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 Μαρούσι,  23-06-2015 

 ΑΠ. : 765/016 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

«Έγκριση Προσφορών Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.ΕΣ»  και 

«ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» για το  Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 

Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής 

Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των 

Υποδοµών µε Σ∆ΙΤ στις γεωγραφικές ενότητες 1 και 3,  βάσει των  υπ’ 

αριθµ. 1239/29-12-2014 και  1249/29-12-2014   Συµβάσεων Σύµπραξης 

µεταξύ της ΚτΠ και των ως άνω εταιρειών» 

 

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 

 

Αφού έλαβε υπόψη: 

α)  Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, ∆ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρο 12, 

σηµεία κστ’, µγ’ και µδ’ (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012),  

β) τις διατάξεις του Ν. 4313/2014 «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, 

Τηλεπικοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», 

γ)  τις διατάξεις του Ν.3389/2005 «Συµπράξεις ∆ηµοσίου & Ιδιωτικού τοµέα» 

(ΦΕΚ 232/Α/22-09-2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το 

Ν.3483/2006 (ΦΕΚ 169/Α/07-08-2006), 

δ)  το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασίων σύναψης των 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

ε)   την υπ’αριθµ. (2007) 5339/26-10-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για 

την έγκριση του Επιχειρησιακού προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-
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2013» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, 

στ)  την υπ’ αριθµ. πρωτ.ΕΕΤΤ 31124/11-06-2015 επιστολή της ΕΕΤΤ  προς 
την ΚτΠ ΑΕ µε θέµα: «Προσφορές Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North»  και 
«ΟΤΕ Rural South» - «Έργο Ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υποδοµών σε 
Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες 
Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών µε Σ∆ΙΤ», 

 

ζ)  την υπ’ αριθµ. πρωτ. 19486/16-06-2015 επιστολή της ΚτΠ µε  θέµα: 

«Προσφορές Αναφοράς των εταιρειών «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ»  και 
«ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη 

Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής 
Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών» 

στις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3, 

η)  την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΕΤΤ 17530/29-5-2015 επιστολή της εταιρείας 

«ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Υποβολή της Προσφοράς Αναφοράς 

για το έργο Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές  «Λευκές»  

Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης- 

Αξιοποίησης των υποδοµών µε Σ∆ΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 3,  βάσει της 

υπ’ αριθµ. 1249/29-12-2014  Σύµβασης Σύµπραξης»,   

θ) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 17534/29-5-2015 επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ 

Rural North Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Υποβολή της Προσφοράς Αναφοράς για το 

έργο Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές  «Λευκές»  Περιοχές 

της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης- Αξιοποίησης 

των υποδοµών µε Σ∆ΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 1,  βάσει της υπ’ αριθµ. 

1239/29-12-2014  Σύµβασης Σύµπραξης», 

ι) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 11798/2-4-2015 επιστολή ης εταιρείας «ΟΤΕ 

Rural North Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Αντικατάσταση παραγράφων στην 

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Rural North», 

ια) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 11799/2-4-2015 επιστολή ης εταιρείας «ΟΤΕ 

Rural South Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Αντικατάσταση παραγράφων στην 

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Rural South», 

ιβ) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10817/26-3-2015 επιστολή της ΚτΠ ΑΕ µε θέµα: 

«∆ιαβίβαση υλικού προσφορών των Α.Ε.Ε.Σ για το έργο ανάπτυξη 

ευρυζωνικών υποδοµών σε αγροτικές λευκές περιοχές της ελληνικής 

επικράτειας και υπηρεσίες εκµετάλλευσης- αξιοποίησης των υποδοµών», 

ιγ) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9047/11-3-2015 επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ 

Rural South Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Υποβολή της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 

Rural South Α.Ε.Ε.Σ», 
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ιδ) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9046/11-3-2015 επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ 

Rural North Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Υποβολή της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 

Rural North Α.Ε.Ε.Σ», 

ιε) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8295/4-3-2015 επιστολή της ΚτΠ ΑΕ µε θέµα: 

«∆ιαβίβαση υλικού συµβάσεων για το έργο ανάπτυξη ευρυζωνικών 

υποδοµών σε αγροτικές λευκές περιοχές της ελληνικής επικράτειας και 

υπηρεσίες εκµετάλλευσης- αξιοποίησης των υποδοµών»,  

ιστ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

δηµιουργείται δαπάνη σε βάρος ούτε του κρατικού προϋπολογισµό αλλά 

ούτε και του προϋπολογισµού της ΕΕΤΤ,    

ιζ) τη µε αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 30521/19-6-2015 εισήγηση της αρµόδιας 

υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, 

και  ύστερα από προφορική Εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (∆ρ. 

Νικολάου Χ. Παπαουλάκη) 

 

Και επειδή: 

 

α) Στις 10-11-2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την απόφασή της C (2011) 8122 

και θέµα ‘’State Aid SA 32866 (2011/N) - Broadband development in Greek 

rural areas’’, αποφάσισε ότι το κρατικό µέτρο που της κοινοποίησαν οι 
Ελληνικές αρχές και αφορούσε στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών υποδοµών σε 
Αγροτικές «λευκές» υποδοµές της Ελληνικής Επικράτειας,  είναι συµβατό µε 
το άρθρο 107 (3) C της ΣΛΕΕ1

. Οι πηγές της εν λόγω κρατικής 
χρηµατοδότησης ήταν το πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-

2013», το Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ψηφιακή σύγκλιση», καθώς και άλλα 

εθνικά κονδύλια. 

 

β) Με την υπ’αριθµ.15414/21-11-2013 απόφαση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, αποφασίστηκε η διενέργεια ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 

για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε 
αγροτικές λευκές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και Υπηρεσίες 
εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης υποδοµών µε Σ∆ΙΤ» και δηµοσιεύτηκε η σχετική 

∆ιακήρυξη για την υποβολή προσφορών από τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

 

γ) Με την ακολουθείσα υπ’ αριθµ. 14940/22-08-2014 απόφαση της ΚτΠ, µε 
θέµα «Κατακύρωση αποτελέσµατος του ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού της 
υπ’αριθµ.15414/21-11-2013 διακήρυξης για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 

Υποδοµών σε αγροτικές λευκές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και 
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης υποδοµών µε Σ∆ΙΤ», κατακυρώθηκε 

                                                 
1
 Οι Ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εν λόγω µέτρο στις 15 Ιουλίου 2011, 

σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 108 (3) της ΣΛΕΕ. 



 Σελίδα 4 από  194 ΑΠ.765/016 

   

το ως άνω έργο στις εταιρείες «ΟΤΕ Α.Ε» και στην Ένωση εταιρειών 

«ΙΝΤΡΑΚΑΤ-INTRACOM HOLDINGS- HELLAS ON LINE SA», στις 
γεωγραφικές ενότητες 1 και 2 αντίστοιχα, µε το ποσό της εγκριθείσας 
χρηµατοδότησης. 
 

δ) Στις συνέχεια, υπεγράφησαν οι σχετικές υπ’ αριθµ. 1239/2014, 1249 και 
1248 συµβάσεις µε την ΚτΠ και τις εταιρείες «OTE RURAL NORTH 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ», «OTE RURAL SOUTH 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ» και «RURAL CONNECT 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και «INTRAKAT 

INTRACOM HOLDINGS HELLAS ONLINE».  

 

ε) Όπως προβλέπεται στο εδάφιο µδ’ του άρθρου 12 του Ν.4070/2012 

«Αρµοδιότητες της ΕΕΤΤ», «…Η ΕΕΤΤ ελέγχει και εποπτεύει την εφαρµογή 

υποχρεώσεων παροχής χονδρικής πρόσβασης και συναφών ευκολιών, ελέγχου 
τιµών και κοστολόγησης, δηµοσιότητας και µη διακριτικής µεταχείρισης όσον 
αφορά την χονδρική πρόσβαση και δηµοσίευση προσφορών αναφοράς, όπως 
αυτές εκάστοτε ισχύουν, που επιβάλλονται σε φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν 

και παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών µε δηµόσια 

συγχρηµατοδότηση και η υλοποίησή τους έχει εγκριθεί µε απόφαση της 

Ε.Ε……». 

 

στ) Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο κείµενο της διακήρυξης του 

σχετικού ως άνω διαγωνισµού,  «Η ΕΕΤΤ για τους παρόχους που αναµένεται να 

προκύψουν ως διαχειριστές δικτύων από αυτό το έργο αναλαµβάνει να: α) 

εγκρίνει την Προσφορά Αναφοράς του ΙΦΣ, η οποία αναµένεται να 

περιγράφει το πλαίσιο παροχής τωγ χονδρικών υπηρεσιών πρόσβασης προς 

τους παρόχους-πελάτες του ΙΦΣ, β) να πραγµατοποιήσει διαδικασίες 
επίλυσης ∆ιαφορών µεταξύ του ΙΦΣ και των παρόχων-πελατών αυτών (εφόσον 

προκύψει ανάγκη), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο 4070/10-04-2012 περί 
Ρυθµίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων ‘Εργων και 
άλλων διατάξεων, γ) να επιβάλλει τις υποχρεώσεις κοστολόγησης στον ΙΦΣ 

και τις τεχνικές λεπτοµέρειες της υλοποίησης του εσωτερικού κοστολογικού 

συστήµατος του ΙΦΣ, και δ) να πραγµατοποιεί τους περιοδικούς 
κοστολογικούς ελέγχους του κοστολογικού συστήµατος του ΙΦΣ. Ο έλεγχος θα 

πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο ανεξάρτητο ελεγκτή. 

 

ζ) Επίσης, στο κείµενο των ως άνω υπογραφέντων συµβάσεων και δη στο 

σηµείο 1.8 αυτών µε τίτλο «Ζητήµατα Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ορίζεται πως: «Η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει την 
τήρηση των όρων της παρούσας µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της µε 
βάση το Νόµο 4070/2012. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, η ΕΕΤΤ θα 

συµβληθεί µε τον ΙΦΣ για τον διορισµό Ανεξάρτητου Ελεγκτή ΕΕΤΤ όσον αφορά 
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τα θέµατα που άπτονται του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας και αρµοδιότητας της 
ΕΕΤΤ.  

 

η) Σε συνέχεια των ανωτέρω, ως προβλεπόταν στις σχετικές υποχρεώσεις των 

συµβατικών κειµένων, και δη στις υποχρεώσεις των ΙΦΣ, οι εταιρείες «ΟΤΕ 

Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» υπέβαλαν στις 11-3-

2015 προς έγκριση στην ΕΕΤΤ τις σχετικές Προσφορές Αναφοράς τους για το 

εν λόγω έργο και δη την Προσφοράς Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North» και «ΟΤΕ 

Rural South», αντιστοίχως. 
 

θ) Στο πλαίσιο των από 07-04-2015 και 08-04-2015 συναντήσεων των 

στελεχών της ΕΕΤΤ µε αρµόδια στελέχη των εταιρειών «ΟΤΕ Rural North 

Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», ζητήθηκε από τις εταιρείες «ΟΤΕ 

Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», να προχωρήσουν σε 
τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις σε συγκεκριµένα σηµεία των 
προσφορών τους. Επίσης εντοπίσθηκαν τα σηµεία εκείνα για τα οποία 

απαιτούνταν η προηγούµενη έγκριση τους από την ΚτΠ, πριν την εκ των 

υστέρων εξέτασή τους από την ΕΕΤΤ. 

 

ι) Στις 29-5-2015, οι εταιρείες «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural 

South Α.Ε.Ε.Σ», υπέβαλαν στην ΕΕΤΤ νέα κείµενα προσφορών αναφοράς, στα 

οποία είχαν ενσωµατώσει το σύνολο των παρατηρήσεων/προτάσεων της 
ΕΕΤΤ. ∆ιευκρινίζεται πως τα κείµενα που υπεβλήθησαν στην ΕΕΤΤ από τις 
δυο ως άνω εταιρείες, ήταν πανοµοιότυπα.  

 

ια) Επισηµαίνεται επίσης στο σηµείο αυτό πως από τα υποβληθέντα κείµενα 

των ως άνω Προσφορών Αναφοράς, η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να εξετάσει σε 
µεταγενέστερο στάδιο τις παραγράφους 3.8, 4.12, 5.11 και 6.9, που 

αναφέρονται σε ζητήµατα χρεώσεων και τιµολογιακής πολιτικής, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας έγκρισης τιµών από την ΕΕΤΤ. Για το λόγο αυτό, το 

περιεχόµενό των συγκεκριµένων διατάξεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στο προς 
δηµοσίευση σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς. 
 

ιβ) Στο πλαίσιο των από 08-05-2015 και  10-06-2015 συναντήσεων µεταξύ των 

στελεχών της ΕΕΤΤ και της ΚτΠ,  έγινε ενηµέρωση της ΚτΠ σχετικά µε τα 

σηµεία εκείνα των Προσφορών Αναφοράς των εταιρειών «ΟΤΕ Rural North» 

και «ΟΤΕ Rural South, για τα οποία απαιτούνταν η έγκριση τους από την ΚτΠ, 

πριν την εξέτασή τους από την ΕΕΤΤ.  

 

ιγ) Στις 11-6-2015, η ΕΕΤΤ µε την υπ’ αριθµ. Πρ. ΕΕΤΤ 31124/11-06-2015 

επιστολή της, ζήτησε από την ΚτΠ να ενηµερωθεί σχετικά µε την έγκριση  ή 

µη από πλευράς της, επί συγκεκριµένων σηµείων/προτάσεων των Προσφορών 
Αναφοράς των «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ».  
 

