνληαη ππφςε νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ.

2.6.1.

ΒΑΗΚΑ ΣΔΛΖ
ΓΟΜΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΑΝΑΛΟΓΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ

2.6.1.1.

Δλδεηθηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ βαζηθψλ ηειψλ ησλ Αλαινγηθψλ Κπθισκάησλ αλά πνηφηεηα
δχλαληαη λα δηαθξίλνληαη ζε:


Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο Αλαινγηθνχ θπθιψκαηνο



Μεληαίν ζηαζεξφ ηέινο αλά άθξν Αλαινγηθνχ θπθιψκαηνο



Μεληαίν κεηαβιεηφ ηέινο Αλαινγηθνχ θπθιψκαηνο αλά km



Δθάπαμ ηέινο κεηαθνξάο άθξνπ Αλαινγηθνχ θπθιψκαηνο (αλά άθξν)

Ζ απφζηαζε ηνπ Αλαινγηθνχ θπθιψκαηνο ππνινγίδεηαη ζε ρηιηφκεηξα ζε επζεία γξακκή
κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ πνπ θαηαιήγνπλ ηα άθξα ηνπ θπθιψκαηνο.

ΓΟΜΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΣΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ

2.6.1.2.

Δλδεηθηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ βαζηθψλ ηειψλ ησλ Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ αλά
ρσξεηηθφηεηα δχλαληαη λα δηαθξίλνληαη ζε:


Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο ην νπνίν αθνξά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ άθξνπ Σεξκαηηθνχ
Σκήκαηνο.



ηαζεξφ κεληαίν κίζζσκα, πνπ αθνξά ηελ πξφζβαζε αλά ρσξεηηθφηεηα αλεμαξηήησο
απφζηαζεο.
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Μεηαβιεηφ κεληαίν κίζζσκα εμαξηψκελν απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ Οηθείνπ
Αζηηθνχ Κέληξνπ (Α/Κ) ζην νπνίν αλήθεη ην έλα άθξν θαη ηνπ Οηθείνπ Α/Κ ή ΚνΜΓ
ζην νπνίν αλήθεη ην δεχηεξν άθξν ηνπ Σεξκαηηθνχ ηκήκαηνο.. Ζ απφζηαζε ηνπ
Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο ππνινγίδεηαη ζε ρηιηφκεηξα ζε επζεία γξακκή.



Δθάπαμ ηέινο κεηαθνξάο άθξνπ Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο.



Δθάπαμ ηέινο αλαδξνκνιφγεζεο Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο ζε χλδεζε Μεηάδνζεο.

ΓΟΜΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΕΔΤΚΣΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ

2.6.1.3.

Δλδεηθηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ βαζηθψλ ηειψλ ησλ Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ αλά ρσξεηηθφηεηα
δχλαληαη λα δηαθξίλνληαη ζε:


Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο, ην νπνίν αθνξά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ άθξσλ ηνπ Εεπθηηθνχ
Σκήκαηνο.



ηαζεξφ κεληαίν κίζζσκα, πνπ αθνξά ηελ αηηνχκελε ρσξεηηθφηεηα.



Μεηαβιεηφ κεληαίν κίζζσκα εμαξηψκελν απφ ηελ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ζε επζεία
γξακκή κεηαμχ ησλ δπν ΚνΜΓ.



Δθάπαμ ηέινο αλαδξνκνιφγεζεο Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο ζε χλδεζε Μεηάδνζεο

Ζ απφζηαζε ηνπ Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο ππνινγίδεηαη ζε ρηιηφκεηξα ζε επζεία γξακκή
κεηαμχ ησλ ΚνΜΓ πνπ θαηαιήγεη ην Εεπθηηθφ Σκήκα.

2.6.1.4.

ΓΟΜΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ

Γνκή ηηκνθαηαιφγνπ ηεο Πιήξνπο Εεχμεο
Δλδεηθηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ βαζηθψλ ηειψλ ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Πιήξνπο
Εεχμεο αλά ρσξεηηθφηεηα δχλαληαη λα δηαθξίλνληαη ζε:
 Δθάπαμ ηέινο χλδεζεο Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο
 Μεληαίν ζηαζεξφ ηέινο χλδεζεο Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο
 Μεληαίν κεηαβιεηφ ηέινο χλδεζεο Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο
 Δθάπαμ ηέινο κεηαθνξάο ηνπ άθξνπ ηνπ Π Παξφρνπ ηεο Πιήξνπο Εεχμεο
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 Δθάπαμ ηέινο αλαδφκεζεο χλδεζεο Μεηάδνζεο
Ζ απφζηαζε ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο ππνινγίδεηαη ζε ρηιηφκεηξα ζε
επζεία γξακκή κεηαμχ ηνπ νηθείνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ .Π. ηνπ Παξφρνπ θαη ηνπ ΚνΜΓ
ή ηνπ Α/Κ πνπ ζπλδέεηαη ε χλδεζε Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο.

Γνκή ηηκνθαηαιφγνπ ηεο Ζκη−Εεχμεο
Δλδεηθηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ βαζηθψλ ηειψλ ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Ζκη-Εεχμεο αλά
ρσξεηηθφηεηα δχλαληαη λα δηαθξίλνληαη ζε:


Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο Μεηάδνζεο Ζκη-Εεχμεο



Μεληαίν ζηαζεξφ ηέινο χλδεζεο Μεηάδνζεο Ζκη-Εεχμεο

Γνκή ηηκνθαηαιφγνπ ηεο Μ Φ/
Δλδεηθηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ βαζηθψλ ηειψλ ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Φπζηθήο
πλεγθαηάζηαζεο αλά ρσξεηηθφηεηα δχλαληαη λα δηαθξίλνληαη ζε:


Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο



Μεληαίν ζηαζεξφ ηέινο χλδεζεο Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο

ΓΟΜΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΚΔ

2.6.1.5.

Δλδεηθηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ βαζηθψλ ηειψλ ηνπ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο
αλά ρσξεηηθφηεηα δχλαληαη λα δηαθξίλνληαη ζε:


Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο



Μεληαίν ζηαζεξφ ηέινο πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο



Μεληαίν κεηαβιεηφ ηέινο πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο



Δθάπαμ ηέινο κεηαθνξάο Άθξνπ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο

Ζ απφζηαζε ηνπ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο ππνινγίδεηαη ζε ρηιηφκεηξα ζε
επζεία γξακκή κεηαμχ ηνπ κεηαμχ ηνπ νηθείνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ .Π ηνπ Παξφρνπ θαη
ηνπ ΑΚ ηνπ ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο απφ φπνπ εθθηλεί ην ΚΔ.
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ΓΟΜΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΠ’ ΑΚΡΟ Δ ΑΚΡΟ

2.6.1.6.
(P-T-P)

Δλδεηθηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ βαζηθψλ ηειψλ ηνπ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο απφ άθξν ζε
άθξν (p-t-p) αλά ρσξεηηθφηεηα δχλαληαη λα δηαθξίλνληαη ζε:


Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο αζηηθνχ p-t-p



Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο ππεξαζηηθνχ p-t-p



Μεληαίν ζηαζεξφ ηέινο αλά άθξν αζηηθνχ p-t-p



Μεληαίν ζηαζεξφ ηέινο αλά άθξν ππεξαζηηθνχ p-t-p



Μεληαίν κεηαβιεηφ ηέινο αζηηθνχ p-t-p



Μεληαίν κεηαβιεηφ ηέινο ππεξαζηηθνχ p-t-p



Δθάπαμ ηέινο κεηαθνξάο άθξνπ ζπλδεδεκέλνπ θπθιψκαηνο p-t-p

Ζ απφζηαζε ηνπ αζηηθνχ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p)
ππνινγίδεηαη ζε ρηιηφκεηξα ζε επζεία γξακκή κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ζηα νπνία
θαηαιήγνπλ ηα άθξα ηνπ θπθιψκαηνο θαη έρνπλ ίδην ΥΑΚ.
Ζ απφζηαζε ηνπ ππεξαζηηθνχ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p)
ππνινγίδεηαη ζε ρηιηφκεηξα ζε επζεία γξακκή κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ κε
δηαθνξεηηθφ ΥΑΚ ζηα νπνία θαηαιήγνπλ ηα άθξα ηνπ θπθιψκαηνο.

ΓΟΜΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΜΔΣΑΣΡΟΠΧΝ

2.6.1.7.

Δλδεηθηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ βαζηθψλ ηειψλ κεηαηξνπψλ αλά ρσξεηηθφηεηα είλαη:


Δθάπαμ ηέινο κεηαηξνπήο απφ Σεξκαηηθφ-Εεπθηηθφ ζε Σεξκαηηθφ



Δθάπαμ ηέινο κεηαηξνπήο απφ Σεξκαηηθφ-Εεπθηηθφ ζε Εεπθηηθφ



Δθάπαμ ηέινο κεηαηξνπήο απφ p-t-p ζε Σεξκαηηθφ



Δθάπαμ ηέινο κεηαηξνπήο απφ p-t-p ζε Σεξκαηηθφ - Εεπθηηθφ



Δθάπαμ ηέινο κεηαηξνπήο απφ p-t-p ζε Εεπθηηθφ

70

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΟΤ ΟΣΔ

ΓΟΜΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ-ΕΔΤΚΣΗΚΟΤ ΗΓΗΑ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ

2.6.1.8.

Δλδεηθηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ βαζηθψλ ηειψλ κεηαηξνπψλ αλά ρσξεηηθφηεηα είλαη:


Δθάπαμ ηέινο ζχλδεζεο Σεξκαηηθνχ-Εεπθηηθνχ ίδηαο ρσξεηηθφηεηαο



Δθάπαμ ηέινο αλαβάζκηζεο Σεξκαηηθνχ-Εεπθηηθνχ ίδηαο ρσξεηηθφηεηαο

Όζνλ αθνξά ηα ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά κεληαία κηζζψκαηα, ηζρχνπλ ηα αληίζηνηρα ησλ
Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ.

2.6.2.

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΑ ΣΔΛΖ
Όζνλ αθνξά ηα δεπηεξεχνληα ηέιε γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ
παξνχζα ελφηεηα δηαθξίλνληαη ζε:


Δθάπαμ Σέιε Αλαβάζκηζεο ηαρχηεηαο



Δθάπαμ Σέινο Αθχξσζεο Αίηεζεο



Δθάπαμ Σέινο Αλαδφκεζεο Μ



Δθάπαμ Σέινο Άζθνπεο κεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο



Δθάπαμ Σέινο Άζθνπεο κεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα παξάδνζε ππεξεζίαο



Σέινο Δζσηεξηθήο Μεηαθνξάο ζην ίδην θηίξην ή ζην ίδην νηθφπεδν αλά άθξν.



Σέινο Οκαδνπνίεζεο Τθηζηάκελσλ θπθισκάησλ (κφλν γηα Σεξκαηηθά &Point-toPoint)

2.7.

ΒΑΗΚΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (BASIC SLA)

2.7.1.

ΟΡΗΜΟΗ
Οη, ιέμεηο ή θξάζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ θεθάιαην έρνπλ ηελ έλλνηα ε
νπνία ηνπο απνδίδεηαη παξαθάησ:
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 Υξφλνο παξάδνζεο ππεξεζίαο: Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ
επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ζην Π.. ηνπ ΟΣΔ, κέρξη ηελ
εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ Πάξνρν.
 Αλελεξγφο ρξφλνο παξάδνζεο (parked time): Δίλαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο
θαζπζηέξεζεο, ν νπνίνο απνδεδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ΟΣΔ
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.7.4 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.
 Καζαξφο ρξφλνο παξάδνζεο: Ο Υξφλνο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο ζηνλ νπνίν δελ
πεξηιακβάλεηαη ν αλελεξγφο ρξφλνο.
 Βιάβε: Ζ αδπλακία ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ ΟΣΔ λα εθηειέζεη ηελ απαηηνχκελε
ιεηηνπξγία, ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 2.8, θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηηο
δηαιείπνπζεο ή ζπλερείο δηαθνπέο ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
ITU / ETSI.
 Υξφλνο άξζεο βιάβεο (Gross Time to Repair): Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί
απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο κε Fax ή κέζσ Π ΟΣΔ, κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή
ηεο, φπσο απνηππψλεηαη ζην Γειηίν Βιάβεο θαη ζην Π−ΟΣΔ.
 Αλελεξγφο ρξφλνο βιάβεο (Stop Clock Time): Σν ζσξεπηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
νθείιεηαη ζε ιφγνπο θαζπζηέξεζεο άξζεο ηεο βιάβεο «κε ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ»,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.7.7 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.
 Καζαξφο ρξφλνο άξζεο βιάβεο (Net Time to Repair): Ο ρξφλνο άξζεο βιάβεο ζηνλ
νπνίν δελ πεξηιακβάλεηαη ν αλελεξγφο ρξφλνο βιάβεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
2.7.7 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.

2.7.2.

ΓΔΝΗΚΑ
Ζ Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ παξνρήο πλδέζεσλ Μεηάδνζεο, Σεξκαηηθνχ
Σκήκαηνο, Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο, Αλαινγηθνχ θπθιψκαηνο, πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο
Δπέθηαζεο, πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο απ’ άθξν ζε άθξν (point-to-point) θαη ππεξεζηψλ
πλεγθαηάζηαζεο ζηα πιαίζηα παξνρήο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ρνλδξηθήο Αλαινγηθήο θαη
(PDH/SDH) Σερλνινγίαο, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο θαη ε παξνρή ηεο πξνυπνζέηεη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
Ζ παξνχζα Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ κεηαμχ ΟΣΔ θαη Παξφρνπ, πεξηγξάθεη
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ, ν ΟΣΔ δεζκεχεηαη λα παξέρεη
ππεξεζίεο πλδέζεσλ Μεηάδνζεο, Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο, Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο θαη
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ππεξεζηψλ πλεγθαηάζηαζεο ζηα πιαίζηα παξνρήο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ρνλδξηθήο
Αλαινγηθήο θαη (PDH/SDH) Σερλνινγίαο ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά φξηα θαη λα
απνθαζηζηά επίζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά φξηα ηηο βιάβεο πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ
ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.
Οη ρξφλνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία, αθνξνχλ εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο ρξφλνπο κε παξνρήο
ηεο ππεξεζίαο πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ ζχκθσλα
κε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 2.8 ηνπ παξφληνο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα έρεη ελεκεξσζεί
εκπξφζεζκα ν Πάξνρνο απφ ηνλ ΟΣΔ. Οη Μηζζσκέλεο Γξακκέο ρνλδξηθήο νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή δεχμεσλ δηαζχλδεζεο ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
ΟΣΔ ζηηο ρνλδξηθέο αγνξέο δηαζχλδεζεο εμαηξνχληαη απφ ηελ παξνχζα Βαζηθή πκθσλία
Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ θαη παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ εθάζηνηε
ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο Γηαζχλδεζεο ηνπ ΟΣΔ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ
δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ρνλδξηθήο ηα
νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο Γηαζχλδεζεο ηνπ
ΟΣΔ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά.

2.7.3.

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
Ο Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη πξνβιέςεηο ζηα πιαίζηα ηεο Βαζηθήο πκθσλίαο
Δπηπέδνπ (Basic SLA) φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ θεθάιαην γηα ηηο ππεξεζίεο,
Αλαινγηθψλ Κπθισκάησλ, πλδέζεσλ Μεηάδνζεο (Πιήξεο Εεχμε, Ζκη-Εεχμε θαη Φπζηθή
πλεγθαηάζηαζε), Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ, πλδεδεκέλνπ θπθιψκαηνο
επέθηαζεο, πλδεδεκέλνπ θπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p) θαη ππεξεζηψλ
πλεγθαηάζηαζεο.
Σα ζηνηρεία ησλ πξνβιέςεσλ πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ Πάξνρν αθνξνχλ ηνλ
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ λέσλ ζπλδέζεσλ, αλαβαζκίζεσλ θαη κεηαθνξψλ αλά ππεξεζία θαη
ρσξεηηθφηεηα πνπ πξφθεηηαη λα παξαγγειζνχλ ζε θάζε Αζηηθφ Κέληξν θαη ΚνΜΓ.
Οη θαηεγνξίεο ησλ πξνβιέςεσλ είλαη νη αθφινπζεο:


Αλαινγηθά θπθιψκαηα αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα Μ1020/25 ή Μ1040.



Σεξκαηηθά Σκήκαηα αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα, απφ 64 Kbps κέρξη 1920 Kbps, 2
Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps.



Εεπθηηθά Σκήκαηα αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα, απφ 64 Kbps κέρξη 1920 Kbps, 2
Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps.
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χλδεζε Μεηάδνζεο (Πιήξεο Εεχμεο θαη Φ/) αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα: 2 Mbps,
34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps.



χλδεζε Μεηάδνζεο Ζκη-Εεχμε 155 Mbps.



πλδεδεκέλν Κχθισκα Δπέθηαζεο αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα : 34 Mbps, 45 Mbps,
155 Mbps.



πλδεδεκέλν Κχθισκα απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p) αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα : απφ
64 Kbps κέρξη 1920 Kbps, 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps.

Δπηπιένλ, ν Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη θαη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο αλαθνξηθά κε ηηο
ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο ηηο νπνίεο επηζπκεί λα ιακβάλεη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηα πιαίζηα
παξνρήο ππεξεζηψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ρνλδξηθήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
εθάζηνηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΟΣΔ γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ
Σνπηθφ Βξφρν θαη ηηο ζρεηηθέο Τπεξεζίεο.
Σα ζηνηρεία (πιελ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο πλεγθαηάζηαζεο) ζα
ππνβάιινληαη δπν θνξέο ην έηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ Γεθεκβξίνπ θαη Ηνπλίνπ θαη
ζα αθνξνχλ πξνβιέςεηο γηα ην κεζεπφκελν εμάκελν. Γειαδή, ην Γεθέκβξην ν Πάξνρνο ζα
θαηαζέηεη πξνβιέςεηο γηα ην ΄Β εμάκελν (Ηνχιηνο – Γεθέκβξηνο) ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη
ηνλ Ηνχλην ζα θαηαζέηεη πξνβιέςεηο γηα ην Ά εμάκελν (Ηαλνπάξην – Ηνχληνο) ηνπ επφκελνπ
έηνπο.
Οη αηηήζεηο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Παξφρνπ πέξαλ ηνπ +10%, δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα ζπκθσλία θαη ζα ηθαλνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ δηάζηεκα.
ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε έλα εμάκελν αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ
κηθξφηεξν ηνπ 80% ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ, ηφηε ν ΟΣΔ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ Παξφρνπ γηα ην επφκελν εμάκελν ζε αξηζκφ ίζν ησλ πξαγκαηηθψλ
παξαγγειηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ απμεκέλνπ θαηά 20%, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
αξηζκφο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ πξνβιέςεσλ είλαη κηθξφηεξνο ησλ πξνβιέςεσλ πνπ είρε
θάλεη ν Πάξνρνο. εκεηψλεηαη φηη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ελφο Παξφρνπ γηα ζπλαθείο
επθνιίεο (πρ. πλεγθαηάζηαζε) ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηνπ
Παξφρνπ γηα παξνρή Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ
Σκεκάησλ Φεθηαθήο (PDH/SDH) Σερλνινγίαο.
Δάλ ν Πάξνρνο δελ ππνβάιιεη πξνβιέςεηο κέζα ζηηο σο άλσ θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο,
ηφηε νη αηηήζεηο ηνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ
θαη ζα ηθαλνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνλ ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν.
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ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΣΟ Π.. WLL

2.7.3.1.

Οη πξνβιέςεηο ππνβάιινληαη δπν θνξέο ην έηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ Γεθεκβξίνπ
(απζηεξά 1-31) θαη Ηνπλίνπ (απζηεξά 1-30) θαη αθνξνχλ πξνβιέςεηο γηα ην κεζεπφκελν
εμάκελν. Γειαδή ην Γεθέκβξην ν Πάξνρνο ζα θαηαζέηεη πξνβιέςεηο γηα ην Β εμάκελν
(Ηνχιηνο-Γεθέκβξηνο) ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη ηνλ Ηνχλην ζα θαηαζέηεη πξνβιέςεηο γηα ην Α
εμάκελν (Ηαλνπάξηνο-Ηνχληνο) ηνπ επφκελνπ έηνπο.
Καηά ην δηάζηεκα ππνβνιήο πξνβιέςεσλ ν Πάξνρνο κπνξεί λα δεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ
ηξέρνληνο εμακήλνπ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην ζχζηεκα θαη είλαη αθφκε δηαζέζηκεο γηα
επεμεξγαζία. O Πάξνρνο κπνξεί αθφκε λα θάλεη λέα εηζαγσγή πξφβιεςεο, δηφξζσζε ηνπ
πιήζνπο ή δηφξζσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ή δηαγξαθή κηαο θαηαηεζεηκέλεο πξφβιεςεο.
Οη κήλεο θαηά ηνπο νπνίνπο είλαη δηαζέζηκε γηα επεμεξγαζία κηα πξφβιεςε ζεσξνχληαη φηη
είλαη απζηεξά νη κήλεο Γεθέκβξηνο απφ 1 έσο 31 (απφ 1 Γεθεκβξίνπ θαη ψξα 00:00 – 31
Γεθεκβξίνπ θαη ψξα 23:59) θαη Ηνχληνο απφ 1 έσο 30 (απφ 1 Ηνπλίνπ θαη ψξα 00:00 – 30
Ηνπλίνπ θαη ψξα 23:59) θαη απνθιεηζηηθά γηα ηα εμάκελα ηα νπνία αθνξνχλ νη
ζπγθεθξηκέλνη κήλεο θαη έηνο.
Γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πξνβιέςεσλ γίλεηαη επηινγή ηεο ππεξεζίαο κέζσ ελφο απφ ηηο
αθφινπζεο επηινγέο:

2.7.4.



Αλαινγηθψλ Κπθισκάησλ



Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ



Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ



πλδέζεσλ Μεηάδνζεο Πιήξεο Εεχμεο



πλδέζεσλ Μεηάδνζεο Ζκη-Εεχμεο



πλδέζεσλ Μεηάδνζεο Φ/



πλδεδεκέλσλ Κπθισκάησλ Δπέθηαζεο

ΛΟΓΟΗ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΖ «ΜΖ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΟΣΔ»
ην ζπλνιηθφ ρξφλν ηνπ πκθσλεκέλνπ Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ παξάδνζεο ΜΓΥ
Αλαινγηθήο θαη PDH/SDH Σερλνινγίαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνζθνξά δελ
πξνζκεηξείηαη ην άζξνηζκα ηνπ ρξφλνπ ησλ ζπκβάλησλ ηα νπνία δελ νθείινληαη ζε
ππαηηηφηεηα ΟΣΔ.
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Χο ζπκβάληα ηα νπνία ζπληζηνχλ, ιφγν θαζπζηέξεζεο «κε ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ», γηα ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, νξίδνληαη, ηα παξαθάησ:

2.7.5.



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ηξίην ζε ππφγεην ή ελαέξην θαιψδην ηνπ ΟΣΔ.



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε εθηφο δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, αιιά επεξεάδεη ηελ παξνρή ηεο
ζρεηηθήο ππεξεζίαο.



Με έγθαηξε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Πειάηε Παξφρνπ, ε
νπνία απνδεδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ.



Αλσηέξα βία ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 5.1 γηα ηνπο φξνπο
χκβαζεο.



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ηξίηνπο ζε θαισδηψζεηο ησλ ρψξσλ ζπλεγθαηάζηαζεο.



Καζπζηέξεζε ιφγσ αδεηνδφηεζεο απφ Γήκνπο, Ννκαξρίεο ή ινηπέο Γεκφζηεο
Τπεξεζίεο, κε αξκνδηφηεηαο ΟΣΔ.

ΥΡΟΝΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Ο ΟΣΔ εγγπάηαη ηνπο αθφινπζνπο Καζαξνχο Υξφλνπο Παξάδνζεο Τπεξεζηψλ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν Πάξνρνο έρεη απνδερζεί ηνπο φξνπο πεξί Πξνβιέςεσλ.
ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ αηηήζεσλ, σο εγγπεκέλνο ρξφλνο παξάδνζεο λνείηαη ν
κεγαιχηεξνο απφ ηνπο εγγπεκέλνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ησλ αηηνχκελσλ ππεξεζηψλ πνπ
ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αηηήκαηνο.

2.7.5.1.

ΥΡΟΝΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΑΝΑΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΠ’
ΑΚΡΟ Δ ΑΚΡΟ

Οη εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αλά πνηφηεηα Αλαινγηθνχ πλδεδεκέλνπ
θπθιψκαηνο νξίδνληαη σο εμήο:

Ποιόηηηα Αναλογικού Κςκλώμαηορ

Δγγςημένορ Καθαπόρ
Υπόνορ Παπάδοζηρ

Αλαινγηθή, εχξνπο δψλεο θσλήο
ζπλήζνπο πνηφηεηαο (Μ 1040)

34 εκέξεο
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Αλαινγηθή, εχξνπο δψλεο θσλήο
εηδηθήο πνηφηεηαο (Μ 1020/25)

34 εκέξεο

Πίνακαρ 11

Οη παξαπάλσ εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο ηζρχνπλ θαη γηα ηα αηηήκαηα
κεηαθνξάο άθξνπ Αλαινγηθψλ Κπθισκάησλ.
Οη παξαπάλσ εγγπεκέλνη θαζαξνί ρξφλνη παξάδνζεο ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε φηη ν ΟΣΔ
δχλαηαη λα απαληήζεη αξλεηηθά ζηελ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο αηηεκάησλ πλδεδεκέλσλ
Αλαινγηθψλ Κπθισκάησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε αθξαίνπ
δηθηχνπ γηα ηε ζχλδεζε θάπνηνπ άθξνπ κε ην Αζηηθφ Κέληξν ηνπ ΟΣΔ.

ΥΡΟΝΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

2.7.5.2.

Οη εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αλά ρσξεηηθφηεηα Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο
νξίδνληαη σο εμήο:

Υωπηηικόηηηα Σεπμαηικού
Σμήμαηορ
64 Kbps

Δγγςημένορ Καθαπόρ
Υπόνορ Παπάδοζηρ
34 εκέξεο

128 Kbps

38 εκέξεο

256 Kbps

38 εκέξεο

384 Kbps

38 εκέξεο

512 Kbps

38 εκέξεο

1024 Kbps

38 εκέξεο

1920 Kbps

40 εκέξεο

2 Mbps

40 εκέξεο

34 Mbps

70 εκέξεο

45 Mbps

70 εκέξεο

155 Mbps

70 εκέξεο

Πίνακαρ 12

Οη παξαπάλσ εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αθνξνχλ θαη αηηήκαηα κεηαθνξάο
άθξνπ. Οη αλσηέξσ ρξφλνη ηζρχνπλ θαη γηα ηηο αηηήζεηο αλαβάζκηζεο Σεξκαηηθνχ
Σκήκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηεο αηηνχκελεο
αλαβαζκηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο.
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ηηο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ γηα αλαβάζκηζε Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο φπνπ πθίζηαηαη ε
απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηεο αηηνχκελεο αλαβαζκηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο νη
αλσηέξσ ρξφλνη κεηψλνληαη θαηά ην ήκηζπ.

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΕΔΤΚΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

2.7.5.3.

Οη εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αλά ρσξεηηθφηεηα Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο
ςεθηαθήο ηερλνινγίαο νξίδνληαη σο εμήο:

Υωπηηικόηηηα Εεςκηικού
Σμήμαηορ
64 Kbps

Δγγςημένορ Καθαπόρ
Υπόνορ Παπάδοζηρ
34 εκέξεο

128 Kbps

38 εκέξεο

256 Kbps

38 εκέξεο

384 Kbps

38 εκέξεο

512 Kbps

38 εκέξεο

1024 Kbps

38 εκέξεο

1920 Kbps

40 εκέξεο

2 Mbps

40 εκέξεο

34 Mbps

70 εκέξεο

45 Mbps

70 εκέξεο

155 Mbps

70 εκέξεο

Πίνακαρ 13

Οη παξαπάλσ εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αθνξνχλ θαη αηηήκαηα
αλαβάζκηζεο Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη ππνδνκή γηα ηελ
παξνρή ηεο αηηνχκελεο αλαβαζκηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο. ηηο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ γηα
αλαβάζκηζε Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο φπνπ πθίζηαηαη ε απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηελ παξνρή
ηεο αηηνχκελεο αλαβαζκηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο νη αλσηέξσ ρξφλνη κεηψλνληαη θαηά ην
ήκηζπ.

2.7.5.4.

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΤ ΕΔΤΞΖ

Οη εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αλά ρσξεηηθφηεηα χλδεζεο Μεηάδνζεο
Πιήξνπο Εεχμεο νξίδνληαη σο εμήο:

Υωπηηικόηηηαρ ύνδεζηρ
Μεηάδοζηρ Πλήποςρ Εεύξηρ

Δγγςημένορ Καθαπόρ
Υπόνορ Παπάδοζηρ
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2 Mbps

40 εκέξεο

34 Mbps

70 εκέξεο

45 Mbps

70 εκέξεο

155 Mbps

70 εκέξεο

Πίνακαρ 14

Οη παξαπάλσ εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αθνξνχλ θαη αηηήκαηα κεηαθνξάο
άθξνπ. Οη αλσηέξσ ρξφλνη ηζρχνπλ θαη γηα ηηο αηηήζεηο αλαβάζκηζεο χλδεζεο Μεηάδνζεο
Πιήξνπο Εεχμεο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηεο
αηηνχκελεο αλαβαζκηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο.
ηηο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ γηα αλαβάζκηζε χλδεζεο Μεηάδνζεο Πιήξνπο Εεχμεο φπνπ
πθίζηαηαη ε απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηεο αηηνχκελεο αλαβαζκηζκέλεο
ρσξεηηθφηεηαο νη αλσηέξσ ρξφλνη κεηψλνληαη θαηά ην ήκηζπ.

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔΣΑΓΟΖ ΖΜΗ− ΕΔΤΞΖ

2.7.5.5.

Ο ζπλνιηθφο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο Ζκη-Εεχμεο, δειαδή
ην αθξηβέο ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκεξνκελία
θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ πινπνίεζε ηεο θπζηθήο ζχλδεζεο θαη ηελ παξάδνζή ηεο
ππεξεζίαο Ζκη-Εεχμεοζε ΚνΜΓ ή Α/Κ, είλαη:

Υωπηηικόηηηαρ ύνδεζηρ
Μεηάδοζηρ Ζμι-Εεύξηρ

Δγγςημένορ Καθαπόρ
Υπόνορ Παπάδοζηρ

155 Mbps

40 εξγάζηκεο εκέξεο (φηαλ
ζην ρψξν πιεζίνλ ηνπ
ΚνΜΓ ή ηνπ Α/Κ
πθίζηαηαη ΦΤΠ)
60 εξγάζηκεο εκέξεο (φηαλ
ζην ρψξν πιεζίνλ ηνπ
ΚνΜΓ ή ηνπ Α/Κ δελ
πθίζηαηαη ΦΤΠ θαη
απαηηείηαη ε θαηαζθεπή
ηνπ)

155 Mbps

Πίνακαρ 15
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ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔΣΑΓΟΖ Φ

2.7.5.6.

Οη εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αλά ρσξεηηθφηεηα χλδεζεο Μεηάδνζεο
Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο (Φ..) νξίδνληαη σο εμήο:

Υωπηηικόηηηαρ ύνδεζηρ
Μεηάδοζηρ Φ..

Δγγςημένορ Καθαπόρ
Υπόνορ Παπάδοζηρ

2 Mbps

40 εκέξεο

34 Mbps

70 εκέξεο

45 Mbps

70 εκέξεο

155 Mbps

70 εκέξεο

Πίνακαρ 16

Οη αλσηέξσ ρξφλνη ηζρχνπλ θαη γηα ηηο αηηήζεηο αλαβάζκηζεο χλδεζεο Μεηάδνζεο
Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο (Φ..) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη ππνδνκή γηα ηελ
παξνρή ηεο αηηνχκελεο αλαβαζκηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο.
ηηο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ γηα αλαβάζκηζε χλδεζεο Μεηάδνζεο Φπζηθήο
πλεγθαηάζηαζεο (Φ..) φπνπ πθίζηαηαη ε απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηεο
αηηνχκελεο αλαβαζκηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο νη αλσηέξσ ρξφλνη κεηψλνληαη θαηά ην ήκηζπ.

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΝΓΔΖ ΚΔ

2.7.5.7.

Οη εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αλά ρσξεηηθφηεηα πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο
Δπέθηαζεο νξίδνληαη σο εμήο:

Υωπηηικόηηηα ςνδεδεμένος
Κςκλώμαηορ Δπέκηαζηρ

Δγγςημένορ Καθαπόρ
Υπόνορ Παπάδοζηρ

34 Mbps

70 εκέξεο

45 Mbps

70 εκέξεο

155 Mbps

70 εκέξεο

Πίνακαρ 17

Οη παξαπάλσ εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αθνξνχλ θαη αηηήκαηα κεηαθνξάο
άθξνπ ηνπ .Π. ηνπ Παξφρνπ. Οη αλσηέξσ ρξφλνη ηζρχνπλ θαη γηα ηηο αηηήζεηο
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αλαβάζκηζεο πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη
ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηεο αηηνχκελεο αλαβαζκηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο.
ηηο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ γηα αλαβάζκηζε πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο φπνπ
πθίζηαηαη ε απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηεο αηηνχκελεο αλαβαζκηζκέλεο
ρσξεηηθφηεηαο νη αλσηέξσ ρξφλνη κεηψλνληαη θαηά ην ήκηζπ.

ΥΡΟΝΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΚΡΟ Δ ΑΚΡΟ (P-

2.7.5.8.
T-P)

Υξφλνη Παξάδνζεο Αζηηθνχ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο (p-t-p)
Οη εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αλά ρσξεηηθφηεηα αζηηθνχ πλδεδεκέλνπ
Κπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p) νξίδνληαη σο εμήο:
Υωπηηικόηηηα αζηικού p-t-p
Κςκλώμαηορ από άκπο ζε άκπο (p-tp)
64 Kbps

Δγγςημένορ Καθαπόρ
Υπόνορ Παπάδοζηρ

128 Kbps

38 εκέξεο

256 Kbps

38 εκέξεο

384 Kbps

38 εκέξεο

512 Kbps

38 εκέξεο

1024 Kbps

38 εκέξεο

1920 Kbps

40 εκέξεο

2 Mbps

40 εκέξεο

34 Mbps

70 εκέξεο

45 Mbps

70 εκέξεο

155 Mbps

70 εκέξεο

34 εκέξεο

Πίνακαρ 18

Οη παξαπάλσ εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αθνξνχλ θαη αηηήκαηα κεηαθνξάο
άθξνπ ηνπ αζηηθνχ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο (p-t-p). Οη αλσηέξσ ρξφλνη ηζρχνπλ θαη γηα
ηηο αηηήζεηο αλαβάζκηζεο αζηηθνχ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο (p-t-p) ζηηο πεξηπηψζεηο
φπνπ δελ ππάξρεη ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηεο αηηνχκελεο αλαβαζκηζκέλεο
ρσξεηηθφηεηαο.
ηηο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ γηα αλαβάζκηζε Αζηηθνχ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο φπνπ
πθίζηαηαη ε απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηεο αηηνχκελεο αλαβαζκηζκέλεο
ρσξεηηθφηεηαο νη αλσηέξσ ρξφλνη κεηψλνληαη θαηά ην ήκηζπ.
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Υξφλνη Παξάδνζεο Τπεξαζηηθνχ πλδεδεκέλνπ θπθιψκαηνο (p-t-p)
Οη εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αλά ρσξεηηθφηεηα ππεξαζηηθνχ πλδεδεκέλνπ
Κπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p) νξίδνληαη σο εμήο:

Υωπηηικόηηηα ςπεπαζηικού p-t-p
64 Kbps

Δγγςημένορ Καθαπόρ
Υπόνορ Παπάδοζηρ
34 εκέξεο

128 Kbps

38 εκέξεο

256 Kbps

38 εκέξεο

384 Kbps

38 εκέξεο

512 Kbps

38 εκέξεο

1024 Kbps

38 εκέξεο

1920 Kbps

40 εκέξεο

2 Mbps

40 εκέξεο

34 Mbps

70 εκέξεο

45 Mbps

70 εκέξεο

155 Mbps

70 εκέξεο

Πίνακαρ 19

Οη παξαπάλσ εγγπεκέλνη Καζαξνί Υξφλνη Παξάδνζεο αθνξνχλ θαη αηηήκαηα κεηαθνξάο
άθξνπ ηνπ ππεξαζηηθνχ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο (p-t-p). Οη αλσηέξσ ρξφλνη ηζρχνπλ
θαη γηα ηηο αηηήζεηο αλαβάζκηζεο ππεξαζηηθνχ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο (p-t-p) ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηεο αηηνχκελεο αλαβαζκηζκέλεο
ρσξεηηθφηεηαο.
ηηο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ γηα αλαβάζκηζε ππεξαζηηθνχ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο p-t-p
φπνπ πθίζηαηαη ε απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηεο αηηνχκελεο αλαβαζκηζκέλεο
ρσξεηηθφηεηαο νη αλσηέξσ ρξφλνη κεηψλνληαη θαηά ην ήκηζπ.