ιδ) Στις 16-6-2015, η ΚτΠ µε την σχετική υπ’ αριθµ. 19486/16-06-2015 

επιστολή της προς την ΕΕΤΤ µε θέµα ««Προσφορές Αναφοράς των εταιρειών 
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«ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ»  και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», στα πλαίσια 

του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» 

περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-
Αξιοποίησης των Υποδοµών» στις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3», ενηµέρωσε την 

ΕΕΤΤ ότι, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των Προσφορών Αναφοράς των δύο 

(2) εταιρειών από την ΚτΠ Α.Ε, και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα σηµεία που 

αναφέρει η ΕΕΤΤ στη σχετική επιστολή της, προτείνει την έγκριση των 
αναφερόµενων προτάσεων, ώστε αυτές να συµπεριληφθούν στις υποβληθείσες 
Προσφορές Αναφοράς των «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South 

Α.Ε.Ε.Σ», «µε την δέσµευση ότι τα σηµεία αυτά θα επανεξεταστούν ως προς την 
οµαλή εµπορικά προσφορά τους από τους ΙΦΣ µετά τον 1

ο
 χρόνο εµπορικής 

διάθεσης των υπηρεσιών του έργου..».  
 

Αποφασίζει: 

 

Α. Εγκρίνει, από πλευράς της ΕΕΤΤ τις Προσφορές Αναφοράς «ΟΤΕ 

Rural North» (υπ’ αριθµ. 17534/29-5-2015 πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ 

έγγραφο) και «ΟΤΕ Rural South» (υπ’ αριθµ. 17530/29-5-2015 

πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ έγγραφο) για το  Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 

Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας 

και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών µε Σ∆ΙΤ» 

στις  γεωγραφικές ενότητες 1 και 3,  βάσει των υπ’ αριθµ. 1239/29-12-

2014 και 1249/29-12-2014  Συµβάσεων Σύµπραξης», µε την επιφύλαξη 

των παραγράφων 3.8, 4.12, 5.11 και 6.9, που αναφέρονται σε ζητήµατα 

χρεώσεων και τιµολογιακής πολιτικής, και θα εξετασθούν σε 

µεταγενέστερο στάδιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τιµών από 

την ΕΕΤΤ. 

 

Β. Την επανεξέταση των σηµείων/παρατηρήσεων των Προσφορών 

Αναφοράς που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. ΕΕΤΤ 31124/11-06-2015 

επιστολή της ΕΕΤΤ προς την ΚτΠ, ως προς την οµαλή εµπορικά 

προσφορά τους από τους ΙΦΣ, µετά από τον πρώτο (1) χρόνο της 

εµπορικής διάθεσης των υπηρεσιών του εν λόγω έργου.  

 

Γ. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην «Κοινωνία της 

Πληροφορίας Α.Ε- (ΚτΠ)». 

 

∆. Να δηµοσιευτεί η παρούσα απόφαση και το συνηµµένο ‘Παράρτηµα 

Α’ αυτής, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς, εξειδικεύει τις υποχρεώσεις του ΟΤΕ Rural για 

την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στις υποδοµές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

Έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της 

Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των 

Υποδοµών». Οι υπηρεσίες του ΟΤΕ Rural παρέχονται αποκλειστικά σε Παρόχους 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, αδειοδοτηµένους από την ΕΕΤΤ. 

 

1.2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς 

Rural, έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στον Ν.4070/2012(ΦΕΚ Α΄ 82), ή 

στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σ’ αυτόν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της 

κείµενης ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

• Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (Πάροχος):  

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που έχει κατάλληλα 

αδειοδοτηθεί από την αρµόδια αρχή και έχει υπογράψει σχετική Σύµβαση µε τον 

ΟΤΕ Rural για την λήψη των υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς. 

• Κεντρικός κόµβος διαχείρισης (NOC) : 

Το κεντρικό σηµείο παρακολούθησης, εποπτείας και διαχείρισης όλων των στοιχείων 

του δικτύου του ΟΤΕ Rural. 

• Περιφερειακός κόµβος διασύνδεσης νησίδας (RIX): 

Το σηµείο διασύνδεσης των υφιστάµενων δικτύων τρίτων παρόχων υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε το δίκτυο του ΟΤΕ Rural. 

• ∆ίκτυο πρόσβασης: 

Το τµήµα του δικτύου µεταξύ του τερµατικού σηµείου από την πλευρά του 

συνδροµητή έως τον κόµβο πρόσβασης, συνάθροισης και πολυπλεξίας. 

• ∆ίκτυο οπισθόζευξης: 
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Το δίκτυο οπισθόζευξης παρέχει υπηρεσίες χωρητικότητας και πολυπλεξίας στο 

δίκτυο πρόσβασης. 

• Κόµβος πρόσβασης, συνάθροισης και πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ): 

Η «πύλη» µεταξύ των δικτύων πρόσβασης και οπισθόζευξης. 

• Σηµείο διασύνδεσης µε τελικό χρήστη: 

Το ακραίο σηµείο του δικτύου, αναφορικά µε την παροχή χονδρικής ευρυζωνικής 

πρόσβασης (bitstream) που διασυνδέει το τοπικό δίκτυο των τελικών χρηστών µε το 

δίκτυο πρόσβασης. 

• Σηµείο Οριοθέτησης (ΣΟ): 

Το σηµείο σύνδεσης των δικτύων του Παρόχου και του ΟΤΕ Rural. 

• Χρόνος παράδοσης :  

Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα 

αποστολής της αίτησης στον ΟΤΕ Rural, µέχρι την ηµεροµηνία πλήρους υλοποίησής 

της, όπως το χρονικό αυτό διάστηµα εµφανίζεται στα σχετικά πεδία αναζήτησης της 

αίτησης στο Π.Σ. ΟΤΕ Rural. 

• Ανενεργός χρόνοςSLA (parked time) :  

Είναι ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης παράδοσης ή άρσης βλάβης, ο οποίος δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ Rural. 

• Πραγµατικός χρόνος παράδοσης:  

Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας µείον τον Ανενεργό Χρόνο SLA. 

• Χρόνος εντοπισµού βλάβης και απάντησης στον Πάροχο:  

Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αναγγελία της βλάβης, µέχρι τη στιγµή 

πουο Πάροχος ενηµερώνεται για τον εντοπισµό της αιτίας της βλάβης.  

• Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault) :  

Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αναγγελία της βλάβης, µέχρι τη στιγµή 

που ο Πάροχος ενηµερώνεται για την άρση της βλάβης.  

• Πραγµατικός χρόνος άρσης βλάβης:  

Ο χρόνος άρσης βλάβης µείον ο ανενεργός χρόνος βλάβης. 

• Εργάσιµες ηµέρες (ΕΗ) :  

Από την ∆ευτέρα έως και την Παρασκευή, πλην των επισήµων αργιών. 

• Εργάσιµες ώρες(ΕΩ) :  
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Για εργάσιµες ηµέρες, το χρονικό διάστηµα από 08:00 π.µ. – 16:00 µ.µ. 

1.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ο ΟΤΕ Rural θα προσφέρει συγκεκριµένες υπηρεσίες χονδρικής που καλύπτουν και 

τα 3 ακόλουθα επίπεδα υπηρεσιών: 

• Υπηρεσίες Επιπέδου 1(Πρόσβαση σε Παθητικές Υποδοµές και Ευκολίες 

∆ικτύου). Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες διάθεσης των υπηρεσιών 

Επιπέδου 1 περιγράφονται στις ενότητες 3 και 4. 

• Υπηρεσίες Επιπέδου 2 (Χωρητικότητα - Ethernet). Οι προϋποθέσεις και οι 

διαδικασίες διάθεσης των υπηρεσιών Επιπέδου 2 περιγράφονται στην ενότητα 

5. 

• Υπηρεσίες Επιπέδου 3 (Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης - Bitstream). 

Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες διάθεσης των υπηρεσιών Επιπέδου 3 

περιγράφονται στην ενότητα 6. 

1.4 ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.4.1 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, το προσωπικό τους, και γενικότερα οι εξωτερικοί 

συνεργάτες τους που χρησιµοποιούνται από αυτούς κατά την εκτέλεση των εργασιών 

τους δεσµεύονται ρητά και εγγράφως για τη µη γνωστοποίηση σε τρίτους ή τις 

συνδεδεµένες µε αυτούς επιχειρήσεις, όλων των κοινοποιηθεισών πληροφοριών, 

εγγράφων ή στοιχείων, που χαρακτηρίζονται εγγράφως από το κάθε µέρος ως 

εµπιστευτικές και απόρρητες, και τις οποίες ανταλλάσσουν, ή περιέρχονται σε γνώση 

τους πριν, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη της Σύµβασης 

κατά την εκτέλεση και για δύο έτη µετά τη λύση της εν λόγω σύµβασης. Σε 

εκπλήρωση της ως άνω δέσµευσής τους τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να 

διασφαλίζουν την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν και από 

κάθε ένα από τα στελέχη, υπαλλήλους, εργολάβους και λοιπούς συνεργάτες τους. Οι 

εµπιστευτικές πληροφορίες θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για 

τους οποίους αρχικά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα Συµβαλλόµενα µέρη να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Σύµβασης ή/και να διεκδικήσουν 

τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή. 
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Τα συµβαλλόµενα µέρη θα υπογράψουν Συµφωνία Εµπιστευτικότητας η οποία θα 

αποτελέσει αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης Συµβάσεως και θα περιλαµβάνει ρητή 

δέσµευση αναφορικά µε τις υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου. 

Η υποχρέωση εχεµύθειας των µερών από το παρόν άρθρο εκτείνεται τόσο κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύµβασης όσο και για δύο (2) έτη µετά την για οποιοδήποτε 

λόγο λύση αυτής. Ειδικά δε, τα στοιχεία που αφορούν την ακεραιότητα του δικτύου 

οιουδήποτε των συµβαλλοµένων µερών, δεν γνωστοποιούνται οποτεδήποτε µετά την 

καθοιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν στον 

αντισυµβαλλόµενό τους αποζηµίωση για κάθε θετική ζηµία που αυτός υπέστη εξ 

αιτίας της ως άνω παραβίασης της υποχρέωσης εχεµύθειας, από το προσωπικό τους ή 

τους εν γένει συνεργάτες τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας. 

 

1.4.2 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Πάροχος δεν αποκτά κανένα εµπράγµατο δικαίωµα, τίτλο ιδιοκτησίας ή / και 

βάρος επί των ακινήτων και κινητών ιδιοκτησίας, νοµής ή / και χρήσης του ΟΤΕ 

Rural, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα χρήσης και εκµετάλλευσης που του παρέχονται 

σύµφωνα µε την Σύµβαση. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δύνανται να εκχωρήσουν ολικώς ή µερικώς απαιτήσεις 

που απορρέουν από την Σύµβαση να µεταβιβάσουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ολικώς ή 

µερικώς δικαιώµατα ή υποχρεώσεις, ή να αναθέσουν την εκτέλεση αυτών, χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση του αντισυµβαλλοµένου µέρους, άλλως παρέχεται δικαίωµα 

έγγραφης καταγγελίας της Σύµβασης. 

Κατ’ εξαίρεση και χωρίς τη συναίνεση της προηγούµενης παραγράφου (α) ο ΟΤΕ 

Rural δύναταινααναθέσει ή εκχωρήσει την εκτέλεση της Σύµβασης σε οποιαδήποτε 

συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση (θυγατρική, εταιρεία του Οµίλου κ.λπ.), (β) 

αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να εκχωρήσουν το δικαίωµα είσπραξης 

των απαιτήσεών τους που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, σε αναγνωρισµένο 

πιστωτικό ίδρυµα της Ελλάδος ή/ και του Εξωτερικού καθώς και σε εγγεγραµµένες 

στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών, 

σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην ελληνική νοµοθεσία. 
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Χωρίς την προβλεπόµενη ανωτέρω συναίνεση του άλλου συµβαλλοµένου µέρους, τα 

συµβαλλόµενα µέρη διατηρούν το δικαίωµα να µεταβιβάζουν τα συµβατικά τους 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε τρίτο µέρος ως συνέπεια της µεταβίβασης των 

σχετικών τηλεπικοινωνιακών αδειών ή/ και της αλλαγής ελέγχου της επιχείρησής 

τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο µέρος 

αναλαµβάνει όλες τις συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του συµβαλλοµένου 

µέρους που τις µεταβιβάζει. Το κόστος των απαιτούµενων εργασιών θα επιβαρύνει 

τον εκδοχέα.  

Χωρίς τη συναίνεση αλλά απλώς µε έγγραφη γνωστοποίηση στον Πάροχο 

επιτρέπεται η µεταβίβαση ολικώς των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της σύµβασης 

από τον OTE Ruralστην ΚτΠ Α.Ε. ή σε τρίτον που θα υποδείξει η τελευταία, σε 

περίπτωση λύσης µε οιονδήποτε τρόπο της Σύµβασης Σύµπραξης OTE Rural µε την 

ΚτΠ Α.Ε. για το Έργο. Η ΚτΠ Α.Ε. ή ο τρίτος που θα υπεισέλθει στη σύµβαση 

δεσµεύεται πλήρως και ανεπιφύλακτα από τους όρους αυτής. 

 

1.4.3 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύµβαση λύεται: 

α) Καθ’ οιονδήποτε χρόνο µετά από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων. 

β) Με έγγραφη αναιτιολόγητη καταγγελία του Παρόχου κοινοποιούµενη προ εξήντα 

(60) ηµερολογιακών ηµερών στον ΟΤΕ Rural εφόσον η µεταξύ τους σύµβαση έχει 

καταστεί αορίστου χρόνου.  

γ) Με έγγραφη καταγγελία για ορισµένο ειδικό και σπουδαίο λόγο, ιδίως για την 

περίπτωση υπαίτιας παράβασης όρου αυτής. Στην περίπτωση αυτή, ο συµβαλλόµενος 

θα κοινοποιεί στον έτερο συµβαλλόµενο γραπτή ειδοποίηση αναφέροντας 

συγκεκριµένα την ή τις παραβάσεις και τάσσοντας προθεσµία συµµόρφωσης τριάντα 

(30) εργασίµων ηµερών από την εν λόγω ειδοποίηση. Σε περίπτωση µη 

συµµόρφωσης κατά την ως άνω ταχθείσα προθεσµία, ο συµβαλλόµενος θα έχει το 

δικαίωµα να καταγγείλει την σύµβαση µε την κοινοποίηση ειδοποίησης προ τριών (3) 

ηµερολογιακών ηµερών προς το υπαίτιο µέρος και µετά το πέρας της προθεσµίας 

αυτής επέρχονται τα αποτελέσµατα της καταγγελίας.  

Ειδικό και σπουδαίο λόγο στα πλαίσια της παρούσας ενδεικτικώς συνιστούν:  

• Η µη εξόφληση οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις και διαδικασίες της 

παρούσας.  
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• Η µη προσκόµιση εγγυητικών επιστολών και η µη αντικατάσταση εγγυητικής 

επιστολής που έληξε ή που κατέπεσε ολικά η µερικά σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες και διατάξεις της παρούσας.  

• Η διακινδύνευση της ακεραιότητας του δικτύου από ένα εκ των 

συµβαλλόµενων µερών.  

• Η κήρυξη ενός εκ των µερών σε κατάσταση πτώχευσης ή η κατάθεση αίτησης 

του ιδίου για την κήρυξή του σε πτώχευση ή η υποβολή αίτησης ή η θέση σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή η θέση σε αναγκαστική διαχείριση καθώς και η λύση 

ή ακύρωση ή ανάκληση της άδειάς του.  

• Η περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1.4.5 της παρούσας 

(Ανωτέρα βία). 

• Η άσκηση του δικαιώµατος καταγγελίας στην περίπτωση της µη εµπρόθεσµης 

εξόφλησης των τιµολογίων και της µη προσκόµισης εγγυητικής επιστολής ή 

άλλης µορφής εγγύησης καθώς και της µη αντικατάστασης εγγυητικής 

επιστολής ή άλλης µορφής εγγύησης που κατέπεσε ολικά ή µερικά ρυθµίζεται 

στην ενότητα 2 (Οικονοµικοί Όροι) της παρούσας. Στις περιπτώσεις που η 

καταγγελία ασκείται λόγω κήρυξης σε πτώχευση του αντισυµβαλλοµένου ή 

κατάθεσης αίτησης του ιδίου για την κήρυξή του σε πτώχευση, υποβολής 

αίτησης ή θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης, θέσης σε διαχείριση, λύσης, 

ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας του αντισυµβαλλοµένου, καθώς και στην 

περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1.4.5. της παρούσας 

(Ανωτέρα βία), έχει άµεση ισχύ από την κοινοποίησή της. 

δ) Με έγγραφη καταγγελία προ 15 ηµερών αζηµίως από τον ΟΤΕ Rural σε περίπτωση 

πρόωρης λύσης της σύµβασης σύµπραξης και µη µεταβίβασης της παρούσας 

σύµβασης από πλευράς του στην ΚτΠ ΑΕ ή σε οποιονδήποτε τρίτο υποδείξει η 

τελευταία. 

Σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της παρούσας Σύµβασης, παύει 

αυτοδικαίως και η παροχή όλων των υπηρεσιών/συνδέσεων προς τον Πάροχο και 

όλες οι οφειλές του Παρόχου, απορρέουσες από την εκτέλεση της παρούσας 

Σύµβασης, καθίστανται απαιτητές και ληξιπρόθεσµες από την ηµεροµηνία της λύσης 

της και, σε περίπτωση µη καταβολής τους, ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα να προβεί σε άµεση 

κατάπτωση των εις χείρας του εγγυήσεων προς είσπραξη των ληξιπρόθεσµων αυτών 

οφειλών. 
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Σε περίπτωση καταγγελίας της µίσθωσης εκάστης υπηρεσίας από τον Πάροχο πριν τη 

συµπλήρωση του ελαχίστου χρόνου µίσθωσης της υπηρεσίας, ο Πάροχος 

υποχρεούται να καταβάλει στον ΟΤΕ Ruralτα τέλη/µισθώµατα που αντιστοιχούν στο 

χρόνο που υπολείπεται έως τη λήξη της υποχρεωτικής διάρκειας µίσθωσης της 

υπηρεσίας 

 

1.4.4 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Κάθε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλει να µην αναφέρει ή χρησιµοποιεί µε 

οποιοδήποτε τρόπο τα εµπορικά σήµατα, τα λογότυπα ή σήµατα παρεχόµενων 

υπηρεσιών του άλλου Μέρους και/ή των συνδεδεµένων Εταιριών του ή γλωσσικούς 

όρους που να εµπεριέχουν, να υποδηλώνουν ή αναφέρουν τα ονόµατα άλλου Μέρους 

και/ή των συνδεδεµένων Εταιριών του χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση 

του. Επίσης, συµφωνείται να µην προβεί επιπλέον στην έκδοση ή την χρήση υλικού 

διαφήµισης, προώθησης πωλήσεων, ανακοινώσεων στον Τύπο ή άλλου υλικού 

δηµοσιότητας στα οποία αναφέρονται ή χρησιµοποιούνται µε οποιοδήποτε τρόπο τα 

Σήµατα, χωρίς προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του άλλου Μέρους. 

 

1.4.5 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καθίσταται υπαίτιο για οποιαδήποτε 

αδυναµία εκπλήρωσης ή µη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που 

προβλέπονται από την παρούσα Σύµβαση, στην περίπτωση που αυτή η αποτυχία 

οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις 

διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της 

σφαίρας επιρροής των µερών και το οποίο αντικειµενικά δεν θα µπορούσε να 

αποτραπεί ούτε µε την επίδειξη άκρως εξειδιασµένης επιµέλειας, εφόσον αυτό 

συνεπάγεται αντικειµενική αδυναµία του πληττόµενου µέρους προς εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του. 

Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας τα δικαιώµατα και οι 

υποχρεώσεις των µερών που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς 

µε την ανωτέρω βία αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών. 

Εµφανιζοµένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το 

πληττόµενο Μέρος υποχρεούται, εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από της 

εµφανίσεως του, να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ενόσω υφίσταται 

και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την 
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υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό των ζηµιών 

που ήθελε προκύψουν και να πραγµατοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειµένου 

να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας 

βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές µεθόδους για την επίτευξη 

ισοδύναµων αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση.  

Στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα ανωτέρας βίας συνεχιστούν για χρονική 

περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, τότε τα Μέρη θα 

συνεννοηθούν µε καλή πίστη προκειµένου να καταλήξουν σε συµφωνία για τις 

απαιτούµενες ενέργειες σύµφωνα µε τις περιστάσεις ή για να τροποποιήσουν (εφ' 

όσον είναι επαρκώς δικαιολογηµένο) τους όρους της παρούσας Σύµβασης συνεπεία 

της εξακολούθησης της ανωτέρας βίας, και να καθορίσουν ταυτόχρονα τις περαιτέρω 

σχέσεις τους. 

Αν τα Μέρη δεν κατορθώσουν να συµφωνήσουν να αναλάβουν δράση ή να 

τροποποιήσουν τους όρους της παρούσας ή να λύσουν τη Σύµβαση κατόπιν 

αµοιβαίας συµφωνίας, τότε, σε περίπτωση διάρκειας των γεγονότων ανωτέρας βίας 

µεγαλύτερης από ενενήντα (90) εργάσιµες ηµέρες (εκτός εάν µε βάση ειδικότερη 

διάταξη της παρούσας προβλέπεται συντοµότερη προθεσµία), οποιοδήποτε των 

Μερών έχει το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη Σύµβαση, ειδοποιώντας εγγράφως 

το άλλο Μέρος, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που 

υφίσταντο πριν από την εν λόγω λύση της Σύµβασης, δηλαδή κάθε Μέρος θα 

εκπληρώσει όλες τις συµβατικές υποχρεώσεις του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες 

πριν την εµφάνιση του γεγονότος ανωτέρας βίας. 

 

1.4.6 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ 

Καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη ευθύνεται έναντι του αντισυµβαλλοµένου του 

και υποχρεούται να αποκαταστήσει τις θετικές ζηµίες του που προέρχονται:  

• από οποιαδήποτε καταστροφή, απώλεια, φθορά ή ζηµιά προκαλέσει 

οποιοδήποτε εξ αυτών, και η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητά του, υπαλλήλων 

του, προστηθέντων ή βοηθών εκπλήρωσης αυτού, ή οποιοδήποτε εν γένει 

πρόσωπο χρησιµοποιεί αυτό προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο 

πλαίσιο της παρούσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του επί της 

περιουσίας, κινητής και ακίνητης του αντισυµβαλλοµένου του, ή επί της 

περιουσίας οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου,  
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• από οποιαδήποτε περίπτωση θανάτου ή σωµατικής βλάβης ή βλάβης της 

υγείας προσώπων, η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητά του, υπαλλήλων, 

προστηθέντων ή βοηθών εκπλήρωσης αυτού ή οποιουδήποτε εν γένει 

προσώπου χρησιµοποιεί αυτό προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο 

πλαίσιο της παρούσης 

• από αξίωση τρίτου και η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παραβίαση των 

υποχρεώσεών του δυνάµει της παρούσας ή σε προσβολή δικαιωµάτων 

εχεµύθειας/ απορρήτου τρίτων. 

 

Ο ΟΤΕ Rural ουδεµία ευθύνη φέρει για τις εργασίες στο χώρο του Παρόχου 

(συµπεριλαµβανοµένης του RIX) ή του πελάτη αυτού, οι οποίες γίνονται από τον 

Πάροχο ή από οποιονδήποτε τρίτο (ο οποίος δεν ανήκει στο προσωπικό του ΟΤΕ 

Rural ούτε άλλως συνδέεται µε αυτόν, ιδίως µε σχέση προστήσεως). 

 

1.4.7 ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την επίλυση τυχόν διαφορών και τυχόν διαφωνιών που προκύπτουν 

από την ερµηνεία και την υλοποίηση της παρούσας Σύµβασης. 

Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και αρµόδια 

δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτήν ορίζονται τα 

δικαστήρια των Αθηνών.  

 

1.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Τα Πληροφοριακά Συστήµατα (ΠΣ) καλύπτουν τις απαιτήσεις υποβολής και 

διαχείρισης αιτηµάτων, παροχής και υλοποίησης των υπηρεσιών, 

τιµολόγησης,βλαβοληψίας – βλαβοδιαχείρισης καθώς και παρακολούθησης των 

δεικτών αποδοτικότητας (SLAs/KPIs) και εξαγωγής σχετικών µε αυτούς αναφορών, 

όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.7. 

Ο Παροχος έχει τη δυνατότητα µέσω του ΠΣ ΟΤΕ Rural να εκτυπώνει την σχετική 

αίτηση / απάντηση / αναγγελία στην οποία φαίνεται ο µοναδικός αριθµός 

ταυτοποίησης και η σχετική ηµεροµηνία και ώρα, τα οποία αποτελούν αποδεικτικό 

στοιχείο σε περιπτώσεις διαφωνίας. Ο υπολογισµός των ρητρών θα γίνεται βάσει των 

στοιχείων που αφορούν την διεκπεραίωση κάθε αίτησης, σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
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που περιγράφονται στην παρούσα, και τηρούνται από το ΠΣ ΟΤΕ Rural.. Μέσω του 

συγκεκριµένου συστήµατος, ο Πάροχος θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της 

κατάστασης των αιτήσεών του. 

 

1.6 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΟΤΕ Rural εξασφαλίζει για το Πληροφοριακό Σύστηµα:  

• ∆ιαθεσιµότητα Εφαρµογής: 99,9% ανά έτος, µη συµπεριλαµβανοµένου του 

χρόνου συντήρησης και προγραµµατισµένων διακοπών 

• Χρόνος απόκρισης σε αίτηση: Το 95% των αιτήσεων θα πρέπει να τυγχάνει 

επεξεργασίας σε λιγότερο από δέκα (10) δευτερόλεπτα. 

• Προγραµµατισµένη διακοπή υπηρεσίας (απλή): Το πολύ 8 ώρες το µήνα, 

µόνο Κυριακή ή επίσηµες αργίες και µόνο για τις ώρες 06:00 έως 14:00, ή 

καθηµερινές και µόνο για τις ώρες 00:00 έως 08:00. Στις περιπτώσεις αυτές 

είναι απαραίτητη η ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, της ΕΕΤΤ και των 

παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την 

πραγµατοποίηση της διακοπής.  