2.7.6.
2.7.6.1.

ΡΖΣΡΔ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΖ ΝΔΧΝ ΤΝΓΔΔΧΝ
ΡΖΣΡΔ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΖ ΑΝΑΛΟΓΗΚΟΤ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ

ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ ππεξβεί ηνλ Καζαξφ ρξφλν παξάδνζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
λέσλ ζπλδέζεσλ, κεηαθνξάο άθξνπ) ηνπ Αλαινγηθνχ Κπθιψκαηνο φπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.1, θαηαπίπηεη κεηά απφ αίηεκα Παξφρνπ ζε βάξνο ηνπ
ΟΣΔ θαη ππέξ ηνπ Παξφρνπ ξήηξα, ε νπνία ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
82

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΟΤ ΟΣΔ

Δπγάζιμερ Ζμέπερ ςπέπβαζηρ ηος
εγγςημένος Καθαπού Υπόνος
Παπάδοζηρ Αναλογικού

Ρήηπα

1 – 15

Σν 2% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα
θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

16 – 25

Σν 4% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα
θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

26 και άνω

Σν 8% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα
θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

Πίνακαρ 20

Απφ ηελ θαηαβνιή ξεηξψλ εμαηξείηαη ην 5% ησλ πεξηπηψζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία
ρσξεηηθφηεηαο κε ηνλ κεγαιχηεξν ρξφλν παξάδνζεο.

ΡΖΣΡΔ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΕΔΤΚΣΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ

2.7.6.2.

ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ ππεξβεί ηνλ Καζαξφ ρξφλν παξάδνζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
λέσλ ζπλδέζεσλ, κεηαθνξάο άθξνπ θαη αλαβαζκίζεσλ) ησλ ππεξεζηψλ Σεξκαηηθνχ
Σκήκαηνο, Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο, θαηαπίπηεη κεηά απφ αίηεκα Παξφρνπ ζε βάξνο ηνπ ΟΣΔ
θαη ππέξ ηνπ Παξφρνπ ξήηξα, ε νπνία ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

Δπγάζιμερ Ζμέπερ ςπέπβαζηρ ηος εγγςημένος Καθαπού

Ρήηπα

Υπόνος Παπάδοζηρ Σεπμαηικών και Εεςκηικών
Σμημάηων
1 – 15

Σν 2% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε
εκέξα θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

16 – 25

Σν 4% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε
εκέξα θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

26 και άνω

Σν 8% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε
εκέξα θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

Πίνακαρ 21

Απφ ηελ θαηαβνιή ξεηξψλ εμαηξείηαη ην 5% ησλ πεξηπηψζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία
ρσξεηηθφηεηαο κε ηνλ κεγαιχηεξν ρξφλν παξάδνζεο.
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ΡΖΣΡΔ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ

2.7.6.3.

ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ ππεξβεί ηνλ Καζαξφ ρξφλν παξάδνζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
λέσλ ζπλδέζεσλ, κεηαθνξάο άθξνπ θαη αλαβαζκίζεσλ) ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο
πλδέζεσλ Μεηάδνζεο (Πιήξεηο Εεχμεηο,
Ζκη−δεχμεηο,θαη Φ/) φπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.7.5, θαηαπίπηεη κεηά απφ αίηεκα Παξφρνπ ζε βάξνο ηνπ
ΟΣΔ θαη ππέξ ηνπ Παξφρνπ, ξήηξα, ε νπνία ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

Δπγάζιμερ Ζμέπερ ςπέπβαζηρ ηος εγγςημένος

Ρήηπα

Καθαπού Υπόνος Παπάδοζηρ ςνδέζεων Μεηάδοζηρ

1 – 15

Σν 2% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε
εκέξα θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

16 – 25

Σν 4% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε
εκέξα θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

26 θαη άλσ

Σν 8% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε
εκέξα θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

Πίνακαρ 22

Απφ ηελ θαηαβνιή ξεηξψλ απφ θάζε θαηεγνξία εμαηξείηαη ην 5% ησλ πεξηπηψζεσλ γηα
θάζε θαηεγνξία ρσξεηηθφηεηαο κε ηνλ κεγαιχηεξν ρξφλν παξάδνζεο.

2.7.6.4.

ΡΖΣΡΔ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΔΠΔΚΣΑΖ

ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ ππεξβεί ηνλ Καζαξφ ρξφλν παξάδνζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
λέσλ ζπλδέζεσλ, κεηαθνξάο άθξνπ) ηνπ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο,
θαηαπίπηεη κεηά απφ αίηεκα Παξφρνπ ζε βάξνο ηνπ ΟΣΔ θαη ππέξ ηνπ Παξφρνπ ξήηξα, ε
νπνία ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
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Δπγάζιμερ Ζμέπερ ςπέπβαζηρ ηος εγγςημένος

Ρήηπα

Καθαπού Υπόνος Παπάδοζηρ .Κ.Δ.

1 – 15

Σν 2% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε
εκέξα θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

16 – 25

Σν 4% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε
εκέξα θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

26 θαη άλσ

Σν 8% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε
εκέξα θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

Πίνακαρ 23

Απφ ηελ θαηαβνιή ξεηξψλ εμαηξείηαη ην 5% ησλ πεξηπηψζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία
ρσξεηηθφηεηαο κε ηνλ κεγαιχηεξν ρξφλν παξάδνζεο.

2.7.6.5.

ΡΖΣΡΔ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΚΡΟ Δ
ΑΚΡΟ (P-T-P)

ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ ππεξβεί ηνλ Καζαξφ ρξφλν παξάδνζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
λέσλ ζπλδέζεσλ, κεηαθνξάο άθξνπ) ηνπ πλδεδεκέλνπ Κπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν (pt-p), θαηαπίπηεη κεηά απφ αίηεκα Παξφρνπ ζε βάξνο ηνπ ΟΣΔ θαη ππέξ ηνπ Παξφρνπ
ξήηξα, ε νπνία ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

Δπγάζιμερ Ζμέπερ ςπέπβαζηρ ηος εγγςημένος

Ρήηπα

Καθαπού Υπόνος Παπάδοζηρ p-t-p

1 – 15

Σν 2% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα
θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

16 – 25

Σν 4% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα
θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ
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26 και άνω

Σν 8% ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα
θαζπζηέξεζεο ζην δηάζηεκα απηφ

Πίνακαρ 24

Απφ ηελ θαηαβνιή ξεηξψλ εμαηξείηαη ην 5% ησλ πεξηπηψζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία
ρσξεηηθφηεηαο κε ηνλ κεγαιχηεξν ρξφλν παξάδνζεο.

ΡΖΣΡΔ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ

2.7.6.6.

Οη παξαδφζεηο ησλ ρψξσλ ζπλεγθαηάζηαζεο (λέσλ ή επεθηάζεσλ πθηζηακέλσλ) θαζψο θαη
ησλ ζρεηηθψλ επθνιηψλ ζηνπο αηηεζέληεο Παξφρνπο, ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΟΣΔ γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ
Σνπηθφ Βξφρν θαη ηηο ζρεηηθέο Τπεξεζίεο.
Οη νθεηιφκελεο ξήηξεο απφ ηελ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ππεξεζηψλ
πλεγθαηάζηαζεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΟΣΔ γηα
ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ηηο ζρεηηθέο Τπεξεζίεο.

2.7.7.

ΒΛΑΒΔ
Ζ αλαγγειία βιάβεο ππνβάιιεηαη κέζσ Π ΟΣΔ. Έσο φηνπ πινπνηεζεί ην Π ΟΣΔ νη
αλαγγειίεο βιαβψλ ζα ππνβάιινληαη κε Fax θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν απφ ηνλ
Πάξνρν ζην Σκήκα Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο Παξφρσλ (Σ.Τ.Λ.Π) ηνπ ΟΣΔ κε ηε
ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ εληχπσλ. Ζ αλαγγειία ζα γίλεηαη θαζ’ φιν ην
24σξν θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηνπ έηνπο (24 Υ 7 Υ 365). Οη αλαγγειίεο πνπ
ππνβάιινληαη ζε κε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα ζεσξείηαη φηη ππνβιήζεθαλ θαηά ηελ έλαξμε
ηνπ εξγαζίκνπ σξαξίνπ ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο. Οη κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο
πξνζκεηξνχληαη ζηνλ αλελεξγφ ρξφλν.
Ο ΟΣΔ ελεκεξψλεη ηνλ Πάξνρν κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηειεθσληθά γηα ηελ
αθξηβή ψξα επίζθεςεο ηερληθνχ ζην ρψξν ηνπ Παξφρνπ.
Γηα ηελ Άξζε ηεο Βιάβεο ησλ ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλελεξγφ ρξφλν
βιάβεο ηα παξαθάησ:


Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ηξίην ζε ππφγεην ή ελαέξην θαιψδην ηνπ ΟΣΔ.
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Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε εθηφο δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, αιιά επεξεάδεη ηελ παξνρή ηεο
ζρεηηθήο ππεξεζίαο.



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ Παξφρνπ.



Όηαλ έρεη αλαθεξζεί βιάβε αιιά δελ αληρλεχεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζε έιεγρν απφ άθξν ζε
άθξν (end to end test).



Με έγθαηξε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Πειάηε Παξφρνπ ε
νπνία απνδεδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ.



Αλσηέξα βία ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 5.1 γηα ηνπο φξνπο χκβαζε.



Όηαλ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ηεο ππεξεζίαο ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ.



Όηαλ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξφζβαζε ηνπ ΟΣΔ ζην ρψξν ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ
Πειάηε Παξφρνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ άξζε ηεο βιάβεο.



Όηαλ δελ αλαθεξζεί ε βιάβε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
ηζρχνπζα πξνζθνξά.



Όηαλ ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δελ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Δζληθνχο θαη Γηεζλείο
θαλνληζκνχο.



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ηξίηνπο ζε θαισδηψζεηο ησλ ρψξσλ ζπλεγθαηάζηαζεο.

Ο ΟΣΔ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Πάξνρν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηπρφλ
αλελεξγφ ρξφλν βιάβεο.
Ο ΟΣΔ ελεκεξψλεη κέζσ Fax θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηηο ελέξγεηεο
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Ο Πάξνρνο επηβεβαηψλεη κέζσ Fax θαη ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ηελ νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ή ελεκεξψλεη γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα. Όηαλ ε
απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο επηβεβαησζεί θαη απφ ηα δχν κέξε, ν ΟΣΔ ελεκεξψλεη κε fax
γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Ζ επηθνηλσλία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ Κέληξσλ Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ (ΚΓΓ) ησλ
αληηζπκβαιινκέλσλ ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηε χκβαζε πνπ
ππνγξάθνπλ ηα κέξε. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ άιινπ κέξνπο φζνλ αθνξά ζηελ άξζε
ηεο βιάβεο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο ζε πξψην επίπεδν
(κεηαμχ ησλ ΚΓΓ). Όηαλ ππάξρεη δηαθσλία κεηαμχ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ ζε πξψην
επίπεδν (δειαδή κεηαμχ ησλ ΚΓΓ) γηα ηελ επίιπζε ηεο βιάβεο ηφηε ελεξγνπνηείηαη ε
δηαδηθαζία θιηκαθσηήο ελεκέξσζεο. χκθσλα κε ηε δηαδηθαζία απηή, θάζε κέξνο νξίδεη
ηα ζηειέρε ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζε δεχηεξν επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα
επηιπζεί νξηζηηθά ην ζέκα. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία γλσζηνπνηνχληαη ζηε χκβαζε πνπ
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ππνγξάθνπλ ηα κέξε. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ επηηπγράλεηαη θνηλή ζπκθσλία
νχηε ζε δεχηεξν επίπεδν θιηκάθσζεο, γίλεηαη θιηκάθσζε ζε ηξίην επίπεδν. Ζ δηαδηθαζία
θιηκαθσηήο ελεκέξσζεο πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη έγθαηξα ψζηε λα πξνθχπηεη θνηλή
ζπκθσλία θαη λα κε δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ επίιπζε βιαβψλ. Οη κέγηζηεο
ρξνληθέο πξνζεζκίεο θιηκαθσηήο ελεκέξσζεο είλαη νη εμήο:

Ππώηο επίπεδο
Άκεζα

Γεύηεπο επίπεδο
5 ψξεο κεηά ηελ αλαγγειία
βιάβεο

Σπίηο επίπεδο
24 ψξεο κεηά ηελ αλαγγειία
βιάβεο

Πίνακαρ 25

2.7.8.

ΥΡΟΝΟ ΆΡΖ ΒΛΑΒΖ
Ο Καζαξφο ρξφλνο άξζεο βιάβεο δελ πεξηιακβάλεη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία
άξζεο ηεο βιάβεο, γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη ππαίηηνο ν ΟΣΔ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα
ζηελ παξάγξαθν 2.7.4.
Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα άξεη ηε αλαγγειζείζα βιάβε ην αξγφηεξν ζηνπο πην θάησ
Καζαξνχο ρξφλνπο άξζεο βιάβεο εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα βιάβεο πνπ απαηηνχλ επίζθεςε
ζην ρψξν ηνπ πειάηε, νπφηε ε βιάβε ζα πξέπεη λα αξζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηνπ
Δξγάζηκνπ Χξαξίνπ ηεο επφκελεο Δξγάζηκεο Ζκέξαο.

ΥΡΟΝΟ ΆΡΖ ΒΛΑΒΖ ΑΝΑΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ

2.7.8.1.

Οη εγγπεκέλνη θαζαξνί ρξφλνη άξζεο βιάβεο αλά πνηφηεηα Αλαινγηθνχ Κπθιψκαηνο,
νξίδνληαη σο εμήο:

Ποιόηηηα Αναλογικού

Δγγςημένορ Καθαπόρ Υπόνορ

Κςκλώμαηορ

Άπζηρ Βλάβηρ

Αλαινγηθή, εχξνπο δψλεο

5 ψξεο

θσλήο ζπλήζνπο πνηφηεηαο
(Μ 1040)
Αλαινγηθή, εχξνπο δψλεο

5 ψξεο

θσλήο εηδηθήο πνηφηεηαο (Μ
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1020/25)
Πίνακαρ 26

ΥΡΟΝΟ ΆΡΖ ΒΛΑΒΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΕΔΤΚΣΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ

2.7.8.2.

Οη εγγπεκέλνη θαζαξνί ρξφλνη άξζεο βιάβεο αλά ρσξεηηθφηεηα Σεξκαηηθνχ Σκήκαηνο θαη
Εεπθηηθνχ Σκήκαηνο, νξίδνληαη σο εμήο :

Υωπηηικόηηηα
Σεπμαηικού και Εεςκηικού
Σμήμαηορ
64 Kbps

Δγγςημένορ Καθαπόρ Υπόνορ
Άπζηρ Βλάβηρ

128 Kbps

5 ψξεο

256 Kbps

5 ψξεο

384 Kbps

5 ψξεο

512 Kbps

5 ψξεο

1024 Kbps

5 ψξεο

1920 Kbps

5 ψξεο

2 Mbps

4 ψξεο

34 Mbps

4 ψξεο

45 Mbps

4 ψξεο

155 Mbps

4 ψξεο

5 ψξεο

Πίνακαρ 27

ΥΡΟΝΟ ΆΡΖ ΒΛΑΒΖ ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΤ ΕΔΤΞΖ ΚΑΗ

2.7.8.3.
Φ/

Οη εγγπεκέλνη θαζαξνί ρξφλνη άξζεο βιάβεο αλά ρσξεηηθφηεηα χλδεζεο Μεηάδνζεο
Πιήξνπο Εεχμεο θαη χλδεζεο Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο, νξίδνληαη σο εμήο:

Υωπηηικόηηηα ύνδεζηρ
Μεηάδοζηρ Π/ και Φ/

Δγγςημένορ Καθαπόρ Υπόνορ
Άπζηρ Βλάβηρ

2 Mbps

4 ψξεο

34 Mbps

4 ψξεο

45 Mbps

4 ψξεο

155 Mbps

4 ψξεο

Πίνακαρ 28
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ΥΡΟΝΟ ΆΡΖ ΒΛΑΒΖ ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΖΜΗ-ΕΔΤΞΖ

2.7.8.4.

Οη εγγπεκέλνο θαζαξφο ρξφλνο άξζεο βιάβεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο χλδεζεο
Μεηάδνζεο Ζκί-Εεχμεο, νξίδεηαη σο εμήο:

Υωπηηικόηηηα ύνδεζηρ
Μεηάδοζηρ Ζμι-Εεύξηρ

Δγγςημένορ Καθαπόρ Υπόνορ
Άπζηρ Βλάβηρ

155 Mbps

4 ψξεο

ΥΡΟΝΟ ΆΡΖ ΒΛΑΒΖ ΚΔ

2.7.8.5.

Οη εγγπεκέλνη θαζαξνί ρξφλνη άξζεο βιάβεο αλά ρσξεηηθφηεηα πλδεδεκέλνπ
Κπθιψκαηνο Δπέθηαζεο, νξίδνληαη σο εμήο :

Υωπηηικόηηηα ΚΔ

Δγγςημένορ Καθαπόρ Υπόνορ
Άπζηρ Βλάβηρ

34 Mbps

4 ψξεο

45 Mbps

4 ψξεο

155 Mbps

4 ψξεο

Πίνακαρ 29

ΥΡΟΝΟ ΆΡΖ ΒΛΑΒΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΚΡΟ Δ ΑΚΡΟ

2.7.8.6.
(P-T-P)

Οη εγγπεκέλνη θαζαξνί ρξφλνη άξζεο βιάβεο αλά ρσξεηηθφηεηα πλδεδεκέλνπ
Κπθιψκαηνο απφ άθξν ζε άθξν (p-t-p), νξίδνληαη σο εμήο :

Υωπηηικόηηηα p-t-p

Δγγςημένορ Καθαπόρ Υπόνορ
Άπζηρ Βλάβηρ

64 Kbps

5 ψξεο

128 Kbps

5 ψξεο

256 Kbps

5 ψξεο

384 Kbps

5 ψξεο

512 Kbps

5 ψξεο
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1024 Kbps

5 ψξεο

1920 Kbps

5 ψξεο

2 Mbps

4 ψξεο

34 Mbps

4 ψξεο

45 Mbps

4 ψξεο

155 Mbps

4 ψξεο

Πίνακαρ 30

2.7.9.

ΡΖΣΡΔ ΥΡΟΝΟΤ ΆΡΖ ΒΛΑΒΖ
ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ ππεξβεί ηνλ Καζαξφ ρξφλν άξζεο βιάβεο ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.7.8, θαηαπίπηεη κεηά απφ αίηεκα ηνπ Παξφρνπ ζε βάξνο
ηνπ ΟΣΔ θαη ππέξ ηνπ Παξφρνπ ξήηξα, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ
πίλαθεο :

2.7.9.1.

ΡΖΣΡΔ
ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ

ΥΡΟΝΟΤ

ΆΡΖ

ΒΛΑΒΖ

ΑΝΑΛΟΓΗΚΧΝ

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ

Για ςνδεδεμένο Αναλογικό Κύκλωμα
Τπέπβαζη από εγγςημένο καθαπό σπόνο Άπζηρ
Βλάβηρ

Ρήηπα

> 5 έσο 8 ψξεο

5% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 8 έσο 12 ψξεο

10% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 12 έσο 24 ψξεο

20% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 24 έσο 48 ψξεο

40% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 48 έσο 72 ψξεο

80% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

άλσ ησλ 72 σξψλ

0,4% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο γηα θάζε
επηπιένλ ψξα θαζπζηέξεζεο

Πίνακαρ 31

Απφ ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ ξεηξψλ γηα θάζε θαηεγνξία πνηφηεηαο εμαηξείηαη ην 5%
ησλ πεξηπηψζεσλ κε ηνλ κεγαιχηεξν ρξφλν άξζεο βιάβεο. Οη ξήηξεο ηζρχνπλ γηα ηηο
αλαγγειζείζεο βιάβεο.

2.7.9.2.

ΡΖΣΡΔ ΥΡΟΝΟΤ ΆΡΖ ΒΛΑΒΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΧΝ & ΕΔΤΚΣΗΚΧΝ
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Για Σεπμαηικά Σμήμαηα και Εεςκηικά Σμήμαηα: 64 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps, 384 Kbps,
512 Kbps, 1024 Kbps, 1920 Kbps
Τπέπβαζη από εγγςημένο καθαπό σπόνο Άπζηρ
Βλάβηρ

Ρήηπα

> 5 έσο 8 ψξεο

5% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 8 έσο 12 ψξεο

10% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 12 έσο 24 ψξεο

20% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 24 έσο 48 ψξεο

40% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 48 έσο 72 ψξεο

80% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

άλσ ησλ 72 σξψλ

0,4% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο γηα θάζε
επηπιένλ ψξα θαζπζηέξεζεο

Πίνακαρ 32

Για Σεπμαηικά και Εεςκηικά Σμήμαηα : 2 Μbit/s, 34 Μbit/s 45 Μbit/s, 155 Μbit/s και 622
Μbit/s
Τπέπβαζη από εγγςημένο καθαπό Υπόνο Άπζηρ
Βλάβηρ

Ρήηπα

> 4 έσο 6 ψξεο

5% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 6 έσο 8 ψξεο

10% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 8 έσο 12 ψξεο

20% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 12 έσο 24 ψξεο

40% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 24 έσο 48 ψξεο

80% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 48 έσο 72 ψξεο

100% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

άλσ ησλ 72 σξψλ

0,4% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο γηα θάζε
επηπιένλ ψξα θαζπζηέξεζεο

Πίνακαρ 33

Απφ ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ ξεηξψλ απφ θάζε θαηεγνξία ρσξεηηθφηεηαο εμαηξείηαη ην
5% ησλ πεξηπηψζεσλ κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο άξζεο βιάβεο. Οη ξήηξεο ηζρχνπλ γηα
ηηο αλαγγειζείζεο βιάβεο.

2.7.9.3.

ΡΖΣΡΔ ΥΡΟΝΟΤ ΆΡΖ ΒΛΑΒΖ ΤΝΓΔΔΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ

Απφ ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσλ ξεηξψλ εμαηξείηαη ην 20% ησλ πεξηπηψζεσλ κε ηνπο
κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο άξζεο βιάβεο. Οη ξήηξεο ηζρχνπλ γηα ηηο αλαγγειζείζεο βιάβεο.

92

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΟΤ ΟΣΔ

Για ςνδέζειρ Μεηάδοζηρ: 2 Μbit/s, 34 Μbit/s, 45 Mbps, 155 Μbit/s
Τπέπβαζη από εγγςημένο καθαπό Υπόνο Άπζηρ
Βλάβηρ

Ρήηπα

> 4 έσο 6 ψξεο

5% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 6 έσο 8 ψξεο

10% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 8 έσο 12 ψξεο

20% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 12 έσο 24 ψξεο

40% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 24 έσο 48 ψξεο

80% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 48 έσο 72 ψξεο

100% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

άλσ ησλ 72 σξψλ

0,4% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο γηα θάζε
επηπιένλ ψξα θαζπζηέξεζεο

Πίνακαρ 34

ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί βιάβε ζε χλδεζε Μεηάδνζεο κε απνηέιεζκα λα κελ
είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ησλ Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ ηα νπνία
δηαζπλδένληαη ζε απηή, νη ξήηξεο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ γηα ηελ ππέξβαζε απφ ηνλ
εγγπεκέλν θαζαξφ ρξφλν άξζεο βιάβεο ηεο χλδεζεο Μεηάδνζεο αθνξνχλ φινπο ηνπο
επηκέξνπο Δγγπεκέλνπο Καζαξνχο Υξφλνπο Άξζεο Βιάβεο ησλ επηκέξνπο θπθισκάησλ
θαη ζπλεπψο δελ δηθαηνχηαη ν Πάξνρνο λα αηηεζεί επηπιένλ ξήηξα γηα απηά.
ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί βιάβε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζπλδεδεκέλα θπθιψκαηα
(Σεξκαηηθά ή/θαη Εεπθηηθά ή/θαη πλδέζεηο Μεηάδνζεο) κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη
δπλαηή ε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο Σκεκάησλ, νη ξήηξεο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ αθνξνχλ
φινπο ηνπο επηκέξνπο Δγγπεκέλνπο Καζαξνχο Υξφλνπο Άξζεο Βιάβεο ησλ επηκέξνπο
ηκεκάησλ.

2.7.9.4.

ΡΖΣΡΔ ΥΡΟΝΟΤ ΆΡΖ ΒΛΑΒΖ ΚΔ

ΓιαΚΔ 34 Μbit/s 45 Μbit/s, 155 Μbit/s
Τπέπβαζη από εγγςημένο καθαπό Υπόνο Άπζηρ
Βλάβηρ

Ρήηπα

> 4 έσο 6 ψξεο

5% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 6 έσο 8 ψξεο

10% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 8 έσο 12 ψξεο

20% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο
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> 12 έσο 24 ψξεο

40% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 24 έσο 48 ψξεο

80% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 48 έσο 72 ψξεο

100% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

άλσ ησλ 72 σξψλ

0,4% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο γηα θάζε
επηπιένλ ψξα θαζπζηέξεζεο

Πίνακαρ 35

Απφ ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ ξεηξψλ απφ θάζε θαηεγνξία ρσξεηηθφηεηαο εμαηξείηαη ην
5% ησλ πεξηπηψζεσλ κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο άξζεο βιάβεο. Οη ξήηξεο ηζρχνπλ γηα
ηηο αλαγγειζείζεο βιάβεο.

ΡΖΣΡΔ ΥΡΟΝΟΤ ΆΡΖ ΒΛΑΒΖ P-T-P

2.7.9.5.

Για p-t-p: 64 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps, 384 Kbps, 512 Kbps, 1024 Kbps, 1920 Kbps
Τπέπβαζη από εγγςημένο καθαπό σπόνο Άπζηρ
Βλάβηρ

Ρήηπα

> 5 έσο 8 ψξεο

5% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 8 έσο 12 ψξεο

10% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 12 έσο 24 ψξεο

20% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 24 έσο 48 ψξεο

40% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 48 έσο 72 ψξεο

80% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

άλσ ησλ 72 σξψλ

0,4% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο γηα θάζε
επηπιένλ ψξα θαζπζηέξεζεο

Πίνακαρ 36

Για p-t-p: 2 Μbit/s, 34 Μbit/s 45 Μbit/s, 155 Μbit/s
Τπέπβαζη από εγγςημένο καθαπό Υπόνο Άπζηρ

Ρήηπα

Βλάβηρ
> 4 έσο 6 ψξεο

5% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 6 έσο 8 ψξεο

10% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 8 έσο 12 ψξεο

20% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο
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> 12 έσο 24 ψξεο

40% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 24 έσο 48 ψξεο

80% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

> 48 έσο 72 ψξεο

100% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο

άλσ ησλ 72 σξψλ

0,4% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο γηα θάζε
επηπιένλ ψξα θαζπζηέξεζεο

Πίνακαρ 37

Απφ ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ ξεηξψλ απφ θάζε θαηεγνξία ρσξεηηθφηεηαο εμαηξείηαη ην
5% ησλ πεξηπηψζεσλ κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο άξζεο βιάβεο. Οη ξήηξεο ηζρχνπλ γηα
ηηο αλαγγειζείζεο βιάβεο.

2.8.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΔ ΔΡΓΑΗΔ
Χο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο νη νπνίεο πξφθεηηαη λα
εθηειεζζνχλ ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ ή ηνπ Παξφρνπ θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
ηηο ππεξεζίεο ησλ ΜΓΥ ή ηελ πνηφηεηα απηψλ.
Σέηνηεο εξγαζίεο είλαη:





Δξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο
Αλαβαζκίζεηο−Σξνπνπνηήζεηο ζην πιηθφ (hardware) ή ινγηζκηθφ (software) ησλ
ζπζηεκάησλ κεηαγσγήο, κεηάδνζεο, ζεκαηνδνζίαο θαη ζπγρξνληζκνχ
Μεηαγσγέο θαη αλαδξνκνινγήζεηο

Οη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο εθηεινχληαη ζε ψξεο ρακειήο ηειεπ/θήο θίλεζεο ψζηε λα
πεξηνξίδεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ. Χο ψξεο ρακειήο ηειεπηθνηλσληαθήο
θίλεζεο γηα ην εζληθφ δίθηπν νξίδεηαη ην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 24:00 –08:00.

2.8.1.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΝΖΜΔΡΧΖ
ε θάζε πεξίπησζε πνπ είηε ν ΟΣΔ είηε ν Πάξνρνο πξφθεηηαη λα εθηειέζεη
πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο, νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο κε fax & ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν ηνλ Πάξνρν ή ηνλ ΟΣΔ αληίζηνηρα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ.
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Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί θαη’ εμαίξεζε λα ζπληκεζεί κφλν ζε δηθαηνινγεκέλεο
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο θαη επείγνπζαο αλάγθεο.
Ο ιακβάλσλ ηελ ελεκέξσζενθείιεη λα απαληήζεη άκεζα κε fax & e−mail ζην πξψην
γλσζηνπνηψληαο ηνπ φηη ελεκεξψζεθε ζρεηηθά.
Ζ παξαπάλσ ελεκέξσζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:


Πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί



Ζκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ηεο εξγαζίαο



Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο



Πηζαλέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ΜΓΥ Αλαινγηθήο
θαη PDH/SDH ηερλνινγίαο ρνλδξηθήο



ρεηηθή εξγαζία πνπ πηζαλψο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη ην άιιν κέξνο



Πηζαλά πξνηεηλφκελα κέηξα πξνζηαζίαο
πξαγκαηνπνηήζεη ην άιιν κέξνο.

θαη δνθηκέο πνπ ζα πξέπεη λα

Ζ αξρηθή επηθνηλσλία ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ Κέληξσλ
Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ (ΚΓΓ) ησλ δχν ελδηαθεξνκέλσλ (ΟΣΔ θαη Πάξνρνπ)ηα ζηνηρεία ησλ
νπνίσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηε χκβαζε πνπ ππνγξάθνπλ ηα κέξε.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ άιινπ κέξνπο φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηνπ
ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο θ.ιπ. θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο
ιχζεο ζε πξψην επίπεδν (κεηαμχ ησλ Κ.Γ.Γ.).
ε πεξίπησζε κε εμεχξεζεο ιχζεο ην ζέκα θιηκαθψλεηαη ζε δεχηεξν επίπεδν πξνο
επίιπζε.

2.8.2.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΛΗΜΑΚΧΣΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ
Όηαλ ππάξρεη δηαθσλία κεηαμχ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ζε πξψην επίπεδν (δειαδή κεηαμχ
ησλ Κέληξσλ Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ) γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο ηφηε
ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία θιηκαθσηήο ελεκέξσζεο.
χκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία απηή, θάζε κέξνο νξίδεη ηα ζηειέρε ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ πνπ ζα
εκπιαθνχλ ζε δεχηεξν επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί νξηζηηθά ην ζέκα. Σα ελ ιφγσ
ζηνηρεία γλσζηνπνηνχληαη ζηε χκβαζε πνπ ππνγξάθνπλ ηα κέξε.
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Σα ζηνηρεία ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε δεχηεξν επίπεδν αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ Κ.Γ.Γ.
αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο θαη ηεο εζσηεξηθήο
νξγάλσζεο θάζε κέξνπο.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ επηηπγράλεηαη θνηλή ζπκθσλία νχηε ζηo δεχηεξν
επίπεδν θιηκάθσζεο, γίλεηαη θιηκάθσζε ζην ηξίην επίπεδν.
Ζ δηαδηθαζία θιηκαθσηήο ελεκέξσζεο πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη έγθαηξα ψζηε λα
πξνθχπηεη θνηλή ζπκθσλία θαη λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ. Οη κέγηζηεο ρξνληθέο πξνζεζκίεο θιηκαθσηήο ελεκέξσζεο είλαη νη εμήο:

Ππώηο
επίπεδο

Γεύηεπο επίπεδο

Σπίηο επίπεδο

Άκεζα

3 εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ αξρηθή
ελεκέξσζε

4 εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ αξρηθή
ελεκέξσζε

Πίνακαρ 38
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ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ETHERNET

3.
3.1.

ΔΗΑΓΧΓΖ

3.1.1.

ΓΔΝΗΚΑ
Ο ΟΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ζε ρσξεηηθφηεηα γηα ηελ
παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο γηα ππεξεζίεο
κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, έρεη πινπνηήζεη ην Γίθηπν Ethernet γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ Α/Κ ηνπ
ζε παλειιαδηθή θιίκαθα.
Βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 674/009/29-11-2012 απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, θαη ζηα πιαίζηα ησλ αγνξψλ
Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ, ν ΟΣΔ πξνζθέξεη ζηνπο
Παξφρνπο ππεξεζίεο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ηερλνινγίαο Ethernet, γηα ρσξεηηθφηεηεο έσο
θαη 200 Mbps, ηθαλνπνηψληαο παξάιιεια θάζε εχινγν αίηεκα γηα κεγαιχηεξεο
ρσξεηηθφηεηεο.

3.1.2.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ
ην θεθάιαην 3 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο
Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ηερλνινγίαο Ethernet πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ ζηνπο Παξφρνπο θαη
απνηππψλνληαη πιήξσο νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο δηάζεζεο, ππνζηήξημήο θαη ρξέσζήο ηνπο
απφ ηνλ ΟΣΔ.

3.1.3.

ΔΝΝΟΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟΗ
Οη αθφινπζεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θεθάιαην 3 ηεο παξνχζαο
Πξνζθνξάο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη παξαθάησ:


ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο: Οη ππεξεζίεο ηερλνινγίαο Ethernet πνπ παξέρεη ν ΟΣΔ ζηνπο
Παξφρνπο ζηα πιαίζηα ησλ Αγνξψλ Σεξκαηηθψλ θαη Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ
Γξακκψλ.



Γίθηπν Ethernet ηνπ OTE ή Γίθηπν Ethernet: Σν παλειιαδηθφ δίθηπν ηερλνινγίαο
Ethernet πνπ πινπνηεί ν ΟΣΔ γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ Αζηηθψλ Κέληξσλ γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ.
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3.2.



Κφκβνο Ethernet: Σν θηήξην ηνπ ΟΣΔ, ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη νη ηνπηθνί βξφρνη ησλ
Σειηθψλ Πειαηψλ, κε ιεηηνπξγηθφηεηα ζχλδεζεο ζην Γίθηπν Ethernet.



εκείν Παξνπζίαο ή /Π: Ο ρψξνο ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε, ζηνλ νπνίν ν
ΟΣΔ παξέρεη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο.



Οηθείνο Κφκβνο Ethernet: Ο Κφκβνο Ethernet ζηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ην εκείν
Παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet
Υνλδξηθήο.



Πξφζβαζε Ethernet: Ζ ζχλδεζε ηνπ /Π κε ηνλ Οηθείν Κφκβν Ethernet κέζσ ηνπ
Γηθηχνπ Πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ.



Κχθισκα Ethernet: Ζ ζπκκεηξηθή ζχλδεζε απνθιεηζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο κεηαμχ δχν
/Π, κέζσ ηνπ Γηθηχνπ Ethernet ηνπ ΟΣΔ.



Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο Ethernet: Ο ελεξγφο εμνπιηζκφο ηερλνινγίαο Ethernet πνπ
εγθαζηζηά ν ΟΣΔ ζην εκείν Παξνπζίαο ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.



Δμνπιηζκφο Ethernet Παξφρνπ: Ο ελεξγφο εμνπιηζκφο ηερλνινγίαο Ethernet πνπ
εγθαζηζηά ν Πάξνρνο ζην εκείν Παξνπζίαο ηνπ ή ζην εκείν Παξνπζίαο Σειηθνχ
Πειάηε γηα ηε ζχλδεζή ηνπ κε ην Γίθηπν Ethernet ηνπ ΟΣΔ.



Γηεπαθή Ethernet: Σν ζεκείν δηαζχλδεζεο ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet ηνπ
ΟΣΔ κε ηνλ Δμνπιηζκφ Ethernet Παξφρνπ.



Βιάβε: Ζ αδπλακία ιεηηνπξγίαο κηαο ελεξγήο ππεξεζίαο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηηο δηαιείπνπζεο ή
ζπλερείο δηαθνπέο ηεο πξφζβαζεο ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε ζην Γίθηπν
Ethernet ή ηεο ζχλδεζεο ησλ /Π ηνπο.

ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ETHERNET ΚΑΗ ΚΟΜΒΟΗ ΠΡΟΒΑΖ
Ο ΟΣΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πθηζηάκελε ηνπνινγία ησλ Α/Κ πνπ παξέρνπλ
ιεηηνπξγηθφηεηα ζχλδεζεο ζην Γίθηπν Ethernet, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο παξνρήο ΜΓ Ethernet
Υνλδξηθήο, νξίδεη:


Σηο Αζηηθέο Πεξηνρέο Ethernet, ζηηο νπνίεο παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ΜΓ Ethernet
Υνλδξηθήο.
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Έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Κφκβνπο Ethernet ζε θάζε Αζηηθή Πεξηνρή Ethernet, νη νπνίνη
επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ Παξφρσλ θαη ησλ Σειηθψλ Πειαηψλ ζην Γίθηπν Ethernet,
είηε κέζσ νπηηθψλ ηλψλ, είηε κέζσ ηεο πθηζηάκελεο ράιθηλεο ππνδνκήο ζηα /Π ηνπο.

Οη Κφκβνη Ethernet ζπληζηνχλ ην θπζηθφ ζεκείν νξηνζέηεζεο κεηαμχ ησλ Σεξκαηηθψλ θαη
ησλ Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ ηερλνινγίαο Ethernet θαη δηαθξίλνληαη,
αλάινγα κε ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο πξφζβαζεο, ζηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο:

3.3.



Κφκβνη Ethernet γηα ηελ παξνρή νπηηθψλ πξνζβάζεσλ.



Κφκβνη Ethernet γηα ηελ παξνρή πξνζβάζεσλ ηερλνινγίαο SHDSL.



Κφκβνη Ethernet γηα ηελ παξνρή νπηηθψλ πξνζβάζεσλ θαη πξνζβάζεσλ ηερλνινγίαο
SHDSL.

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΧΝ
ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΣΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ
Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πξφζβαζεο ησλ Παξφρσλ θαη ησλ Σειηθψλ Πειαηψλ ζην
Γίθηπν Ethernet, ζην πιαίζην ηεο Αγνξάο Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ,
θαζψο θαη ησλ αλαγθψλ δηαζχλδεζεο ησλ /Π ησλ Παξφρσλ ζην Γίθηπν Ethernet, ν ΟΣΔ
παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο:

3.3.1.

3.3.1.1.



Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet θαη πκπιεξσκαηηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο.



Πξφζβαζε Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL.



Πξφζβαζε Ethernet απφ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε.

ΟΠΣΗΚΖ ΠΡΟΒΑΖ ETHERNET ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΠΡΟΣΑΗΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Ζ Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet αθνξά ζηε ζχλδεζε ελφο /Π Παξφρνπ ή Σειηθνχ Πειάηε κε
ηνλ Οηθείν Κφκβν Ethernet κέζσ νπηηθψλ ηλψλ.
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Παξέρεηαη ζην πιαίζην ηεο Αγνξάο Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ θαη
ζπλδπάδεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα Κπθιψκαηα Ethernet, επηηξέπνληαο:

3.3.1.2.



Σε δηαζχλδεζε ηνπ /Π ηνπ Παξφρνπ ζην Γίθηπν Ethernet, γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη
παξάδνζε ηεο θίλεζεο απφ άιια /Π ηνπ Παξφρνπ, /Π Σειηθψλ Πειαηψλ ηνπ Παξφρνπ
ή ρψξνπο Φ/.



Σε ζχλδεζε ηνπ /Π ηνπ Σειηθνχ Πειάηε ζην Γίθηπν Ethernet θαη ηελ παξάδνζε ηεο
θίλεζεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα /Π ηνπ Παξφρνπ.

ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Ζ Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet παξέρεηαη ζε ρσξεηηθφηεηεο έσο 10 Gbps, κε ηελ επηθχιαμε
ηεο παξαγξάθνπ 3.1.1, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Σχπνο Πξφζβαζεο

Υσξεηηθφηεηα
Πξφζβαζεο

Κπθιψκαηα
Ethernet

Υσξεηηθφηεηα
Κπθισκάησλ Ethernet

Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet 100 Mbps

100 Mbps

1-24

1 Mbps – 100 Mbps

Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet 1 Gbps

1 Gbps

1-24

1 Mbps – 1 Gbps

Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet 10 Gbps

10 Gbps

1-24

1 Mbps – 10 Gbps

Ο Πάξνρνο επηιέγεη ηνλ επηζπκεηφ ηχπν Οπηηθήο Πξφζβαζε Ethernet, ζχκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ζπγθέληξσζεο Κπθισκάησλ Ethernet ζην εθάζηνηε /Π, θαζψο θαη κε ηελ
απαηηνχκελε αζξνηζηηθή ρσξεηηθφηεηα απηψλ.

3.3.1.3.

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟΣΑΗΑ

Ζ Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet κπνξεί λα παξαζρεζεί κε πξφζζεηε πξνζηαζία, εθφζνλ απηφ
είλαη ηερληθά εθηθηφ, θαη ζχκθσλα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ Οπηηθνχ Γηθηχνπ Πξφζβαζεο
ηνπ ΟΣΔ, κέζσ ησλ αθφινπζσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ:
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3.3.1.4.



Πξνζηαζία Γηπιήο Όδεπζεο, κε ηε ζχλδεζε ηνπ /Π Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε κε
ηνλ Οηθείν Κφκβν Ethernet κέζσ δεχηεξνπ δεχγνπο νπηηθψλ ηλψλ.



Πξνζηαζία Γηπιήο Δηζαγσγήο, κε ηνλ ηεξκαηηζκφ δχν δεπγψλ νπηηθψλ ηλψλ ζην /Π ηνπ
Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε απφ δχν αλεμάξηεηεο εηζαγσγέο. Ζ Πξνζηαζία Γηπιήο
Δηζαγσγήο δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε Πξνζηαζία Γηπιήο Όδεπζεο.

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ

Ζ παξνρή ηεο Οπηηθήο Πξφζβαζεο Ethernet θαη ησλ πκπιεξσκαηηθψλ Τπεξεζηψλ
Πξνζηαζίαο ζπλνδεχεηαη απφ δέζκεπζε ειάρηζηεο παξακνλήο ίζε κε έμη (6) κήλεο, απφ ηελ
παξάδνζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.11 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο Πξνζηαζίαο Γηπιήο Όδεπζεο ή/θαη Δηζαγσγήο ζε πθηζηάκελε
Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet, ε ειάρηζηε δηάξθεηα δέζκεπζεο ησλ ππεξεζηψλ επεθηείλεηαη γηα
άιινπο έμη (6) κήλεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ειάρηζηεο παξακνλήο νη ππεξεζίεο κεηαηξέπνληαη ζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ.

3.3.1.5.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Οπηηθήο Πξφζβαζεο Ethernet ζπλδέεηαη ην /Π ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ
Σειηθνχ Πειάηε κε ηνλ Οηθείν Κφκβν Ethernet κέζσ νπηηθψλ ηλψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν
ΟΣΔ θξίλεη απαξαίηεην, εγθαζηζηά ζην /Π Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ Ethernet, κε ηα αθφινπζα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Φπζηθφ Μέζν ΝΝΗ
Σξνθνδνζία
πλζήθεο Λεηηνπξγίαο

IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae
100-250 VAC, 50-60 Hz
Κιηκαηηδφκελνο Υψξνο (21- 27 oC)

Κάζε Κχθισκα Ethernet παξαδίδεηαη ζε μερσξηζηή Γηεπαθή Ethernet ηνπ Σεξκαηηθνχ
Δμνπιηζκνχ Ethernet, κε ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Φπζηθφ Μέζν UNI

IEEE 802.3 PHY, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

Υσξεηηθφηεηα

10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps

Duplex Mode

Auto Negotiation (Πξνεπηινγή), Full
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Δπίπεδν MAC

IEEE 802.3 -2002, IEEE 802.1Q

Πξνθίι Δηζεξρφκελεο Κίλεζεο

Committed Access Rate

Γηαθαλήο Μεηάδνζε Πξσηνθφιισλ L2CP

3.3.2.

ΝΑΗ

ΠΡΟΒΑΖ ETHERNET ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ SHDSL
ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

3.3.2.1.

Ζ Πξφζβαζε Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL αθνξά ζηε ζχλδεζε ελφο /Π Παξφρνπ ή
Σειηθνχ Πειάηε κε ηνλ Οηθείν Κφκβν Ethernet κέζσ ηεο πθηζηάκελεο ράιθηλεο ππνδνκήο.

Παξέρεηαη ζην πιαίζην ηεο Αγνξάο Σεξκαηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ θαη
ζπλδπάδεηαη απνθιεηζηηθά κε έλα Κχθισκα Ethernet, επηηξέπνληαο:

3.3.2.2.



Σε ζχλδεζε ηνπ /Π ηνπ Παξφρνπ ζην Γίθηπν Ethernet θαη ηελ παξάδνζε ηεο θίλεζεο
ζε άιιν /Π ηνπ.



Σε ζχλδεζε ηνπ /Π ηνπ Σειηθνχ Πειάηε ζην Γίθηπν Ethernet θαη ηελ παξάδνζε ηεο
θίλεζεο ζε έλα /Π ηνπ Παξφρνπ.

ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Ζ Πξφζβαζε Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL παξέρεηαη ζε ρσξεηηθφηεηα 2 Μbps, κε ρξήζε
ελφο δεχγνπο ραιθνχ, θαη 4 Mbps, κε ρξήζε δχν δεπγψλ ραιθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν
πίλαθα:
Σχπνο Πξφζβαζεο

Υσξεηηθφηεηα
Πξφζβαζεο

Κπθιψκαηα
Ethernet

Υσξεηηθφηεηα
Κπθιψκαηνο Ethernet

Πξφζβαζε Ethernet SHDSL 2 Mbps

2 Mbps

1

1 Mbps – 2 Mbps

Πξφζβαζε Ethernet SHDSL 4 Mbps

4 Mbps

1

1 Mbps – 4 Mbps
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Οη Πάξνρνη επηιέγνπλ ηελ επηζπκεηή Πξφζβαζε Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL, ζχκθσλα κε
ηελ απαηηνχκελε ρσξεηηθφηεηα ηνπ Κπθιψκαηνο Ethernet πνπ ηεξκαηίδεη ζε απηή.

3.3.2.3.

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ

Ζ παξνρή ηεο Πξφζβαζεο Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL ζπλνδεχεηαη απφ δέζκεπζε
ειάρηζηεο παξακνλήο ίζε κε έμη (6) κήλεο απφ ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3.11 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ειάρηζηεο παξακνλήο ε ππεξεζία κεηαηξέπεηαη ζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ.

3.3.2.4.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξφζβαζεο Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL ζπλδέεηαη ην /Π ηνπ
Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε κε ηνλ Οηθείν Κφκβν Ethernet κέζσ πθηζηάκελσλ δεπγψλ
ραιθνχ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ΟΣΔ θξίλεη απαξαίηεην, εγθαζηζηά ζην /Π Σεξκαηηθφ
Δμνπιηζκφ Ethernet, κε ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Φπζηθφ κέζν ΝΝΗ
Σξνθνδνζία
πλζήθεο Λεηηνπξγίαο

ITU G.991.2 (G.SHDSL.bis)
100-250 VAC, 50-60 Hz
Κιηκαηηδφκελνο Υψξνο (21- 27 oC)

Ζ Πξφζβαζε Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξάδνζε απνθιεηζηηθά
ελφο Κπθιψκαηνο Ethernet ζην /Π, ζε Γηεπαθή Ethernet, κε ηα αθφινπζα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά:
Φπζηθφ Μέζν UNI

IEEE 802.3 PHY

Υσξεηηθφηεηα

10 Mbps, 100 Mbps

Duplex Mode

Auto Negotiation (Πξνεπηινγή), Full

Δπίπεδν MAC

IEEE 802.3 -2002

Πξνθίι Δηζεξρφκελεο Κίλεζεο
Γηαθαλήο Μεηάδνζε Πξσηνθφιισλ L2CP

Committed Access Rate
ΟΥΗ
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3.3.3.
3.3.3.1.

ΠΡΟΒΑΖ ETHERNET ΑΠΟ ΦΤΗΚΖ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Ζ Πξφζβαζε Ethernet απφ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε αθνξά ζηε ζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ
ηερλνινγίαο Ethernet ηνπ Παξφρνπ εληφο ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο κε ην Γίθηπν
Ethernet ηνπ ΟΣΔ. Ζ ζχλδεζε επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο δεχγνπο νπηηθψλ ηλψλ, ην νπνίν
ηεξκαηίδεη ζε νπηηθφ θαηαλεκεηή εληφο ηεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο, ρσξίο εγθαηάζηαζε
ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ Ethernet απφ ηνλ ΟΣΔ.

Παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε έλα Κχθισκα Ethernet γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ρψξνπ Φπζηθήο
πλεγθαηάζηαζεο κε /Π ηνπ Παξφρνπ, ζην πιαίζην ησλ αλαγθψλ γηα ζπλαθείο επθνιίεο
ζχλδεζεο (backhaul links).

3.3.3.2.

ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Ζ Πξφζβαζε Ethernet απφ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε παξέρεηαη ζε ρσξεηηθφηεηα 1 Gbps, κε
ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3.1.1, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:

3.3.3.3.

Σχπνο Πξφζβαζεο

Υσξεηηθφηεηα
Πξφζβαζεο

Κπθιψκαηα
Ethernet

Υσξεηηθφηεηα
Κπθιψκαηνο Ethernet

Πξφζβαζε Ethernet απφ Φ/

1 Gbps

1

10 Mbps – 1 Gbps

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ

Ζ παξνρή ηεο Πξφζβαζεο Ethernet απφ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε ζπλνδεχεηαη απφ δέζκεπζε
ειάρηζηεο παξακνλήο ίζε κε έμη (6) κήλεο απφ ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3.11 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ειάρηζηεο παξακνλήο ε ππεξεζία κεηαηξέπεηαη ζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ.
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ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

3.3.3.4.

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξφζβαζεο Ethernet απφ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε ζπλδέεηαη ν ρψξνο
ηνπ Παξφρνπ κε ηνλ Οηθείν Κφκβν Ethernet κέζσ ελφο δεχγνπο νπηηθψλ ηλψλ. Ζ ππεξεζία
παξαδίδεηαη ζε νπηηθφ θαηαλεκεηή εληφο ηεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο, κε ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά :
Φπζηθφ Μέζν

IEEE 802.3z

Υσξεηηθφηεηα

1 Gbps

Duplex Mode

Auto Negotiation (Πξνεπηινγή), Full

Δπίπεδν MAC

IEEE 802.3 -2002, IEEE 802.1Q

Μέγηζην Πιήζνο Κπθισκάησλ Ethernet
Πξνθίι Δηζεξρφκελεο Κίλεζεο

1
Committed Access Rate

Γηαθαλήο Μεηάδνζε Πξσηνθφιισλ L2CP

3.4.

ΟΥΗ

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΕΔΤΚΣΗΚΧΝ
ΣΜΖΜΑΣΧΝ
Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζχλδεζεο ησλ /Π ησλ Παξφρσλ θαη ησλ Σειηθψλ Πειαηψλ
κέζσ ηνπ Γηθηχνπ Ethernet, ζην πιαίζην ηεο Αγνξάο Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ
Γξακκψλ, ν ΟΣΔ παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο:


Αζηηθφ Κχθισκα Ethernet.



Τπεξαζηηθφ Κχθισκα Ethernet.

Σα βαζηθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ Κπθιψκαηνο Ethernet είλαη ηα
αθφινπζα:


Μφληκε ζπλδεζηκφηεηα (point-to-point) κεηαμχ δχν /Π.



Απνθιεηζηηθή, ζπκκεηξηθή ρσξεηηθφηεηα, ηφζν ζην Γίθηπν Πξφζβαζεο, φζν θαη ζην
Γίθηπν Ethernet.



Γηαθαλήο κεηάδνζε δεδνκέλσλ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ή επεμεξγαζία απφ ηνλ ΟΣΔ.
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3.4.1.
3.4.1.1.

Τςειή δηαζεζηκφηεηα, κέζσ δπλακηθψλ πξσηνθφιισλ δξνκνιφγεζεο ηεο θίλεζεο ζην
Γίθηπν Ethernet.

ΑΣΗΚΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ETHERNET
ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Σν Αζηηθφ Κχθισκα Ethernet αθνξά ζηελ αθηεξσκέλε, ζπκκεηξηθή ζχλδεζε δχν /Π, ζηελ
ίδηα Αζηηθή Πεξηνρή, κέζσ ηνπ Γηθηχνπ Ethernet ηνπ ΟΣΔ.
Παξέρεηαη ζην πιαίζην ηεο Αγνξάο Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ θαη
ζπλδπάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο Πξφζβαζεο Ethernet (Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet, Πξφζβαζε
Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL, Πξφζβαζε Ethernet απφ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε) γηα ηε
δηαθαλή κεηάδνζε δεδνκέλσλ κεηαμχ ελφο /Π Παξφρνπ θαη άιινπ /Π ηνπ, /Π Σειηθνχ
Πειάηε ή ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο.

3.4.1.2.

ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Σν Αζηηθφ Κχθισκα Ethernet επηηξέπεη ηε ζχλδεζε δχν /Π πνπ ηεξκαηίδνπλ ζηνλ ίδην
Κφκβν Ethernet ή ζε δηαθνξεηηθνχο Κφκβνπο Ethernet πνπ ππάγνληαη ζηελ ίδηα Αζηηθή
Πεξηνρή, ζε ρσξεηηθφηεηεο απφ 1 Mbps έσο 200 Mbps, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Σχπνο Κπθιψκαηνο
Αζηηθφ Κχθισκα Ethernet

Γηαζέζηκεο Υσξεηηθφηεηεο
1,2,4,6,8
10,15,20,25,30,35,40,45
50,60,70,80,90
100,150,200

Ο ΟΣΔ ηθαλνπνηεί θάζε εχινγν αίηεκα γηα ηελ παξνρή Αζηηθψλ Κπθισκάησλ Ethernet ζε
ρσξεηηθφηεηεο πάλσ απφ 200 Mbps.

3.4.1.3.

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ

Ζ παξνρή ηνπ Αζηηθνχ Κπθιψκαηνο Ethernet ζπλνδεχεηαη απφ δέζκεπζε ειάρηζηεο
παξακνλήο ίζε κε έμη (6) κήλεο απφ ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3.11 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ειάρηζηεο παξακνλήο ε ππεξεζία κεηαηξέπεηαη ζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

3.4.1.4.

Σν Αζηηθφ Κχθισκα Ethernet πινπνηείηαη κέζσ κηαο ινγηθήο ζχλδεζεο Ethernet (Ethernet
Virtual Connection – EVC) κεηαμχ δχν Γηεπαθψλ Ethernet, ζηα πξφηππα ηεο ππεξεζίαο
Ethernet Private Line (EPL) ηνπ Metro Ethernet Forum (MEF), κε ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:


Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο
Service Type / Σχπνο Τπεξεζίαο
Αξρηηεθηνληθή Γηθηχνπ

Ethernet Private Line (EPL)
EoMPLS, EoSDH, Metro Ethernet

Contention Ratio / Λφγνο πγθέληξσζεο



1:1

Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ Παξφρνπ ή Σειηθνχ Πειάηε
Τπνζηεξηδφκελα Frames

Unicast, Multicast, Broadcast

MAC Layer/Δπίπεδν MAC

IEEE 802.3 -2002, IEEE 802.1Q

Πιήζνο Γηεπζχλζεσλ MAC

Απεξηφξηζηεο

Max. Frame Size (MTU)

1588 Bytes

Γηαηήξεζε Ethernet Header Παξφρνπ
Πιήζνο VLAN Παξφρνπ (IEEE 802.1Q)



ΝΑΗ
Υσξίο πεξηνξηζκφ (4096)

Γηαηήξεζε VLAN Παξφρνπ (IEEE
802.1Q)

ΝΑΗ

Γηαηήξεζε CoS Παξφρνπ (IEEE 802.1p)

ΝΑΗ

Πξνηεξαηνπνίεζε θίλεζεο βάζεη CoS
Παξφρνπ

ΟΥΗ

Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο (φξηα απνδεθηψλ ηηκψλ)
Latency (One Way)
Frame Loss Ratio
Jitter

< 40 msec
< 1%
< 10 msec

108

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΟΤ ΟΣΔ

3.4.2.
3.4.2.1.

ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ETHERNET
ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Σν Τπεξαζηηθφ Κχθισκα Ethernet αθνξά ζηελ αθηεξσκέλε, ζπκκεηξηθή ζχλδεζε δχν /Π
ζε δηαθνξεηηθέο Αζηηθέο Πεξηνρέο, κέζσ ηνπ Γηθηχνπ Ethernet ηνπ ΟΣΔ.
Παξέρεηαη ζην πιαίζην ηεο Αγνξάο Εεπθηηθψλ Σκεκάησλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ θαη
ζπλδπάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο Πξφζβαζεο Ethernet (Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet, Πξφζβαζε
Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL, Πξφζβαζε Ethernet απφ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε) γηα ηε
δηαθαλή κεηάδνζε δεδνκέλσλ κεηαμχ ελφο /Π Παξφρνπ θαη άιινπ /Π ηνπ, /Π Σειηθνχ
Πειάηε ή ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο.

3.4.2.2.

ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Σν Τπεξαζηηθφ Κχθισκα Ethernet επηηξέπεη ηε ζχλδεζε δχν /Π πνπ ηεξκαηίδνπλ ζε
δηαθνξεηηθνχο Κφκβνπο Ethernet πνπ ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο Αζηηθέο Πεξηνρέο, κε ηνλ
νξηζκφ ησλ αθφινπζσλ Εσλψλ Υηιηνκεηξηθήο Απφζηαζεο:
Εψλε Υικ. Απφζηαζεο

Υαξαθηεξηζηηθά

Wide 1 (W1)

Τπεξαζηηθά θπθιψκαηα κεηαμχ /Π, ε απφζηαζε ησλ νπνίσλ δελ
ππεξβαίλεη ηα 50 km

Wide 2 (W2)

Τπεξαζηηθά θπθιψκαηα κεηαμχ /Π, κε απφζηαζε απφ 51 έσο 100 km

Wide 3 (W3)

Τπεξαζηηθά θπθιψκαηα κεηαμχ /Π, κε απφζηαζε απφ 101 έσο 200 km

Wide 4 (W4)

Τπεξαζηηθά θπθιψκαηα κεηαμχ /Π, ε απφζηαζε ησλ νπνίσλ
ππεξβαίλεη ηα 200 km

Σν Τπεξαζηηθφ Κχθισκα Ethernet παξέρεηαη ζε ρσξεηηθφηεηεο απφ 1 Mbps έσο 200 Mbps,
ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Σχπνο Κπθιψκαηνο
Τπεξαζηηθφ Κχθισκα Ethernet

W1 ή W2 ή W3 ή W4

Γηαζέζηκεο Υσξεηηθφηεηεο
1,2,4,6,8
10,15,20,25,30,35,40,45
50,60,70,80,90
100,150,200

Ο ΟΣΔ ηθαλνπνηεί θάζε εχινγν αίηεκα γηα ηελ παξνρή Τπεξαζηηθψλ Κπθισκάησλ Ethernet
ζε ρσξεηηθφηεηεο πάλσ απφ 200 Mbps.
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ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ

3.4.2.3.

Ζ παξνρή ηνπ Τπεξαζηηθνχ Κπθιψκαηνο Ethernet ζπλνδεχεηαη απφ δέζκεπζε ειάρηζηεο
παξακνλήο ίζε κε έμη (6) κήλεο απφ ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3.11 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ειάρηζηεο παξακνλήο ε ππεξεζία κεηαηξέπεηαη ζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

3.4.2.4.

Σν Τπεξαζηηθφ Κχθισκα Ethernet πινπνηείηαη κέζσ κηαο ινγηθήο ζχλδεζεο Ethernet
(Ethernet Virtual Connection – EVC) κεηαμχ δχν Γηεπαθψλ Ethernet, ζηα πξφηππα ηεο
ππεξεζίαο Ethernet Private Line (EPL) ηνπ Metro Ethernet Forum (MEF), κε ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:


Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο

Service Type / Σχπνο Τπεξεζίαο
Αξρηηεθηνληθή Γηθηχνπ

Ethernet Private Line (EPL)
EoMPLS, EoSDH, Metro Ethernet

Contention Ratio / Λφγνο πγθέληξσζεο



1:1

Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ Παξφρνπ ή Σειηθνχ Πειάηε

Τπνζηεξηδφκελα Frames

Unicast, Multicast, Broadcast

MAC Layer/Δπίπεδν MAC

IEEE 802.3 -2002, IEEE 802.1Q

Πιήζνο Γηεπζχλζεσλ MAC

Απεξηφξηζηεο

Max. Frame Size (MTU)
Γηαηήξεζε Ethernet Header Παξφρνπ
Πιήζνο VLAN Παξφρνπ (IEEE 802.1Q)

1588 Bytes
ΝΑΗ
Υσξίο πεξηνξηζκφ (4096)

Γηαηήξεζε VLAN Παξφρνπ (IEEE 802.1Q)

ΝΑΗ

Γηαηήξεζε CoS Παξφρνπ (IEEE 802.1p)

ΝΑΗ

Πξνηεξαηνπνίεζε θίλεζεο βάζεη CoS Παξφρνπ

ΟΥΗ
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Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο (φξηα απνδεθηψλ ηηκψλ)

Latency

< 80 msec

Frame Loss Ratio

< 1%

Jitter

< 20 msec

3.5.

ΚΑΝΑΛΗΑ ΠΑΡΟΥΖ
ΠΑΡΟΥΧΝ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ

3.5.1.

ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ

ΚΑΗ

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

Ο ΟΣΔ παξέρεη ζηνπο Παξφρνπο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ
Ethernet Υνλδξηθήο. Οη Πάξνρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο κε ηνπ
αθφινπζνπο ηξφπνπο:

3.5.2.



Μέζσ ηειεθσληθήο ή ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ εθάζηνηε αξκφδην Key Account
Manager ηνπ ΟΣΔ.



Μέζσ επηζηνιήο ζηε δηεχζπλζε: OTE A.E., Γεληθή Γηεχζπλζε Δγρψξησλ Παξφρσλ,
Γ/λζε Πσιήζεσλ & Δμππεξέηεζεο Παξφρσλ, Τπνδ/λζε Πσιήζεσλ θαη Γηαρείξηζεο
Παξφρσλ, Γ.Μ. ΟΣΔ, Κεθηζίαο 99, 151 25 Μαξνχζη.



Μέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε: wholesale@ote.gr.

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ
Ο ΟΣΔ δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα www.otewholesale.gr ηελ παξνχζα Πξνζθνξά,
αλαιπηηθνχο ηηκνθαηαιφγνπο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηηο αθφινπζεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο:


Καηάινγν ησλ Αζηηθψλ Πεξηνρψλ Ethernet, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε γεσγξαθηθή
πεξηνρή θαη ηνπο Κφκβνπο Ethernet πνπ εμππεξεηνχλ.



Καηάινγν ησλ Κφκβσλ Ethernet, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή
πνπ εμππεξεηνχλ θαη ηηο ππεξεζίεο Πξφζβαζεο Ethernet πνπ ππνζηεξίδνπλ.

Ο ΟΣΔ ελεκεξψλεη ηνπο Παξφρνπο γηα θάζε αιιαγή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ,
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο.
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3.5.3.

ΠΑΡΟΥΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ
ηνπο Παξφρνπο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη χκβαζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet
Υνλδξηθήο, θαζψο θαη χκβαζε Δκπηζηεπηηθφηεηαο, ν ΟΣΔ παξέρεη ηηο αθφινπζεο εηδηθέο
πιεξνθνξίεο:

3.5.4.



εκεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ ΟΣΔ γηα ζέκαηα ππνβνιήο θαη παξαθνινχζεζεο αηηήζεσλ,
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο βιαβψλ, θιηκάθσζεο πξνβιεκάησλ άξζεο βιαβψλ,
πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ, ππνβνιήο πξνβιέςεσλ θ.ιπ..



Πξφηππα έληππα ππνβνιήο πξνβιέςεσλ, αηηήζεσλ θαη αλαγγειίαο βιαβψλ.



Υηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ Αζηηθψλ Πεξηνρψλ Ethernet.



Γηαζεζηκφηεηα Γηεπαθψλ Ethernet αλά Κφκβν Ethernet.



Γηαζεζηκφηεηα ρσξεηηθφηεηαο ζην Γίθηπν Ethernet γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Κπθιψκαηνο Ethernet αλά Κφκβν Ethernet.

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο ν Πάξνρνο γλσζηνπνηεί ζηνλ ΟΣΔ ηα ζηνηρεία
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ, ηνπο νπνίνπο εμνπζηνδνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
αθφινπζσλ ελεξγεηψλ:


Τπνβνιή πξνβιέςεσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3.7 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο



Τπνβνιή θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο αηηήζεσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ΜΓ Ethernet
Υνλδξηθήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.8 - 3.12 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.



Αλαγγειία θαη παξαθνινχζεζε άξζεο βιαβψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν3.14 ηεο
παξνχζαο Πξνζθνξάο



Κιηκαθσηή ελεκέξσζε θαη επίιπζε δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε
βιαβψλ ζε δεχηεξν θαη ηξίην επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.14 ηεο παξνχζαο
Πξνζθνξάο.
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3.6.

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ

3.6.1.

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
Γηα ηηο αλάγθεο εμππεξέηεζεο ησλ Παξφρσλ, ν ΟΣΔ αλαπηχζζεη νινθιεξσκέλν
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνζηεξίδνληαη ειεθηξνληθά νη αθφινπζεο
ιεηηνπξγίεο:

3.6.2.



Τπνβνιή πξνβιέςεσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.



Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα ηελ παξνρή, κεηαβνιή θαη θαηάξγεζε ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ
Ethernet Υνλδξηθήο.



Αθχξσζε αηηήζεσλ παξνρήο θαη κεηαβνιήο ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.



Παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο νινθιήξσζεο ησλ αηηήζεσλ θαη παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ
ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.



Αλαγγειία βιαβψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο άξζεο ηνπο.



Έθδνζε αλαθνξψλ θαη Γεηθηψλ Απνδνηηθφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ
ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο θαη ηελ άξζε βιαβψλ.

ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ
Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο Παξφρνπο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη
χκβαζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, θαζψο χκβαζε
Δκπηζηεπηηθφηεηαο κε ηνλ ΟΣΔ.
Ο ΟΣΔ πινπνηεί ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
πξφζβαζεο, ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ησλ ρξεζηψλ, κε ηελ έθδνζε κνλαδηθνχ
νλφκαηνο ρξήζηε (username) θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο (password) γηα θαζέλα απφ ηα
εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε ή ζπλεξγάηεο ησλ Παξφρσλ.

3.6.3.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΔ ΓΗΑΚΟΠΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ
Ο ΟΣΔ κπνξεί λα δηαθφπηεη πξνζσξηλά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο,
κεηά απφ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ Παξφρσλ θαη ηεο ΔΔΣΣ, ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο.
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Οη πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, αλάινγα
κε ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη ην εχξνο ηνπο, ρσξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο δχν θαηεγνξίεο:

3.6.4.



Απιή πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ππεξεζίαο: έσο νθηψ (8) ψξεο αλά κήλα, κφλν
Κπξηαθή ή ζε επίζεκεο αξγίεο θαη γηα ηηο ψξεο 06:00 έσο 14:00, ή ζε θαζεκεξηλέο θαη
γηα ηηο ψξεο 00:00 έσο 08:00.



Δθηεηακέλε πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ππεξεζίαο: έσο δεθανθηψ (18) ψξεο αλά κήλα,
κφλν Κπξηαθή θαη γηα ηηο ψξεο 06:00 έσο 24:00.

ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
Ο ΟΣΔ εμαζθαιίδεη γηα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηα αθφινπζα:

3.6.5.



Δηήζηα δηαζεζηκφηεηα 99.95%, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο.



Υξφλν απφθξηζεο ζε αίηεζε Παξφρνπ ή ηεο ΔΔΣΣ κηθξφηεξν απφ δχν (2) δεχηεξα,
ηνπιάρηζηνλ γηα ην 95% ησλ αηηήζεσλ.



Απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ζε πεξηπηψζεηο ελεκέξσζεο ή/θαη επέθηαζήο ηνπ απφ ηνλ ΟΣΔ.



Μεραληζκφ αλάθηεζεο δεδνκέλσλ (system down recovery tool).

ΝΔΔ ΔΚΓΟΔΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ
Κάζε ελεκέξσζε ή/θαη επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απφ
ηνλ ΟΣΔ γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ.
ε πεξηπηψζεηο αιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζεζε λέσλ ππεξεζηψλ ή επεξεάδνπλ ηελ
πθηζηάκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο Παξφρνπο, ν ΟΣΔ
απνζηέιιεη ζρεηηθή ελεκέξσζε ζηνπο Παξφρνπο θαη ζηελ ΔΔΣΣ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο
πξηλ ηελ έληαμε ησλ αιιαγψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα – εθφζνλ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ
θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη ηαρχηεξεο δηάζεζεο ηεο λέαο έθδνζεο – θαη παξέρεη πιήξε
πεξηγξαθή ησλ επηθείκελσλ αιιαγψλ, κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ
πιεξνθνξηθήο ησλ Παξφρσλ. Κάζε ελεκέξσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δνθηκάδεηαη
γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνπο Παξφρνπο, ζε δνθηκαζηηθφ ζχζηεκα πνπ δηαζέηεη ν
ΟΣΔ.
Ο ΟΣΔ ελεκεξψλεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο θαη ηελ αθξηβή εκεξνκελία
εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο κέξεο
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πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εθαξκνγή. Παξάιιεια εμαζθαιίδεη φηη ε λέα έθδνζε ηνπ
ινγηζκηθνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζπκβαηή κε ηελ πξνγελέζηεξε ιεηηνπξγία
ηνπ.

3.6.6.

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ
Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ν ΟΣΔ πξνζθέξεη
ζηνπο Παξφρνπο ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνβιέςεσλ, αηηήζεσλ θαη ηελ αλαγγειία βιαβψλ
κέζσ έληππσλ θνξκψλ.
Παξάιιεια παξέρεη πιήξε ελεκέξσζε ζηνπο Παξφρνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ζηνλ ΟΣΔ θαη ηελ άξζε βιαβψλ
ζε πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.

3.7.

ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ

3.7.1.

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ
Ο Πάξνρνο ππνβάιιεη ζηνλ ΟΣΔ πξνβιέςεηο γηα ηηο ππεξεζίεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, κε
ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:


Ζιεθηξνληθά, κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ
γηα ηηο αλάγθεο νινθιεξσκέλεο εμππεξέηεζεο ησλ Παξφρσλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3.6 ηεο παξνχζαο Δλφηεηαο.



ε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή, ζχκθσλα κε ηε δνκή πηλάθσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ
ΟΣΔ, κέρξη ηε δηάζεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.