• Προγραµµατισµένη διακοπή υπηρεσίας (εκτεταµένη): Το πολύ 18 ώρες το 

µήνα, µόνο Κυριακή και µόνο για τις ώρες 06:00 έως 24:00. Στις περιπτώσεις 

αυτές είναι απαραίτητη η ειδοποίηση των παρόχων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση της 

διακοπής.  

Οι αναφορές από πλευράς του Παρόχου για τυχόν προβλήµατα στη λειτουργία του 

Π.Σ. θα διεκπεραιώνονται µε ηλεκτρονική αλληλογραφία µέσω κατάλληλων 

λογαριασµών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που θα γνωστοποιήσουν αµφότερες οι 

πλευρές (OTE Rural – Πάροχος). 

 

1.7 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Ο ΟΤΕ Rural εκδίδει και κοινοποιεί ανά έτος ∆είκτες Αποδοτικότητας (∆.Α.) όλων 

των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

• όσον αφορά στους εξουσιοδοτηµένους µηχανισµούς ελέγχου και εποπτείας 

της Αναθέτουσας Αρχής, ∆.Α. βασισµένους στο σύνολο των 

εξυπηρετούµενων Παρόχων και  

• ανά ενδιαφερόµενο Πάροχο ∆.Α. µε βάση τα στοιχεία που τον αφορούν.  
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Οι ∆.Α περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία:  

• Αριθµός αιτήσεων ανά ενδιαφερόµενο Πάροχο, ανά µήνα, ανά κατηγορία 

αίτησης.  

• Αριθµός και ποσοστό αιτήσεων που διεκπεραιώθηκαν εµπρόθεσµα ανά 

ενδιαφερόµενο Πάροχο, ανά κατηγορία αίτησης.  

• Μέσο χρόνο διεκπεραίωσης αιτήσεων ανά ενδιαφερόµενο Πάροχο, ανά 

κατηγορία αίτησης. 

• Αριθµός απορριφθέντων αιτήσεων, ανά κατηγορία αίτησης, ανά αιτιολογία 

της απόρριψής τους ανά ενδιαφερόµενο Πάροχο.  

• Το µέσο και µέγιστο χρόνο διεκπεραίωσης αίτησης ανά κατηγορία αίτησης 

για το 80%, το 95% και το 100% των αιτηµάτων.  

• Τον αριθµό των αιτηµάτων για τα οποία δεν έγινε ενεργοποίηση εντός του 

προβλεπόµενου χρόνου και κατηγοριοποίηση των λόγων µη ενεργοποίησης 

εντός του προβλεπόµενου χρόνου  

• Αριθµός και ποσοστό αναφερόµενων βλαβών (ανά προτεραιότητα) ανά 

ενδιαφερόµενο Πάροχο, ανά κατηγορία βλάβης.  

• Αριθµός και ποσοστό βλαβών που αποκαταστάθηκαν εκτός του 

χρονοδιαγράµµατος που προβλέπεται στο συµφωνηµένο SLA ανά 

υπαιτιότητα (Παρόχου ή ΟΤΕ Rural) καιανά Πάροχο. 

• Μέσος αριθµός ηµερολογιακών ηµερών καθυστέρησης για την άρση βλάβης 

ανά Πάροχο 

• Αριθµός βλαβών για τις οποίες πραγµατοποιήθηκε συνδυαστικό ραντεβού ανά 

Πάροχο 

• Αριθµός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του χρονοδιαγράµµατος που 

προβλέπεται στο συµφωνηµένο SLA ανά ενδιαφερόµενο, ανά κατηγορία 

βλάβης.  

• Εκκρεµείς αιτήσεις: Το σύνολο των αιτήσεων που εκκρεµούν την δεδοµένη 

στιγµή ανά Πάροχο, ηµεροµηνία αίτησης και είδος αίτησης  

• Υλοποιηµένες αιτήσεις: Όλες οι αιτήσεις που έχουν υλοποιηθεί έως την 

δεδοµένη στιγµή ανά Πάροχο, ηµεροµηνία υλοποίησης, είδος αίτησης.  

• Αριθµό Ενεργών συνδέσεων ανά υπηρεσία ανά Πάροχο 

• Αριθµό ενεργών συνδέσεων ανά υπηρεσία ανά ΚΠΣΠ ανά RIX ανά Πάροχο 
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1.8 ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ο ΟΤΕ Rural δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του λογαριασµό ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου µέσω του οποίου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν 

αναφορές προβληµάτων και ερωτήµατα σχετικά µε την λειτουργία του ΠΣ. Ο ΟΤΕ 

Rural απαντά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος.  

 

1.9 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το σύστηµα είναι διαθέσιµο σε όλους τους διαπιστευµένους Παρόχους που έχουν 

υπογράψει σχετική Σύµβαση. Για την εισαγωγή κάποιου χρήστη στο σύστηµα, 

απαιτείται η χρήση ονόµατος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) 

που δίνεται από τον ΟΤΕ Rural.  

Αν ο ενδιαφερόµενος Πάροχος δεν έχει username/password, το σύστηµα µέσω του 

συνδέσµου 'Έγγραφή", θα τον παραπέµπει στην φόρµα αίτησης διάθεσης κύριου 

username/password. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόµενος Πάροχος θα πρέπει να 

συµπληρώνει τα στοιχεία του και ταυτόχρονα θα του παρουσιάζονται οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.  

Η ηµεροµηνία Αίτησης θα συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. Όταν η αίτηση 

εγκριθεί από τους υπεύθυνους του ΟΤΕ Rural, ο ενδιαφερόµενος Πάροχος πρέπει να 

παραλάβει αντίστοιχο κωδικό Πρόσβασης, υπογράφοντας το σχετικό πρωτόκολλο 

παράδοσης - παραλαβής. Η παραλαβή κωδικού πρόσβασης (password) και η χρήση 

του συστήµατος τεκµαίρει αναγνώριση, από πλευράς του ενδιαφερόµενου Παρόχου, 

των αιτήσεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν από τον/τους λογαριασµούς της 

εταιρείας του. 

 

1.10 ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΩΝ 

Ο ΟΤΕ Rural δηµοσιεύει τους όρους πρόσβασης και όλες τις απαραίτητες τεχνικές 

πληροφορίες για την διασύνδεση και παροχή των υπηρεσιών. Οι εν λόγω 

πληροφορίες αφορούν σε κάθε παρεχόµενη υπηρεσία και δηµοσιεύονται στον 

δικτυακό του τόπο. 

Συγκεκριµένα, ο ΟΤΕ Rural δηµοσιεύει στον δικτυακό του τόπο πληροφορίες 

σχετικά µε τεχνικές προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει εµπρόθεσµα στον ΟΤΕ Rural τα 

εκάστοτε ισχύοντα τέλη για την παροχή των υπηρεσιών OTE Rural τις οποίες 

λαµβάνει σύµφωνα µε την παρούσα Προσφορά. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης 

καταβολής τα τέλη επιβαρύνονται µε τον τόκο υπερηµερίας από την ηµεροµηνία 

λήξης που αναφέρεται στο τιµολόγιο. 

• Τα δηµοσιευµένα τέλη του ΟΤΕ Rural για την παροχή υπηρεσιών βάσει της 

παρούσας Προσφοράς δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Ο Πάροχος επιβαρύνεται µε 

ΦΠΑ σύµφωνα µε τον ισχύοντα κάθε φορά συντελεστή. 

• Τα προβλεπόµενα από το τιµολόγιο τέλη παροχής των υπηρεσιών, είναι 

απαιτητά καθ’ όλη την διάρκεια παροχής υπηρεσιών βάσει της παρούσας 

Προσφοράς αλλά και µετά την καταγγελία της σχετικής Σύµβασης, εφ’ όσον 

αυτά αναφέρονται σε χρονικό διάστηµα µέχρι την καταγγελία και µε αυτή 

καθίστανται ληξιπρόθεσµα και απαιτητά.  

 

2.2 ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Ο ΟΤΕ Rural εκδίδει για τις υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της παρούσας 

Προσφοράς και για κάθε περίοδο χρέωσης, τιµολόγια, τα οποία ορίζουν το συνολικό 

ποσό χρέωσης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Τα εν λόγω τιµολόγια περιλαµβάνουν 

µε σαφήνεια κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Επωνυµία Παρόχου 

• Α.Φ.Μ& ∆.Ο.Υ Παρόχου 

• Επάγγελµα 

• Ηµεροµηνία έκδοσης τιµολογίου 

• Αριθµός τιµολογίου 

• Περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά 

• Περίοδος χρέωσης που αφορά τέλη που προκαταβάλλονται 

• Τρόπος πληρωµής 

• Κωδικό Εντολής πληρωµής σε Τράπεζα 

• Περιγραφή παρεχόµενης υπηρεσίας 

• Τόπος–διεύθυνση παρεχόµενης υπηρεσίας (εάν υφίσταται η πληροφορία για την 

συγκεκριµένη υπηρεσία) 
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• Αριθµός µονάδων ανά υπηρεσία 

• Τιµή µονάδας ανά υπηρεσία 

• Σύνολο χρεώσεων χωρίς ΦΠΑ 

• Ποσοστό ισχύοντος ΦΠΑ 

• Σύνολο χρέωσης ΦΠΑ 

• Συνολικό ποσό χρέωσης µε ΦΠΑ 

• Ηµεροµηνία λήξης πληρωµής 

Ο ΟΤΕ Rural εκδίδει τιµολόγιο και πληροφορίες τιµολογίου σε ηλεκτρονική µορφή 

και το τοποθετεί σε SFTP server, προκειµένου να αποκτήσει ο Πάροχος πρόσβαση σ’ 

αυτό µέσω πρωτοκόλλου FTP.Ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει µέσω e-mail σε ηλεκτρονική 

(ές) διεύθυνση (-εις) που έχει υποδείξει ο Πάροχος στον ΟΤΕ Rural (τουλάχιστον µία 

ηλεκτρονική διεύθυνση του παρόχου απαιτείται να είναι group mail) ενηµέρωση ότι 

τα ηλεκτρονικά αρχεία του εν λόγω τιµολογίου είναι διαθέσιµα στον SFTP server.  

 Σε περίπτωση όπου ο Πάροχος αντιµετωπίσει τεχνικές δυσκολίες στην παραλαβή 

του τιµολογίου από τον SFTP server, οι οποίες οφείλονται στην τεχνική υποδοµή του 

ΟΤΕ Rural, οφείλει να αποστείλει σε µία ηµέρα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

στον ΟΤΕ Rural, αναφέροντας την ηµεροµηνία και ώρα της αποτυχηµένης 

προσπάθειας πρόσβασης και περιγραφή του προβλήµατος. Ο ΟΤΕ Rural οφείλει να 

απαντήσει εντός µίας (1) ΕΗ από την παραλαβή του µηνύµατος ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. Ο χρόνος από την αποστολή του µηνύµατος ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου από τον Πάροχο µέχρι την ενηµέρωση από τον ΟΤΕ Rural για την 

αποκατάσταση του προβλήµατος, θεωρείται ανενεργός χρόνος. 

Ο Πάροχος οφείλει να προβεί σε σχετικές ρυθµίσεις στον mail server του ώστε η 

διεύθυνση αποστολής του ΟΤΕ Rural να είναι σε white list και να µην µπλοκάρονται 

τα e-mail του ΟΤΕ Rural ως ανεπιθύµητα. Αποδεικτικό παραλαβής του τιµολογίου 

αποτελεί το e-mail παράδοσης του ανωτέρω e-mail, που αποστέλλεται αυτόµατα από 

τον mail server του Παρόχου (ο Πάροχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες 

ρυθµίσεις ώστε ο mail server του να αποστέλλει την εν λόγω απάντηση παραλαβής 

στον mail server του ΟΤΕ Rural). Τα ανωτέρω πραγµατοποιούνται από τον ΟΤΕ 

Rural εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη της περιόδου χρέωσης για 

τα τέλη που καταβάλλονται απολογιστικά (στο εν λόγω τιµολόγιο περιλαµβάνονται 

και τα πάγια τέλη που προκαταβάλλονται).Ο Πάροχος οφείλει να γνωστοποιεί στον 

ΟΤΕ Rural κάθε αλλαγή της (-ων) ηλεκτρονικής (-ών) διεύθυνσης (-ων) αποστολής 
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των λογαριασµών, τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη θέση αυτής (-ών) σε ισχύ.Τα 

πιστωτικά σηµειώµατα εκδίδονται από τον ΟΤΕ Rural εντός πέντε (5) εργάσιµων 

ηµερών από το χρονικό σηµείο που προκύπτει η υποχρέωσή του για την έκδοση τους. 

Το ποσό που αναφέρεται στο πιστωτικό σηµείωµα, συµψηφίζεται από τον ΟΤΕ Rural 

στον αµέσως επόµενο λογαριασµό. 

Η χρέωση των υπηρεσιών που λαµβάνει ο Πάροχος σύµφωνα µε την παρούσα 

Προσφορά, αρχίζει από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα της ηµεροµηνίας 

παράδοσης κάθε υπηρεσίας, η οποία ορίζεται µε τη διαδικασία παράδοσης / 

παραλαβής όπως περιγράφεται στις σχετικές Ενότητες. 

Σε περίπτωση κατάργησης κάποιας υπηρεσίας και µετά την ολοκλήρωση της 

κατάργησης θα υπολογίζεται η ηµεροµηνία αποχρέωσης ως η εποµένη ηµερολογιακή 

της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της κατάργησης. 

 

2.3 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Ο Πάροχος υποχρεούται να εξοφλεί τα τιµολόγια εντός της αναγραφόµενης σε 

καθένα από αυτά ηµεροµηνίας εξόφλησης η οποία δεν θα είναι µικρότερη των 

τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του σχετικού 

παραστατικού υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει τεθεί στη διάθεσή του το αργότερο 

εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την έκδοσή του (η διάθεσή των 

τιµολογίων θα αποδεικνύεται πάντα µε αποδεικτικό). Στην περίπτωση κατά την οποία 

τα τιµολόγια δεν τεθούν στη διάθεση του Παρόχου εντός δέκα (10) ηµερολογιακών 

ηµερώναπό την έκδοσή τους τότε η προθεσµία εξόφλησής τους παρατείνεται έως την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών 

ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσής τους στον Πάροχο. 

Κατά την περίπτωση όπου ο Πάροχος, δεν καταβάλλει το οφειλόµενο ποσό εντός της 

προθεσµίας που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο τότε ο Πάροχος υποχρεούται 

στην καταβολή του οφειλόµενου ποσού εντόκως, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα 

νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Ο τόκος επί του ως άνω ποσού θα υπολογίζεται από την 

πάροδο της δήλης ηµέρας η οποία ορίζεται στο τιµολόγιο για την εξόφλησή του, 

σύµφωνα και µε τα ειδικά οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, αναφορικά µε 

την έκδοση και την παράδοση των τιµολογίων.  

Σε κάθε περίπτωση αµφισβήτησης λογαριασµού εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα περί 

αµφισβήτησης στην παρούσα Προσφορά. 
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Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, ο ΟΤΕ Rural δεν 

ευθύνεται για τυχόν καταβληθέντα ποσά αποζηµίωσης ή και επιστροφές προς τον 

τελικό χρήστη,λόγω µη παροχής ή πληµµελούς παροχής της υπηρεσίας από 

υπαιτιότητα του Παρόχου. 

 

2.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο Πάροχος δύναται να αποπληρώνει τα τιµολόγια µε τους ακόλουθους 

εναλλακτικούς τρόπους πληρωµής:  

• Με Πάγια Εντολή σε Τράπεζα (για αυτόµατη εξόφληση µε χρέωση τραπεζικού 

λογαριασµού του πελάτη) 

• Με Εντολή Πληρωµής σε Τράπεζα, ανάλογα µε τα µέσα που παρέχει η κάθε 

Τράπεζα στους πελάτες της (∆ιατραπεζικό Σύστηµα (Diasdebit), Internet 

Banking, PhoneBanking, ATM & (Καταστήµατα Τραπεζών). 

 

2.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Ο ΟΤΕ Rural θα αποθηκεύει τις Πληροφορίες Χρεώσεων για περίοδο ενός έτους 

τουλάχιστον από την Ηµεροµηνία έκδοσης των Τιµολογίων των υπηρεσιών βάσει της 

παρούσας Προσφοράς. Οι Πληροφορίες Χρεώσεων θα παραχωρούνται δωρεάν 

µεταξύ ΟΤΕ Rural και Παρόχου και θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους 

σκοπούς διακανονισµού αµφισβητήσεων/διαφορών, κατόπιν εγγράφου αιτήµατος 

οιουδήποτε των µερών το οποίο υποβάλλεται µέσα στην προθεσµία αµφισβήτησης 

του σχετικού τιµολογίου. Οι παρεχόµενες πληροφορίες διέπονται από την αρχή της 

εµπιστευτικότητας. Σε περίπτωση αµφισβήτησης λογαριασµού, οι Πληροφορίες 

Χρεώσεων θα διατηρούνται µέχρι την άρση της αµφισβήτησης του σχετικού 

τιµολογίου και σε περίπτωση που η αµφισβήτηση τεθεί σε δικαστική επίλυση µέχρι 

την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

 

2.6 ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Ο Πάροχος έχει, σύµφωνα µε την παρούσα Προσφορά, το δικαίωµα αµφισβήτησης 

της ορθότητας µέρους ή του συνόλου των χρεώσεων του τιµολογίου ενώπιον του 

ΟΤΕ Rural σε  πρώτο στάδιο και ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών 

συσταθείσα από εµπειρογνώµονες τόσο του ΟΤΕ Rural όσο και του Παρόχου σε 

δεύτερο επίπεδο. Ο Πάροχος για κάθε υπηρεσία που αµφισβητεί τη χρέωση αναφέρει 
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το λόγο της αµφισβήτησης, παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν το 

λόγο αµφισβήτησης και κατηγοριοποιεί τις περιπτώσεις µε τον ίδιο λόγο 

αµφισβήτησης. Προκειµένου να ασκήσει το εν λόγω δικαίωµα, ο Πάροχος καταβάλει 

προς τον ΟΤΕ Rural το ύψος του τιµολογίου το οποίο δεν θέτει υπό αµφισβήτηση, 

άλλως η αίτηση δεν γίνεται δεκτή. Αναφορικά µε το ποσό το οποίο αµφισβητεί, ο 

Πάροχος µπορεί εναλλακτικά: 

1. Να πληρώσει το ποσό το οποίο αµφισβητεί στη δήλη ηµεροµηνία την οποία 

ορίζει το τιµολόγιο, ώστε να µη βαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας.  

2. Να µην πληρώσει το ποσό το οποίο αµφισβητεί στη δήλη ηµεροµηνία την 

οποία ορίζει το τιµολόγιο και να επιβαρυνθεί µε τόκους υπερηµερίας από την 

ηµεροµηνία λήξης και µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης, ανάλογα µε την 

αποδοχή ή όχι του ποσού της αµφισβήτησής του. Στην περίπτωση αυτή ο 

ΟΤΕ Rural δικαιούται να ζητήσει και ο Πάροχος υποχρεούται να προσκοµίσει 

εγγυητική επιστολή η οποία να καλύπτει το 100% του ποσού της 

αµφισβήτησης. Η ελάχιστη διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι 

τεσσάρων (4) µηνών µε δυνατότητα παράτασης µέχρι την οριστική 

τακτοποίηση της υπό αµφισβήτησης οικονοµικής διαφοράς. Στην περίπτωση 

που ο ΟΤΕ Rural απαιτήσει την ως άνω εγγυητική επιστολή αµφισβήτησης, η 

αίτηση αµφισβήτησης δεν γίνεται δεκτή αν δεν κατατεθεί η εγγυητική 

επιστολή.  

 

Ο Πάροχος δύναται να αµφισβητήσει χρεώσεις τιµολογίου ως ακολούθως: 

1. Οποτεδήποτε στο διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας έκδοσης του τιµολογίου 

και έως την καταληκτική ηµεροµηνία εξόφλησής του. Στο διάστηµα αυτό 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί ολική ή µερική αµφισβήτηση του τιµολογίου. 

2. Οποτεδήποτε στο διάστηµα των έξι (6) µηνών µετά την ηµεροµηνία έκδοσης 

του τιµολογίου. Στο διάστηµα αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί ολική ή µερική 

αµφισβήτηση του τιµολογίου. 

3. Oποτεδήποτε µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου εάν η αµφισβήτηση 

αφορά µη συµµόρφωση του ΟΤΕ µε απόφαση της ΕΕΤΤ ή διάταξη νόµου, υπό 

την προϋπόθεση ότι η αµφισβήτηση πραγµατοποιήθηκε εντός έξι (6) µηνών 

µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου.  
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Στην αίτηση προσδιορίζεται σαφώς το µέρος του τιµολογίου που αµφισβητείται και 

κατά πόσο ο Πάροχος έχει καταβάλει ή όχι προς τον ΟΤΕ Rural, κατά τη δήλη 

ηµεροµηνία την οποία όριζε το τιµολόγιο, το ποσό το οποίο αµφισβητεί. Παράλληλα, 

στην αίτηση επισυνάπτεται και κάθε αναγκαίο στοιχείο / πληροφορία επαλήθευσης. 

Ο ΟΤΕ Rural απαντά στην εν λόγω αίτηση του Παρόχου εντός προθεσµίας ενός (1) 

µηνός από την υποβολή της, εγγράφως και αιτιολογηµένως, αποστέλλοντας όλα τα 

συνοδευτικά στοιχεία τιµολόγησης.  

Σε περίπτωση – ολικής ή µερικής – αποδοχής της αίτησης από τον ΟΤΕ Rural 

λαµβανοµένων υπ’ όψιν των ήδη εκδοθέντων τιµολογίων:  

1. στην περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος έχει καταβάλει το υπό 

αµφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ Rural εκδίδει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών 

από την ηµεροµηνία παραλαβής της απάντησής του από τον Πάροχο, 

πιστωτικό τιµολόγιο για το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ Rural αποδέχθηκε ως µη 

οφειλόµενο από τον Πάροχο, προσαυξηµένο µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. 

Ο τόκος υπερηµερίας θα υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας 

καταβολής του αµφισβητούµενου ποσού από τον Πάροχο προς τον ΟΤΕ Rural 

ή από τη δήλη ηµέρα την οποία το αρχικό τιµολόγιο όριζε για την πληρωµή 

του, όποια εκ των δύο είναι χρονικά µεταγενέστερη έως την ηµεροµηνία 

εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού.  

2. στην περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος δεν έχει καταβάλει το υπό 

αµφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ Rural εκδίδει, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών 

από την ηµεροµηνία παραλαβής της απάντησής του από τον Πάροχο, 

πιστωτικό ή χρεωστικό τιµολόγιο στο οποίο θα συνυπολογίζονται: i) πίστωση 

για το ποσό το οποίο ο ΟΤΕ Rural αποδέχθηκε ως µη οφειλόµενο από τον 

Πάροχο, ii) χρέωση για τους τόκους του ποσού το οποίο ο ΟΤΕ Rural 

εξακολουθεί να θεωρεί ως οφειλόµενο από τον Πάροχο. Ο τόκος υπερηµερίας 

θα υπολογίζεται από την εποµένη της δήλης ηµέρας την οποία το αρχικό 

τιµολόγιο όριζε για την πληρωµή του έως την ηµεροµηνία εξόφλησης του 

οφειλόµενου ποσού. 

 

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής απόρριψης της αίτησης του Παρόχου από τον ΟΤΕ 

Rural, ο Πάροχος δικαιούται να ζητήσει από τον ΟΤΕ Rural µε έγγραφό του, το οποίο 

αποστέλλει στον ΟΤΕ Rural εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη λήψη της 

έγγραφης ειδοποίησης του ΟΤΕ Rural προς αυτόν για την ολική ή µερική απόρριψη 



 Σελίδα 35 από  194 ΑΠ.765/016 

   

της αίτησής του, τη συγκρότηση Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών, η οποία θα 

εξετάσει την εν λόγω αίτησή του κατά το µέρος που απορρίφθηκε από τον ΟΤΕ 

Rural, ορίζοντας ταυτόχρονα µε το έγγραφό του έως δύο (2) εκπροσώπους στη Μικτή 

Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών. Ο ΟΤΕ Rural, µετά τη λήψη του εγγράφου αυτού του 

∆ικαιούχου, ορίζει έως δύο (2) εκπροσώπους του στη συγκεκριµένη Μικτή Επιτροπή 

Επίλυσης ∆ιαφορών, τους οποίους γνωστοποιεί στον Πάροχο µε έγγραφό του. Η εν 

λόγω Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών συγκροτείται εντός προθεσµίας πέντε (5) 

εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης του αιτήµατος του Παρόχου προς 

τον ΟΤΕ Rural. Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδριάζει σε τόπο και χρόνο που ορίζουν 

από κοινού τα µέλη της, τα οποία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους µπορούν 

να συνεπικουρούνται από συµβούλους τους. Οι σύµβουλοι των µελών της Μικτής 

Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών δε µετέχουν στη λήψη απόφασης της Επιτροπής. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Μικτή Επιτροπή 

Επίλυσης ∆ιαφορών εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την συγκρότησή της 

αναλυτικά στοιχεία για τις υπηρεσίες και την περίοδο χρέωσης όπου εντοπίζεται η 

διαφωνία, προς απόδειξη της ακρίβειας των υπολογισµών τους. Εφόσον κάποιο από 

τα συµβαλλόµενα µέρη δεν προσκοµίσει τα στοιχεία αυτά εντός της ως άνω 

προθεσµίας, τότε τα στοιχεία που προσκοµίζονται από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος 

θα γίνονται αυτοµάτως αποδεκτά. Τα εν λόγω στοιχεία χρησιµοποιούνται 

αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της συγκεκριµένης διαφοράς. Τα στοιχεία τα 

οποία τα µέλη της Επιτροπής λαµβάνουν σε γνώση λόγω της ιδιότητάς τους 

θεωρούνται εµπιστευτικά και τα µέλη δεσµεύονται να µην τα γνωστοποιήσουν µετά 

το πέρας αυτής προς οιονδήποτε τρίτο πρόσωπο πέραν της Επιτροπής. Για το λόγο 

αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από 

την κείµενη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, υποχρεούνται να 

διατηρούν τα σχετικά αρχεία για όσο χρονικό διάστηµα υπάρχει εκκρεµής διαφορά 

µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα ενεργούν καλόπιστα 

ώστε οι διαφορές να αίρονται µε διάθεση εξεύρεσης λύσης. Η Μικτή Επιτροπή 

Επίλυσης ∆ιαφορών εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση επί της διαφοράς το αργότερο 

σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την συγκρότησή της. 