Ζ ππνβνιή πξνβιέςεσλ γίλεηαη απφ ζηειέρε ηνπ Παξφρνπ, λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλα γηα ηελ
απνδνρή ησλ φξσλ ρνξήγεζεο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.

3.7.2.

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΗΥΤΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ
Ο Πάξνρνο ππνβάιιεη ζηνηρεία πξνβιέςεσλ δχν (2) θνξέο αλά έηνο, ζχκθσλα κε ηνλ
αθφινπζν πίλαθα:
Πεξίνδνο Τπνβνιήο
1 Ηνπλίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ

Πεξίνδνο Ηζρχνο Πξνβιέςεσλ
1 Ηνπιίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο
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1 Γεθεκβξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

3.7.3.

1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ ηνπ κεζεπφκελνπ έηνπο

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ
Σα ζηνηρεία ησλ πξνβιέςεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ Πάξνρν αθνξνχλ ζην κέγηζην πιήζνο
ελεξγψλ Πξνζβάζεσλ Ethernet ζε θάζε Κφκβν Ethernet θαη ζηε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ
Κπθισκάησλ Ethernet κεηαμχ ησλ Κφκβσλ Ethernet, εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Πάξνρνο ππνβάιιεη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηα αθφινπζα:

3.7.4.



Μέγηζην πιήζνο Οπηηθψλ Πξνζβάζεσλ Ethernet αλά Κφκβν Ethernet, δηαηξεκέλεο ζε
ππνθαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα θαη ηελ παξνρή Πξνζηαζίαο Γηπιήο
Όδεπζεο θαη Δηζαγσγήο.



Μέγηζην πιήζνο Πξνζβάζεσλ Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL αλά Κφκβν Ethernet,
δηαηξεκέλεο ζε ππνθαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα.



Μέγηζην πιήζνο Πξνζβάζεσλ Ethernet απφ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε αλά Κφκβν
Ethernet.



Μέγηζηε αζξνηζηηθή ρσξεηηθφηεηα Αζηηθψλ Κπθισκάησλ Ethernet αλά δεχγνο Κφκβσλ
Ethernet.



Μέγηζηε αζξνηζηηθή ρσξεηηθφηεηα Τπεξαζηηθψλ Κπθισκάησλ Ethernet αλά δεχγνο
Κφκβσλ Ethernet.

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ
Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαζεψξεζεο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Παξφρνπ, εθφζνλ ην
κέγηζην πιήζνο ησλ ελεξγψλ Πξνζβάζεσλ Ethernet θαη ε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ
Κπθισκάησλ Ethernet θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ αληηζηνηρνχλ ζε
πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 80% ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ.
Οη αλαζεσξεκέλεο πξνβιέςεηο γηα θάζε Κφκβν Ethernet πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ην κέγηζην
πιήζνο ελεξγψλ Πξνζβάζεσλ Ethernet θαη ηε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ ελεξγψλ
Κπθισκάησλ Ethernet ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, απμεκέλα θαηά +20%, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη αλαζεσξεκέλεο πξνβιέςεηο δελ ππεξβαίλνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Παξφρνπ
γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν.
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3.8.

ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΗΣΖΔΧΝ

3.8.1.

ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ
Ο Πάξνρνο ππνβάιιεη ζηνλ ΟΣΔ αηηήζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο κε ηνπο
αθφινπζνπο ηξφπνπο:


Ζιεθηξνληθά, κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ
γηα ηηο αλάγθεο νινθιεξσκέλεο εμππεξέηεζεο ησλ Παξφρσλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3.6 ηεο παξνχζαο Δλφηεηαο.



Μέζσ έληππεο θφξκαο αίηεζεο, κέρξη ηε δηάζεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.

Ζ ππνβνιή αηηήζεσλ γίλεηαη απφ ζηειέρε ή ζπλεξγάηεο ηνπ Παξφρνπ, λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλνπο γηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ρνξήγεζεο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet
Υνλδξηθήο.

3.8.2.

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ
Ο Πάξνρνο δηαηεξεί θαη πξνζθνκίδεη ζηνλ ΟΣΔ φπνηε ηνπ δεηεζεί επηθπξσκέλν αληίγξαθν
ηεο Πνιενδνκηθήο Άδεηαο γηα θάζε /Π ηνπ, θαζψο θαη γηα ηα /Π ησλ Σειηθψλ Πειαηψλ
ηνπ.
Ζ ππνβνιή ηνπ επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ δεηείηαη κία θνξά γηα θάζε /Π θαη δελ
ππνβάιιεηαη εθ λένπ, εθφζνλ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζηνλ ΟΣΔ γηα άιιεο ππεξεζίεο Υνλδξηθήο.
ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηνλ Πάξνρν, ν
ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα άκεζεο θαηάξγεζεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet
Υνλδξηθήο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο πξνο ηνλ Πάξνρν.

3.8.3.

ΑΡΗΘΜΟΓΟΣΖΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ
Γηα θάζε αίηεζε πνπ ιακβάλεη ν ΟΣΔ εθδίδεη:


Μνλαδηθφ Κσδηθφ Αίηεζεο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηελ αίηεζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ ηαπηνπνίεζή ηεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζήο ηεο απφ ηνλ ΟΣΔ
θαη ηνλ Πάξνρν.
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3.8.4.

Μνλαδηθφ Κσδηθφ Τπεξεζίαο γηα θάζε λέα ππεξεζία ηεο αίηεζεο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη
ηελ ππεξεζία θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ηεο ζε κειινληηθέο αηηήζεηο
κεηαβνιήο, κεηαηξνπήο ή θαηάξγεζήο ηεο, θαζψο θαη θαηά ηελ αλαγγειία βιαβψλ.

ΣΤΠΟΗ ΑΗΣΖΔΧΝ
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο, ν ΟΣΔ ππνζηεξίδεη ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο
αηηήζεσλ:

3.8.5.



Αηηήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.



Αηηήζεηο κεηαβνιήο ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.



Αηηήζεηο θαηάξγεζεο ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.



Αηηήζεηο αθχξσζεο.

ΑΗΣΖΔΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ
Γηα ηελ παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο ν Πάξνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη
ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο αηηήζεσλ:


Αίηεζε παξνρήο λέαο Πξφζβαζεο Ethernet: αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη παξάδνζε ηεο
ζχλδεζεο ελφο /Π ηνπ Παξφρνπ ή Σειηθνχ Πειάηε ηνπ ή κηαο Φπζηθήο
πλεγθαηάζηαζεο κε ηνλ Οηθείν Κφκβν Ethernet, κέζσ ησλ ππεξεζηψλ Οπηηθήο
Πξφζβαζεο Ethernet, Πξφζβαζεο Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL ή Πξφζβαζεο Ethernet
απφ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε.



Αίηεζε παξνρήο πξνζηαζίαο Γηπιήο Όδεπζεο ζε Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet: αθνξά
ζηελ πινπνίεζε θαη παξάδνζε δεχηεξεο νπηηθήο φδεπζεο κεηαμχ ελφο /Π ηνπ Παξφρνπ
ή Σειηθνχ Πειάηε ηνπ θαη ηνπ Οηθείνπ Κφκβνπ Ethernet.



Αίηεζε παξνρήο πξνζηαζίαο Γηπιήο Δηζαγσγήο ζε Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet κε
ελεξγή πξνζηαζία Γηπιήο Όδεπζεο: αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη παξάδνζε δεχηεξεο
εηζαγσγήο ζε /Π ηνπ Παξφρνπ ή Σειηθνχ Πειάηε ηνπ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δεχηεξεο
νπηηθήο φδεπζεο.



Αίηεζε παξνρήο λένπ Κπθιψκαηνο Ethernet: αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη παξάδνζε ηεο
ζχλδεζεο κεηαμχ δχν /Π, κέζσ κίαο εθ ησλ ππεξεζηψλ Αζηηθνχ Κπθιψκαηνο Ethernet
θαη Τπεξαζηηθνχ Κπθιψκαηνο Ethernet. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ε ππεξεζία

118

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΟΤ ΟΣΔ

Κπθιψκαηνο Ethernet ζπλδέεηαη ππνρξεσηηθά κε δχν ελεξγέο ππεξεζίεο Πξφζβαζεο
Ethernet.

3.8.6.

ΑΗΣΖΔΗ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ
Γηα ηε κεηαβνιή πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο ν Πάξνρνο κπνξεί λα
ππνβάιεη ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο αηηήζεσλ:

3.8.7.



Αίηεζε κεηαβνιήο ρσξεηηθφηεηαο Πξφζβαζεο Ethernet: αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη
παξάδνζε ηεο αλαβάζκηζεο ή ππνβάζκηζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζε πθηζηάκελε ππεξεζία
Οπηηθήο Πξφζβαζεο Ethernet ή Πξφζβαζεο Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL.



Αίηεζε κεηαβνιήο ρσξεηηθφηεηαο Κπθιψκαηνο Ethernet: αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη
παξάδνζε ηεο αλαβάζκηζεο ή ππνβάζκηζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζε πθηζηάκελε ππεξεζία
Αζηηθνχ Κπθιψκαηνο Ethernet ή Τπεξαζηηθνχ Κπθιψκαηνο Ethernet.



Αίηεζε κεηαηξνπήο ηερλνινγίαο Πξφζβαζεο Ethernet: Αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη
παξάδνζε ηεο κεηαηξνπήο πθηζηάκελεο Πξφζβαζεο Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL ζε
Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet ή Οπηηθήο Πξφζβαζεο Ethernet ζε Πξφζβαζε Ethernet
Σερλνινγίαο SHDSL.

ΑΗΣΖΔΗ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ
Γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο Πάξνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη
ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο αηηήζεσλ:


Αίηεζε θαηάξγεζεο Πξφζβαζεο Ethernet: αθνξά ζηνλ ηεξκαηηζκφ ελεξγήο ππεξεζίαο
Οπηηθήο Πξφζβαζεο Ethernet, Πξφζβαζεο Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL ή Πξφζβαζεο
Ethernet απφ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε.



Αίηεζε θαηάξγεζεο Πξνζηαζίαο Γηπιήο Όδεπζεο: αθνξά ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο
πξνζηαζίαο Γηπιήο Όδεπζεο απφ ελεξγή ππεξεζία Οπηηθήο Πξφζβαζεο Ethernet.



Αίηεζε θαηάξγεζεο Πξνζηαζίαο Γηπιήο Δηζαγσγήο: αθνξά ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο
πξνζηαζίαο Γηπιήο Δηζαγσγήο απφ ελεξγή ππεξεζία Οπηηθήο Πξφζβαζεο Ethernet.



Αίηεζε θαηάξγεζεο Κπθιψκαηνο Ethernet: αθνξά ζηνλ ηεξκαηηζκφ ελεξγήο ππεξεζίαο
Αζηηθνχ Κπθιψκαηνο Ethernet ή Τπεξαζηηθνχ Κπθιψκαηνο Ethernet.
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3.8.8.

ΑΗΣΖΔΗ ΑΚΤΡΧΖ
Ο Πάξνρνο κπνξεί λα πξνβεί ζε αθχξσζε αηηήζεσλ παξνρήο θαη κεηαβνιήο ππεξεζηψλ ΜΓ
Ethernet Υνλδξηθήο, ππνβάιινληαο ζρεηηθέο αηηήζεηο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο
πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΣΔ.
Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αθχξσζεο αηηήζεσλ θαηάξγεζεο ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet
Υνλδξηθήο ή πξνγελέζηεξσλ αηηήζεσλ αθχξσζεο.

3.8.9.

ΤΝΓΔΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ
Λακβάλνληαο ππφςε πηζαλέο αλάγθεο ηνπ Παξφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξάδνζε
νινθιεξσκέλσλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ δχν /Π, ν ΟΣΔ ππνζηεξίδεη ην ζπλδπαζκφ ησλ
αθφινπζσλ ηχπσλ αηηήζεσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε αίηεζε:


Αίηεζε παξνρήο λέαο Πξφζβαζεο Ethernet.



Αίηεζε παξνρήο Πξνζηαζίαο Γηπιήο Όδεπζεο.



Αίηεζε παξνρήο Πξνζηαζίαο Γηπιήο Δηζαγσγήο.



Αίηεζε παξνρήο λένπ Κπθιψκαηνο Ethernet.

Οη επηκέξνπο αηηήζεηο ππνβάιινληαη ηαπηφρξνλα, ζην πιαίζην ηεο ζπλδεδεκέλεο αίηεζεο, θαη
παξαδίδνληαη ζηνλ Πάξνρν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ.

3.8.10. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΔΧΝ
ε θάζε αίηεζε ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:


Πιήξε ζηνηρεία ηνπ Παξφρνπ (επσλπκία εηαηξείαο, δηαθξηηηθφο ηίηινο, δηεχζπλζε έδξαο,
δηεχζπλζε επίδνζεο ινγαξηαζκνχ, ΑΦΜ, Γ.Ο.Τ. θ.ιπ.).



ηνηρεία ππεχζπλνπ αίηεζεο απφ πιεπξάο Παξφρνπ γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ θαη
ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο (νλνκαηεπψλπκν, ηειέθσλν
επηθνηλσλίαο, αξηζκφ FAX, δηεχζπλζε e-mail).



ηνηρεία ηερληθνχ ππεχζπλνπ ζε θάζε /Π γηα ηελ ζπλελλφεζε θαη ηελ παξνρή
δηεπθξηλήζεσλ (νλνκαηεπψλπκν, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, αξηζκφ FAX, δηεχζπλζε email).
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3.8.11. ΔΗΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΔΧΝ
ηηο αηηήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, πέξαλ ησλ γεληθψλ ζηνηρείσλ
αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:


Πιήξε ζηνηρεία δηεχζπλζεο γηα θάζε /Π Παξφρνπ ή Σειηθνχ Πειάηε (νδφο, αξηζκφο,
πεξηνρή, πφιε, Σ.Κ.), ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν αξρείν δηεπζχλζεσλ πνπ δηαηεξεί ν
ΟΣΔ.



ε πεξίπησζε αίηεζεο πνπ αθνξά ππεξεζίεο ζε /Π Σειηθνχ Πειάηε, ζηνηρεία απηνχ.



Υσξεηηθφηεηα ηεο αηηνχκελεο ππεξεζίαο.



Δπηζπκεηή δηάξθεηα παξνρήο ηεο αηηνχκελεο ππεξεζίαο.



Σπρφλ ζρφιηα θαη εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξφρνπ.

ηηο αηηήζεηο κεηαβνιήο πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο αλαθέξνληαη:


Ο κνλαδηθφο Κσδηθφο Τπεξεζίαο ηεο ππφ κεηαβνιή ππεξεζίαο.



Νέα ρσξεηηθφηεηα ή/θαη ηερλνινγία ηεο ππεξεζίαο.



Σπρφλ ζρφιηα θαη εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξφρνπ.

ηηο αηηήζεηο θαηάξγεζεο ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο αλαθέξεηαη ν κνλαδηθφο
Κσδηθφο Τπεξεζίαο ηεο ππφ θαηάξγεζε ππεξεζίαο. ηηο αηηήζεηο αθχξσζεο αλαθέξεηαη ν
κνλαδηθφο Αξηζκφο Αίηεζεο ηεο ππφ αθχξσζε αίηεζεο.

3.8.12. ΔΛΔΓΥΟ ΑΗΣΖΔΧΝ
Ο ΟΣΔ ειέγρεη θάζε αίηεζε, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε
ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο, σο πξνο ηα αθφινπζα:


Οξζή ζπκπιήξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ
νξίδεη ν ΟΣΔ.



πκθσλία ησλ ζηνηρείσλ δηεχζπλζεο ησλ /Π κε ηα κε ην αξρείν δηεπζχλζεσλ πνπ
δηαηεξεί ν ΟΣΔ.



Γπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο αηηνχκελεο ρσξεηηθφηεηαο ζηα /Π απφ ηηο ππεξεζίεο
Πξφζβαζεο Ethernet.
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Οινθιήξσζε ησλ πξνγελέζηεξσλ αηηήζεσλ παξνρήο ή/θαη κεηαβνιήο γηα ηελ αηηνχκελε
ππεξεζία.

ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιχπηνληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ν ΟΣΔ απνξξίπηεη ηελ
αίηεζε θαη απνζηέιιεη ελεκέξσζε ζηνλ Πάξνρν, θνηλνπνηψληαο ηνπ ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο,
εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο.

3.9.

ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΗΚΣΟΣΖΣΑ ΑΗΣΖΔΧΝ

3.9.1.

ΔΛΔΓΥΟ ΔΦΗΚΣΟΣΖΣΑ
Ο ΟΣΔ ειέγρεη θάζε αίηεζε παξνρήο ή κεηαβνιήο ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο σο
πξνο ηελ δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζήο ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε:


Σελ χπαξμε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο ζην Οπηηθφ Γίθηπν Πξφζβαζεο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ Πξφζβαζεο Ethernet.



Σελ επάξθεηα πφξσλ ζην Γίθηπν Ethernet γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ
Κπθιψκαηνο Ethernet.



Σε δηαζεζηκφηεηα θαηάιιεινπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ
ζηα /Π ηεο αίηεζεο.

Δληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο ν ΟΣΔ
απνζηέιιεη ελεκέξσζε ζηνλ Πάξνρν αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα:


Σε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο, είηε άκεζα, είηε κεηά απφ ηελ εθηέιεζε
πξφζζεησλ εξγαζηψλ γηα ηε ζχλδεζε ησλ /Π κε ην Γίθηπν Ethernet, γηα ηηο νπνίεο ζα
θαηαηεζεί Σερλννηθνλνκηθή Πξνζθνξά.



Δθηηκψκελε εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ.



πκθσλία ηεο αίηεζεο κε ηηο θαηαηεζεηκέλεο πξνβιέςεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
3.7 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.



ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο, πιήξε αηηηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηνπο
ιφγνπο αδπλακίαο.

122

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΟΤ ΟΣΔ

3.9.2.

ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΔΥΝΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο ΟΣΔ ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ζηνλ Πάξνρν ηερλννηθνλνκηθή πξνζθνξά ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:


Γπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο αίηεζεο ηνπ Παξφρνπ κεηά απφ ηελ εθηέιεζε πξφζζεησλ
εξγαζηψλ γηα ηε ζχλδεζε ησλ /Π κε ην Γίθηπν Ethernet, ιφγσ έιιεηςεο ηεο
απαξαίηεηεο ππνδνκήο ζην Οπηηθφ Γίθηπν Πξφζβαζεο.



Τπνβνιή εηδηθψλ απαηηήζεσλ απφ ηνλ Πάξνρν, νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ πξφζζεηεο
εξγαζίεο, θφζηνο ή/θαη ρξφλν πινπνίεζεο.

Ζ Σερλννηθνλνκηθή Πξνζθνξά απνζηέιιεηαη ζηνλ Πάξνρν εληφο 20 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζήο ηνπ θαη πεξηιακβάλεη:

3.9.3.



Σηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβεί ν ΟΣΔ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
ηεο αίηεζεο.



Σελ εθηηκψκελε εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ.



Σν θφζηνο πινπνίεζεο πνπ βαξχλεη ηνλ Πάξνρν θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ.

ΔΓΚΡΗΖ ΣΔΥΝΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο Πάξνρνο, εληφο είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο
Σερλννηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ελεκεξψλεη ηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο θαη ε
αίηεζε πξνσζείηαη πξνο πινπνίεζε, ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.
ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο Σερλννηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο απφ ηνλ Πάξνρν, θαζψο θαη ζε
πεξίπησζε κε απάληεζήο ηνπ ζην παξαπάλσ δηάζηεκα, παχεη ε ηζρχο ηεο Σερλννηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο θαη ε αίηεζε αθπξψλεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ, ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ Παξφρνπ.

3.10.

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

3.10.1. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΒΑΔΧΝ ETHERNET
Σν ζηάδην πινπνίεζεο ησλ Πξνζβάζεσλ Ethernet πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηερληθέο ελέξγεηεο
ζηα /Π ηεο αίηεζεο γηα ηε ζχλδεζή ηνπο ζην Γίθηπν Ethernet, ζε ζπλέρεηα ησλ αθφινπζσλ
ηχπσλ αίηεζεο:
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Αίηεζε παξνρήο λέαο Πξφζβαζεο Ethernet (Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet, Πξφζβαζε
Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL ή Πξφζβαζε Ethernet απφ Φ/).



Αίηεζε παξνρήο πξνζηαζίαο Γηπιήο Όδεπζεο ζε Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet.



Αίηεζε παξνρήο πξνζηαζίαο Γηπιήο Δηζαγσγήο ζε Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet κε
πξνζηαζία Γηπιήο Όδεπζεο.



Αίηεζε κεηαβνιήο ρσξεηηθφηεηαο Πξφζβαζεο Ethernet (Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet,
Πξφζβαζε Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL).



Αίηεζε κεηαηξνπήο ηερλνινγίαο Πξφζβαζεο Ethernet (Πξφζβαζε Ethernet Σερλνινγίαο
SHDSL ζε Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet, Οπηηθή Πξφζβαζεο Ethernet ζε Πξφζβαζε
Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL).



πλδεδεκέλε αίηεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη
ππεξεζίεο Πξφζβαζεο Ethernet ή/θαη πκπιεξσκαηηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο.

Καηά πεξίπησζε, ην ζηάδην πινπνίεζεο ππεξεζηψλ Πξφζβαζεο Ethernet κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη:


Δπηζθφπεζε ζε /Π ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε απφ ζπλεξγείν Σερληθψλ ΟΣΔ.



Δξγαζίεο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Οπηηθνχ Γηθηχνπ Πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ.



Σελ εγθαηάζηαζε ή ηελ αληηθαηάζηαζε Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet (ΝΣΔ).

3.10.2. ΔΠΗΚΟΠΟΠΖΖ /Π ΠΑΡΟΥΟΤ - ΣΔΛΗΚΟΤ ΠΔΛΑΣΖ
Ο ΟΣΔ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεη απαξαίηεην, πξνβαίλεη ζε επηζθφπεζε ησλ /Π ηεο
αίηεζεο θαη θαηαζέηεη ζηνλ ηερληθφ ππεχζπλν ηνπ Παξφρνπ έθζεζε κε ηηο απαηηνχκελεο
εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζην εζσηεξηθφ δίθηπφ ηνπο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα
νινθιήξσζήο ηνπο, γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ.
Ο Πάξνρνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σειηθφ Πειάηε φπνπ απαηηείηαη, παξέρεη θάζε
δηεπθφιπλζε θαη πιεξνθνξία ζηνπο Σερληθνχο ΟΣΔ θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο ζηα /Π θαη
πξνβαίλεη έγθαηξα ζηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ δίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηνπ ΟΣΔ.
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3.10.3. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ
Ο Πάξνρνο θαηαζθεπάδεη έγθαηξα ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηελ εηζαγσγή ησλ νπηηθψλ
ηλψλ ζηα /Π ηεο αίηεζεο θαη πξνβαίλεη ζηηο εξγαζίεο εζσηεξηθήο δηθηχσζεο, πξνθεηκέλνπ
λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζή ηνπο κε ην Γίθηπν Ethernet, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΣΔ.

3.10.4. ΔΠΔΚΣΑΖ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΡΟΒΑΖ
ε πεξίπησζε έιιεηςεο ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ηε ζχλδεζε ησλ /Π ηεο αίηεζεο κε
ην Γίθηπν Ethernet, ν ΟΣΔ πξνβαίλεη ζηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Οπηηθνχ Γηθηχνπ
Πξφζβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο Σερλννηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο,
αλαιακβάλνληαο:


Σνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ Οπηηθνχ Γηθηχνπ Πξφζβαζεο κε λέα δεχγε νπηηθψλ
ηλψλ.



Σηο απαξαίηεηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ
πξφζβαζεο.



Σε δηεπζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ αδεηνδνηήζεσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Γήκνη,
Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.).

3.10.5. ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ETHERNET
Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο ν ΟΣΔ, φπνπ θξίλεη απαξαίηεην,
εγθαζηζηά Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ Ethernet ζηα /Π ηεο αίηεζεο. Ο Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο
Ethernet παξαρσξείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνλ Πάξνρν ρσξίο αληάιιαγκα, κε ηε κνξθή
ρξεζηδαλείνπ, απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο θαη γηα
ην δηάζηεκα παξνρήο ηνπο.
Ζ επηινγή ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet, ε εγθαηάζηαζή ηνπ ζηα /Π, ε ζχλδεζή ηνπ
ζην Γίθηπν Ethernet θαη ε παξακεηξνπνίεζή ηνπ γίλνληαη απνθιεηζηηθά απφ Σερληθνχο ηνπ
ΟΣΔ.
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3.10.6. ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ETHERNET
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet ζηα /Π ηεο αίηεζεο νινθιεξψλεηαη
κέζσ ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Δμνπιηζκνχ Ethernet κεηαμχ ηνπ
Σερληθνχ ΟΣΔ θαη ησλ ηερληθψλ ππεπζχλσλ ηνπ Παξφρνπ.
ε θάζε Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Δμνπιηζκνχ Ethernet ζπκπιεξψλνληαη ηα
αθφινπζα ζηνηρεία:


ηνηρεία ηνπ Παξφρνπ.



ε πεξίπησζε /Π Σειηθνχ Πειάηε, ζηνηρεία απηνχ.



Πιήξε ζηνηρεία δηεχζπλζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (νδφο, αξηζκφο, πεξηνρή,
πφιε, Σ.Κ.).



Σχπνο Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet (θαηαζθεπαζηήο θαη κνληέιν).



Μνλαδηθφο απμ.
θαηαζθεπαζηή).



Ζκεξνκελία παξάδνζεο – παξαιαβήο ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet.

αξηζκφο

Σεξκαηηθνχ

Δμνπιηζκνχ

Ethernet

(serial

number

3.10.7. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ETHERNET
Σν ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ Κπθιψκαηνο Ethernet πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηερληθέο ελέξγεηεο
ζην Γίθηπν Ethernet θαη ζηνλ Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ Ethernet ζηα /Π ηεο αίηεζεο, γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ή ηε κεηαβνιή ηεο κεηαμχ ηνπο ζχλδεζεο, ζε ζπλέρεηα ησλ αθφινπζσλ ηχπσλ
αίηεζεο:


Αίηεζε παξνρήο λένπ Κπθιψκαηνο Ethernet.



Αίηεζε κεηαβνιήο ρσξεηηθφηεηαο Κπθιψκαηνο Ethernet.



πλδεδεκέλε αίηεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη
ππεξεζίεο Κπθιψκαηνο Ethernet.

Ο ηεξκαηηζκφο ηνπ Κπθιψκαηνο Ethernet ζηα /Π ηεο αίηεζεο γίλεηαη απφ ηνπο Σερληθνχο
ΟΣΔ:


ηηο πεξηπηψζεηο Οπηηθψλ Πξνζβάζεσλ Ethernet θαη Πξνζβάζεσλ Ethernet Σερλνινγίαο
SHDSL ζε αθηεξσκέλε Γηεπαθή Ethernet ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet.
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ηηο πεξηπηψζεηο Πξνζβάζεσλ Ethernet ζε Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε ζηνλ νπηηθφ
θαηαλεκεηή εληφο ηνπ ρψξνπ Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο.

3.10.8. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ETHERNET ΠΑΡΟΥΟΤ
Ο Πάξνρνο εγθαζηζηά έγθαηξα ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ζηα /Π ηεο αίηεζεο, πξνθεηκέλνπ
λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζή ηνπο κε ην Γίθηπν Ethernet ηνπ ΟΣΔ.
Ζ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ γίλεηαη απφ Σερληθνχο ηνπ Παξφρνπ, ζχκθσλα
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ παξαγξάθσλ 3.3 - 3.4 ηεο παξνχζαο Δλφηεηαο θαη ηηο
ζρεηηθέο νδεγίεο ησλ Σερληθψλ ηνπ ΟΣΔ.

3.10.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΜΔΣΑΒΑΔΧΝ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΡΟΥΟΤ
Ζ κεηάβαζε ησλ Σερληθψλ ΟΣΔ ζηα /Π ηεο αίηεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ αξκφδησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ θαη κεηά απφ έγθαηξε
ελεκέξσζε ηνπ Παξφρνπ.
Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηεο κεηάβαζεο, απνζηέιινληαο λέα ελεκέξσζε ζηνλ
Πάξνρν, ηνπιάρηζηνλ κία (1) εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε
εκεξνκελία.

3.10.10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΟΡΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ παξνρή ή κεηαβνιή ππεξεζηψλ ΜΓ
Ethernet ν ΟΣΔ παξέρεη ελεκέξσζε ζηνλ Πάξνρν αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα:


Σν ζηάδην πινπνίεζεο ζην νπνίν βξίζθεηαη, θαζψο επίζεο θαη ηζηνξηθφ ηεο εμέιημήο ηεο.



Δηδηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, φπνηε ηνπ δεηεζεί.



Σπρφλ αλελεξγνχο ρξφλνπο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο αίηεζεο, νη νπνίνη εμαηξνχληαη απφ
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, κε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε.
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3.11.

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

3.11.1. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ ETHERNET ΥΟΓΡΗΚΖ
Οη ππεξεζίεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο παξαδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνλ Πάξνρν απφ κεηά απφ
έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ παξαγξάθσλ 3.3 – 3.4
ηεο παξνχζαο Δλφηεηαο.
Ζ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο νινθιεξψλεηαη κέζσ ηνπ
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, κεηαμχ ηνπ ΟΣΔ θαη ηνπ
ππεχζπλνπ αίηεζεο ηνπ Παξφρνπ.
ε θάζε Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο ζπκπιεξψλνληαη ηα
αθφινπζα ζηνηρεία:


ηνηρεία ηνπ Παξφρνπ.



ε πεξίπησζε αίηεζεο πνπ αθνξά ππεξεζίεο ζε /Π Σειηθνχ Πειάηε, ζηνηρεία απηνχ.



Κσδηθφο Αίηεζεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.



Ζκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.



ηνηρεία ππεχζπλνπ αίηεζεο απφ πιεπξάο Παξφρνπ.



Κσδηθνί Τπεξεζίαο γηα θάζε ππεξεζία ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ΜΓ
Ethernet Υνλδξηθήο.



Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αηηνχκελσλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο (ρσξεηηθφηεηα
θ.ιπ.).



Πιήξε ζηνηρεία δηεχζπλζεο γηα θάζε /Π ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε.



Δμνπιηζκφο θαη δηεπαθέο Ethernet ή φξηα νπηηθψλ θαηαλεκεηψλ, ζηα νπνία παξαδίδνληαη
νη ππεξεζίεο Κπθιψκαηνο Ethernet.



Ζκεξνκελία παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.

3.11.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΡΟΥΟΤ
Ζ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ αξκφδησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ θαη κεηά απφ έγθαηξε
ελεκέξσζε ηνπ Παξφρνπ.

128

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΟΤ ΟΣΔ

Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηεο παξάδνζεο, απνζηέιινληαο λέα ελεκέξσζε ζηνλ
Πάξνρν, ηνπιάρηζηνλ κία (1) εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε
εκεξνκελία.

3.11.3. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ ETHERNET ΥΟΓΡΗΚΖ
Ο Πάξνρνο ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο πνπ
παξαδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
παξάδνζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο ππεξεζηψλ
ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, θαη ελεκεξψλεη ηνλ ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηελ παξαιαβή ηνπο.
ε πεξίπησζε απνδνρήο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο απφ ηνλ Πάξνρν, θαζψο θαη
ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο απάληεζεο ή κε απάληεζεο ηνπ Παξφρνπ, ζεσξείηαη φηη νη
ππεξεζίεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο έρνπλ παξαιεθζεί θαιψο θαη βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία
απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο.

3.11.4. ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ ETHERNET ΥΟΓΡΗΚΖ
ε πεξίπησζε πξνβιεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, ν
Πάξνρνο απνξξίπηεη ην Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο θαη
ελεκεξψλεη ηνλ ΟΣΔ ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο κε παξαιαβήο ηνπο.
Ο ΟΣΔ πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ θαη
απνζηέιιεη εθ λένπ Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο – Παξαιαβήο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο ζηνλ
Πάξνρν:


Μεηαζέηνληαο ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία
απνθαηάζηαζήο, εθφζνλ ην πξφβιεκα νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ ΟΣΔ.



Γηαηεξψληαο ηελ αξρηθή εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ ην πξφβιεκα
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε.

ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ ηξίηε απνζηνιή Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο
ζεσξείηαη φηη νη ππεξεζίεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο έρνπλ παξαιεθζεί θαιψο θαη βξίζθνληαη
ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν Πξσηφθνιιν
Παξάδνζεο – Παξαιαβήο.
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3.12.

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ

3.12.1. ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΥΟΤ
ηηο πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξάδνζε
ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο κε επζχλε ηνπ Παξφρνπ, ην αληίζηνηρν ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί ινγίδεηαη σο αλελεξγφο ρξφλνο ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ.
Χο ζπκβάληα ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ ζεσξνχληαη ηα αθφινπζα:


Καζπζηέξεζε πινπνίεζεο ηεο εηζαγσγήο ή/θαη ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ζηα /Π ηεο
αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΣΔ.



Σερληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ
εμνπιηζκνχ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε.



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ην εζσηεξηθφ δίθηπν ή/θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Παξφρνπ ή
ηνπ Σειηθνχ Πειάηε.



Απνπζία ηνπ Παξφρνπ ή/θαη ηνπ Σειηθνχ Πειάηε θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο
κεηαβάζεηο ζηα /Π ηεο αίηεζεο.

Ζ θαζπζηέξεζε ιφγσ ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ κπνξεί λα δεισζεί κέρξη δχν (2) θνξέο αλά
αίηεζε, ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα πινπνίεζεο. ε πεξίπησζε ηξίηεο θαζπζηέξεζεο ιφγσ
ππαηηηφηεηαο Παξφρνπ, ε αληίζηνηρε αίηεζε αθπξψλεηαη νξηζηηθά απφ ηνλ ΟΣΔ.
Δθφζνλ πξνθχςεη ππαηηηφηεηα θαηά ηε κεηάβαζε Σερληθψλ ηνπ ΟΣΔ ζε /Π ηνπ Παξφρνπ ή
Σειηθνχ Πειάηε ηνπ, ν Πάξνρνο επηβαξχλεηαη κε ην Σέινο Άζθνπεο Μεηάβαζεο θαηά ηελ
Τινπνίεζε Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.19 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.

3.12.2. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΧΝ ΛΟΓΧ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΥΟΤ
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο πινπνίεζεο θαη παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet
Υνλδξηθήο κε ππαηηηφηεηα Παξφρνπ, ν ΟΣΔ απνζηέιιεη άκεζα ελεκέξσζε ζηνλ Πάξνρν,
αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο ππαηηηφηεηάο ηνπ, θαζψο ηνπο αληίζηνηρνπο Κσδηθνχο Αίηεζεο θαη
Τπεξεζηψλ. Ο Πάξνρνο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε ησλ
πξνβιεκάησλ ππαηηηφηεηάο ηνπ, θαη απνζηέιιεη ζρεηηθή ελεκέξσζε ζηνλ ΟΣΔ, ή αθπξψλεη
ηε ζρεηηθή αίηεζε, κε ρξέσζε ησλ αληίζηνηρσλ ηειψλ.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο σο άλσ
ελεκέξσζεο ηνπ ΟΣΔ, θαη εθφζνλ δελ έρνπλ αξζεί νη ιφγνη θαζπζηέξεζεο κε κέξηκλα ηνπ
Παξφρνπ, ν ΟΣΔ απνζηέιιεη εθ λένπ ελεκέξσζε ζηνλ Πάξνρν.
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Ζ αίηεζε ηνπ Παξφρνπ αθπξψλεηαη νξηζηηθά απφ ηνλ ΟΣΔ κεηά ηελ άθαξπε παξέιεπζε
ζαξάληα (40) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο αξρηθήο ελεκέξσζεο.

3.12.3. ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΖ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΥΟΤ
Μεηά ηελ άξζε ησλ πξνβιεκάησλ ππαηηηφηεηαο ηνπ Παξφρνπ, πλεξγείν Σερληθψλ ηνπ ΟΣΔ
ειέγρεη ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ
ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.
Δθφζνλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο
απφ ηνλ Πάξνρν, ε αληίζηνηρε αίηεζε αθπξψλεηαη νξηζηηθά απφ ηνλ ΟΣΔ.

3.12.4. ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΣΡΗΣΧΝ
ηηο πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξάδνζε ησλ
ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο κε επζχλε Σξίησλ, ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
κεζνιαβεί ινγίδεηαη σο αλελεξγφο ρξφλνο ππαηηηφηεηαο Σξίησλ.
Χο ζπκβάληα ππαηηηφηεηαο Σξίησλ ζεσξνχληαη ηα αθφινπζα:


Καζπζηέξεζε ή άξλεζε έθδνζεο αδεηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Γήκνη,
Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.).



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ Σξίην ζην Γίθηπν ηνπ ΟΣΔ ή/θαη ζηνπο ρψξνπο
πλεγθαηάζηαζεο.



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ Σξίην εθηφο ηνπ Γηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, αιιά επεξεάδεη ηελ
παξνρή ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο.



Αλσηέξα βία ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 5 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ΟΣΔ απνζηέιιεη άκεζα ελεκέξσζε ζηνλ Πάξνρν, αλαθέξνληαο
ηνπο ιφγνπο θαζπζηέξεζεο ή αδπλακίαο πινπνίεζεο ιφγσ ππαηηηφηεηάο Σξίησλ, θαζψο ηνπο
αληίζηνηρνπο Κσδηθνχο Αίηεζεο θαη Τπεξεζηψλ.
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3.13.

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

3.13.1. ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ
Ο OTE ιακβάλεη θάζε κέηξν γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet
Υνλδξηθήο πνπ παξέρεη ζηνλ Πάξνρν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, φζεο θνξέο θξίλεη αλαγθαίν,
ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζχλδεζεο ησλ /Π ηνπ Παξφρνπ θαη ησλ Σειηθψλ Πειαηψλ ζην
Γίθηπν Ethernet θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Κπθισκάησλ Ethernet.
ε πεξίπησζε φπνπ θξηζεί απαξαίηεηε ε κεηάβαζε ζπλεξγείνπ Σερληθψλ ΟΣΔ ζηα /Π ηνπ
Παξφρνπ ή ησλ Σειηθψλ Πειαηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, ν
Πάξνρνο εμαζθαιίδεη ηελ ειεχζεξε είζνδφ θαη παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε θαη πιεξνθνξίεο.

3.13.2. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ETHERNET
(ΝΣΔ)
Ο Πάξνρνο δηαηεξεί ηνλ Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ Ethernet ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνλ παξέιαβε
απφ ηνλ ΟΣΔ θαη παξέρεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη κέξηκλα ηελ ειεθηξηθή ηζρχ πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ αδηάιεηπηε ηξνθνδνζία θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ.
ε πεξίπησζε θζνξάο, βιάβεο ή θαηαζηξνθήο Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet πνπ
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Παξφρνπ ή ζε ηπρεξά θαηλφκελα ή ζε αλσηέξα βία, ν Πάξνρνο
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ ΟΣΔ:


Όιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο θζνξάο ή βιάβεο.



Σελ αμία ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ.

3.13.3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ETHERNET ΠΑΡΟΥΟΤ
Ο Πάξνρνο ζπληεξεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ Ethernet ζηα /Π ηνπ
θαη ζηα /Π Σειηθψλ Πειαηψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε νκαιή ζχλδεζή ηνπο κε
ην Γίθηπν Ethernet ηνπ ΟΣΔ, θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Σερληθψλ ΟΣΔ γηα
ηπρφλ κεηαβνιέο ζηελ παξακεηξνπνίεζή ηνπ.
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3.13.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΔ ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ
Χο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ εθηειεί ν ΟΣΔ
ζην Γίθηπν Ethernet, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο. Σέηνηεο εξγαζίεο αθνξνχλ:


Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ Γηθηχνπ Ethernet.



Αλαβαζκίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζην πιηθφ (hardware) ή ινγηζκηθφ (software) ζηνπο
Κφκβνπο θαη ζηνλ Σεξκαηηθφ Δμνπιηζκφ Ethernet.



Μεηαγσγέο θαη αλαδξνκνινγήζεηο ησλ Κφκβσλ Ethernet.

Οη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο εθηεινχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζε ψξεο ρακειήο
ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο (24:00 – 08:00), ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο
πξνβιεκάησλ.
Γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο απαηηείηαη έγθαηξε ελεκέξσζε
ηνπ Παξφρνπ απφ ηνλ ΟΣΔ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία εθηέιεζεο, θαζψο θαη επηβεβαίσζε ιήςεο ηεο απφ ηνλ Πάξνρν. Ζ πξνζεζκία
απηή κπνξεί θαη’ εμαίξεζε λα ζπληκεζεί κφλν ζε δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο θαη
επείγνπζαο αλάγθεο.
Ζ παξαπάλσ ελεκέξσζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:


Πεξηγξαθή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ.



Ζκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ.



Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ.



Πηζαλέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ Ethernet θαη ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ
Ethernet Υνλδξηθήο.



Πηζαλέο εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ Πάξνρν.



Πηζαλά πξνηεηλφκελα κέηξα πξνζηαζίαο θαη δνθηκέο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη
ν Πάξνρνο.
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3.14.

ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΛΑΒΧΝ

3.14.1. ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΒΛΑΒΧΝ
Ο Πάξνρνο αλαγγέιιεη ζηνλ ΟΣΔ βιάβεο ζε ελεξγέο ππεξεζίεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο θαζ’
φιν ην 24σξν θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο (24x7x365), κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:


Ζιεθηξνληθά, κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ
γηα ηηο αλάγθεο νινθιεξσκέλεο εμππεξέηεζεο ησλ Παξφρσλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3.6 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.



Μέζσ έληππεο θφξκαο αλαγγειίαο βιάβεο, κέρξη ηε δηάζεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο.

Ζ αλαγγειία βιαβψλ γίλεηαη απφ ζηειέρε ηνπ Κέληξνπ Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ ηνπ Παξφρνπ, ηα
ζηνηρεία ησλ νπνίσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ ΟΣΔ.

3.14.2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΓΓΔΛΗΧΝ ΒΛΑΒΖ
Κάζε αλαγγειία βιάβεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ ΟΣΔ αθνξά απνθιεηζηηθά έλα θχθισκα
Ethernet θαη πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα ζηνηρεία:


ηνηρεία ηνπ Παξφρνπ.



ε πεξίπησζε αλαγγειίαο πνπ αθνξά ππεξεζίεο ζε /Π Σειηθνχ Πειάηε, πιήξε ζηνηρεία
απηνχ.



ηνηρεία ππεχζπλνπ αλαγγειίαο απφ πιεπξάο Παξφρνπ, γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ
θαη ηνλ έιεγρν απνθαηάζηαζεο ηεο ππεξεζίαο (νλνκαηεπψλπκν, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο,
αξηζκφ FAX, δηεχζπλζε e-mail).



Σνλ Κσδηθφ Τπεξεζίαο, γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ Κπθιψκαηνο Ethernet.



Πιήξε ζηνηρεία δηεχζπλζεο γηα ην /Π ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε (νδφο,
αξηζκφο, πεξηνρή, πφιε Σ.Κ.), ζχκθσλα κε ην αξρείν δηεπζχλζεσλ πνπ δηαηεξεί ν ΟΣΔ.

3.14.3. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟΓΟΣΖΖ ΑΝΑΓΓΔΛΗΧΝ ΒΛΑΒΖ
Ο ΟΣΔ ειέγρεη θάζε αλαγγειία βιάβεο σο πξνο ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ
ηεο θαη εθδίδεη κνλαδηθφ Κσδηθφ Βιάβεο, ν νπνίνο ηε ραξαθηεξίδεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα
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ηελ ηαπηνπνίεζή ηεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο απνθαηάζηαζήο ηεο απφ ηνλ ΟΣΔ
θαη ηνλ Πάξνρν.
Δθφζνλ ε αλαγγειία βιάβεο δελ είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλε, ν ΟΣΔ ηελ απνξξίπηεη θαη
απνζηέιιεη ελεκέξσζε ζηνλ Πάξνρν, θνηλνπνηψληαο ηνπ ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο, εληφο
κηζήο ψξαο απφ ηελ παξαιαβήο ηεο.

3.14.4. ΧΡΑΡΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
Ο ΟΣΔ παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο θαηά ην σξάξην
5λζήκεξεο εξγαζίαο ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ (απφ 7:20 πκ έσο 15:00κκ), εθηφο ησλ
επίζεκσλ Αξγηψλ.

3.14.5. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΧΝ
Ο ΟΣΔ πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ,
ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία θαη ψξα
αλαγγειίαο ηνπο.
ε πεξίπησζε φπνπ θξηζεί απαξαίηεηε ε κεηάβαζε ζπλεξγείνπ Σερληθψλ ΟΣΔ ζηα /Π ηνπ
Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ
Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet, ν Πάξνρνο εμαζθαιίδεη ηελ ειεχζεξε είζνδφ θαη παξέρεη
θάζε δηεπθφιπλζε θαη πιεξνθνξίεο.
Ζ απνθαηάζηαζε βιάβεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνζηνιή ελεκέξσζεο ζηνλ ππεχζπλν
αλαγγειίαο ηνπ Παξφρνπ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία:


Ζκεξνκελία θαη ψξα απνθαηάζηαζεο.



Αηηίεο βιάβεο θαη ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο.



Σπρφλ αλελεξγνί ρξφλνη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.18.3 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.

3.14.6. ΑΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΧΝ
Ο Πάξνρνο επηβεβαηψλεη ηελ νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ή ελεκεξψλεη γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα,
εληφο κηζήο ψξαο απφ ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ ΟΣΔ. Όηαλ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο
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επηβεβαησζεί θαη απφ ηα δχν κέξε, ν ΟΣΔ ελεκεξψλεη ηνλ Πάξνρν γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε
ηνπ πξνβιήκαηνο.
ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο απάληεζεο ή κε απάληεζεο ηνπ Παξφρνπ, ζεσξείηαη φηη ε βιάβε
έρεη απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ ΟΣΔ ζχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζή ηνπ πξνο ηνλ Πάξνρν.

3.14.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΜΔΣΑΒΑΔΧΝ
Ζ κεηάβαζε ησλ Σερληθψλ ΟΣΔ ζηα /Π ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε γηα ηελ
απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη ηελ πηζαλή αληηθαηάζηαζε ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αξκφδησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΣΔ θαη
κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ ππεχζπλνπ αλαγγειίαο ηνπ Παξφρνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο ή/θαη ν Σειηθφο Πειάηεο δελ είλαη παξφληεο θαηά ηελ
κεηάβαζε ησλ Σερληθψλ ΟΣΔ, πξνγξακκαηίδεηαη λέα κεηάβαζε απφ ηνλ ΟΣΔ θαη:


Ο Πάξνρνο επηβαξχλεηαη κε ην Σέινο Άζθνπεο Μεηάβαζεο θαηά ηελ Άξζε Βιάβεο.



Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ινγίδεηαη σο
αλελεξγφο ρξφλνο.

3.14.8. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΧΝΗΧΝ
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο αλαθνξηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ή ηελ εθηέιεζε
πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα εμεχξεζεο θνηλά
απνδεθηήο ιχζεο ζε πξψην επίπεδν, κεηαμχ ησλ Κέληξσλ Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ θαη
ηνπ Παξφρνπ.
ε αληίζεηε πεξίπησζε ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία θιηκαθσηήο ελεκέξσζεο, ζην δεχηεξν
επίπεδν θαη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ζην ηξίην επίπεδν, φπσο νξίδνληαη ζηε χκβαζε
Παξνρήο Τπεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, ζηνπο ρξφλνπο ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα:
Δπίπεδν Δλεκέξσζεο

Πξνζεζκία Δλεκέξσζεο

1ν Δπίπεδν

Άκεζα

2ν Δπίπεδν

5 ψξεο κεηά ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο

3ν Δπίπεδν

24 ψξεο κεηά ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο
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3.15.

ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

3.15.1. ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ETHERNET
Σν ζηάδην ηεο θαηάξγεζεο Κπθισκάησλ Ethernet πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηερληθέο ελέξγεηεο
απνζχλδεζεο ζην Γίθηπν Ethernet θαη ζηα /Π ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε, κεηά
απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Παξφρνπ.

3.15.2. ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΠΡΟΒΑΔΧΝ ETHERNET
Σν ζηάδην ηεο θαηάξγεζεο ησλ Πξνζβάζεσλ Ethernet πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηερληθέο
ελέξγεηεο απνζχλδεζεο θαη απεγθαηάζηαζεο ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet ζηα /Π
ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε γηα ηελ, ζε ζπλέρεηα ησλ αθφινπζσλ ηχπσλ αίηεζεο:


Καηάξγεζε Πξφζβαζεο Ethernet (Οπηηθή Πξφζβαζε Ethernet, Πξφζβαζε Ethernet
Σερλνινγίαο SHDSL ή Πξφζβαζε Ethernet απφ Φ/).



Καηάξγεζε πξνζηαζίαο Γηπιήο Όδεπζεο ή/θαη Γηπιήο Δηζαγσγήο ζε Οπηηθή Πξφζβαζε
Ethernet.

3.15.3. ΓΗΑΚΟΠΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Ζ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ Πξφζβαζεο θαη Κπθιψκαηνο Ethernet
νινθιεξψλεηαη απφ ηνπο Σερληθνχο ηνπ ΟΣΔ ηελ 7ε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο, θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο ελεκέξσζεο απφ ηνλ ΟΣΔ
πξνο ηνλ Πάξνρν.
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί, απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, νη ππεξεζίεο ΜΓ
Ethernet Υνλδξηθήο παξακέλνπλ πιήξσο ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεψλνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.19 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.

3.15.4. ΑΠΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Ζ θαηάξγεζε ησλ Πξνζβάζεσλ Ethernet ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απεγθαηάζηαζε ηνπ
Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet απφ ηα /Π ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε. ε
πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet πνπ νθείιεηαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ Παξφρνπ, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ ΟΣΔ ηελ αμία ηνπ.
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Ζ απεγθαηάζηαζε ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet νινθιεξψλεηαη κέζσ ηνπ
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Δμνπιηζκνχ Ethernet κεηαμχ ηνπ Σερληθνχ ΟΣΔ θαη
ηνπ ηερληθνχ ππεχζπλνπ ηνπ Παξφρνπ.

3.16.

ΑΝΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ

3.16.1. ΔΞΑΓΧΓΖ ΑΝΑΦΟΡΧΝ
Ο Πάξνρνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιεί ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο ΜΓ Ethernet
Υνλδξηθήο ειεθηξνληθά κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ
ΟΣΔ γηα ηηο αλάγθεο νινθιεξσκέλεο εμππεξέηεζεο ησλ Παξφρσλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3.6 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Πάξνρνο έρεη πξφζβαζε ζηα αθφινπζα ζηνηρεία:


Δλεξγέο ππεξεζίεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.



Καηαξγεκέλεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.



Δθθξεκείο αηηήζεηο παξνρήο, κεηαβνιήο θαη θαηάξγεζεο ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet
Υνλδξηθήο.



Απνξξηθζείζεο αηηήζεηο, κε ηηο αληίζηνηρεο αηηηνινγήζεηο απφξξηςήο ηνπο.



Πιήζνο βιαβψλ αλά ηχπν ππεξεζίαο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.

3.16.2. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ
Ο ΟΣΔ δεκνζηνπνηεί αλά ηξίκελν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο θαη ηελ άξζε βιαβψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην ζχλνιν ησλ
Παξφρσλ θαη γηα θάζε Πάξνρν μερσξηζηά ζα δεκνζηεχνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:


Σν πνζνζηφ ησλ αηηήζεσλ πνπ ηθαλνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ.



Ο κέζνο θαη κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο γηα ην 95% θαη ην 100% ησλ αηηήζεσλ.



Σν πιήζνο ησλ αηηήζεσλ πνπ δελ νινθιεξψζεθαλ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ, κε
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιφγσλ θαζπζηέξεζεο.



Σν πιήζνο ησλ αηηήζεσλ πνπ δελ πινπνηήζεθαλ, κε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιφγσλ κε
παξάδνζεο.
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3.17.



Σν πιήζνο βιαβψλ, θαζψο επίζεο θαη ην πνζνζηφ βιαβψλ νη νπνίεο απνθαηαζηάζεθαλ
εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ.



Σν κέζν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή δήισζεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο απφ ηνλ
ΟΣΔ κέρξη ηελ ηειηθή απνθαηάζηαζε γηα ην 95% θαη ην 100% ησλ πεξηπηψζεσλ
βιαβψλ.

ΒΑΗΚΟ SLA ΠΑΡΟΥΖ ΜΓ ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ

3.17.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ - ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΟΥΖ ΜΓ ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ
Αληηθείκελν ηνπ Βαζηθνχ SLA Παξνρήο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο απνηειεί ν ζπλνιηθφο
ρξφλνο, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ηνλ ΟΣΔ κέρξη ηελ
εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο ζηνλ Πάξνρν, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν
Παξάδνζεο – Παξαιαβήο.

3.17.2. ΔΓΓΤΖΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΟΥΖ ΜΓ ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ
Ο ΟΣΔ εγγπάηαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο ζηνπο ρξφλνπο ηνπ
αθφινπζνπ πίλαθα:
Σχπνο Αίηεζεο

Δγγπεκέλνο Υξφλνο Παξνρήο

Αίηεζε παξνρήο λέαο Πξφζβαζεο Ethernet
Αίηεζε παξνρήο πξνζηαζίαο Γηπιήο Όδεπζεο
Αίηεζε παξνρήο πξνζηαζίαο Γηπιήο Δηζαγσγήο

35 Δξγάζηκεο Ζκέξεο

Αίηεζε κεηαβνιήο ρσξεηηθφηεηαο Πξφζβαζεο Ethernet
Αίηεζε κεηαηξνπήο ηερλνινγίαο Πξφζβαζεο Ethernet
Αίηεζε παξνρήο λένπ Κπθιψκαηνο Ethernet
15 Δξγάζηκεο Ζκέξεο
Αίηεζε κεηαβνιήο ρσξεηηθφηεηαο Κπθιψκαηνο Ethernet
πλδεδεκέλε αίηεζε παξνρήο ππεξεζηψλ

50 Δξγάζηκεο Ζκέξεο
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3.17.3. ΑΝΔΝΔΡΓΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Υξφλνπ Παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο
εμαηξείηαη ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα θαζπζηέξεζεο, ην νπνίν νθείιεηαη ζηα αθφινπζα:


Απνπζία ηνπ Παξφρνπ ή/θαη ηνπ Σειηθνχ Πειάηε θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε
επηζθφπεζε ησλ /Π ή ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Σεξκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ Ethernet.



Καζπζηέξεζε πινπνίεζεο ηεο εηζαγσγήο ή/θαη ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ζηα /Π ηεο
αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΣΔ.



Σερληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ
εμνπιηζκνχ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε.



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ην εζσηεξηθφ δίθηπν ή/θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Παξφρνπ ή
ηνπ Σειηθνχ Πειάηε.



Καζπζηέξεζε ή άξλεζε έθδνζεο αδεηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Γήκνη,
Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.).



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ Σξίην ζην Γίθηπν ηνπ ΟΣΔ ή/θαη ζηνπο ρψξνπο
πλεγθαηάζηαζεο.



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ Σξίην εθηφο ηνπ Γηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, αιιά επεξεάδεη ηελ
παξνρή ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο.



Με έγθαηξε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε, ε νπνία
απνδεδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ.



Αλσηέξα βία, ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 5 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.

3.17.4. ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ
Ο ΟΣΔ εληάζζεη ηηο αηηήζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο ζην Βαζηθφ
SLA κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:


Ο Πάξνρνο έρεη ππνβάιιεη έγθαηξα πξνβιέςεηο γηα ηνπο Κφκβνπο Ethernet, ζηνπο
νπνίνπο ζπλδένληαη ηα /Π.



Ζ πινπνίεζε ηνπο δελ πξνθαιεί ηελ ππέξβαζε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ πξνβιέςεσλ πάλσ
απφ +10%.
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Τπάξρεη δπλαηφηεηα άκεζεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα
ηνπ ειέγρνπ εθηθηφηεηαο.

ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αηηήζεηο ηνπ Παξφρνπ εμαηξνχληαη απφ ην Βαζηθφ SLA Παξνρήο
θαη ηθαλνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ δηάζηεκα.

3.17.5. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ
ηηο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ, φπνπ ε πινπνίεζε ππεξβαίλεη ηνλ Δγγπεκέλν Υξφλν Παξνρήο
ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, ν ΟΣΔ επηβαξχλεηαη κε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν
πίλαθα:
Τπέξβαζε Τινπνίεζεο Αίηεζεο

Πνηληθή Ρήηξα

1 – 10 Δξγάζηκεο Ζκέξεο

10% ηνπ Σέινπο Δλεξγνπνίεζεο

11– 20 Δξγάζηκεο Ζκέξεο

30% ηνπ Σέινπο Δλεξγνπνίεζεο

21– 40 Δξγάζηκεο Ζκέξεο

50% ηνπ Σέινπο Δλεξγνπνίεζεο

41 Δξγάζηκεο Ζκέξεο θαη άλσ

100% ηνπ Σέινπο Δλεξγνπνίεζεο

Απφ ηελ θαηαβνιή ησλ παξαπάλσ ξεηξψλ εμαηξείηαη ην 5% ησλ πεξηπηψζεσλ κε ηελ
κεγαιχηεξε ππέξβαζε ηνπ Δγγπεκέλνπ Υξφλνπ Παξνρήο.

3.18.

ΒΑΗΚΟ SLA
ΥΟΝΓΡΗΚΖ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

ΒΛΑΒΧΝ

ΜΓ

ETHERNET

3.18.1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ - ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΖ ΜΓ ETHERNET
ΥΟΝΓΡΗΚΖ
Αληηθείκελν ηνπ Βαζηθνχ SLA Απνθαηάζηαζεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο απνηειεί ν ρξφλνο
απνθαηάζηαζεο βιάβεο, απφ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο ζρεηηθήο αλαγγειίαο ζηνλ ΟΣΔ
κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνθαηάζηαζήο ηεο, ζχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ
απνζηέιιεη ν ΟΣΔ ζηνλ Πάξνρν.
Γηα ηηο βιάβεο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ ΟΣΔ εθηφο ηνπ σξαξίνπ ππνζηήξημεο ησλ ππεξεζηψλ,
σο εκεξνκελία θαη ψξα αλαγγειίαο ηεο βιάβεο ζεσξείηαη ε έλαξμε ηεο επφκελεο εξγάζηκεο
εκέξαο.
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3.18.2. ΔΓΓΤΖΜΔΝΟ
ΥΟΝΓΡΗΚΖ

ΥΡΟΝΟ

ΑΠΟΚΑΣΑΖ

ΒΛΑΒΖ

ΜΓ

ETHERNET

Ο ΟΣΔ εγγπάηαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ππεξεζίεο ΜΓ
Ethernet ρνλδξηθήο ζηνπο ρξφλνπο ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα:
Σχπνο Βιάβεο
Βιάβε Κπθιψκαηνο Ethernet ζε /Π Παξφρνπ
Βιάβε Κπθιψκαηνο Ethernet ζε /Π Σειηθνχ Πειάηε

Δγγπεκέλνο Υξφλνο Απνθαηάζηαζεο
5 ψξεο
Λήμε Δξγάζηκνπ Χξαξίνπ
Δπφκελεο Δξγάζηκεο Ζκέξαο

3.18.3. ΑΝΔΝΔΡΓΟ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΣΑΖ ΒΛΑΒΖ
Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο βιάβεο εμαηξνχληαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ψξεο, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα θαζπζηέξεζεο, ην νπνίν νθείιεηαη ζηα αθφινπζα
ζπκβάληα:


Δθηέιεζε πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ, κεηά απφ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ Παξφρνπ
απφ ηνλ ΟΣΔ.



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ Σξίην ζε ππφγεην ή ελαέξην θαιψδην ηνπ ΟΣΔ ή/θαη ζηνπο
ρψξνπο ζπλεγθαηάζηαζεο.



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε εθηφο ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, αιιά επεξεάδεη ηελ παξνρή ηεο
ζρεηηθήο ππεξεζίαο.



Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ην εζσηεξηθφ δίθηπν ή/θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Παξφρνπ ή
ηνπ Σειηθνχ Πειάηε.



Σερληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ Παξφρνπ ή
ηνπ Σειηθνχ Πειάηε.



Αδπλακία πξφζβαζεο ησλ Σερληθψλ ηνπ ΟΣΔ ζην /Π ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ
Πειάηε γηα ηελ άξζε ηεο βιάβεο.



Με έγθαηξε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε, ε νπνία
απνδεδεηγκέλα δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ.



Αλαθνξά βιάβεο πνπ δελ αληρλεχεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζε έιεγρν απφ άθξν ζε άθξν (end to
end test).
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Αλσηέξα βία ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 5 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο.

3.18.4. ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ
Ο ΟΣΔ εληάζζεη φιεο ηηο βιάβεο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet ρνλδξηθήο ζην βαζηθφ SLA ,
εθφζνλ απηέο αλαγγέιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγξάθνπ 3.14 ηεο
παξνχζαο Πξνζθνξάο.

3.18.5. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ
ηηο πεξηπηψζεηο βιαβψλ, φπνπ ε απνθαηάζηαζε ππεξβαίλεη ηνλ εγγπεκέλν ρξφλν
απνθαηάζηαζεο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, ν ΟΣΔ επηβαξχλεηαη κε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα
κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Τπέξβαζε Απνθαηάζηαζεο

Πνηληθή Ρήηξα

> 4 έσο 8 ψξεο

10% ησλ Μεληαίσλ Σειψλ

> 8 έσο 24 ψξεο

30% ησλ Μεληαίσλ Σειψλ

> 24 έσο 72 ψξεο

50% ησλ Μεληαίσλ Σειψλ

> 72 ψξεο

100% ησλ Μεληαίσλ Σειψλ

Απφ ηελ θαηαβνιή ησλ παξαπάλσ ξεηξψλ εμαηξείηαη ην 5% ησλ πεξηπηψζεσλ κε ηελ
κεγαιχηεξε ππέξβαζε ηνπ εγγπεκέλνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο.

3.19.

ΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ
ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ

3.19.1. ΓΔΝΗΚΑ
Σα ηέιε ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, γηα ρσξεηηθφηεηεο έσο θαη 200 Mbps,
ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε θνζηνζηξέθεηαο, ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ θαη
δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία ζηελ ηζηνζειίδα
www.otewholesale.gr.
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3.19.2. ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ
Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
αθφινπζσλ ελδεηθηηθψλ εθάπαμ ηειψλ ελεξγνπνίεζεο:


Δθάπαμ Σέινο Δλεξγνπνίεζεο Οπηηθήο Πξφζβαζεο Ethernet.



Δθάπαμ Σέινο Δλεξγνπνίεζεο Πξνζηαζίαο Γηπιήο Όδεπζεο.



Δθάπαμ Σέινο Δλεξγνπνίεζεο Πξνζηαζίαο Γηπιήο Δηζαγσγήο.



Δθάπαμ Σέινο Δλεξγνπνίεζεο Πξφζβαζεο Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL.



Δθάπαμ Σέινο Δλεξγνπνίεζεο Πξφζβαζεο Ethernet απφ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε.



Δθάπαμ Σέινο Δλεξγνπνίεζεο Αζηηθνχ Κπθιψκαηνο Ethernet.



Δθάπαμ Σέινο Δλεξγνπνίεζεο Τπεξαζηηθνχ Κπθιψκαηνο Ethernet.

Ζ ρξέσζε ησλ παξαπάλσ ηειψλ εθαξκφδεηαη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο εθάζηνηε
ππεξεζίαο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.

3.19.3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ
Ζ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
αθφινπζσλ ελδεηθηηθψλ κεληαίσλ ηειψλ:


Μεληαίν Σέινο Οπηηθήο Πξφζβαζεο Ethernet.



Μεληαίν Σέινο Πξνζηαζίαο Γηπιήο Όδεπζεο.



Μεληαίν Σέινο Πξνζηαζίαο Γηπιήο Δηζαγσγήο.



Μεληαίν Σέινο Πξφζβαζεο Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL.



Μεληαίν Σέινο Πξφζβαζεο Ethernet απφ Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε.



Μεληαίν Σέινο Αζηηθνχ Κπθιψκαηνο Ethernet.



Μεληαίν Σέινο Τπεξαζηηθνχ Κπθιψκαηνο Ethernet.

Ζ ρξέσζε ησλ παξαπάλσ ηειψλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ επφκελε εκεξνινγηαθή εκέξα ηεο
εκεξνκελίαο παξάδνζεο ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο θαη θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα παξνρήο ηεο.
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3.19.4. ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ
Ζ κεηαβνιή ηεο ρσξεηηθφηεηαο ή ε κεηαηξνπή ηερλνινγίαο πξφζβαζεο γηα ηηο ππεξεζίεο ΜΓ
Ethernet Υνλδξηθήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απηφκαηε αλαπξνζαξκνγή ησλ κεληαίσλ ηειψλ,
θαζψο επίζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ εθάπαμ ηειψλ:


Δθάπαμ Σέινο Μεηαβνιήο Υσξεηηθφηεηαο Οπηηθήο Πξφζβαζεο Ethernet.



Δθάπαμ Σέινο Μεηαβνιήο Υσξεηηθφηεηαο Πξφζβαζεο Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL.



Δθάπαμ Σέινο Μεηαβνιήο Υσξεηηθφηεηαο Κπθιψκαηνο Ethernet.



Δθάπαμ Σέινο Μεηαηξνπήο Πξφζβαζεο Ethernet Σερλνινγίαο SHDSL ζε Οπηηθή
Πξφζβαζε Ethernet.



Δθάπαμ Σέινο Μεηαηξνπήο Οπηηθήο Πξφζβαζεο Ethernet ζε Πξφζβαζε Ethernet
Σερλνινγίαο SHDSL.

Σα παξαπάλσ ηέιε εθαξκφδνληαη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο ΜΓ
Ethernet Υνλδξηθήο. Σα κεληαία ηέιε αλαπξνζαξκφδνληαη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο
κεηαβνιήο ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.
Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ππνβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο πξηλ ηελ
παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ειάρηζηεο παξακνλήο, ζα ζπλερίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ κεληαίσλ
ηειψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αξρηθά αηηεζείζα ρσξεηηθφηεηα θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
ελ ιφγσ δηαζηήκαηνο.

3.19.5. ΑΚΟΠΖ ΜΔΣΑΒΑΖ ΚΑΗ
ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΥΟΤ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ

ΣΔΥΝΗΚΧΝ

ΟΣΔ

ΜΔ

Σα Σέιε Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ αθνξνχλ ζην θφζηνο άζθνπεο κεηάβαζεο
ζπλεξγείνπ Σερληθψλ ηνπ ΟΣΔ ζην /Π ηνπ Παξφρνπ ή ηνπ Σειηθνχ Πειάηε θαηά ηελ
πινπνίεζε ή ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο.
Γηαθξίλνληαη ζε:


Σέινο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ θαηά ηελ Τινπνίεζε Τπεξεζίαο Τπαηηηφηεηαο
Παξφρνπ.



Σέινο Άζθνπεο Μεηάβαζεο πλεξγείνπ γηα ηελ Απνθαηάζηαζε Βιάβεο Τπαηηηφηεηαο
Παξφρνπ.

145

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΟΤ ΟΣΔ

Σν Σέινο Άζθνπεο Απαζρφιεζεο πλεξγείνπ γηα ηελ Απνθαηάζηαζε Βιάβεο Τπαηηηφηεηαο
Παξφρνπ, πεξηιακβάλεη ην θφζηνο άζθνπεο απαζρφιεζεο ησλ Σερληθψλ ηνπ ΟΣΔ γηα ηνλ
εληνπηζκφ θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο, πνπ δελ απαηηεί κεηάβαζε ζην /Π ηνπ Παξφρνπ ή
ηνπ Σειηθνχ Πειάηε.
Σα παξαπάλσ ηέιε εθαξκφδνληαη ηελ εκεξνκελία ηεο εθάζηνηε άζθνπεο κεηάβαζεο ή
απαζρφιεζεο.

3.19.6. ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΓ ETHERNET ΥΟΝΓΡΗΚΖ
Ζ θαηάξγεζε ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο ζπλνδεχεηαη απφ ηε δηαθνπή ησλ
αληίζηνηρσλ κεληαίσλ ρξεψζεσλ, απφ ηελ επφκελε εκεξνινγηαθή εκέξα ηεο εκεξνκελίαο
δηαθνπήο.
Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο θαηάξγεζεο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο πξηλ ηελ
παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ειάρηζηεο παξακνλήο, ζα ζπλερίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ κεληαίσλ
ηειψλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ δηαζηήκαηνο.

3.19.7. ΑΚΤΡΧΖ ΑΗΣΖΖ
Ζ αθχξσζε αίηεζεο απφ ηνλ Πάξνρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο κειέηεο εθηθηφηεηαο απφ
ηνλ ΟΣΔ δελ επηθέξεη πξφζζεηεο ρξεψζεηο. ε πεξίπησζε αθχξσζεο αίηεζεο κεηά ηελ
έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ν Πάξνρνο επηβαξχλεηαη κε ην 50% ησλ αληίζηνηρσλ
Σειψλ Δλεξγνπνίεζεο.
ε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο ηνπ Παξφρνπ θαηά ηε θάζε παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ
ΟΣΔ, ν Πάξνρνο επηβαξχλεηαη κε ην 100% ησλ αληίζηνηρσλ Σειψλ Δλεξγνπνίεζεο.

3.19.8. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΡΔΧΔΧΝ
Οη ρξεψζεηο ησλ ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο ππνινγίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ θαη
πξνθαηαβάιινληαη γηα θάζε ρξήζε, ζχκθσλα κε ηε ρσξεηηθφηεηά ησλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ
ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα.
Καη’ εμαίξεζε εθαξκφδνληαη απνινγηζηηθά νη αθφινπζεο ρξεψζεηο:


Ζ ρξέσζε ησλ εθάπαμ ηειψλ ελεξγνπνίεζεο, εθάπαμ ηειψλ αθχξσζεο, εθάπαμ ηειψλ
άζθνπεο κεηάβαζεο θαη απαζρφιεζεο.
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Ζ ρξέσζε ησλ κεληαίσλ ηειψλ γηα ην κήλα ελεξγνπνίεζεο ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο ΜΓ
Ethernet Υνλδξηθήο.



Οη κεηαβνιέο ζηα κεληαία ηέιε ησλ ππεξεζηψλ ιφγσ κεηαβνιψλ ή θαηαξγήζεσλ ησλ
ππεξεζηψλ ΜΓ Ethernet Υνλδξηθήο, ππφ ηε κνξθή ρξεψζεσλ/πηζηψζεσλ.
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4.
4.1.

ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΓΔΝΗΚΑ
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο θαη ηεο ππνρξέσζεο γηα πξφζβαζε θαη
ρξήζε εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ παξέρνληαη Τπεξεζίεο
πλεγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο
ΟΣΔ γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ηηο ζρεηηθέο Τπεξεζίεο.
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5.

ΟΡΟΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

5.1.

ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ

5.1.1.

ΓΗΑΡΚΔΗΑ
Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα κίζζσζεο/παξνρήο εθάζηεο ππεξεζίαο πνπ δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε έμη (6) κήλεο θαη σο εκεξνκελία
έλαξμήο ηεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο-παξαιαβήο απφ
ακθφηεξα ηα κέξε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κίζζσζε/παξνρή ππεξεζίαο. Ζ ζρεηηθή ρξέσζε
απηήο αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο/αλάξηεζεο ηνπ πξσηνθφιινπ
παξάδνζεο παξαιαβήο (ΠΠΠ). Μεηά ηελ πάξνδν απηή ησλ έμη (6) κελψλ, ε κίζζσζε,
εθφζνλ δελ νξίδεηαη γηα νξηζκέλν ρξφλν, κεηαηξέπεηαη απηνδηθαίσο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη
ν Πάξνρνο δχλαηαη λα ιχζεη ηε κίζζσζε ηεο ππεξεζίαο απηήο κε αίηεκά ηνπ θνηλνπνηνχκελν
ζηνλ ΟΣΔ επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ αηηνχκελε εκεξνκελία
θαηάξγεζεο. Μίζζσζε πνπ ε δηάξθεηά ηεο νξίδεηαη γηα νξηζκέλν ρξφλν, δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε ησλ 6 κελψλ.