Σε περίπτωση – ολικής ή µερικής – αποδοχής της αίτησης, λαµβανοµένων υπ’ όψιν 

τυχόν χρεώσεων/πιστώσεων, µετά το πέρας του πρώτου σταδίου:  
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i. στην περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος έχει καταβάλει το υπό 

αµφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ Rural εκδίδει, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών 

από την έκδοση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής, πιστωτικό τιµολόγιο 

για το ποσό το οποίο η Επιτροπή αποδέχθηκε ως µη οφειλόµενο από τον 

Πάροχο, προσαυξηµένο µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Ο τόκος υπερηµερίας 

θα υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας καταβολής του 

αµφισβητούµενου ποσού από τον Πάροχο προς τον ΟΤΕ Rural ή από τη δήλη 

ηµέρα την οποία το αρχικό τιµολόγιο όριζε για την πληρωµή του, όποια εκ 

των δύο είναι χρονικά µεταγενέστερη έως την ηµεροµηνία εξόφλησης του 

οφειλόµενου ποσού.  

ii. στην περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος δεν έχει καταβάλει το υπό 

αµφισβήτηση ποσό, ο ΟΤΕ Rural εκδίδει, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών 

από την έκδοση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής, πιστωτικό ή χρεωστικό 

τιµολόγιο στο οποίο θα συνυπολογίζονται: i) πίστωση για το ποσό το οποίο η 

Επιτροπή αποδέχθηκε ως µη οφειλόµενο από τον Πάροχο, ii) χρέωση για τους 

τόκους του ποσού το οποίο η Επιτροπή κατέληξε ως οφειλόµενο από τον 

Πάροχο. Ο τόκος υπερηµερίας θα υπολογίζεται από την εποµένη της δήλης 

ηµέρα την οποία το αρχικό τιµολόγιο όριζε για την πληρωµή του έως την 

ηµεροµηνία εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού.   

Ορίζεται, ειδικά, ότι στην αµφισβήτηση λογαριασµού: 

� κάθε πίστωση ποσού από τον ΟΤΕ Rural γίνεται στον αµέσως  επόµενο 

λογαριασµό από την έγγραφη ειδοποίηση του Παρόχου περί αποδοχής της 

αίτησής του από τον ΟΤΕ Rural ή από την έκδοση της απόφασης της Μικτής 

Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών. 

� τα χρεωστικά τιµολόγια θα είναι πληρωτέα το αργότερο έως τη δέκατη 

εργάσιµη ηµέρα από την παράδοσή τους στον Πάροχο (η παράδοση θα 

αποδεικνύεται µε σχετικό αποδεικτικό).     

 

∆ιευκρινίζεται, όµως, ότι µετά το πέρας κάθε σταδίου από τα ανωτέρω, τα µέρη 

δύνανται να συµψηφίσουν τις διαφορές για τα ποσά τα οποία καταλήγουν σε 

συµφωνία. 
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Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής 

Επίλυσης ∆ιαφορών, τα ποσά θα πληρώνονται προσαυξηµένα µε το νόµιµο επιτόκιο, 

εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών (α) από το χρονικό σηµείο που η Επιτροπή θα 

αποφανθεί ότι δεν δύναται να λύσει τη διαφορά ή (β) µετά την άπρακτη πάροδο ενός 

(1) µηνός από την συγκρότηση της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών, εκτός 

των περιπτώσεων εκείνων που µετά από αίτηση του ∆ικαιούχου χορηγηθούν σχετικά 

προσωρινά µέτρα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής αρχής ή και της ΕΕΤΤ (εφόσον η 

διαφορά προκύπτει από την ερµηνεία/εφαρµογή απόφασης της ΕΕΤΤ) άλλως 

καταπίπτει η εγγυητική επιστολή αµφισβήτησης που έχει καταθέσει ο Πάροχος. Στην 

τελευταία περίπτωση η καταβολή του υπό αµφισβήτηση ποσού από τα 

συµβαλλόµενα µέρη δεν συνιστά συνοµολόγηση της οφειλής, ούτε άλλως περιορίζει 

τα δικαιώµατα των συµβαλλοµένων µερών από την κείµενη νοµοθεσία. 

 

Η ΕΕΤΤ µπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς µε δεσµευτική απόφαση, κατ’ 

εφαρµογή  του άρθρου 34 παρ. 3 του Ν. 4070/2012, εφόσον τα µέρη δεν έχουν 

προηγουµένως εξαντλήσει τη διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς τους στην Μικτή 

Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 34 παρ.7 του Ν. 

4070/2012, η διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς στη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης 

∆ιαφορών του παρόντος άρθρου, δεν στερεί από τα συµβαλλόµενα µέρη τη 

δυνατότητα να προβούν σε καταγγελία, λόγω παραβίασης των διατάξεων του 

παρόντος ή του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, ή να ζητούν τη λήψη έκτακτων 

προσωριών µέτρων ενώπιον της ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 77 ή και 

να προσφύγουν ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.  

Σε περίπτωση που µετά και το πέρας της επίλυσης τυχόν διαφωνιών δεν εξοφληθεί 

υπαίτια η οφειλή στην ταχθείσα προθεσµία, το έτερο συµβαλλόµενο µέρος έχει 

δικαίωµα α) να διακόψει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών της παρούσας 

προσφοράς στις οποίες αναφέρεται η οφειλή, προς τον έτερο των συµβαλλοµένων 

ή/και β) να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή η οποία έχει χορηγηθεί. 

Οι προαναφερθείσες διαδικασίες αµφισβήτησης λογαριασµού της παραγράφου 2.6 

εφαρµόζονται αναλογικά και στην περίπτωση αµφισβήτησης από τον ΟΤΕ Rural της 

ορθότητας µέρους ή του συνόλου των τιµολογήσεων από τον Πάροχο προς τον ΟΤΕ 

Rural. 
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2.7 ∆ΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στις περιπτώσεις: 

• Ληξιπρόθεσµης και απαιτητής οφειλής τιµολογίου για υπηρεσίες που 

παρέχονται µε βάση την παρούσα Προσφορά και εφόσον δεν υπάρχει υπό 

αµφισβήτηση διαφορά για το ποσό της οφειλής, κατά τα προβλεπόµενα στην 

περί αµφισβήτησης παράγραφο 2.6 της παρούσας, καθώς και  

• Μη προσκόµισης αιτηθείσας από τον ΟΤΕ Rural εγγύησης για υπηρεσίες µε 

βάση την παρούσα προσφορά, 

Ο OTE Rural, µε την επίδοση έγγραφης όχλησης προς τον Πάροχο, η οποία 

κοινοποιείται και στην ΕΕΤΤ, τάσσει προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών 

ηµερών για την εξόφληση της ληξιπρόθεσµης και απαιτητής οφειλής ή προσκόµιση 

της αιτηθείσας εγγύησης. 

Στην έγγραφη ειδοποίηση εξειδικεύονται και αιτιολογούνται από τον ΟΤΕ Rural τα 

µέτρα τα οποία τυχόν θα λάβει, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα για την αιτιολόγηση 

αυτή στοιχεία. 

Από τη στιγµή δε της επίδοσης της ανωτέρω όχλησης ο ΟΤΕ Rural δύναται να µην 

υλοποιεί νέα αιτήµατα για υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα Προσφορά 

αποκλείοντας τη δυνατότητα κατάθεσης σχετικών αιτηµάτων του Παρόχου στο Π.Σ. 

ΟΤΕ Rural. 

Μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την επίδοση έγγραφης 

όχλησης προς τον Πάροχο ο ΟΤΕ Rural δύναται: 

1. Να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών της 

παρούσας προσφοράς και να µην επιτρέπει στον Πάροχο να καταθέτει σχετικά 

αιτήµατα (εξαιρουµένων των αιτηµάτων σχετικών µε τη διαδικασία 

βλαβοδιαχείρισης) στο Π.Σ. ΟΤΕ Rural ή/και  

2. Ειδικά για την περίπτωση ληξιπρόθεσµης οφειλής, να προβεί σε κατάπτωση 

της εγγύησης, σύµφωνα µε τα ειδικά οριζόµενα στην ενότητα «Πιστωτικές 

∆ιασφαλίσεις», µέχρι του ποσού της ανεξόφλητης οφειλής. Σε περίπτωση που 

η ανεξόφλητη οφειλή είναι µεγαλύτερη από το ύψος της εγγύησης, το ποσό το 

οποίο δεν καλύπτεται από την εγγύηση παραµένει ως υποχρέωση του 

Παρόχου προς τον ΟΤΕ Rural. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος συµµορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις 

του, πριν την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας που δόθηκε µε την έγγραφη όχληση, ο 
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ΟΤΕ Rural δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει (i) τα ως άνω (1) και (2) δικαιώµατα 

καθώς και (ii) να µην υλοποιεί νέα αιτήµατα για την παροχή υπηρεσιών.  

Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της έγγραφης όχλησης, η 

ταχθείσα από τον ΟΤΕ Rural προς τον Πάροχοπροθεσµία των δεκαπέντε (15) 

ηµερολογιακών ηµερών για συµµόρφωση στις υποχρεώσεις του, τότε ο ΟΤΕ Rural, 

αποστέλλει δεύτερη έγγραφη όχληση στον Πάροχο, κοινοποιώντας την και στην 

ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία είκοσι (20) εργασίµων ηµερών. 

Στην περίπτωση που παρέλθει, από την επίδοση της δεύτερης έγγραφης όχλησης, η 

ταχθείσα από τον ΟΤΕ Rural προς τον Πάροχο νέα προθεσµία των είκοσι (20) 

εργασίµων ηµερών, ο ΟΤΕ Rural δικαιούται να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών 

της παρούσας προσφοράς και τη δυνατότητα πρόσβασης του Παρόχου στο 

πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο οι Πάροιχοι υποβάλλουν τα αιτήµατά τους για 

παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς. Στην έγγραφη ειδοποίηση 

θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι λόγοι της επικείµενης διακοπής. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος συµµορφωθεί στις υποχρεώσεις του µετά 

την πάροδο της προθεσµίας των δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ως 

άνω πρώτη όχληση και το αργότερο έως και την πάροδο των επιπλέον είκοσι (20) 

εργασίµων ηµερών από την επίδοση της δεύτερης όχλησης µέχρι και την 

προαναγγελθείσα διακοπή των υπηρεσιών, ο ΟΤΕ Rural οφείλει:  

• να µην προβεί στη διακοπή των παρεχόµενων υπηρεσιών και τηςπρόσβασης στο 

πληροφοριακό σύστηµαως είχε εξαγγείλει µε τη δεύτερη όχλησή του και  

• να υλοποιεί νέες αιτήσεις για υπηρεσίες της παρούσας προσφοράς, τις οποίες 

είχε αρνηθεί. 

Εφόσον ο Πάροχος εξακολουθεί να µην συµµορφώνεται και µετά τη δεύτερη όχληση 

(των 20 εργασίµων ηµερών) ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει τρίτη έγγραφη όχληση προς 

τον Πάροχο κοινοποιούµενη και στην ΕΕΤΤ µε την οποία τάσσει προθεσµία τριάντα 

(30) εργασίµων ηµερών στον Πάροχο για συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις 

του από την µεταξύ τους Σύµβαση, άλλως µετά το πέρας της προθεσµίας αυτής των 

τριάντα (30) εργασίµων ηµερών επέρχονται τα αποτελέσµατα της καταγγελίας. 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος οφειλέτης εξοφλήσει τις οφειλές του ή προσκοµίσει την 

αιτηθείσα εγγύηση (κατά περίπτωση) µετά την πραγµατοποίηση της διακοπής 

παροχής των υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς και πρόσβασης στο 

πληροφοριακό σύστηµα κατάθεσης αιτηµάτωνκαι πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα 
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της καταγγελίας, ο ΟΤΕ Rural οφείλει να προβεί σε άρση της διακοπής παροχής των 

υπηρεσιών και πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα εντός προθεσµίας δύο (2) 

εργασίµων ηµερών, καθώς και να υλοποιεί νέα αιτήµατα για την παροχή υπηρεσιών 

της παρούσας Προσφοράς των οποίων είχε αρνηθεί. 

Στη διαδικασία που ακολουθείται στην παρούσα ενότητα κάθε έγγραφη 

όχληση/ειδοποίηση προς τον Πάροχο θα αποδεικνύεται µε σχετικό αποδεικτικό. 

 

2.8 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΡΗΤΡΩΝ 

Η τακτοποίηση των ρητρών γίνεται µέσω ετήσιων περιοδικών εκκαθαρίσεων 

(πίστωση), και θα πιστώνεται στο λογαριασµό του Παρόχου για την αντίστοιχη 

υπηρεσία.  

Οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στην παρούσα είναι εύλογες και δίκαιες.  

Η καταβολή των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην παρούσα δεν περιορίζει σε 

τίποτα τα δικαιώµατα του Παρόχου να επιδιώξει αποκατάσταση τυχόν θετικής ζηµίας 

την οποία υπέστη από την µη προσήκουσα εκπλήρωση (µη τήρηση των όρων της 

παρούσας), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

Η περιοδική εκκαθάριση (πίστωση), θα πραγµατοποιείται, ως εξής: 

• O Πάροχος θα αποστέλλει στον ΟΤΕ Rural σε ηλεκτρονική επεξεργάσιµη 

µορφή, µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του δεύτερου µήνα κάθε 

ηµερολογιακού έτους συγκεντρωτικό πίνακα όλων των αιτηµάτων και βλαβών 

για τις υπηρεσίες του OTE Rural ανά κατηγορία, που ορίζονται στα πλαίσια της 

παρούσας Προσφοράς τα οποία παραδόθηκαν / οι βλάβες των οποίων 

αποκαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους και για τα 

οποία/τις οποίες διαπιστώθηκε υπέρβαση του συµφωνηµένου πραγµατικού 

χρόνου παράδοσής τους / αποκατάστασης βλάβης αυτών όπως αυτοί οι χρόνοι 

ορίζονται στην παρούσα Προσφορά. Στο συγκεντρωτικό πίνακα θα 

εµφανίζονται όλα τα σχετικά έντυπα / δελτία και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

που αποδεικνύει τις υπερβάσεις ιδίως τα σχετικά στοιχεία από το ΠΣ. Επιπλέον 

στον εν λόγω πίνακα θα περιέχεται αναλυτικός υπολογισµός των ρητρών 

(σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Ενότητες 3, 4, 5 & 6 της παρούσας Προσφοράς, 

(SLA των υπηρεσιών), που διεκδικεί ο Πάροχος από τον ΟΤΕ Rural. 

• Μετά την παρέλευση των πιο πάνω αναφεροµένων ηµεροµηνιών και εφόσον 

δεν έχουν σταλεί απαιτήσεις τακτοποίησης ρητρών, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν 

απαιτήσεις ρητρών. 
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• Εκπρόθεσµη υποβολή του ανώτερου πίνακα, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

• Οι πίνακες θα υποβάλλονται εγγράφως στην αρµόδια Υπηρεσία που θα 

υποδεικνύεται εγγράφως στον Πάροχο κατά την υπογραφή της σύµβασης και θα 

πιστοποιείται µε τον αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής τους. 

• Εντός του πέµπτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους, ο ΟΤΕ Rural θα 

ολοκληρώνει τον έλεγχο των πινάκων τους οποίους υπέβαλε ο Πάροχος του 

δεύτερου µήνα του έτους σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στις Ενότητες 3, 4, 5 

& 6 (SLA των υπηρεσιών) της παρούσας Προσφοράς για κάθε υπηρεσία. 

• Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ Rural συµφωνήσει ως προς τις υπολογιζόµενες από 

τον Πάροχο ρήτρες, τότε ο ΟΤΕ Rural θα ενηµερώνει εγγράφως σχετικά τον 

Πάροχο και θα πιστώνεται ο επόµενος λογαριασµός του Παρόχου, µε το 

αντίστοιχο ποσό της εκκαθάρισης. 

� Σε περίπτωση όπου ο Πάροχος και ο ΟΤΕ Rural δε συµφωνήσουν ως προς τον 

υπολογισµό των ρητρών τότε για το ποσό των ρητρών που ο ΟΤΕ Rural 

αναγνωρίζει πιστώνεται άµεσα ο επόµενος λογαριασµός του Παρόχου. Η εν λόγω 

πίστωση δεν περιορίζει σε καµία περίπτωση τα δικαιώµατα του Παρόχου και του 

ΟΤΕ Rural από την παρούσα αµφισβήτηση, ούτε συνιστά παραδοχή από αυτούς ως 

προς το ποσό το οποίο πιστώνεται. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ Rural δεν αποδεχτεί 

τις υπολογιζόµενες από τον Πάροχο ρήτρες τότε ακολουθείται η ακόλουθη 

διαδικασία:  

1. Ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσµίας 

δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την έναρξη του έκτου µήνα 

του ηµερολογιακού έτους τον Πάροχο σχετικά µε τις αµφισβητήσεις και η 

διαφορά θα παραπέµπεται σε Μικτή Eπιτροπή Εµπειρογνωµόνων 

συσταθείσας από εµπειρογνώµονες τόσο του ΟΤΕ Rural όσο και του 

Παρόχου µετά από συννενόηση των δύο µερών η οποία θα συγκροτείται 

εντός πέντε  (5) ηµερών από την λήψη της σχετικής ενηµέρωσης. 

 Μη ενηµέρωση του Παρόχου από τον ΟΤΕ Rural αναφορικά µε τυχόν 

αµφισβήτηση των πινάκων / στοιχείων που του έχουν υποβληθεί εντός της 

προθεσµίας που προβλέπεται ανωτέρω, συνιστά σιωπηρή αποδοχή των 

στοιχείων του Παρόχου. Εκπρόθεσµη αµφισβήτηση δεν είναι αποδεκτή. 
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2. Ο ΟΤΕ Rural υποχρεούται να υποβάλλει στην Μικτή Επιτροπή 

Εµπειρογνωµόνων εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την συγκρότησή 

της αναλυτικά στοιχεία για την τεκµηρίωση της αµφισβήτησης του. Τα εν 

λόγω στοιχεία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της 

συγκεκριµένης διαφοράς. Τα στοιχεία τα οποία τα µέλη της Επιτροπής 

λαµβάνουν σε γνώση λόγω της ιδιότητάς τους θεωρούνται εµπιστευτικά και 

τα µέλη δεσµεύονται να µην τα γνωστοποιήσουν µετά το πέρας αυτής προς 

οιονδήποτε τρίτο πρόσωπο πέραν της Επιτροπής. Για το λόγο αυτό τα 

συµβαλλόµενα µέρη, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από 

την κείµενη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, 

υποχρεούνται να διατηρούν τα σχετικά αρχεία για όσο χρονικό διάστηµα 

υπάρχει εκκρεµής διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Σε κάθε 

περίπτωση τα συµβαλλόµενα µέρη θα ενεργούν καλόπιστα ώστε οι διαφορές 

να αίρονται µε διάθεση εξεύρεσης λύσης. Η Μικτή Επιτροπή 

Εµπειρογνωµόνων εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση επί της διαφοράς το 

αργότερο σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την συγκρότησή 

της. 

- Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων επιλύσει 

την διαφορά εις βάρος του ΟΤΕ Rural, η επίλυση θα βεβαιώνεται 

εγγράφως και από τα δύο µέρη και θα πιστώνεται ο επόµενος 

λογαριασµός του Παρόχου, µε το αντίστοιχο ποσό της 

εκκαθάρισης 

- Σε περίπτωση που η Μικτή Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων επιλύσει 

την διαφορά, εις βάρος του Παρόχου, η επίλυση θα βεβαιώνεται 

εγγράφως και από τα δύο µέρη και θα πραγµατοποιείται η 

λογιστική τακτοποίηση της διαφοράς. Σε κάθε περίπτωση τα 

συµβαλλόµενα µέρη θα ενεργούν καλόπιστα ώστε οι διαφορές να 

αίρονται µε διάθεση εξεύρεσης λύσης. 

- Σε περίπτωση µη επίλυσης της ∆ιαφοράς, ισχύουν τα 

αναφερόµενα στην παράγραφο 1.4.7 του Κεφαλαίου 1 της 

παρούσας Προσφοράς Αναφοράς.  
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- Αναφορικά µε τα τελικά ποσά των ρητρών όπως αυτά θα 

οριστούν από τη Μικτή Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών ισχύουν 

για τον ΟΤΕ και τον Πάροχο αναλογικά τα αναφερόµενα στην 

ενότητα 2.6 – Αµφισβήτηση Λογαριασµού ως προς τα χρεωστικά 

ή πιστωτικά τιµολόγια και τους νόµιµους τόκους υπερηµερίας.   

2.9 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

2.9.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς, ο ΟΤΕ Rural δύναται να ζητήσει 

από τον Πάροχο την παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε την εξόφληση οφειλών από 

υπηρεσίες της παρούσας. 

Κάθε Πάροχος κατά την υπογραφή σύµβασης µε τον ΟΤΕ Ruralοφείλει να 

προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ύψους € 20.000. Μετά το πέρας του πρώτου 

εξαµήνου το ύψος της εγγύησης που προσκοµίστηκε κατά την υπογραφή της 

σύµβασης εφάπαξ (20.000 €) θα αναπροσαρµοστεί σύµφωνα µε τον υπολογισµό που 

προκύπτει από τον κάτωθι τύπο υπολογισµού, εκτός και αν - από τον υπολογισµό ως 

ανωτέρω - προκύπτει ποσό µικρότερο των 20.000 € οπότε η εγγύηση παραµένει στα 

20.000 €.  

Κατ΄ εξαίρεση της τακτικής ετήσιας αναπροσαρµογής του ποσού της απαιτούµενης 

εγγύησης, σε περίπτωση που διαπιστώνεται σηµαντική επιδείνωση της οικονοµικής 

φερεγγυότητας του Παρόχου ή του Χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος έκδοσης 

εγγυητικών του Παρόχου (εάν πρόκειται για εγγυητικές επιστολές), ο ΟΤΕ Rural 

δικαιούται να προχωρεί εκτάκτως σε αναπροσαρµογή (πέραν της ετήσιας) του ποσού 

της εγγύησης σύµφωνα µε τη φόρµουλα υπολογισµού της εγγύησης που αναφέρεται 

παρακάτω ή την αντικατάσταση του είδους της ήδη προσκοµισθείσας εγγύησης. Το 

αίτηµα του ΟΤΕ Rural θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένο ως προς τη 

διαπίστωση και το είδος του αυξηµένου κινδύνου και να παρέχει στον Πάροχο 

προθεσµία είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών προκειµένου να ανταποκριθεί. 

 

2.9.2 ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Το ύψος της προσκοµιστέας εγγύησης θα ορίζεται και θα αναπροσαρµόζεται ανά έτος 

(κυρίως) αλλά και όταν αυτό απαιτηθεί, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

τύπο (ο αναλογών ΦΠΑ συµπεριλαµβάνεται): 

Ε = ΧΤΜ * 2,5 
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Όπου: 

Ε: Ύψος της Εγγύησης 

ΧΤΜ: (Χρέωση Τελευταίου Μήνα). Το (συνολικό) ποσό χρέωσης των υπηρεσιών 

βάσει εκδοθέντων τιµολογίων του τελευταίου µήνα, για τις υπηρεσίες που παρέχονται 

µε βάση την παρούσα προσφορά. 

 

2.9.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Πάροχος µε την καταβολή της 1ης δόσης του τέλους παραχώρησης δικαιώµατος 

χρήσης κάθε Υπηρεσίας ζεύγους οπτικών ινών µακροχρόνιας χρήσης και υπηρεσίας 

µακροχρόνιας χρήσης µικροσωληνίου της Ενότητας 3 της παρούσας Προσφοράς, 

οφείλει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή τραπέζης το ύψος της οποίας θα 

ανέρχεται στο ποσό που υπολείπεται να καταβάλει ο Πάροχος σε εξόφληση του εν 

λόγω τέλους και διάρκειας µέχρι και την ολοσχερή εξόφληση του ΟΤΕ Rural από τον 

Πάροχο για την υλοποίηση της παροχής της συγκεκριµένης Υπηρεσίας. Σε 

περίπτωση µη προσκόµισης της ως άνω εγγυητικής επιστολής από τον Πάροχο ο 

ΟΤΕ Rural δικαιούται να µην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την υλοποίηση της 

συγκεκριµένης υπηρεσίας. 

 

2.9.4 ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΕΙ∆Η ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Τα είδη/µορφές/τύποι εγγύησης που µπορεί να προσκοµίσει ο Πάροχος στον ΟΤΕ 

Rural στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς, είναι: 

• Εγγυητική επιστολή. 

• Χρηµατική εγγύηση (ή/και Συνδυασµός Εγγυητικής επιστολής και 

Χρηµατικής εγγύησης, εφόσον είναι εύλογο και συµφωνείται από τα 

συµβαλλόµενα µέρη. 

• Οποιοδήποτε από τα προαναφερόµενα είδη/µορφές εγγύησης της 

µητρικής εταιρείας υπό την προϋπόθεση σαφούς δέσµευσης της ίδιας 

(µητρικής) σε ότι αφορά τις υπόψη υποχρεώσεις της προς τη θυγατρική 

της. Εφόσον πρόκειται για εγγυητική επιστολή τραπέζης, αυτή δύναται να 

εκδοθεί µετά από αίτηµα της µητρικής Εταιρείας του Παρόχου προς την 

τράπεζα για λογαριασµό του τελευταίου και υπέρ του για τη διασφάλιση 
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παροχής συγκεκριµένων υπηρεσιών της παρούσας σύµφωνα µε τη 

σύµβαση που θα υπογραφεί µε βάση την παρούσα Προσφορά Αναφοράς.  

Πριν τη λήξη ισχύος της εγγύησης, είναι δυνατή - εφόσον είναι εύλογο και 

συµφωνείται ρητά και εγγράφως από τα συµβαλλόµενα µέρη - η αλλαγή του είδους 

της εγγύησης που βρίσκεται ανά χείρας ΟΤΕ Rural µε έναν από τους 

προαναφερόµενους τύπους εγγυήσεων είτε από τον ίδιο τον Πάροχο ή από τη 

µητρική εταιρεία υπέρ του συγκεκριµένου Παρόχου. 