5.1.2.

ΛΤΖ
Ζ ζχκβαζε ιχεηαη:
α) θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλν κεηά απφ γξαπηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ,
β) Με έγγξαθε αλαηηηνιφγεηε θαηαγγειία ηνπ Παξφρνπ θνηλνπνηνχκελε πξν εμήληα (60)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζηνλ ΟΣΔ εθφζνλ έρεη θαηαζηεί ανξίζηνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα ελφηεηα.
γ) κε έγγξαθε θαηαγγειία γηα νξηζκέλν εηδηθφ θαη ζπνπδαίν ιφγν, ηδίσο γηα ηελ πεξίπησζε
ππαίηηαο παξάβαζεο φξνπ απηήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ζπκβαιιφκελνο ζα θνηλνπνηεί ζηνλ
έηεξν ζπκβαιιφκελν γξαπηή εηδνπνίεζε αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα ηελ ή ηηο παξαβάζεηο
θαη ηάζζνληαο πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ελ ιφγσ
εηδνπνίεζε. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο θαηά ηελ σο άλσ ηαρζείζα πξνζεζκία, ν
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ζπκβαιιφκελνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε κε ηελ θνηλνπνίεζε
εηδνπνίεζεο πξν ηξηψλ (3) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξνο ην ππαίηην κέξνο θαη κεηά ην πέξαο
ηεο πξνζεζκίαο απηήο επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο.
Δηδηθφ θαη ζπνπδαίν ιφγν ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζπληζηνχλ:


ε κε εμφθιεζε νθεηιψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο ηεο παξνχζαο,



ε κε πξνζθφκηζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαζψο επίζεο θαη ε κε αληηθαηάζηαζε
εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ έιεμε ή πνπ θαηέπεζε νιηθά ε κεξηθά ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο θαη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο,



ε δηαθηλδχλεπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ελφο εθ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ,



ε θήξπμε ελφο εθ ησλ κεξψλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή ε ζέζε ζε αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε θαζψο θαη ε ιχζε ή αθχξσζε ή αλάθιεζε ηεο άδεηάο ηνπ.



ε πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ 5 ηεο παξαγξάθνπ 5.1.4. ηεο παξνχζαο.

Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο κε εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο
ησλ κε ακθηζβεηνπκέλσλ ηηκνινγίσλ ξπζκίδεηαη ζην θεθάιαην 5.2 (Οηθνλνκηθνί Όξνη) ηεο
παξνχζαο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαγγειία αζθείηαη ιφγσ θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ζέζεο ζε
δηαρείξηζε, ιχζεο, αθχξσζεο ή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, θαζψο θαη
ζηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ 5 ηεο παξαγξάθνπ 5.1.4. ηεο παξνχζαο, έρεη άκεζε ηζρχ απφ
ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.
Καηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ, δχλαληαη λα πξνβιέπνληαη θαη άιια πεξηζηαηηθά ηα νπνία
θαηά ηελ θαιή πίζηε είλαη ηθαλά λα ζεκειηψζνπλ εηδηθφ θαη ζπνπδαίν ιφγν θαηαγγειίαο ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε ηεο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζεο ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο, παχεη απηνδηθαίσο
θαη ε παξνρή φισλ ησλ ππεξεζηψλ/ζπλδέζεσλ πξνο ηνλ Πάξνρν θαη θάζε εθθξεκήο νθεηιή
ηνπ ελφο κέξνπο πξνο ην άιιν, απνξξένπζα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, θαζίζηαηαη
απαηηεηή θαη ιεμηπξφζεζκε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ιχζεο ηεο.
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ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο εθάζηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ Πάξνρν πξηλ ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ κίζζσζεο ηεο ππεξεζίαο, ν Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα
θαηαβάιεη ζηνλ ΟΣΔ ηα κηζζψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ρξφλν πνπ ππνιείπεηαη έσο ηε
ιήμε ηεο ππνρξεσηηθήο δηάξθεηαο κίζζσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο.
Σα αλσηέξσ εδάθηα β) θαη γ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ πεξηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ
Παξφρνπ θαη ηνπ ΟΣΔ απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο
ΔΔΣΣ, ηδίσο ην δηθαίσκά ηνπο λα ππνβάινπλ θαηαγγειία ζηελ ΔΔΣΣ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4070/2012, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ Πάξνρν ή ηνλ
ΟΣΔ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα πξνζθνξά.

5.1.3.

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ – ΔΤΘΤΝΖ
Καζέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε επζχλεηαη έλαληη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ θαη
ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη απηφλ πιήξσο:


γηα νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή, απψιεηα, θζνξά ή δεκηά πξνθαιέζεη νπνηνδήπνηε εμ
απηψλ, θαη ε νπνία νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ, ππαιιήισλ ηνπ, πξνζηεζέλησλ ή
βνεζψλ εθπιήξσζεο απηνχ, ή νπνηνδήπνηε ελ γέλεη πξφζσπν ρξεζηκνπνηεί απηφ πξνο
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ επί ηεο πεξηνπζίαο, θηλεηήο θαη αθίλεηεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ ή
επί ηεο πεξηνπζίαο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ.



γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή ζσκαηηθήο βιάβεο ή βιάβεο ηεο πγείαο
πξνζψπσλ, ε νπνία νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ, ππαιιήισλ, πξνζηεζέλησλ ή βνεζψλ
εθπιήξσζεο απηνχ ή νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη πξνζψπνπ ρξεζηκνπνηεί απηφ πξνο
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο.



γηα θάζε ζεηηθή δεκία ηνπ πξνεξρφκελε απφ αμίσζε ηξίηνπ θαη ε νπνία νθείιεηαη ζε
νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο ή ζε πξνζβνιή
δηθαησκάησλ ερεκχζεηαο/ απνξξήηνπ ηξίησλ.

Ο

ΟΣΔ

νπδεµία

επζχλε

θέξεη

γηα

ηηο

εξγαζίεο

ζην

ρψξν

ηνπ

Παξφρνπ

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο) ή ηνπ πειάηε απηνχ, νη νπνίεο
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γίλνληαη απφ ηνλ Πάξνρν ή απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην (ν νπνίνο δελ αλήθεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ
ΟΣΔ νχηε άιισο ζπλδέεηαη κε απηφλ, ηδίσο κε ζρέζε πξνζηήζεσο).
ε θακία πεξίπησζε θαη γηα θακία αηηία δελ ζα είλαη ν έλαο ζπκβαιιφκελνο ππεχζπλνο έλαληη
ηνπ άιινπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε έκκεζεο δεκίαο, απνζεηηθήο δεκίαο ή δηαθπγφλησλ θεξδψλ.
Ο ΟΣΔ δελ επζχλεηαη γηα πνζά απνδεκίσζεο ή θαη επηζηξνθέο, πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηνλ
ηειηθφ πειάηε απφ ηνλ Πάξνρν ιφγσ κε παξνρήο ή πιεκκεινχο εθ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ,
παξνρήο ηεο ππεξεζίαο.

5.1.4.

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ
Καλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ θαζίζηαηαη ππαίηην γηα νπνηαδήπνηε αδπλακία
εθπιήξσζεο ή κε πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ ζα πξνβιέπνληαη απφ
ηε χκβαζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή ε απνηπρία νθείιεηαη ζε γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο. Χο
γεγνλφο αλσηέξαο βίαο ζεσξείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θάζε γεγνλφο
ην νπνίν βξίζθεηαη εθηφο ηεο ζθαίξαο επηξξνήο ησλ κεξψλ θαη ην νπνίν αληηθεηκεληθά δελ ζα
κπνξνχζε λα απνηξαπεί νχηε κε ηελ επίδεημε άθξσο εμεηδηαζκέλεο επηκέιεηαο, εθφζνλ απηφ
ζπλεπάγεηαη αληηθεηκεληθή αδπλακία ηνπ πιεηηφκελνπ κέξνπο πξνο εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ.
ε πεξίπησζε επέιεπζεο γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ
κεξψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε θαη ζπλδένληαη αηηησδψο κε ηελ αλσηέξσ βία,
αλαζηέιινληαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ γεγνλφησλ απηψλ.
Δκθαληδφκελνπ ιφγνπ αλσηέξαο βίαο πνπ δελ ζα είλαη θνηλψο γλσζηφο, ν πιεηηφκελνο
ζπκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη, εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηεο εκθαλίζεσο
ηνπ, λα ηνλ γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ άιιν ζπκβαιιφκελν. Δλφζσ πθίζηαηαη θαη
δηαξθεί ν ιφγνο ηεο αλσηέξαο βίαο θαηά ηα αλσηέξσ, νη ζπκβαιιφκελνη έρνπλ ηελ
ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκηψλ πνπ
ήζειε πξνθχςνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ θάζε εχινγε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα άξνπλ
ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα απνηειέζκαηα νπνηαζδήπνηε θαηάζηαζεο αλσηέξαο βίαο θαη επίζεο
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λα αλαδεηνχλ εχινγεο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ επίηεπμε ηζνδχλακσλ απνηειεζκάησλ
ζχκθσλα κε ηε χκβαζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο ζπλερηζηνχλ γηα ρξνληθή πεξίνδν
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ηφηε νη ζπκβαιιφκελνη ζα ζπλελλνεζνχλ κε θαιή πίζηε
πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ηηο
πεξηζηάζεηο ή γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ζπλεπεία ηεο εμαθνινχζεζεο
ηεο αλσηέξαο βίαο, θαη λα θαζνξίζνπλ ηαπηφρξνλα ηηο πεξαηηέξσ ζρέζεηο ηνπο.
Αλ νη ζπκβαιιφκελνη δελ θαηνξζψζνπλ λα ζπκθσλήζνπλ λα αλαιάβνπλ δξάζε ή λα
ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ή λα ιχζνπλ ηε χκβαζε θαηφπηλ ακνηβαίαο
ζπκθσλίαο, ηφηε, ζε πεξίπησζε δηάξθεηαο ησλ γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο κεγαιχηεξεο απφ
ελελήληα (90) εξγάζηκεο εκέξεο, νπνηνζδήπνηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα
ιχζεη κνλνκεξψο ηε χκβαζε εηδνπνηψληαο εγγξάθσο ηνλ άιιν ζπκβαιιφκελν, ρσξίο λα
παξαβιάπηνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πθίζηαλην πξηλ απφ ηελ ελ ιφγσ
ιχζε . Γειαδή θάζε ζπκβαιιφκελνο ζα εθπιεξψζεη φιεο ηηο απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε,
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ είραλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ γεγνλφηνο
αλσηέξαο βίαο.

5.1.5.

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ-ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχνληαη λα εμαζθαιίδνπλ ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα φισλ
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνπλ, ή πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο θαη
ινηπψλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο, θαζψο θαη κεηά ηε
ιχζε απηήο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαγλσξίδνπλ θαη ζπκθσλνχλ φηη ην ζχλνιν ησλ
πιεξνθνξηψλ, φπσο ελδεηθηηθά νη νηθνλνκηθέο, εκπνξηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο, ηδίσο
αλαθνξηθά κε ην δίθηπν πξφζβαζεο ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ, θαη γεληθά θάζε ζρεηηθή
πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ζηα πιαίζηα ηεο χκβαζεο κε
νπνηαδήπνηε κνξθή (εγγξάθσο, πξνθνξηθψο, ειεθηξνληθά) ραξαθηεξίδνληαη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο.
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Οη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο
νπνίνπο παξαζρέζεθαλ ή/θαη γηα λα επηηξέςνπλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα εθπιεξψζνπλ
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο χκβαζεο ή/θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο
απφ ηελ ελ ιφγσ χκβαζε. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο δεζκεχεηαη φηη δε ζα ρξεζηκνπνηήζεη
ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο θαζ’νηνδήπνηε ηξφπν πξνο φθειφο ηνπ ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν
ζθνπφ πέξαλ ηεο παξνρήο ή/θαη ιήςεο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο. Δηδηθά ν ΟΣΔ
εγγπάηαη ξεηψο θαη εγγξάθσο ζηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ
ιακβάλνληαη απφ ην ρνλδξηθφ ηνπ άθξν ζηα πιαίζηα παξνρήο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ
Υνλδξηθήο, δπλάκεη ηεο ελ ηζρχ πξνζθνξάο, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη (κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν)
απφ ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ. Οη σο άλσ ππνρξεψζεηο θαιχπηνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε,
ηνπο ππαιιήινπο θαη ην πξνζσπηθφ απηψλ, θαζψο θαη θάζε ηπρφλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ή
νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν δξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο πξνο ην ζθνπφ ή επ’ επθαηξία
πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ππφζρνληαη θαη εγγπψληαη φηη ζα ιάβνπλ
θάζε απαξαίηεην κέηξν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ηεο σο άλσ δέζκεπζεο, απφ
ηα ελ ιφγσ πξφζσπα. Καηά ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ εκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ
ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ, ηα δεζκεπφκελα κέξε, νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ
επηκέιεηα πνπ θαηαβάιινπλ γηα ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ηδίνπ κέξνπο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε ηελ επηκέιεηα πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο.
Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο δεζκεχεηαη φηη δελ ζα θνηλνπνηήζεη ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο ζε
νπνηνδήπνηε ηξίην, ηδίσο ζε άιιεο ππεξεζίεο, ζε ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξίεο ή ζε εηαίξνπο,
ζηνπο νπνίνπο νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα παξείραλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. χκθσλα κε
απηή ηελ αξρή, ππνγξάθεηαη ζπκθσλία εκπηζηεπηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ ΟΣΔ θαη ηνπ
Παξφρνπ. εκεηψλεηαη φηη ε ζπκθσλία εκπηζηεπηηθφηεηαο ππνγξάθεηαη εθάπαμ θαη
πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο.
Ζ πκθσλία Δκπηζηεπηηθφηεηαο θαιχπηεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη ζηα πιαίζηα
ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν πιεπξψλ.
Ζ αλσηέξσ δηάηαμε δελ ηζρχεη αλαθνξηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ:
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ήηαλ ήδε ππφ ηελ απεξηφξηζηε θαηνρή ηνπ κέξνπο πνπ ηηο ιακβάλεη θαηά ηελ εκεξνκελία
παξαιαβήο ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ γξαπηά έγγξαθα ζηνπο
θαθέινπο ηνπ κέξνπο πνπ ηηο ιακβάλεη, ή



λφκηκα απνθηήζεθαλ απφ νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο ρσξίο ηελ επηβνιή νπνηνπδήπνηε
πεξηνξηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ απνθάιπςε ή/θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ή



θαζίζηαληαη δεκνζίσο δηαζέζηκεο κε ηξφπν πνπ δελ απνηειεί παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο απφ ηηο εηαηξείεο, ηνπο ππαιιήινπο ή ηνπο πξνζηεζέληεο ησλ
εηαηξεηψλ ή παξέρνληαη ππνρξεσηηθά ζηηο Γεκφζηεο Αξρέο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία, ή



ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ελάζθεζεο λνκίκσλ δηθαησκάησλ ησλ κεξψλ ελψπηνλ ηεο
ΔΔΣΣ, ή άιισλ δηνηθεηηθψλ ή / θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ, ή



έρνπλ εγθξηζεί γηα απεξηφξηζηε απνθάιπςε ή ρξήζε κε γξαπηή εμνπζηνδφηεζε ηνπ
κέξνπο πνπ ηηο απνθαιχπηεη, ή



γηα απηέο πνπ αλαθέξεηαη εηδηθά θαη ξεηά φηη δελ είλαη εκπηζηεπηηθέο.

Ζ ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ κεξψλ απφ ην παξφλ άξζξν εθηείλεηαη ηφζν θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θάζε ηπρφλ
αλαλέσζήο ηεο, φζν θαη γηα δχν (2) έηε κεηά ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιχζε ηεο.
Δηδηθά δε, ηα κέξε ππνρξενχληαη λα κελ γλσζηνπνηνχλ νπνηεδήπνηε κεηά ηελ θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο χκβαζεο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αθεξαηφηεηα ηνπ
δηθηχνπ ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ.
Σα

ζπκβαιιφκελα

κέξε

αλαιακβάλνπλ

ηελ

ππνρξέσζε

λα

θαηαβάινπλ

ζηνλ

αληηζπκβαιιφκελφ ηνπο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή δεκία πνπ απηφο ππέζηε εμ αηηίαο ηεο
σο άλσ παξαβίαζεο ηεο ππνρξέσζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ή ηνπο ελ
γέλεη ζπλεξγάηεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
Κάζε έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε νθείιεη λα κελ αλαθέξεη ή ρξεζηκνπνηεί κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ηα ινγφηππα ή ζήκαηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ
άιινπ κέξνπο θαη/ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ ηνπ ή γισζζηθνχο φξνπο πνπ λα
εκπεξηέρνπλ, λα ππνδειψλνπλ ή αλαθέξνπλ ηα νλφκαηα άιινπ κέξνπο θαη/ή ησλ
ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ ηνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζή ηνπ. Δπίζεο,
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ζπκθσλείηαη λα κελ πξνβεί επηπιένλ ζηελ έθδνζε ή ηελ ρξήζε πιηθνχ δηαθήκηζεο,
πξνψζεζεο πσιήζεσλ, αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Σχπν ή άιινπ πιηθνχ δεκνζηφηεηαο ζηα νπνία
αλαθέξνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα ήκαηα, ρσξίο πξνεγνχκελε
έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ άιινπ κέξνπο.

5.1.6.

ΔΚΥΧΡΖΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
Με εμαίξεζε ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ν Πάξνρνο δελ
απνθηά θαλέλα εκπξάγκαην δηθαίσκα, ηίηιν ηδηνθηεζίαο ή/θαη βάξνο επί ησλ αθηλήησλ θαη
θηλεηψλ ηδηνθηεζίαο, λνκήο ή/θαη ρξήζεο ηνπ ΟΣΔ κε εμαίξεζε ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο πνπ ηνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηε ΔΔΣΣ.
Οη ζπκβαιιφκελνη δελ δχλαληαη λα εθρσξήζνπλ νιηθψο ή κεξηθψο απαηηήζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε θαη απφ ηηο ελ γέλεη κηζζσηηθέο ζρέζεηο, ή λα κεηαβηβάζνπλ
νιηθψο ή κεξηθψο δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο, ή λα αλαζέζνπλ ηελ εθηέιεζε απηψλ, ρσξίο
ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, άιισο παξέρεηαη δηθαίσκα
έγγξαθεο θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο.
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάδνπλ ηα ζπκβαηηθά ηνπο
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζε ηξίην κέξνο σο ζπλέπεηα ηεο κεηαβίβαζεο ησλ ζρεηηθψλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ αδεηψλ ή/θαη ηεο αιιαγήο ηνπ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο ηνπο, ζχκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηξίην κέξνο αλαιακβάλεη φιεο ηηο
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο πνπ ηηο κεηαβηβάδεη, ρσξίο
ηελ πξνβιεπφκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο. Σν θφζηνο ησλ
απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ ζα επηβαξχλεη ηνλ εθδνρέα. Σα κέξε κπνξνχλ λα εθρσξήζνπλ ή
κεηαβηβάζνπλ ηα δηθαηψκαηα ή/θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο δπλάκεη ηεο χκβαζεο ζε
νπνηνδήπνηε δηάδνρφ ηνπο ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. ε θάζε
πεξίπησζε, ε νπνηαδήπνηε κνξθή εθρψξεζεο απαίηεζεο απφ ηνλ ΟΣΔ, θαζψο θαη νιηθή ή
κεξηθή κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο, ή αλάζεζε εθηέιεζεο ππνρξέσζεο κε βάζε ηε χκβαζε,
ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απηφο θέξεη, σο Πάξνρνο κε
εκαληηθή Ηζρχ ζηελ εζληθή αγνξά ρνλδξηθήο παξνρήο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ.
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Κάζε κέξνο δηθαηνχηαη λα ζπκβάιιεηαη κε ηξίηα κέξε κε πκβάζεηο έξγνπ ή παξνρήο
ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην πιαίζην ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ

Μηζζσκέλσλ

Γξακκψλ

Υνλδξηθήο,

ρσξίο

ηελ

πξνεγνχκελε

έγγξαθε

ζπγθαηάζεζε ηνπ άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηαηήξεζεο θάζε
ππνρξεψζεσο θαη δηθαηψκαηφο ηνπ πξνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο.
Ο ΟΣΔ δχλαηαη λα εθρσξήζεη ην δηθαίσκα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ
απφ ηε ζρεηηθή χκβαζε θαη ησλ κηζζσκάησλ θαη ησλ ινηπψλ ηειψλ απφ ηηο κηζζψζεηο πνπ
ζπλάπηνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο, ζε αλαγλσξηζκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα ηεο
Διιάδνο ή/θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο επίζεο θαη ζε εηζπξαθηηθέο εηαηξείεο ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ.

5.1.7.

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ
(ΟΣΔ θαη Σ.Π.), θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο νπνηνπδήπνηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα
κε ηα ηζρχνληα ζηελ εζληθή λνκνζεζία, ηδίσο ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο παξνχζαο
Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 674/009/29-11-2012 Απφθαζε ηεο
ΔΔΣΣ.

5.1.8.

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ – ΗΥΤΟΝ ΓΗΚΑΗΟ
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ θαη ηπρφλ δηαθσληψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εξκελεία θαη ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο.
Ζ χκβαζε θαζψο θαη νη κηζζψζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζηα πιαίζηα απηήο ζα δηέπνληαη απφ ην
ειιεληθφ δίθαην θαη αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
απηέο νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.
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5.1.9.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ
Ο Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα ζέβεηαη θαη λα ηεξεί ηηο εθάζηνηε δηαδηθαζίεο αζθαιείαο ηνπ
ΟΣΔ. Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Πάξνρν γηα ηνπο ελ ιφγσ ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο πνπ εθαξκφδνληαη θάζε θνξά.
Ζ είζνδνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Παξφρνπ ή ησλ πξνζηεζέλησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΟΣΔ,
επηηξέπεηαη κφλν γηα εθηέιεζε εξγαζίαο (ιεηηνπξγία ή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ),
απνθιεηζηηθά ζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί πξνο ρξήζε ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ην εληεηαικέλν πξνζσπηθφ ηνπ Παξφρνπ γηα εθηέιεζε
εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα πηζηνπνηεί ηελ εξγαζηαθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ Πάξνρν φηαλ ηνπ
δεηεζεί.
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα ελεκεξψλνπλ ην έλα ην
άιιν γηα επηθίλδπλεο παξαβηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ ζα πεξηέιζνπλ εηο γλψζε
ηνπο.
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο νδεγίεο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε Ννκνζεζία.
Ο Πάξνρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ ΟΣΔ κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ηα νλφκαηα
ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ αηηήζεσλ ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ πξνζσπηθνχ ή
ζπλεξγαηψλ ηνπ θαζψο θαη γηα θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.

5.2.

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

5.2.1.

ΓΔΝΗΚΑ
Ο Πάξνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη εκπξφζεζκα ζηνλ ΟΣΔ ηα εθάζηνηε
ηζρχνληα ηέιε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ΜΓΥ ηηο νπνίεο ιακβάλεη ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα Πξνζθνξά φπσο απηά δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ε
πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηα ηέιε επηβαξχλνληαη κε ηνλ ηφθν ππεξεκεξίαο απφ
ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην.
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 Σα δεκνζηεπκέλα ηέιε ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΜΓΥ δελ
πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ. Ο Πάξνρνο επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα
θάζε θνξά ζπληειεζηή.
 Σα πξνβιεπφκελα απφ ην ηηκνιφγην κεληαία ηέιε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, είλαη
απαηηεηά θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ΜΓΥ αιιά θαη κεηά ηελ
θαηαγγειία ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο εθ’ φζνλ απηά αλαθέξνληαη ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα κέρξη ηελ θαηαγγειία θαη κε απηή θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκα. Σα κεληαία
ηέιε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνθαηαβάιινληαη.
Ο ΟΣΔ εθδίδεη γηα ηηο ππεξεζίεο ΜΓΥ θαη γηα θάζε πεξίνδν ρξέσζεο, ηηκνιφγηα, ρσξηζηά
γηα ηηο ππεξεζίεο ΜΓΥ Αλαινγηθήο θαη SDH/PDH Σερλνινγίαο θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ΜΓΥ
Σερλνινγίαο Ethernet, ηα νπνία νξίδνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ρξέσζεο γηα ηηο παξερφκελεο
ππεξεζίεο. Σα ελ ιφγσ ηηκνιφγηα πεξηιακβάλνπλ κε ζαθήλεηα θαη’ ειάρηζην ηηο παξαθάησ
πιεξνθνξίεο:


Δπσλπκία Γηθαηνχρνπ



Α.Φ.Μ & Γ.Ο.Τ Γηθαηνχρνπ



Δπάγγεικα



Ζκεξνκελία έθδνζεο ηηκνινγίνπ



Αξηζκφο ηηκνινγίνπ



Πεξίνδνο ρξέσζεο πνπ αθνξά ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη απνινγηζηηθά



Πεξίνδνο ρξέσζεο πνπ αθνξά ηέιε πνπ πξνθαηαβάιινληαη



Σξφπνο πιεξσκήο



Κσδηθφ Δληνιήο ζε Σξάπεδα



Πεξηγξαθή παξερφκελεο ππεξεζίαο



Σφπνο–δηεχζπλζε παξερφκελεο ππεξεζίαο (εάλ πθίζηαηαη ε πιεξνθνξία γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία)



Αξηζκφο κνλάδσλ αλά ππεξεζία



Σηκή κνλάδαο αλά ππεξεζία



χλνιν ρξεψζεσλ ρσξίο ΦΠΑ



Πνζνζηφ ηζρχνληνο ΦΠΑ



χλνιν ρξέσζεο ΦΠΑ



πλνιηθφ πνζφ ρξέσζεο κε ΦΠΑ



Ζκεξνκελία ιήμεο πιεξσκήο
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Ο ΟΣΔ απνζηέιιεη ηα ηηκνιφγηα ζε έληππε κνξθή θαη πιεξνθνξίεο ηηκνινγίσλ ζε
ειεθηξνληθή κνξθή (CD) ζηνλ Πάξνρν εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ρξέσζεο γηα ηα ηέιε πνπ πξνθαηαβάιινληαη (ζην ελ ιφγσ ηηκνιφγηα
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη απνινγηζηηθά) ζηελ δηεχζπλζε
απνζηνιήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Ο Πάξνρνο νθείιεη λα
γλσζηνπνηεί ζηνλ ΟΣΔ θάζε αιιαγή δηεχζπλζεο απνζηνιήο ινγαξηαζκνχ, ηνπιάρηζηνλ έλα
κήλα πξηλ ηε ζέζε απηήο ζε ηζρχ.
Ο Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνπο ινγαξηαζκνχο εληφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζε θαζέλα
απφ απηνχο εκεξνκελίαο εμφθιεζεο ε νπνία δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ ηηκνινγίσλ ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη παξαδνζεί ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ
ηελ έθδνζή ηνπ (ε παξάδνζε ζα απνδεηθλχεηαη πάληα κε απνδεηθηηθφ). ηελ πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία ηα ηηκνιφγηα δελ παξαδνζνχλ εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
έθδνζή ηνπο ηφηε ε πξνζεζκία εμφθιεζήο ηνπο παξαηείλεηαη έσο ηελ επφκελε εξγάζηκε
εκέξα απφ ηε ζπκπιήξσζε είθνζη πέληε (25) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
παξάδνζήο ηνπο ζηνλ Πάξνρν.
Ζ εκεξνκελία απνζηνιήο απνδεηθλχεηαη κε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ, εθηφο αλ ζπκθσλεζεί
εγγξάθσο δηαθνξεηηθά κεηαμχ ησλ Μεξψλ.
Καηά ηελ πεξίπησζε φπνπ ν Πάξνρνο, δελ θαηαβάιιεη ην νθεηιφκελν πνζφ εληφο ηεο
πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ππφ
ακθηζβήηεζε δηαθνξά γηα ην πνζφ ηεο νθεηιήο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν
5.2.4 (ακθηζβήηεζε ινγαξηαζκνχ) ηφηε ν Πάξνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ
νθεηιφκελνπ πνζνχ εληφθσο, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο.
ηηο πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηεο ζπκθσλεκέλεο ππεξεζίαο πέξαλ ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξνχζα ρξφλνπ παξάδνζήο ηεο, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
θαζπζηέξεζεο άξζεο βιάβεο πέξαλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξνχζα ρξφλνπ άξζεο
βιαβψλ, εθφζνλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ, ν ΟΣΔ νθείιεη λα
θαηαβάιιεη ζηνλ Πάξνρν ξήηξα ε νπνία ππνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.2.6.

5.2.2.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
Ο Πάξνρνο δχλαηαη λα απνπιεξψλεη ηα ηηκνιφγηα κε ηνπο αθφινπζνπο ελαιιαθηηθνχο
ηξφπνπο πιεξσκήο:
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 Με Πάγηα Δληνιή ζε Σξάπεδα (γηα απηφκαηε εμφθιεζε κε ρξέσζε ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ ηνπ πειάηε)
 Με Δληνιή Πιεξσκήο ζε Σξάπεδα, αλάινγα κε ηα κέζα πνπ παξέρεη ε θάζε
Σξάπεδα ζηνπο πειάηεο ηεο (Γηαηξαπεδηθφ χζηεκα (Diasdebit),Internet Banking,
PhoneBanking, ATM & Καηαζηήκαηα Σξαπεδψλ).
 ην Γίθηπν Καηαζηεκάησλ ΟΣΔ θαζψο θαη ζην Κεληξηθφ Σακείν ηνπ ΟΣΔ.

5.2.3.

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΔΧΔΧΝ
Ο ΟΣΔ ζα απνζεθεχεη ηηο Πιεξνθνξίεο Υξεψζεσλ γηα πεξίνδν ελφο έηνπο ηνπιάρηζηνλ απφ
ηελ Ζκεξνκελία έθδνζεο ησλ Σηκνινγίσλ ησλ ππεξεζηψλ ΜΓΥ. Αληίζηνηρα, ν Πάξνρνο ζα
θαηαγξάθεη απφ ηελ δηθή ηνπ πιεπξά θαη ζα δηαηεξεί γηα αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο
Πιεξνθνξίεο Υξεψζεσλ.
Οη Πιεξνθνξίεο Υξεψζεσλ παξαρσξνχληαη δσξεάλ κεηαμχ ΟΣΔ θαη Παξφρνπ θαη ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο δηαθαλνληζκνχ ακθηζβεηήζεσλ/δηαθνξψλ,
θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο νηνπδήπνηε ησλ κεξψλ ην νπνίν ππνβάιιεηαη κέζα ζηελ
πξνζεζκία ακθηζβήηεζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ. Οη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο δηέπνληαη
απφ ηελ αξρή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Οη Πιεξνθνξίεο Υξεψζεσλ ζα δηαηεξνχληαη κέρξη ηελ
άξζε ηεο ακθηζβήηεζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ακθηζβήηεζε ηεζεί
ζε δηθαζηηθή επίιπζε κέρξη ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο.

5.2.4.

ΑΜΦΗΒΖΣΖΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ
Ο Πάξνρνο έρεη ην δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο ηεο νξζφηεηαο ησλ ρξεψζεσλ ησλ ηηκνινγίσλ
ησλ ππεξεζηψλ ΜΓΥ. Σν ελ ιφγσ δηθαίσκα αζθείηαη κε ηελ ππνβνιή έγγξαθεο αίηεζεο
επαλεμέηαζεο/ δηφξζσζεο ηηκνινγίνπ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ, απφ
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ, (εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ακθηζβήηεζε
αθνξά ηε κε ζπκκφξθσζε κε Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ή δηάηαμε λφκνπ νπφηε ε πξνζεζκία
ακθηζβήηεζεο ηνπ ηηκνινγίνπ εθθηλεί απφ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ή ηεο λνκνζεηηθήο
δηάηαμεο). ηελ αίηεζε πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο ην κέξνο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ ακθηζβεηείηαη
θαη επηζπλάπηεηαη θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν/ πιεξνθνξία επαιήζεπζεο. Ο ΟΣΔ απαληά ζηελ
ελ ιφγσ αίηεζε ηνπ Παξφρνπ εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο,
εγγξάθσο θαη αηηηνινγεκέλσο, απνζηέιινληαο φια ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο.
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ε πεξίπησζε – νιηθήο ή κεξηθήο – απνδνρήο ηεο αίηεζεο ν ΟΣΔ εθδίδεη πηζησηηθφ
ζεκείσκα γηα ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ε ζρεηηθή δηαθνξά ζπκςεθίδεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν
ινγαξηαζκφ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Παξφρνπ πεξί απνδνρήο ηεο αίηεζήο ηνπ.
ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ Παξφρνπ απφ ηνλ ΟΣΔ, ν
Πάξνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ΟΣΔ κε έγγξαθφ ηνπ, ην νπνίν απνζηέιιεη ζηνλ ΟΣΔ
εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ ΟΣΔ πξνο
απηφλ γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή απφξξηςε ηεο αίηεζήο ηνπ, ηε ζπγθξφηεζε Μηθηήο Δπηηξνπήο
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ε νπνία ζα εμεηάζεη ηελ ελ ιφγσ αίηεζή ηνπ θαηά ην κέξνο πνπ
απνξξίθζεθε απφ ηνλ ΟΣΔ, νξίδνληαο ηαπηφρξνλα κε ην έγγξαθφ ηνπ απηφ δχν (2) άηνκα ηα
νπνία ζα κεηέρνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζηε Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ. Ο ΟΣΔ,
κεηά ηε ιήςε ηνπ εγγξάθνπ απηνχ ηνπ Παξφρνπ νξίδεη δχν (2) άηνκα ηα νπνία ζα κεηέρνπλ
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ηα νπνία
γλσζηνπνηεί ζηνλ Πάξνρν κε έγγξαθφ ηνπ. Με ηε ιήςε απφ ηνλ Πάξνρν. ηνπ εγγξάθνπ
απηνχ ηνπ ΟΣΔ ζπγθξνηείηαη ε ελ ιφγσ Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ε νπνία
ζπλεδξηάδεη ζην Γηνηθεηηθφ Μέγαξν ηνπ ΟΣΔ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδνπλ απφ
θνηλνχ ηα κέιε ηεο, ηα νπνία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο κπνξνχλ λα
ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ζπκβνχινπο ηνπο. Οη ζχκβνπινη ησλ κειψλ ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ δελ κεηέρνπλ ζηε ιήςε απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο.
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηε Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο
Γηαθνξάο εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ζπγθξφηεζή ηεο, αλαιπηηθά ζηνηρεία
γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ πεξίνδν ρξέσζεο φπνπ εληνπίδεηαη ε δηαθσλία, πξνο απφδεημε ηεο
αθξίβεηαο ησλ ππνινγηζκψλ ηνπο. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα
ην ζθνπφ επίιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε,
κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ηα ζρεηηθά αξρεία γηα φζν
ρξνληθφ δηάζηεκα ππάξρεη εθθξεκήο δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Σα
ζπκβαιιφκελα κέξε ζα ελεξγνχλ θαιφπηζηα ψζηε νη δηαθνξέο λα αίξνληαη κε δηάζεζε
εμεχξεζεο ιχζεο. Ζ Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξάο απνθαίλεηαη επί ηεο δηαθνξάο ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δηαθνξάο ζε απηήλ θαη ζε θάζε
πεξίπησζε θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (30)
εκεξψλ πξνηνχ απνθαλζεί φηη δελ δχλαηαη λα ιχζεη ηελ δηαθνξά.
ε πεξίπησζε πνπ ε ακθηζβήηεζε ηεο δηαθνξάο έρεη γίλεη εγγξάθσο πξνο ηνλ ΟΣΔ πξηλ
παξέιζεη ε πξνζεζκία πιεξσκήο, ε πξνζεζκία πιεξσκήο ηνπ ππφ ακθηζβήηεζε πνζνχ
αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ επίιπζε ηεο ακθηζβήηεζεο απηήο απφ ηελ Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο
Γηαθνξάο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, καδί κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ γηα
ηελ εμέηαζε ηνπ ππφ ακθηζβήηεζε πνζνχ, ν Πάξνρνο ζα πξνζθνκίζεη ζηνλ ΟΣΔ εγγπεηηθή
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επηζηνιή Σξαπέδεο πνζνχ ίζνπ κε ην ππφ ακθηζβήηεζε πνζφ, δηάξθεηαο ελφο έηνπο απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηελ αλσηέξσ αίηεζεο ηνπ Παξφρνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ.
Μεηά ηελ άξζε ηεο δηαθσλίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππαγσγή
ηεο ζηελ Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξάο, ηα πνζά ζα πιεξψλνληαη πξνζαπμεκέλα κε ην
λφκηκν επηηφθην εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο
Μηθηήο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία ζηα
πιαίζηα ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξάο, ηα πνζά ζα πιεξψλνληαη πξνζαπμεκέλα
κε ην λφκηκν επηηφθην, εληφο ζαξάληα (40) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ε
Δπηηξνπή ζα απνθαλζεί φηη δελ δχλαηαη λα ιχζεη ηε δηαθνξά ή κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν
δηκήλνπ απφ ηελ ππαγσγή ηεο δηαθνξάο ζε απηήλ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ πνπ κεηά
απφ αίηεζε ηνπ Παξφρνπ ρνξεγεζνχλ ζρεηηθά πξνζσξηλά κέηξα ελψπησλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο αξρήο ή θαη ηεο ΔΔΣΣ (εθφζνλ ε δηαθνξά πξνθχπηεη απφ ηελ εξκελεία/εθαξκνγή
απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ).
χκθσλα κε ην άξζξν 34 παξ. 3 ηνπ λ. 4070/2012, ε ΔΔΣΣ κπνξεί λα αξλείηαη ηελ επίιπζε
δηαθνξάο κε δεζκεπηηθή απφθαζε, εθφζνλ ηα κέξε δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο εμαληιήζεη ηε
δηαδηθαζία ππαγσγήο ηεο δηαθνξάο ηνπο ζηελ Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ΟΣΔ θαη
Παξφρνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
ε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 34 παξ. 7 ηνπ λ. 4070/2012, ε
δηαδηθαζία ππαγσγήο ηεο δηαθνξάο ζηελ Μηθηή Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, δελ ζηεξεί απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε θαηαγγειία
ιφγσ παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ή ηνπ λ. 3959/2011, φπσο ηζρχεη, ή λα δεηνχλ
ηε ιήςε έθηαθησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ ελψπηνλ ηεο ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 77 ή θαη λα πξνζθχγνπλ ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ.

5.2.5.

ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ηηο πεξηπηψζεηο:


Λεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηήο νθεηιήο ηηκνινγίνπ γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε
βάζε ηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ππφ ακθηζβήηεζε
δηαθνξά γηα ην πνζφ ηεο νθεηιήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην πεξί ακθηζβήηεζεο
άξζξν ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη



Με πξνζθφκηζεο αηηεζείζαο απφ ηνλ ΟΣΔ εγγχεζεο γηα ππεξεζίεο κε βάζε ηελ
παξνχζα πξνζθνξά,
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ν OTE, κε ηελ επίδνζε έγγξαθεο φριεζεο πξνο ηνλ Πάξνρν, ε νπνία θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ
ΔΔΣΣ, ηάζζεη πξνζεζκία δεθαπέληε (15) ΖΖ γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ιεμηπξφζεζκεο θαη
απαηηεηήο νθεηιήο ή πξνζθφκηζε ηεο αηηεζείζαο εγγχεζεο.
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε εμεηδηθεχνληαη θαη αηηηνινγνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ηα κέηξα ηα νπνία
ηπρφλ ζα ιάβεη, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα γηα ηελ αηηηνιφγεζε απηή ζηνηρεία.
Απφ ηελ επίδνζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο ν ΟΣΔ δχλαηαη λα κελ πινπνηεί λέεο αηηήκαηα γηα
ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνζθνξά. Μεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε έγγξαθεο φριεζεο πξνο ηνλ Πάξνρν ν ΟΣΔ
δχλαηαη:
 Να αξλεζεί ηελ παξνρή νπνησλδήπνηε επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο
πξνζθνξάο.
 Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο, λα πξνβεί ζε θαηάπησζε ηεο
εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθά νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «Πηζησηηθέο
Γηαζθαιίζεηο», κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο αλεμφθιεηεο νθεηιήο. ε πεξίπησζε πνπ ε
αλεμφθιεηε νθεηιή είλαη κεγαιχηεξε απφ ην χςνο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ην νπνίν δελ
θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε παξακέλεη σο ππνρξέσζε ηνπ Παξφρνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Πάξνρνο ζπκκνξθσζεί σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πξηλ
ηελ εθπλνή ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο πνπ δφζεθε κε ηελ έγγξαθε φριεζε, ν ΟΣΔ δελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ηα σο άλσ δηθαηψκαηα.
ηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άθαξπε, απφ ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο φριεζεο, ε ηαρζείζα
απφ ηνλ ΟΣΔ πξνο ηνλ Πάξνρν πξνζεζκία ησλ δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ γηα
ζπκκφξθσζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηφηε ν ΟΣΔ, απνζηέιιεη δεχηεξε έγγξαθε φριεζε ζηνλ
Πάξνρν, θνηλνπνηψληαο ηελ θαη ζηελ ΔΔΣΣ, ηάζζνληαο πξνζεζκία είθνζη (20) εξγαζίκσλ
εκεξψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη, απφ ηελ επίδνζε ηεο δεχηεξεο έγγξαθεο φριεζεο, ε ηαρζείζα
απφ ηνλ ΟΣΔ πξνο ηνλ Πάξνρν λέα πξνζεζκία ησλ είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ν ΟΣΔ
δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο. ηελ έγγξαθε
εηδνπνίεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά νη ιφγνη ηεο επηθείκελεο δηαθνπήο.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Πάξνρνο ζπκκνξθσζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηά ηελ
πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ησλ δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ πξψηε
φριεζε θαη ην αξγφηεξν έσο θαη ηελ πάξνδν ησλ επηπιένλ είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ
απφ ηελ επίδνζε ηεο δεχηεξεο φριεζεο κέρξη θαη ηελ πξναλαγγειζείζα δηαθνπή ησλ
ππεξεζηψλ, ν ΟΣΔ νθείιεη:
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λα κελ πξνβεί ζηε δηαθνπή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ σο είρε εμαγγείιεη κε ηε
δεχηεξε φριεζή ηνπ θαη



λα πινπνηεί λέεο αηηήζεηο γηα ππεξεζίεο ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο, ηηο νπνίεο είρε
αξλεζεί.

Δθφζνλ ν Πάξνρνο εμαθνινπζεί λα κελ ζπκκνξθψλεηαη θαη κεηά ηε δεχηεξε φριεζε (ησλ 20
ΔΖ) ν ΟΣΔ απνζηέιιεη ηξίηε έγγξαθε φριεζε πξνο ηνλ Πάξνρν θνηλνπνηνχκελε θαη ζηελ
ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία ηάζζεη πξνζεζκία ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ ζηνλ Πάξνρν γηα
ζπκκφξθσζε πξνο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ κεηαμχ ηνπο χκβαζε, άιισο κεηά ην
πέξαο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ησλ ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ επέξρνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο νθεηιέηεο εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ή πξνζθνκίζεη ηελ
αηηεζείζα εγγχεζε (θαηά πεξίπησζε) κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο παξνρήο ησλ
ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο θαη πξηλ επέιζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο, ν
ΟΣΔ νθείιεη λα πξνβεί ζε άξζε ηεο δηαθνπήο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ εληφο πξνζεζκίαο δχν
(2) εξγαζίκσλ εκεξψλ, θαζψο θαη λα πινπνηεί λέα αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο
παξνχζαο πξνζθνξάο ησλ νπνίσλ είρε αξλεζεί.
ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα θάζε έγγξαθε φριεζε/εηδνπνίεζε
πξνο ηνλ Πάξνρν θαη ηελ ΔΔΣΣ ζα απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ.

5.2.6.

ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ (ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΡΖΣΡΧΝ
Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ ξεηξψλ γίλεηαη κέζσ εηήζησλ εθθαζαξίζεσλ, θαη ζα πηζηψλεηαη ζην
ινγαξηαζκφ ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο.
Ζ θαηαβνιή ησλ ξεηξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δελ πεξηνξίδεη ζε ηίπνηα ηα
δηθαηψκαηα ηνπ Παξφρνπ λα επηδηψμεη απνθαηάζηαζε ηπρφλ επηπιένλ δεκίαο ηελ νπνία
ππέζηε απφ ηελ κε πξνζήθνπζα εθπιήξσζε (κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο),
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Ζ πεξηνδηθή εθθαζάξηζε (πίζησζε), ζα πξαγκαηνπνηείηαη, σο εμήο:


O Πάξνρνο ζα απνζηέιιεη ζηνλ ΟΣΔ, κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ
ηξίηνπ κήλα θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα φισλ ησλ ππεξεζηψλ
ΜΓΥ αλά θαηεγνξία, πνπ παξαδφζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη
γηα ηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε ππέξβαζε ηνπ εγγπεκέλνπ Καζαξνχ Υξφλνπ Παξάδνζεο
ηνπο ή / θαη ηνπ εγγπεκέλνπ Καζαξνχ Υξφλνπ Άξζεο Βιάβεο φπσο απηνί νξίδνληαη
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ζηελ παξνχζα. ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ζα εκθαλίδνληαη φια ηα ζρεηηθά έληππα /
δειηία θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη ηηο ππεξβάζεηο ηδίσο ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία απφ ην Π ΟΣΔ. Δπηπιένλ ζηνλ ελ ιφγσ πίλαθα ζα πεξηέρεηαη αλαιπηηθφο
ππνινγηζκφο ησλ ξεηξψλ πνπ δηεθδηθεί ν Πάξνρνο απφ ηνλ ΟΣΔ.


Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πην πάλσ αλαθεξνκέλσλ εκεξνκεληψλ θαη εθφζνλ δελ έρνπλ
ζηαιεί απαηηήζεηο ηαθηνπνίεζεο ξεηξψλ, ζεσξείηαη φηη δελ πθίζηαληαη απαηηήζεηο
ξεηξψλ.



Δθπξφζεζκε ππνβνιή ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή.



Οη πίλαθεο ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη
εγγξάθσο ζηνλ Πάξνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο θαη ζα πηζηνπνηείηαη κε ηνλ
αξηζκφ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηνπο.



Δληφο ηνπ πέκπηνπ κήλα θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ν ΟΣΔ ζα νινθιεξψλεη ηνλ έιεγρν
ησλ πηλάθσλ ηνπο νπνίνπο ππέβαιε ν Πάξνρνο ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα
ζρεηηθά θεθάιαηα Βαζηθήο πκθσλίαο Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ (SLA) γηα θάζε ππεξεζία.



ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ θαη ν Πάξνρνο ζπκθσλήζνπλ σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
ξεηξψλ, ν ΟΣΔ ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ζρεηηθά ηνλ Πάξνρν εληφο ηνπ πέκπηνπ κήλα
θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη ζα πηζηψλεηαη ν επφκελνο ινγαξηαζκφο ηνπ Παξφρνπ, κε
ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο εθθαζάξηζεο.



ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ θαη ν Πάξνρνο δε ζπκθσλήζνπλ σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
ξεηξψλ ηφηε αθνινπζείηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία:
1. Ο ΟΣΔ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Πάξνρν εληφο ηνπ πέκπηνπ κήλα θάζε
εκεξνινγηαθνχ έηνπο γηα ηελ δηαθσλία σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ξεηξψλ.
2. Γηα ηα πνζά ησλ ξεηξψλ πνπ δελ ακθηζβεηνχληαη πηζηψλεηαη άκεζα ν επφκελνο
ινγαξηαζκφο ηνπ Παξφρνπ.
3. Ο ΟΣΔ ελεκεξψλεη εγγξάθσο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15)
εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ έθηνπ κήλα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηνλ Πάξνρν
ζρεηηθά κε ηηο ακθηζβεηήζεηο θαη ε δηαθνξά ζα παξαπέκπεηαη ζηελ Μηθηή
επηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.2.4.
4. Με ελεκέξσζε ηνπ Παξφρνπ απφ ηνλ ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηπρφλ ακθηζβήηεζε ησλ
πηλάθσλ / ζηνηρείσλ πνπ ηνπ έρνπλ ππνβιεζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ
πξνβιέπεηαη αλσηέξσ, ζπληζηά ζησπεξή απνδνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Παξφρνπ.
Δθπξφζεζκε ακθηζβήηεζε δελ είλαη απνδεθηή.
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5. ε πεξίπησζε πνπ ε Μηθηή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ επηιχζεη ηελ δηαθνξά εηο
βάξνο ηνπ ΟΣΔ, ε επίιπζε ζα βεβαηψλεηαη εγγξάθσο θαη απφ ηα δχν κέξε θαη ζα
πηζηψλεηαη ν επφκελνο ινγαξηαζκφο ηνπ Παξφρνπ, κε ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο
εθθαζάξηζεο
6. ε πεξίπησζε πνπ ε Μηθηή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ επηιχζεη ηελ δηαθνξά, εηο
βάξνο ηνπ Παξφρνπ, ε επίιπζε ζα βεβαηψλεηαη εγγξάθσο θαη απφ ηα δχν κέξε θαη
ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο δηαθνξάο.
7. ε πεξίπησζε κε επίιπζεο ηεο Γηαθνξάο, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ
παξάγξαθν 5.2.4.

5.2.7.

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΓΗΑΦΑΛΗΔΗ
ΓΔΝΗΚΑ

5.2.7.1.

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, ν ΟΣΔ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ
Πάξνρν ηελ παξνρή εγγπήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ απφ ππεξεζίεο ηεο
παξνχζαο. Σν δηθαίσκα απηφ ηνπ ΟΣΔ ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί
σο επηρείξεζε κε ΗΑ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απφθαζε ΑΠ
ΔΔΣΣ 674/009/29-11-2012 θαη ηδίσο ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο θαη
ηεο δηαθάλεηαο θαη πξέπεη λα αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ
ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Με ηνλ φξν «εγγχεζε», ελλνείηαη θάζε επηηξεπηφ απφ ηελ
παξνχζα Πξνζθνξά είδνο/κνξθή εγγχεζεο είηε πξφθεηηαη γηα εγγπεηηθή επηζηνιή, είηε γηα
ρξεκαηηθή εγγχεζε, ζεηηθή αμηνιφγεζε θιπ.
Γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο ν ΟΣΔ πξέπεη λα δηαζέηεη
δηαθαλέο ζχζηεκα πηζησηηθήο αμηνιφγεζεο (creditcheck) ην νπνίν ζα παξέρεη αληηθεηκεληθή
θαη δίθαηα πηζησηηθή βαζκνιφγεζε (creditscore).

ΤΣΖΜΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΓΓΤΖΖ

5.2.7.2.

Σν χςνο ηεο πξνζθνκηζηέαο εγγχεζεο ζα νξίδεηαη θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη αλά έηνο
(θπξίσο) αιιά θαη φηαλ απηφ απαηηεζεί, ππνινγηδφκελν ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ηχπν (ν
αλαινγψλ ΦΠΑ ζπκπεξηιακβάλεηαη):
Δ = ΥΣΜ * 2,5
Όπνπ:
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Δ:

Ύςνο ηεο Δγγχεζεο

ΥΣΜ: (Υξέσζε Σειεπηαίνπ Μήλα). Σν (ζπλνιηθφ) πνζφ ρξέσζεο ησλ ππεξεζηψλ βάζεη
εθδνζέλησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία αμηνιφγεζεο, πνπ
παξέρνληαη κε βάζε ηελ παξνχζα πξνζθνξά.

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΑΠΟ ΤΠΖΔΡΖΜΔΡΗΔ

5.2.7.3.

ε θάζε πεξίπησζε ππάξρνληνο Παξφρνπ, ην χςνο ηεο πξνζθνκηζζείζαο εγγχεζεο (ζηα
πιαίζηα ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο), ππνινγίδεηαη κε ηελ αλσηέξσ αξηζκεηηθή
θφξκνπια θαη αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο. Χο ππάξρσλ Πάξνρνο, ελλνείηαη ν Πάξνρνο πνπ
είλαη ήδε εληαγκέλνο ζηε ζρεηηθή θαηεγνξία πειαηψλ ηνπ ΟΣΔ (ρνλδξηθήο), άζρεηα κε ην
ρξφλν ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.
ε πεξίπησζε ππνςήθηνπ Παξφρνπ (εθεμήο: λένπ) ην χςνο ηεο πξνζθνκηζζείζαο εγγχεζεο
(ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο), ππνινγίδεηαη κε ην νηθείν ππφδεηγκα
πηζησηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ΟΣΔ. Χο λένο Πάξνρνο, ελλνείηαη ν Πάξνρνο πνπ γηα πξψηε
θνξά ζα εληαρζεί ζηε ζρεηηθή θαηεγνξία πειαηψλ ηνπ ΟΣΔ θαη δελ πξνυπήξμε πειάηεο
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο πειαηψλ ηνπ ΟΣΔ (ρνλδξηθήο, ιηαληθήο) επί 12 κελψλ πξηλ ηελ
έληαμε ζην πειαηνιφγην ηνπ ΟΣΔ. ηελ πεξίπησζε λένπ Παξφρνπ ηζρχνπλ ηα εμήο ζε φ,ηη
αθνξά ηηο δξάζεηο ηνπ ΟΣΔ:


Ο ΟΣΔ λα δηαζέηεη ζηνηρεία πλαιιαθηηθήο πκπεξηθνξάο, Δκπνξηθήο
Γξαζηεξηφηεηαο θαη Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (εθεμήο: αληηθεηκεληθά ζηνηρεία
ζπλαιιαγψλ) φπσο πρ κέζν κεληαίν ινγαξηαζκφ, ππεξεκεξίεο πιεξσκψλ, πιήζνο
εθθξεκψλ εκεξψλ, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη
ζπκκεηνρέο ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά αλαθεξφκελεο), απφ νπνηεζδήπνηε
ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηνλ ΟΣΔ. Σφηε ην αξρηθφ χςνο ηεο πξνζθνκηζζείζαο εγγχεζεο
ππνινγίδεηαη κε ην νηθείν κνληέιν πηζησηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ΟΣΔ ζε ζπλδπαζκφ
κε ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη απφ αλεμάξηεην Φνξέα Πηζησηηθήο Αμηνιφγεζεο. Σν
χςνο ηεο εγγχεζεο ζα αλαπξνζαξκνζηεί κεηά απφ 6 κήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα (κεηά ην
πέξαο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Παξφρνπ) ζα αλαπξνζαξκφδεηαη
εηεζίσο ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ πνπ πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο
πξναλαθεξφκελεο θφξκνπιαο ππνινγηζκνχ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ €
10.000.



Ο ΟΣΔ δε δηαζέηεη αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ζπλαιιαγψλ. Σφηε ην αξρηθφ χςνο ηεο
πξνζθνκηζζείζαο εγγχεζεο είλαη 10.000 €. Μεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ
εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο Πάξνρνο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο πνπ

168

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΟΤ ΟΣΔ

πξνζθνκίζηεθε πξνζπκβαηηθά εθάπαμ (10.000 €), ζα αλαπξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε
ηνλ ππνινγηζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε θφξκνπια ππνινγηζκνχ,
εθηφο θαη αλ - απφ ηνλ ππνινγηζκφ σο αλσηέξσ - πξνθχπηεη πνζφ κηθξφηεξν ησλ
10.000 € νπφηε ε εγγχεζε παξακέλεη ζηα 10.000 €.
Ζ πξνζθφκηζε “ζεηηθήο αμηνιφγεζεο” απαιιάζζεη ηεο εγγχεζεο, κφλν ηνλ λέν Πάξνρν γηα
ηνλ νπνίν δελ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, απφ ηελ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο αλσηέξσ εγγχεζεο, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο δελ θαηέζηε ππεξήκεξνο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή
νθεηιψλ ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ, απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαηά
ηελ ρξνληθή πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία αμηνιφγεζήο ηνπ, ν
ΟΣΔ δελ απαηηεί θάπνηαο κνξθήο εγγχεζε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα νθεηιή ηνπ Παξφρνπ
πξνο ηνλ ΟΣΔ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκε, ν ΟΣΔ δχλαηαη λα δεηήζεη εγγχεζε, ηεο νπνίαο ην
χςνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ππνινγηζκνχ εγγχεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ
παξάγξαθν 5.2.7.2 θαη ν Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ πξνζθνκίζεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη
πέληε (25) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.
Γελ ζεσξείηαη φηη ν Πάξνρνο έρεη θαηαζηεί ππεξήκεξνο φηαλ ζην πξναλαθεξφκελν δηάζηεκα
ησλ δψδεθα (12) κελψλ πξηλ ηελ αμηνιφγεζή ηνπ, ππάξρνπλ νθεηιέο πνπ νθείινληαη ζε
ηηκνιφγηα ηα νπνία δελ εμνθιήζεθαλ επί ηε βάζε:


Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ή αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο, θαη



Ακθηζβήηεζε ελψπηνλ ηεο ζρεηηθήο Δπηηξνπήο, εάλ απηή δελ έρεη αθφκε ηειεηψζεη ηηο
εξγαζίεο ηεο.

Καη΄ εμαίξεζε ηεο ηαθηηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πνζνχ ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο, ζε
πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο ηνπ
Παξφρνπ ή ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο έθδνζεο εγγπεηηθψλ ηνπ Παξφρνπ (εάλ
πξφθεηηαη γηα εγγπεηηθέο επηζηνιέο), ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη θαη δχλαηαη λα πξνρσξεί εθηάθησο ζε
επαλαμηνιφγεζε (πέξαλ ηεο εηήζηαο) θαη (εάλ απηφ πξνθχςεη απφ ηελ αμηνιφγεζε), λα δεηά
αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο ζχκθσλα κε ηε θφξκνπια
ππνινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά ή ηελ αληηθαηάζηαζε
ηνπ είδνπο ηεο ήδε πξνζθνκηζζείζαο εγγχεζεο. Σπρφλ άξλεζε ηνπ Παξφρνπ, ζεσξείηαη
άξλεζε πξνζθφκηζεο ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο θαη ηζρχνπλ ηα ίδηα κέηξα απνζάξξπλζεο
φπσο απηά ηζρχνπλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο άξλεζεο πξνζθφκηζεο ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο
εμέιημεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Σν αίηεκα ηνπ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλν σο
πξνο ηε δηαπίζησζε θαη ην είδνο ηνπο απμεκέλνπ θηλδχλνπ θαη λα παξέρεη ζηνλ Πάξνρν
εχινγε πξνζεζκία πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί.
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ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΑΠΟ ΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

5.2.7.4.

Πιένλ ηεο εγγχεζεο γηα δηαζθάιηζε θηλδχλσλ απφ ππεξεκεξίεο, ν ΟΣΔ κπνξεί λα δεηήζεη
απφ ηνλ Πάξνρν ηελ πξνζθφκηζε εγγχεζεο γηα ηελ δηαζθάιηζή ηνπ απφ λνκηθέο θαηαζηάζεηο,
ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:


Όηαλ ν Πάξνρνο ακθηζβεηεί νθεηιέο (πνπ ηνπ έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί απφ ηνλ ΟΣΔ)
ελψπηνλ ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν Πάξνρνο
ππνρξενχηαη ζε πξνζθφκηζε ηζφπνζεο (κε ηελ ακθηζβεηνχκελε ηηκνιφγεζε)
εγγχεζεο, σο εμαζθάιηζε ηνπ ΟΣΔ γηα ην δηάζηεκα αλαζηνιήο εμφθιεζεο ησλ
νθεηιψλ ηνπ Παξφρνπ Ζ εγγπεηηθή απηή έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα ηεζζάξσλ (4) κελψλ
κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κέρξη ηελ νξηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο ππφ ακθηζβήηεζεο
νηθνλνκηθήο δηαθνξάο. Δάλ ε δηαθνξά σο αλσηέξσ θαηαιήμεη ππέξ ηνπ ΟΣΔ, ε
εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη ζηνλ Πάξνρν κεηά ηε ιήμε ηεο ακθηζβήηεζεο θαη
εμνθιείηαη ην/ηα ηηκνιφγην/α απφ απηφλ.



Όηαλ ν Πάξνρνο αηηείηαη ππεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή δεηείηαη
πξνζθφκηζε εγγχεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε θαηαβνιήο ηνπ θφζηνπο δηακφξθσζεο
ρψξσλ θαη ηνπ ξίζθνπ αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ ελ ιφγσ εγγχεζε έρεη
ειάρηζηε δηάξθεηα ίζε κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο ή επέθηαζεο θαη επηζηξέθεηαη (εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο απαηηήζεηο
απφ ηνλ ΟΣΔ ζε βάξνο ηνπ Παξφρνπ απφ ηελ αηηία απηή) ζε εχινγν ρξφλν κεηά απφ
αίηεζε ηνπ Παξφρνπ ε νπνία κπνξεί λα ππνβιεζεί πξνο ηνλ ΟΣΔ εληφο πξνζεζκίαο
δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ
ηηκνινγίνπ. Οη πξναλαθεξφκελεο εγγπήζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ηνπ έηνπο ε νπνία (δηάξθεηα) εμαξηάηαη απφ ηνλ
ζπκθσλεζέληα κεηαμχ ΟΣΔ-Παξφρνπ ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο πξνβιεπφκελεο
δηαδηθαζίαο.

ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΔΗΓΖ ΔΓΓΤΖΖ

5.2.7.5.

Σα είδε/κνξθέο/ηχπνη εγγχεζεο πνπ κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ν Πάξνρνο ζηνλ ΟΣΔ ζηα
πιαίζηα ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο, είλαη:


Δγγπεηηθή επηζηνιή.



Υξεκαηηθή εγγχεζε (ή/θαη πλδπαζκφο Δγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη Υξεκαηηθήο
εγγχεζεο, εθφζνλ είλαη εχινγν θαη ζπκθσλείηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
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Αζθαιηζηηθή Κάιπςε απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδεθηή απφ ηνλ ΟΣΔ εθφζνλ
είλαη εχινγν θαη ζπκθσλείηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.



Θεηηθή αμηνιφγεζε απφ αλεμάξηεην νξγαληζκφ πηζησηηθήο αμηνιφγεζεο απνδεθηφ
απφ ηνλ ΟΣΔ ζηελ πεξίπησζε κφλν λένπ Παξφρνπ γηα ηνλ νπνίν ν ΟΣΔ δε δηαζέηεη
ζηνηρεία ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, εθφζνλ είλαη εχινγν θαη ζπκθσλείηαη απφ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε.



Πξνζσξηλή αλαζηνιή θαηαβνιήο πηζησηηθψλ επηζηξνθψλ ζε πεξίπησζε άξλεζεο ή
θσιπζηεξγίαο ππάξρνληνο Παξφρνπ λα πξνζθνκίζεη ηελ πξνζήθνπζα εγγχεζε κέρξη
ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαη κέρξη ηεο θαηάζεζεο απηήο. Οπνηνδήπνηε απφ ηα
πξναλαθεξφκελα είδε/κνξθέο εγγχεζεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε
ζαθνχο δέζκεπζεο ηεο ίδηαο (κεηξηθήο) ζε φηη αθνξά ηηο ππφςε ππνρξεψζεηο ηεο πξνο
ηε ζπγαηξηθή ηεο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα εγγπεηηθή επηζηνιή ηξαπέδεο, απηή δχλαηαη
λα εθδνζεί κεηά απφ αίηεκα ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ηνπ Παξφρνπ πξνο ηελ ηξάπεδα
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ππέξ ηνπ γηα ηε δηαζθάιηζε παξνρήο
ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί
κε βάζε ηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο.

Πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, είλαη δπλαηή - εθφζνλ είλαη εχινγν θαη ζπκθσλείηαη
ξεηά θαη εγγξάθσο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε - ε αιιαγή ηνπ είδνπο ηεο εγγχεζεο πνπ
βξίζθεηαη αλά ρείξαο ΟΣΔ κε έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηχπνπο εγγπήζεσλ είηε
απφ ηνλ ίδην ηνλ Πάξνρν ή απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία ππέξ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Παξφρνπ.

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ

5.2.7.6.

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή είλαη ν θχξηνο απφ ηνπο ηχπνπο εγγχεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ
εζφδσλ ηνπ ΟΣΔ. Πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ Πάξνρν ζε θάζε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο
πεξηπηψζεηο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο, αλέθθιεηε ζε πξψηε δήηεζε
θαη ζα πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζην:


Γήισζε ηεο εγγπήηξηαο Σξάπεδαο πεξί ηεο επζχλεο ηεο σο απηφ-νθεηιέηξηαο,



Γήισζε πεξί παξαίηεζεο ηεο Σξάπεδαο απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαζψο θαη



Γήισζε πεξί θαηαβνιήο θάζε πνζνχ πνπ θαηαπίπηεη πξνο ηνλ δηθαηνχρν
πκβαιιφκελν, ηνλ ΟΣΔ.

Δγγπεηηθή επηζηνιή νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ακειιεηί:


Ο λένο Πάξνρνο κέρξη ηελ ππνγξαθή απφ απηφλ ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο.
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5.2.7.7.



Ο Πάξνρνο πνπ ακθηζβεηεί νθεηιέο πνπ ηνπ έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί απφ ηνλ ΟΣΔ
κέρξη ηελ αίηεζε παξαπνκπήο ηεο δηαθνξάο ελψπηνλ ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο
Γηαθνξψλ.



Ο ππάξρσλ Πάξνρνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη ζε αλαλέσζε εγγπεηηθήο ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 5.2.7.7.



Ο ππάξρσλ Πάξνρνο., ν νπνίνο ππνρξενχηαη ζε αληηθαηάζηαζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ε νπνία θαηέπεζε νιηθψο ή κεξηθψο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2.7.8.



Ο ππάξρσλ Πάξνρνο πνπ ήηαλ απαιιαγκέλνο απφ εγγπεηηθή θαη ηνπ νπνίνπ νθεηιή
θαηέζηε ιεμηπξφζεζκε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2.7.3.



Ο ππάξρσλ Πάξνρνο πνπ σο λένο Πάξνρνο είρε δψζεη ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ νπνίνπ
νθεηιή θαηέζηε ιεμηπξφζεζκε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2.7.3.

ΑΝΑΝΔΧΖ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ

Ακειιεηί επίζεο ππνρξενχηαη ν Πάξνρνο λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή ζε πεξίπησζε
αλαλέσζεο. Ο ΟΣΔ εηδνπνηεί ζρεηηθά ηνλ Πάξνρν θαη ν Πάξνρνο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη αλαλέσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ην αξγφηεξν ηξηάληα πέληε (35) εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πθηζηάκελεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Ζ λέα εγγπεηηθή
επηζηνιή ζα είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο, ζα δηέπεηαη απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ζα έρεη ζε θάζε
πεξίπησζε σο ρξφλν έλαξμεο ηελ επφκελε εκεξνκελία ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο πνπ αληηθαζηζηά θαη ρξφλν ιήμεο ηνλ εθ λένπ ζπκθσλεζέληα ρξφλν αλαλέσζεο.
Παξάηαζε εγγπεηηθήο δελ κπνξεί λα ππάξμεη κε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο
ιήμεο ηεο πξψηεο εγγπεηηθήο. Ζ αξρηθή εγγπεηηθή επηζηνιή, ζα επηζηξέθεηαη εθηφο αλ
πξνζθνκηζηεί επηζηνιή παξάηαζεο απηήο νπφηε ε ηειεπηαία ζα επηζπλάπηεηαη ζην ζψκα ηεο
πθηζηάκελεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
Δθφζνλ ν Πάξνρνο δελ πξνζθνκίζεη ηε λέα απηή εγγπεηηθή επηζηνιή ην αξγφηεξν ηξηάληα
πέληε (35) ΔΖ πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πθηζηάκελεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ΟΣΔ
εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ Πάξνρν, κε θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ, ηάζζνληαο πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) ΖΖ γηα ηελ πξνζθφκηζε ηεο λέαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. ε πεξίπησζε
άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο λέαο απηήο πξνζεζκίαο, ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα κελ πινπνηεί λέα
αηηήκαηα γηα ππεξεζίεο ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο κέρξηο φηνπ ν Πάξνρνο
πξνζθνκίζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή.
ηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άθαξπε, απφ ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο φριεζεο, ε ηαρζείζα
απφ ηνλ ΟΣΔ πξνο ηνλ Πάξνρν πξνζεζκία ησλ δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ γηα
ζπκκφξθσζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηφηε ν ΟΣΔ, απνζηέιιεη λέα έγγξαθε φριεζε ζηνλ
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Πάξνρν, θνηλνπνηψληαο ηελ θαη ζηελ ΔΔΣΣ, ηάζζνληαο πξνζεζκία είθνζη (20) εξγαζίκσλ
εκεξψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη, απφ ηελ επίδνζε ηεο δεχηεξεο έγγξαθεο φριεζεο, ε
ηαρζείζα απφ ηνλ ΟΣΔ πξνο ηνλ Πάξνρν λέα πξνζεζκία ησλ είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ,
ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο. ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά νη ιφγνη ηεο
επηθείκελεο δηαθνπήο. Δθφζνλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ησλ είθνζη (20) εξγαζίκσλ
ηφηε επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ
παξάγξαθν 5.2.5 πεξί δηαθνπήο ππεξεζηψλ.
ην δηάζηεκα ησλ σο αλσηέξσ εκεξψλ θαηά ηηο νπνίεο ν ΟΣΔ δελ δηαζέηεη θακία
δηαζθάιηζε, έρεη ηε δπλαηφηεηα ζε πξνζσξηλή (έσο ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγπεηηθήο)
παξαθξάηεζε ηπρφλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ κέρξη θαη νξηζηηθήο παξαθξάηεζεο απηψλ σο
ρξεκαηηθή εγγχεζε εάλ επαλεηιεκκέλσο (απφ ηξεηο θαη άλσ ην ηειεπηαίν εμάκελν) ν
Πάξνρνο ακειεί ηελ έγθαηξε πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο αλαλέσζεο. Με ηελ πξνζθφκηζε ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο , θαη εθφζνλ δελ έρεη επέιζεη θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ν ΟΣΔ νθείιεη
λα ελεξγνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο παξνχζαο άκεζα θαη πάλησο εληφο δχν (2) ΔΖ.
Τπνδείγκαηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηελ παξάγξαθν 5.3.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη αλέθθιεηε ζε πξψηε δήηεζε θαη ζα πεξηιακβάλεη θαη΄
ειάρηζην:


Γήισζε ηεο εγγπήηξηαο Σξάπεδαο πεξί ηεο επζχλεο ηεο σο απηφ-νθεηιέηξηαο,



Γήισζε πεξί παξαίηεζεο ηεο Σξάπεδαο απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαζψο θαη



Γήισζε πεξί θαηαβνιήο θάζε πνζνχ πνπ θαηαπίπηεη πξνο ηνλ δηθαηνχρν
ζπκβαιιφκελν, ηνλ ΟΣΔ.

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη Σξαπέδεο ε νπνία ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν
Κξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (φπσο απηφ βεβαηψλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο) ππέξ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη είλαη απνδεθηή απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα
ηε δηαζθάιηζε ζαθψο νξηδνκέλσλ πεξηπηψζεσλ θηλδχλνπ.

5.2.7.8.

ΚΑΣΑΠΣΧΖ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ

Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηα άξζξα 281 θαη 288 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ε
θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γίλεηαη κεηά ηελ απνζηνιή απφ ηνλ ΟΣΔ εμσδίθνπ
δειψζεσο πξνο ηνλ Πάξνρν. Με ηελ εμψδηθε δήισζε πξφθιεζε απηή ν ΟΣΔ ηάζζεη
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πξνζεζκία δεθαπέληε (15) ΖΖ απφ ηε ιήςε ηεο ψζηε ν Πάξνρνο λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ. , άιισο δειψλεη φηη ζα πξνβεί ζε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
Δάλ παξέιζεη άθαξπε ε σο άλσ πξνζεζκία ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε θαηάπησζε ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο κε ηελ θαηάζεζε ζηελ εγγπήηξηα Σξάπεδα ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ
ΟΣΔ φηη νη νθεηιέο ηνπ Παξφρνπ γηα ηηο νπνίεο θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο
θαη νη ζρεηηθέο ρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ θαη ηελ
ζρεηηθή λνκνζεζία.
ε πεξίπησζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεξηθή ή νιηθή θαηάπησζε ηπρφλ θαηαηεζείζαο
εγγχεζεο, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ εγγχεζε ζην απαηηνχκελν πνζφ
(είηε απηφ πνπ ίζρπε πξηλ ηελ θαηάπησζε, εθφζνλ είρε ππνινγηζηεί πξφζθαηα – είηε απηφ πνπ
ζα πξνθχςεη απφ επαλαυπνινγηζκφ, εθφζνλ πιεζηάδεη ν ρξφλνο γηα ηελ πξνβιεπφκελε
αλαλέσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο) εληφο πξνζεζκίαο είθνζη πέληε (25) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ.
ε θάζε πεξίπησζε, ηα έμνδα ηξαπεδψλ, ζπκβνιαίσλ θαη πηζησηηθψλ αμηνινγήζεσλ
βαξχλνπλ εμνινθιήξνπ ηνλ Πάξνρν

5.2.7.9.

ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ ΔΓΓΤΖΖ (Ζ/ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΖ ΜΔ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ)

Δλαιιαθηηθά ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δχλαληαη λα ζπκθσλήζνπλ
ηελ θαηαβνιή ηζφπνζεο εγγχεζεο ζε κεηξεηά ή ζπλδπαζκφ κεηξεηψλ θαη εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ ζα ηζνχηαη κε ην χςνο ηεο πξνζθνκηζζείζαο εγγχεζεο.
εκεηψλεηαη φηη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ πξνζθνκίδεηαη σο εγγχεζε παξακέλεη άηνθν γηα φζν
ρξνληθφ δηάζηεκα θξαηεζεί. Πξνυπφζεζε εθηέιεζεο ηεο δπλαηφηεηαο απηήο είλαη ε
πξνεγνχκελε απνδνρή ηνπ ηξφπνπ απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ε θαζνδήγεζή ηνπ γηα ηνλ ηφπν θαη ηνλ
ηξφπν πξνζθφκηζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαζψο θαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ
φηαλ ζα εθιείςεη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαηαβιήζεθε. Γηα ηελ πξνζθφκηζε ρξεκαηηθήο
εγγχεζεο ηζρχνπλ ζε γεληθέο γξακκέο αθξηβψο φζα ηζρχνπλ γηα ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαη΄
αλάινγε εθαξκνγή.

5.2.7.10.

ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ

Δλαιιαθηηθά επίζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δχλαληαη λα
ζπκθσλήζνπλ ζηελ πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία
απνδνρήο ηνπ ΟΣΔ. ε θάζε πεξίπησζε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα είλαη
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εηδηθφ, λα θαιχπηεη δειαδή ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε κε ηνλ Πάξνρν θαη φρη γεληθά ηνλ
εκπνξηθφ θίλδπλν ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ Παξφρνπ κε φπνηνλ ηξίηνλ θαη αλ απηφο
ζπκβάιιεηαη. Γηα ηελ πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηζρχνπλ ζε γεληθέο γξακκέο
αθξηβψο φζα ηζρχνπλ γηα ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαη΄ αλάινγε εθαξκνγή.

ΘΔΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

5.2.7.11.

Τπφ ηνλ φξν «Θεηηθή Αμηνιφγεζε» θαζνξίδνληαη νη αμηνινγνχκελεο εηαηξείεο θαη ρψξεο πνπ
ιακβάλνπλ Πηζησηηθέο Βαζκνινγίεο ησλ νπνίσλ νη αμηνινγήζεηο ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ηεο
γξακκήο “InvestmentGrade” θαη ηεο γξακκήο “SpeculativeGrade” γηα καθξνρξφληα εθηίκεζε.
Χο εθ ηνχηνπ νη ζεηηθέο αμηνινγήζεηο πνπ είλαη απνδεθηέο απφ ηνλ ΟΣΔ βξίζθνληαη ζην
κέξνο ηνπ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηε καθξνρξφληα εθηίκεζε ζηηο ζέζεηο απφ 1-10.
Δπηιέγεηαη ε ζεηηθή αμηνιφγεζε ζε καθξνρξφληα εθηίκεζε δηφηη ε καθξνρξφληα έρεη ρξνληθφ
νξίδνληα δψδεθα (12) κελψλ – φζν δειαδή ε ηζρχο ηεο εγγχεζεο ελψ ε βξαρπρξφληα
εθηίκεζε έρεη ρξνληθφ νξίδνληα αξθεηά κηθξφηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ. Ζ “ζεηηθή
αμηνιφγεζε” είλαη απνδεθηή φηαλ έρεη παξαρζεί απφ ηνπο πην θάησ Αλεμάξηεηνπο
Οξγαληζκνχο Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθήο Φεξεγγπφηεηαο απνδνρήο ηνπ ΟΣΔ:


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

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ν λένο Πάξνρνο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο, κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ζηνλ ΟΣΔ ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο κεηξηθήο ηνπ εηαηξείαο
εθφζνλ ε κεηξηθή εηαηξεία αλαιακβάλεη σο ηξηηεγγπεηήο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο. Ζ ζεηηθή
αμηνιφγεζε απηή γίλεηαη απνδεθηή απφ ηνλ ΟΣΔ, εθφζνλ ε κεηξηθή εηαηξεία, κε ζχκβαζή
ηεο κε ηνλ ΟΣΔ, εγγπάηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο σο απηνθεηιέηξηα, ππέξ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο, θαζ’ φιν
ην ρξφλν ηζρχνο ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο, γηα ηελ απφ απηήλ πξνο ηνλ ΟΣΔ εθπιήξσζε φισλ
ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη
εηδηθφηεξα γηα ηελ εμφθιεζε νπνησλδήπνηε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο ζπγαηξηθήο
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνζθνξά.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ Αλεμάξηεησλ Οξγαληζκψλ Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθήο Φεξεγγπφηεηαο
επαλεμεηάδεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζε θάζε αιιαγή ηνπ παξφληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ή φηαλ
πξνθχςεη ζεκαληηθή επηδείλσζε ελφο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπ Οξγαληζκνχο ηνπ σο άλσ
θαηαιφγνπ. ε θάζε πεξίπησζε ηεξεί αληηθεηκεληθά θαη δηαθαλή θξηηήξηα θαη δελ απνθιείεη
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αδηθαηνιφγεηα Οξγαληζκνχο Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθήο Φεξεγγπφηεηαο νη νπνίνη θαη’
εχινγε θξίζε θαη ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαιιαγψλ θξίλνληαη δηεζλψο σο
αμηφπηζηνη.
Πίλαθαο Θεηηθψλ αμηνινγήζεσλ
Mαθξνρξφληα εθηίκεζε

Βξαρπρξφληα εθηίκεζε

A/A
Moody's

S&P

Fitch

Moody's

S&P

Fitch

Investment Grade
1

Aaa

AAA

AAA

P-1

A-1+

F1+

2

Aa1

AA+

AA+

P-1

A-1+

F1+

3

Aa2

AA

AA

P-1

A-1+

F1+

4

Aa3

AA-

AA-

P-1

A-1+

F1+

5

A1

A+

A+

P-1

A-1(1)

F1(1)

6

A2

A

A

P-1(2)

A-1(2)

F1

7

A3

A-

A-

P-1(3)

A-1(3)

F2(3)

8

Baa1

BBB+

BBB+

P-2

A-2

F2

9

Baa2

BBB

BBB

P-2 or P-3(4)

A-2 or AF2 or F3(4)+
3(4)

10

Baa3

BBB-

BBB-

P-3

A-3

F3

Speculative Grade (or High Yield)
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5.3.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ

5.3.1.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1

ΔΚΓΟΣΖ
ΠΡΟ ΣΟΝ:
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ
(ΟΣΔ ΑΔ)
Κεθηζίαο 99, Μαξνχζη Αηηηθήο

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΑΡΗΘΜ.: ………………

Με ηελ παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο σο απηνθεηιέηεο, ππέξ ηεο
εηαηξείαο ……... κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ …………………………………………………. γηα
ηελ απφ απηήλ πξνο εζάο νκαιή εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ΜΓΥ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππ’αξηζκφλ ……. κεηαμχ ζαο χκβαζε
Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο.
Ζ εγγχεζε απηή παξέρεηαη ππέξ ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο πξνο εζάο απφ ζήκεξα θαη
κέρξη ηελ ……………………………… θαη θαιχπηεη, θαζφιν ην ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο, φιεο
ηηο θχξηεο νθεηιέο, ηφθνπο ππεξεκεξίαο θαη δαπάλεο θαη ελ γέλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, νη
νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ σο άλσ ζχκβαζε.
ε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηθαηνχζηε κε επηζηνιή ζαο επηδηδφκελε κε δηθαζηηθφ
επηκειεηή, πνπ ζα καο απεπζχλεηε, ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ ζαο, φηη νη νθεηιέο ηεο πξσηνθεηιέηξηαο, γηα ηηο νπνίεο θαηαπίπηεη ε παξνχζα,
πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ σο άλσ ζχκβαζε Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ
Υνλδξηθήο θαη αθνξνχλ ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο ζαο απφ ππεξεζίεο Μηζζσκέλσλ
Γξακκψλ Υνλδξηθήο ή / θαη παξνρή ζπλεγθαηάζηαζεο (αλά πεξίπησζε) θαη ζπλαθψλ
επθνιηψλ απνινγεζείζεο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ελ ηζρχ Απνθάζεηο ηεο Δζληθήο
Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ηελ νπνία
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επηζηνιή ζα πξέπεη λα έρεηε πξνεγνπκέλσο θαη πξν δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ
θνηλνπνηήζεη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηελ πξσηνθεηιέηξηα, πξνζθνκίδνληάο καο ην ζρεηηθφ
απνδεηθηηθφ επίδνζεο, λα θεξχζζεηε ηελ θαηάπησζε ηεο παξνχζαο, νπφηε εκείο
ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ ρσξίο απφ
κέξνπο καο θακίαο αληίξξεζεο ή έλζηαζεο θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο
απαίηεζεο, ην πνζφ πνπ δειψλεηαη φηη θαηαπίπηεη ηνηο κεηξεηνίο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε
δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή
ππνρξέσζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηελ ………………………….
Απνδερφκαζηε δε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο
πξσηνθεηιέηξηαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζα καο ππνβιεζεί πξηλ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο.
Κάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ζαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ εγγχεζε ή ζηε
δεινχκελε θαηάπησζε δελ αλαηξεί νχηε αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζε καο γηα ηελ θαηαβνιή
ηνπ πνζνχ πνπ θαηαπίπηεη.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.

Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή
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5.3.2.

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2
Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πξνο ΟΣΔ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο
ακθηζβεηνχκελσλ νθεηιψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηελ Μηθηή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ

ΔΚΓΟΣΖ ……………………………..
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΑΡΗΘΜ.: ………………

1. Με ηελ παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο σο απηνθεηιέηεο, ππέξ ηεο
εηαηξείαο ……... κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ …………………………………………………. γηα
ηελ απφ απηήλ πξνο εζάο νκαιή εμφθιεζε ησλ ακθηζβεηνχκελσλ νθεηιψλ πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ ππ’ αξηζκφλ ……. (ΓΓ …..) κεηαμχ ζαο χκβαζε Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο
νη νπνίεο έρνπλ ππαρζεί πξνο επίιπζε ζηελ Μηθηή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ άξζξνπ
ΥΥ ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ θαη νη
νπνίεο αθνξνχλ ρξεψζεηο γηα ππεξεζίεο ΜΓΥ, ή θαη (ΜΟΝΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ Ζ
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΣΔ) ξήηξεο γηα ηελ ηήξεζε απφ ηνλ ΟΣΔ ησλ φξσλ
ηεο πκθσλίαο Βαζηθνχ Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ φπσο απηή πεξηγξάθεηαη γηα θάζε ππεξεζία
ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ θαη ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο.
2. {ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΧΝ ΠΟΧΝ ΚΑΗ ΑΗΣΗΑ ΟΦΔΗΛΖ}.
3. Ζ εγγχεζε απηή παξέρεηαη ππέξ ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο πξνο εζάο απφ ζήκεξα θαη
κέρξη ηελ {ειάρηζηε δηάξθεηα νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ έθδνζή ηεο} θαη
θαιχπηεη, θαζφιν ην ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο, φιεο ηηο θχξηεο νθεηιέο, ηφθνπο ππεξεκεξίαο θαη
δαπάλεο αλαθνξηθά κε ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο.
4. ε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηθαηνχζηε κε εμψδηθε επηζηνιή ζαο επηδηδφκελε κε
δηθαζηηθφ επηκειεηή, πνπ ζα καο απεπζχλεηε, ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ζαο, φηη νη νθεηιέο ηεο πξσηνθεηιέηξηαο, γηα ηηο νπνίεο θαηαπίπηεη ε
παξνχζα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο ππφ ακθηζβήηεζε νθεηιέο πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο ηελ νπνία επηζηνιή ζα πξέπεη λα έρεηε πξνεγνπκέλσο θαη πξν
δέθα (10) εκεξψλ θνηλνπνηήζεη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηελ πξσηνθεηιέηξηα,
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πξνζθνκίδνληάο καο ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ επίδνζεο, λα θεξχζζεηε ηελ θαηάπησζε ηεο
παξνχζαο, νπφηε εκείο ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά εληφο ηξηψλ (3)
εκεξψλ ρσξίο απφ κέξνπο καο θακίαο αληίξξεζεο ή έλζηαζεο θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, ην πνζφ πνπ δειψλεηαη φηη θαηαπίπηεη ηνηο κεηξεηνίο.
5. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο {ειάρηζηε δηάξθεηα νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ
έθδνζή ηεο}. Απνδερφκαζηε δε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ
έγγξαθν ηεο πξσηνθεηιέηξηαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζα καο ππνβιεζεί
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο.
6. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
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6.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
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Παπάπηημα 1.

1.

ΠΗΝΑΚΔ ΚΟΜΓ ΚΑΗ Α/Κ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΓΥ
ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ PDH/SDH ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΚοΜΓ

ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ

TANDEM ΑΚΡΟΠΟΛΖ

ΑΚΡΟΠΟΛΖ
ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟ
ΒΟΤΛΑ
ΓΑΦΝΖ
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΗΠΠΟΓΡΟΜΟ
ΚΑΛΑΜΑΚΗ
ΚΑΛΛΗΘΔΑ
ΚΔΡΑΣΗΝΗ
ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ
Ν.ΜΤΡΝΖ
Ν.ΦΑΛΖΡΟ
ΠΔΗΡΑΗΑ
ΡΔΝΣΖ
ΑΛΑΜΗΝΑ
ΣΔΡΦΗΘΔΑ
ΦΡΔΑΣΣΤΓΑ

TANDEM ΑΡΖ

ΑΡΖ
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ΚοΜΓ

ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΗΓΑΛΔΧ
ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ
ΓΑΓΚΛΖ
ΚΑΡΟΛΟ
ΚΟΛΧΝΟ
ΜΔΓΑΡΑ
ΠΑΣΖΗΑ
ΠΔΡΗΣΔΡΗ
ΑΗΓΗΝΑ

TANDEM ΚΧΛΔΣΣΖ

ΚΧΛΔΣΣΖ
ΑΘΖΝΑ
ΑΘΖΝΑ Β
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ
ΒΤΡΧΝΑ
ΑΦΗΓΝΔ
ΗΛΗΟ
ΚΔΡΑΜΔΗΚΟ
ΛΑΓΟΝΖΗ
ΛΑΤΡΗΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ
Ν.ΜΑΚΡΖ
Ν.ΠΑΛΑΣΗΑ
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ΚοΜΓ

ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
ΠΑΓΚΡΑΣΗ
ΡΑΦΖΝΑ
ΟΛΧΝΑ

TΑNDEM ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ

ΑΥΑΡΝΔ
ΓΑΛΑΣΗ
Γ.Μ.ΟΣΔ
ΗΛΗΟΝ (ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ)
ΚΑΜΑΣΔΡΟ
ΚΖΦΗΗΑ
ΜΑΡΟΤΗ
Ν.ΖΡΑΚΛΔΗΟ
Ν.ΗΧΝΗΑ
Ν.ΚΖΦΗΗΑ
Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ
ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ΓΔΡΑΚΑ
ΓΖΡΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΔΝΣΔΛΖ
ΥΑΛΑΝΓΡΗ
ΥΟΛΑΡΓΟ
ΦΤΥΗΚΟ
ΑΛΤΗΓΑ
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ΚοΜΓ

ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ
ΠΑΗΑΝΗΑ

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ

ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ
ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΤΛΟ
ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ
ΛΑΓΚΑΓΑ
ΝΔΑ ΒΑΡΝΑ
ΝΔΑ ΔΤΚΑΡΠΗΑ
ΠΑΤΛΟ ΜΔΛΑ
ΠΛ.ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΡΜΟΤ

ΔΡΜΟΤ
ΒΤΕΑΝΣΗΟ
ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ
ΠΔΡΑΗΑ
ΡΟΣΑΝ
ΣΟΤΜΠΑ
ΥΑΡΗΛΑΟΤ

ΛΑΡΗΑ ΦΗΛΔΛΛΖΝΧΝ

ΔΛΑΟΝΑ
ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ
ΑΚΑΓΖΜΗΑ
ΦΗΛΔΛΛΖΝΧΝ

ΠΑΣΡΑ ΠΔΛΟΠΑ

ΕΑΚΤΝΘΟ

186

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΘΧΜΔΝΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΟΤ ΟΣΔ

ΚοΜΓ

ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ
ΠΔΛΟΠΑ
ΡΗΟ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ
ΑΗΓΗΟ
ΚΑΓΗΟΠΟΤΛΔΗΟ

ΚΑΒΑΛΑ ΦΗΛΗΠΠΟ

ΠΔΡΓΑΜΟ
ΛΗΜΔΝΑΡΗΑ
ΦΗΛΗΠΠΟ

ΣΡΗΠΟΛΔΧ

ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ
ΣΡΗΠΟΛΖ

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΡΗΑΓΝΖ

ΘΔΡΗΟ
ΜΟΗΡΔ
ΚΝΧΟ
ΛΗΜΖΝ ΥΔΡΟΝΖΟΤ
ΑΡΗΑΓΝΖ
ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗ

ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΑΤΚ

ΡΔΘΤΜΝΟ

ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΤΚ

ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ
ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΖΣΔΗΑ

ΚΤΓΧΝΑ ΑΤΚ (ΥΑΝΗΑ)

ΚΤΓΧΝΑ
ΣΕΑΝΑΚΑΚΖ
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ΚοΜΓ

ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ

ΠΑΡΣΖ ΑΤΚ

ΓΤΘΔΗΟ
ΠΑΡΣΖ

ΚΟΡΗΝΘΟ ΑΤΚ

ΚΟΡΗΝΘΟ
ΛΟΤΣΡΑΚΗ
ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ

ΑΡΓΟ ΑΤΚ

ΑΡΓΟ
ΚΡΑΝΗΓΗ
ΝΑΤΠΛΗΟ

ΠΤΡΓΟ ΑΤΚ

ΛΔΥΑΗΝΑ
ΑΜΑΛΗΑΓΑ
ΠΤΡΓΟ
ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ

ΑΓΡΗΝΗΟ ΑΤΚ

ΛΔΤΚΑΓΑ
ΑΓΡΗΝΗΟ
ΦΤΣΔΗΔ

ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΤΚ

ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ
ΚΔΡΚΤΡΑ
ΛΔΤΚΗΜΜΖ
ΚΡΗΠΔΡΟ

ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ ΑΤΚ

ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ
ΑΜΖ

ΑΡΣΑ ΑΤΚ

ΠΡΔΒΔΕΑ
ΑΡΣΑ
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ΚοΜΓ

ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ

ΜΔΟΛΟΓΓΗ ΑΤΚ

ΜΔΟΛΟΓΓΗ
ΝΑΤΠΑΚΣΟ

ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟ
(ΗΧΑΝΝΗΝΑ)

ΑΤΚ

28εο ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ
ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟ

ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΑΤΚ

ΚΑΛΑΜΑΣΑ
ΚΤΠΑΡΗΗΑ
ΜΔΖΝΖ

ΓΡΑΜΑ ΑΤΚ

ΓΡΑΜΑ

ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΤΚ

ΚΟΜΟΣΖΝΖ

ΞΑΝΘΖ ΑΤΚ

ΞΑΝΘΖ

ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ ΑΤΚ

ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ
ΟΡΔΣΗΑΓΑ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΑΤΚ (ΒΟΛΟ)

ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ
ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ
ΗΧΛΚΟ

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΑΤΚ

ΣΡΗΚΑΛΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΚΑΡΓΗΣΑ ΑΤΚ

ΚΑΡΓΗΣΑ

ΚΟΕΑΝΖ ΑΤΚ

ΓΡΔΒΔΝΑ
ΚΟΕΑΝΖ
ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ
ΚΑΣΟΡΗΑ
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ΚοΜΓ

ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ

ΤΡΟ ΑΤΚ

ΤΡΟ
ΑΝΓΡΟ
ΠΑΡΟ
ΘΖΡΑ
ΜΤΚΟΝΟ
ΝΑΞΟ

ΒΔΡΟΗΑ ΑΤΚ

ΒΔΡΟΗΑ
ΝΑΟΤΑ

ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΤΚ

ΚΑΣΔΡΗΝΖ
ΠΛΑΚΑ

ΔΓΔΑ ΑΤΚ

ΔΓΔΑ
ΦΛΧΡΗΝΑ
ΓΗΑΝΝΗΣΑ

ΔΡΡΧΝ ΑΤΚ

ΝΗΓΡΗΣΑ
ΔΡΡΔ
ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟ

ΚΗΛΚΗ ΑΤΚ

ΚΗΛΚΗ

ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΑΤΚ

ΝΗΚΖΣΑ
ΝΔΑ ΜΟΤΓΑΝΗΑ
ΠΟΛΤΓΤΡΟ
ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ

ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΤΚ

ΜΤΣΗΛΖΝΖ
ΜΤΡΗΝΑ
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ΚοΜΓ

ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
ΚΑΛΛΟΝΖ

ΛΗΒΑΓΔΗΑ ΑΤΚ

ΟΗΝΟΦΤΣΑ
ΓΗΣΟΜΟ
ΘΖΒΑ
ΛΔΗΒΑΓΗΑ
ΑΜΦΗΑ

ΥΗΟ ΑΤΚ

ΔΤΓΖΛΟ
ΑΜΟ
ΥΗΟ

ΥΑΛΚΗΓΑ ΑΤΚ

ΥΑΛΚΗΓΑ
ΛΟΤΣΡΑ ΑΗΓΖΦΟΤ
ΔΡΔΣΡΗΑ

ΛΑΜΗΑ ΑΤΚ

ΛΑΜΗΑ
ΚΑΡΠΔΝΖΗ
ΚΑΜΔΝΑ ΒΟΤΡΛΑ
ΑΣΑΛΑΝΣΖ

ΡΟΓΟ ΑΤΚ

ΡΟΓΟ
ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ
ΓΟΤΡΟ
ΚΧ
ΚΑΛΤΜΝΟ
ΗΑΛΤΟ
ΚΑΡΠΑΘΟ
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Παπάπηημα 2.

2.

ΠΗΝΑΚΑ ΥΑΚ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΓΥ ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ
ΚΑΗ PDH/SDH ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ην παξφλ Παξάξηεκα πεξηιακβάλνληαη νη ΥΑΚ ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ ηα 2000 θαη άλσ
αζηηθά θέληξα ηνπ ΟΣΔ.

α/α

ΥΑΚ

ΚΟΜΒΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

1

21

ΑΘΖΝΑ

2

22210

ΥΑΛΚΗΓΑ

3

22220

ΚΤΜΖ

4

22230

ΑΛΗΒΔΡΗ

5

22240

ΚΑΡΤΣΟ

6

22260

ΛΟΤΣΡΑ ΑΗΓΖΦΟΤ

7

22270

ΜΑΝΣΟΤΓΗ

8

22280

ΦΑΥΝΑ

9

22290

ΔΡΔΣΡΗΑ

10

22310

ΛΑΜΗΑ

11

22320

ΓΟΜΟΚΟ

12

22330

ΑΣΑΛΑΝΣΖ

13

22340

ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ

14

22350

ΚΑΜ. ΒΟΤΡΛΑ

15

22360

ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ

16

22370

ΚΑΡΠΔΝΖΗ

17

22380

ΣΤΛΗΓΑ

18

22410

ΡΟΓΟ

19

22420

ΚΧ

20

22430

ΚΑΛΤΜΝΟ
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α/α

ΥΑΚ

ΚΟΜΒΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

21

22440

ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ

22

22450

ΚΑΡΠΑΘΟ

23

22460

ΑΛΑΚΟ

24

22470

ΛΔΡΟ

25

22510

ΜΤΣΗΛΖΝΖ

26

22520

ΑΓΗΑΟ

27

22530

ΚΑΛΛΟΝΖ

28

22540

ΜΤΡΗΝΑ

29

22610

ΛΗΒΑΓΔΗΑ

30

22620

ΘΖΒΑ

31

22630

ΒΗΛΗΑ

32

22640

ΓΟΜΒΡΑΗΝΑ

33

22650

ΑΜΦΗΑ

34

22660

ΛΗΓΧΡΗΚΗ

35

22670

ΓΗΣΟΜΟ

36

22680

ΑΛΗΑΡΣΟ

37

22710

ΥΗΟ

38

22720

ΚΑΡΓΑΜΤΛΑ

39

22730

ΑΜΟ

40

22740

ΒΟΛΗΟ

41

22750

ΑΓ.ΚΖΡΤΚΟΤ

42

22810

ΤΡΟ

43

22820

ΑΝΓΡΟ

44

22830

ΣΖΝΟ

45

22840

ΠΑΡΟ

46

22850

ΝΑΞΟ

47

22860

ΘΖΡΑ
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α/α

ΥΑΚ

ΚΟΜΒΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

48

22870

ΜΖΛΟ

49

22880

KEA

50

22890

ΜΤΚΟΝΟ

51

22910

ΛΑΓΟΝΖΗ

52

22920

ΛΑΤΡΗΟ

53

22930

ΑΓ.ΧΣΖΡΑ

54

22940

ΡΑΦΖΝΑ

55

22950

ΑΦΗΓΝΔ

56

22960

ΜΔΓΑΡΑ

57

22970

ΑΗΓΗΝΑ

58

22980

ΠΟΡΟ

59

22990

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ

60

231

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

61

23210

ΔΡΡΔ

62

23220

ΝΗΓΡΗΣΑ

63

23230

ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟ

64

23240

ΝΔΑ ΕΗΥΝΖ

65

23250

ΖΡΑΚΛΔΗΑ

66

23270

ΡΟΓΟΠΟΛΖ

67

23310

ΒΔΡΟΗΑ

68

23320

ΝΑΟΤΑ

69

23330

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ

70

23410

ΚΗΛΚΗ

71

23430

ΠΟΛΤΚΑΣΡΟ

72

23510

ΚΑΣΔΡΗΝΖ

73

23520

ΠΛΑΚΑ

74

23530

ΑΗΓΗΝΗΟ
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α/α

ΥΑΚ

ΚΟΜΒΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

75

23710

ΠΟΛΤΓΤΡΟ

76

23720

ΑΡΝΑΗΑ

77

23730

ΝΔΑ ΜΟΤΓΑΝΗΑ

78

23740

ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ

79

23750

ΝΗΚΖΣΖ

80

23760

ΣΡΑΣΧΝΗ

81

23770

ΗΔΡΗΟ

82

23810

ΔΓΔΑ

83

23820

ΓΗΑΝΝΗΣΑ

84

23840

ΑΡΗΓΑΗΑ

85

23850

ΦΛΧΡΗΝΑ

86

23860

ΑΜΤΝΣΑΗΟ

87

23910

ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

88

23920

ΠΔΡΑΗΑ

89

23930

ΛΑΓΚΑΓΗΚΗΑ

90

23940

ΛΑΓΚΑΓΑ

91

23950

ΟΥΟ

92

23960

ΒΑΗΛΗΚΑ

93

23970

ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ

94

23990

ΝΔΑ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ

95

2410

ΛΑΡΗΑ

96

24210

ΒΟΛΟ

97

24220

ΑΛΜΤΡΟ

98

24230

ΚΑΛΑ ΝΔΡΑ

99

24240

ΚΟΠΔΛΟ

100

24250

ΒΔΛΔΣΗΝΟ

101

24260

ΕΑΓΟΡΑ
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α/α

ΥΑΚ

ΚΟΜΒΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

102

24270

ΚΗΑΘΟ

103

24280

ΒΟΛΟ

104

24310

ΣΡΗΚΑΛΑ

105

24320

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

106

24330

ΦΑΡΚΑΓΧΝΑ

107

24340

ΠΤΛΖ

108

24410

ΚΑΡΓΗΣA

109

24430

ΟΦΑΓΔ

110

24440

ΠΑΛΑΜΑ

111

24450

ΜΟΤΕΑΚΗ

112

24610

ΚΟΕΑΝΖ

113

24620

ΓΡΔΒΔΝΑ

114

24630

ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ

115

24640

ΔΡΒΗΑ

116

24650

ΗΑΣΗΣΑ

117

24670

ΚΑΣΟΡΗΑ

118

24680

ΝΔΑΠΟΛΖ (ΚΟΕΑΝΖ)

119

24910

ΦΑΡΑΛΑ

120

24920

ΣΤΡΝΑΒΟ

121

24930

ΔΛΑΟΝΑ

122

24940

ΑΓΗΑ

123

24950

ΜΑΚΡΤΥΧΡΗ

124

2510

ΚΑΒΑΛΑ

125

25210

ΓΡΑΜΑ

126

25220

ΠΡΟΟΣΑΝΖ

127

25230

Κ.ΝΔΤΡΟΚΟΠΗ

128

25240

ΠΑΡΑΝΔΣΗ
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α/α

ΥΑΚ

ΚΟΜΒΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

129

25310

ΚΟΜΟΣΖΝΖ

130

25320

ΑΠΔ

131

25330

ΞΤΛΑΓΑΝΖ

132

25340

ΗΑΜΟ

133

25350

ΝΔΑ ΚΑΛΛΗΣΖ

134

25410

ΞΑΝΘΖ

135

25420

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ

136

25440

ΔΥΗΝΟ

137

25510

ΑΛΔΞΑΝΓ/ΠΟΛΖ

138

25520

ΟΡΔΣΗΑΓΑ

139

25530

ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ

140

25540

ΟΤΦΛΗ

141

25550

ΦΔΡΔ

142

25560

ΚΤΠΡΗΝΟ

143

25910

ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ

144

25920

ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ

145

25930

ΛΗΜΔΝΑΡΗΑ

146

25940

ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟ

147

2610

ΠΑΣΡΑ

148

26210

ΠΤΡΓΟ

149

26220

ΑΜΑΛΗΑΓΑ

150

26230

ΛΔΥΑΗNA

151

26240

ΑΡΥ.ΟΛΤΜΠΗΑ

152

26250

ΚΡΔΣΔΝΑ

153

26260

ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ

154

26310

ΜΔΟΛΟΓΓΗ

155

26320

ΑΗΣΧΛΗΚΟ
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α/α

ΥΑΚ

ΚΟΜΒΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

156

26340

ΝΑΤΠΑΚΣΟ

157

26350

ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ

158

26410

ΑΓΡΗΝΗΟ

159

26420

ΑΜΦΗΛΟΥΗΑ

160

26430

ΒΟΝΗΣΑ

161

26440

ΘΔΡΜΟ

162

26450

ΛΔΤΚΑΓΑ

163

26460

ΦΤΣΔΗΔ

164

26470

Ν. ΥΑΛΚΗΟΠΟΤΛΟΗ

165

26510

ΗΧΑΝΝΗΝΑ

166

26530

ΚΑΡΤΔ

167

26540

ΠΔΡΓΗΚΑ

168

26550

ΚΟΝΗΣΑ

169

26560

ΣΑΜΠΟΤΡΗΑ

170

26570

ΓΔΛΒΗΝΑΚΗ

171

26580

ΕΗΣΑ

172

26590

ΚΑΛΔΝΣΕΗ

173

26610

ΚΔΡΚΤΡΑ

174

26620

ΛΔΤΚΗΜΜΖ

175

26630

ΚΡΗΠΔΡΟ

176

26640

ΦΗΛΗΑΣΔ

177

26650

ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ

178

26660

ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ

179

26710

ΑΡΓΟΣΟΛΗ

180

26740

ΑΜΖ

181

26810

ΑΡΣΑ

182

26820

ΠΡΔΒΔΕΑ
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α/α

ΥΑΚ

ΚΟΜΒΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

183

26830

ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΑ

184

26840

ΚΑΝΑΛΛΑΚΗ

185

26850

ΒΟΤΡΓΑΡΔΛΗ

186

26910

ΑΗΓΗΟ

187

26920

ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ

188

26930

Κ.ΑΥΑΗΑ

189

26940

ΥΑΛΑΝΓΡΗΣΑ

190

26950

ΕΑΚΤΝΘΟ

191

26960

ΑΚΡΑΣΑ

192

2710

ΣΡΗΠΟΛΖ

193

27210

ΚΑΛΑΜΑΣΑ

194

27220

ΜΔΖΝΖ

195

27230

ΠΤΛΟ

196

27240

ΜΔΛΗΓΑΛΑ

197

27250

ΚΟΡΧΝΖ

198

27310

ΠΑΡΣΖ

199

27320

ΜΟΛΑΟΗ

200

27330

ΓΤΘΔΗΟ

201

27340

ΝΔΑΠΟΛΖ (ΛΑΚΧΝΗΑ)

202

27350

ΚΑΛΑ

203

27360

ΚΤΘΖΡΑ

204

27410

ΚΟΡΗΝΘΟ

205

27420

ΚΗΑΣΟ

206

27430

ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ

207

27440

ΛΟΤΣΡΑΚΗ

208

27460

NEMEA

209

27470

ΚΑΛΛΗΑΝΟΗ
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α/α

ΥΑΚ

ΚΟΜΒΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

210

27510

ΑΡΓΟ

211

27520

ΝΑΤΠΛΗΟ

212

27530

ΛΤΓΟΤΡΗΟ

213

27540

ΚΡΑΝΗΓΗ

214

27550

ΑΣΡΟ

215

27570

ΛΔΧΝΗΓΗΟ

216

27610

ΚΤΠΑΡΗΗΑ

217

27630

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟΗ

218

27650

ΚΟΠΑΝΑΚΗ

219

27910

ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ

220

27920

ΚΑΣΡΗ

221

27950

ΒΤΣΗΝΑ

222

27960

ΛΔΒΗΓΗ

223

27970

ΣΡΟΠΑΗΑ

224

2810

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

225

28210

ΥΑΝΗΑ

226

28220

ΚΗΑΜΟ

227

28230

ΚΑΝΣΑΝΟ

228

28240

ΚΟΛΤΜΠΑΡΗ

229

28250

ΒΑΜΟ

230

28310

ΡΔΘΤΜΝΟ

231

28320

ΠΖΛΗ

232

28330

ΑΜΑΡΗ

233

28340

ΠΔΡΑΜΑ

234

28410

ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟ

235

28420

ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ

236

28430

ΖΣΔΗΑ
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α/α

ΥΑΚ

ΚΟΜΒΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

237

28440

ΣΕΔΡΜΗΑΓΔ

238

28910

ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗ

239

28920

ΜΟΗΡΔ

240

28930

ΠΤΡΓΟ (ΚΡΖΣΖ)

241

28940

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ

242

28950

ΑΝΧ ΒΗΑΝΝΟ

243

28970

ΛΗΜ ΥΔΡΟΝΖΟΤ

(*) Οι Χαρακηηριζηικοί Αριθμοί Κλήζεων (ΧΑΚ) 22290, 24280, 27440, έτοσν δημιοσργηθεί για
αριθμοδοηικούς λόγοσς με ανηίζηοιτα ζημεία τρέωζης εκείνα ηων (ΧΑΚ) 22210, 24210, 27410.”
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