 

2.9.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Η εγγυητική επιστολή είναι ο κύριος από τους τύπους εγγύησης για τη διασφάλιση 

των εσόδων του ΟΤΕ Rural. Προσκοµίζεται από τον Πάροχο σε κάθε από τις 

προαναφερόµενες περιπτώσεις. Η εγγυητική επιστολή θα είναι Τραπέζης η οποία 

λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(όπως αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος) υπέρ του 

αντισυµβαλλοµένου και είναι αποδεκτή από τα συµβαλλόµενα µέρη για τη 

διασφάλιση σαφώς οριζοµένων περιπτώσεων κινδύνου.  

Η εγγυητική επιστολή θα είναι ετήσιας διάρκειας, ανέκκλητη σε πρώτη ζήτηση και 

θα περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο: 

• ∆ήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας περί της ευθύνης της ως αυτό-

οφειλέτριας, 

• ∆ήλωση περί παραίτησης της Τράπεζας από την ένσταση του 

ευεργετήµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, καθώς και 

• ∆ήλωση περί καταβολής κάθε ποσού που καταπίπτει προς τον δικαιούχο 

Συµβαλλόµενο, τον ΟΤΕ Rural. 

Εγγυητική επιστολή οφείλει να προσκοµίσει αµελλητί: 

• Ο Πάροχος µέχρι την υπογραφή από αυτόν της σχετικής Σύµβασης. 

• Ο Πάροχος που αµφισβητεί οφειλές που του έχουν ήδη καταλογιστεί από 

τον ΟΤΕ Rural. 

• Ο Πάροχος, ο οποίος υποχρεούται σε ανανέωση εγγυητικής σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2.9.6. 
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• Ο Πάροχος, ο οποίος υποχρεούται σε αντικατάσταση εγγυητικής 

επιστολής η οποία κατέπεσε ολικώς ή µερικώς σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2.9.7. 

 

2.9.6 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

Αµελλητί επίσης υποχρεούται ο Πάροχος να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή σε 

περίπτωση ανανέωσης. Ο ΟΤΕ Rural ειδοποιεί τον Πάροχο το αργότερο είκοσι (20) 

ηµερολογιακές ηµέρες πριν την προθεσµία προσκόµισης της εγγυητικής (τριάντα 

πέντε (35) εργάσιµες πριν τη λήξη της) σχετικά µε την υποχρέωση του να 

προσκοµίσει την ανανέωση. Ο Πάροχος υποχρεούται να προσκοµίσει ανανέωση της 

εγγυητικής επιστολής το αργότερο τριάντα πέντε (35) εργάσιµες ηµέρες πριν την 

ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης εγγυητικής επιστολής. Η νέα εγγυητική επιστολή 

θα είναι ετήσιας διάρκειας, θα διέπεται από τους ίδιους όρους και θα έχει σε κάθε 

περίπτωση ως χρόνο έναρξης την επόµενη ηµεροµηνία του χρόνου λήξης της 

εγγυητικής επιστολής που αντικαθιστά και χρόνο λήξης τον εκ νέου συµφωνηθέντα 

χρόνο ανανέωσης. Παράταση εγγυητικής δεν µπορεί να υπάρξει µε ηµεροµηνία 

µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας λήξης της πρώτης εγγυητικής. Η αρχική εγγυητική 

επιστολή, θα επιστρέφεται εκτός αν προσκοµιστεί επιστολή παράτασης αυτής οπότε η 

τελευταία θα επισυνάπτεται στο σώµα της υφιστάµενης εγγυητικής επιστολής.  

Εφόσον ο Πάροχος δεν προσκοµίσει τη νέα αυτή εγγυητική επιστολή το αργότερο 

τριάντα πέντε (35) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης 

εγγυητικής επιστολής, ο ΟΤΕ Rural ειδοποιεί εγγράφως τον Πάροχο, µε κοινοποίηση 

στην ΕΕΤΤ, τάσσοντας προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών για την 

προσκόµιση της νέας εγγυητικής επιστολής. Με την επίδοση της ανωτέρω όχλησης, ο 

ΟΤΕ Rural δύναται να µην υλοποιεί νέες αιτήσεις για παροχή νέων υπηρεσιών 

αποκλείοντας τη δυνατότητα κατάθεσης σχετικών αιτηµάτων στο ΠΣ ΟΤΕRural. Σε 

περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της νέας αυτής προθεσµίας, ο ΟΤΕ Rural 

δικαιούται να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων υπηρεσιών και να 

µην επιτρέπει στον Πάροχο να καταθέτει σχετικά αιτήµατα στο Π.Σ. ΟΤΕ Rural 

µέχρις ότου ο Πάροχος προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή.  

Στην περίπτωση που παρέλθει άκαρπη, από την επίδοση της έγγραφης όχλησης, η 

ταχθείσα από τον ΟΤΕ Rural προς τον Πάροχο προθεσµία των δεκαπέντε (15) 

ηµερολογιακών ηµερών για συµµόρφωση στις υποχρεώσεις του, τότε ο ΟΤΕ Rural, 
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αποστέλλει νέα έγγραφη όχληση στον Πάροχο τάσσοντας προθεσµία είκοσι (20) 

εργασίµων ηµερών. Στην περίπτωση που παρέλθει, από την επίδοση της δεύτερης 

έγγραφης όχλησης, η ταχθείσα από τον ΟΤΕ Rural προς τον Πάροχο νέα προθεσµία 

των είκοσι (20) εργασίµων ηµερών, ο ΟΤΕ Rural δικαιούται να διακόψει την παροχή 

των υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς και τη δυνατότητα πρόσβασης του 

Παρόχου στο πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο οι Πάροχοι. υποβάλλουν τα 

αιτήµατά τους για παροχή υπηρεσιών και εφόσον δεν έχει προσκοµιστεί έως την εν 

λόγω ηµεροµηνία λήξης η νέα εγγυητική επιστολή. Στην έγγραφη ειδοποίηση θα 

πρέπει να αναφέρονται ρητά οι λόγοι της επικείµενης διακοπής. Εφόσον παρέλθει 

άπρακτη η προθεσµία των είκοσι (20) εργασίµων ηµερών τότε επέρχονται τα 

αποτελέσµατα της καταγγελίας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.7 

«∆ΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Ενότητας 2 της παρούσας Προσφοράς. 

Στο διάστηµα των ως ανωτέρω ηµερών κατά τις οποίες ο ΟΤΕ Rural δεν διαθέτει 

καµία διασφάλιση, έχει τη δυνατότητα σε προσωρινή (έως την προσκόµιση της 

εγγυητικής) παρακράτηση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων µέχρι και οριστικής 

παρακράτησης αυτών ως χρηµατική εγγύηση εάν επανειληµµένως, από τρεις (3) και 

άνω το τελευταίο εξάµηνο, ο Πάροχος αµελεί την έγκαιρη προσκόµιση της σχετικής 

ανανέωσης. Με την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής, και εφόσον δεν έχει 

επέλθει καταγγελία της Σύµβασης, ο ΟΤΕ Rural οφείλει να ενεργοποιήσει τις 

υπηρεσίες της παρούσας άµεσα και πάντως εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών. 

Υποδείγµατα των εγγυητικών επιστολών του παρόντος άρθρου στην παράγραφο 2.10 

και 2.11. 

Η εγγυητική επιστολή θα είναι ετήσιας διάρκειας, ανέκκλητη σε πρώτη ζήτηση και 

θα περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο: 

• ∆ήλωση της εγγυήτριας Τράπεζας περί της ευθύνης της ως αυτό-οφειλέτριας, 

• ∆ήλωση περί παραίτησης της Τράπεζας από την ένσταση του ευεργετήµατος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, καθώς και 

• ∆ήλωση περί καταβολής κάθε ποσού που καταπίπτει προς τον δικαιούχο 

Συµβαλλόµενο, τον ΟΤΕ Rural. 

Η εγγυητική επιστολή θα είναι Τραπέζης η οποία λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή 

σε άλλο Κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται από την 
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Τράπεζα της Ελλάδος) υπέρ του αντισυµβαλλοµένου και είναι αποδεκτή από τα 

συµβαλλόµενα µέρη για τη διασφάλιση σαφώς οριζοµένων περιπτώσεων κινδύνου.  

 

2.9.7 ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στα άρθρα 281 και 288 του Αστικού Κώδικα, η 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής γίνεται µετά την αποστολή από τον ΟΤΕ Rural 

εξωδίκου δηλώσεως προς τον Πάροχο. Με την εξώδικη δήλωση πρόκληση αυτή ο 

ΟΤΕ Rural τάσσει προθεσµία τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη της 

ώστε ο Πάροχος να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του, άλλως δηλώνει ότι θα 

προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Εάν παρέλθει άκαρπη η ως άνω 

προθεσµία ο ΟΤΕ Rural δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής 

επιστολής µε την κατάθεση στην εγγυήτρια Τράπεζα υπεύθυνης δήλωσης του ΟΤΕ 

Rural ότι οι οφειλές του Παρόχου για τις οποίες καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 

αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της παρούσας 

Προσφοράς. 

Σε περίπτωση που έχει πραγµατοποιηθεί µερική ή ολική κατάπτωση τυχόν 

κατατεθείσας εγγύησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποκαταστήσει την εγγύηση στο 

απαιτούµενο ποσό (είτε αυτό που ίσχυε πριν την κατάπτωση, εφόσον είχε 

υπολογιστεί πρόσφατα – είτε αυτό που θα προκύψει από επαναϋπολογισµό, εφόσον 

πλησιάζει ο χρόνος για την προβλεπόµενη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής) εντός 

προθεσµίας είκοσι πέντε (25) ηµερολογιακών ηµερών). Μετά την άκαρπη παρέλευση 

της ως άνω προθεσµίας ο ΟΤΕ Rural δικαιούται να διακόψει την παροχή των 

υπηρεσιών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.7 της παρούσης. 

Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα τραπεζών, συµβολαίων και πιστωτικών αξιολογήσεων 

βαρύνουν εξολοκλήρου τον Πάροχο. 

 

2.9.8 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ (Η/ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ) 

Εναλλακτικά της εγγυητικής επιστολής τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να 

συµφωνήσουν την καταβολή ισόποσης εγγύησης σε µετρητά ή συνδυασµό µετρητών 

και εγγυητικής επιστολής το σύνολο των οποίων θα ισούται µε το ύψος της 

προσκοµισθείσας εγγύησης. Σηµειώνεται ότι το χρηµατικό ποσό που προσκοµίζεται 

ως εγγύηση παραµένει άτοκο για όσο χρονικό διάστηµα κρατηθεί. Προϋπόθεση 

εκτέλεσης της δυνατότητας αυτής είναι η προηγούµενη αποδοχή του τρόπου από τον 
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ΟΤΕ Rural και η καθοδήγησή του για τον τόπο και τον τρόπο προσκόµισης και 

καταβολής του χρηµατικού ποσού καθώς και για την επιστροφή του όταν θα εκλείψει 

ο λόγος για τον οποίο καταβλήθηκε. Για την προσκόµιση χρηµατικής εγγύησης 

ισχύουν σε γενικές γραµµές ακριβώς όσα ισχύουν για την εγγυητική επιστολή κατ΄ 

ανάλογη εφαρµογή. 

 

2.10 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΤΕ RURAL 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ  

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ:  

OTE Rural 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.: ……………… 

Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ 

της εταιρείας …………..……... µέχρι του ποσού των Ευρώ 

…………………………………………………. για την από αυτόν προς εσάς οµαλή 

εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που απορρέουν από την υπ’αριθµόν 

……………………/ (ηµεροµηνία) …………..………. µεταξύ σας Σύµβαση για  την 

παροχή υπηρεσιών βάσει της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ RURAL 

{συµπληρώνεται κατά περίπτωση ανάλογα µε την παρεχόµενη υπηρεσία}. 

Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήµερα και 

µέχρι την ……………………………… και καλύπτει, καθόλο το χρόνο της ισχύος 

της, όλες τις κύριες οφειλές, τόκους υπερηµερίας και δαπάνες και εν γένει όλες τις 

υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από την ως άνω σύµβαση. 

Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε εξώδικη επιστολή σας επιδιδόµενη µε 

δικαστικό επιµελητή, που θα µας απευθύνετε, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση 

του νοµίµου εκπροσώπου σας, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες 

καταπίπτει η παρούσα, προέρχονται αποκλειστικά και µόνο από την ως άνω σύµβαση 

(προσδιορίζεται κατά περίπτωση σύµφωνα µε την παράγραφο 1) την οποία επιστολή 

θα πρέπει να έχετε προηγουµένως και προ τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών 
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κοινοποιήσει µε δικαστικό επιµελητή στην πρωτοφειλέτρια, προσκοµίζοντας µας το 

σχετικό αποδεικτικό επίδοσης, να κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, οπότε 

εµείς υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά εντός τριών (3) 

ηµερολογιακών ηµερών χωρίς από µέρους µας καµίας αντίρρησης ή ένστασης και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το ποσό που δηλώνεται ότι 

καταπίπτει τοις µετρητοίς.  

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 

δήλωση σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση και σε κάθε περίπτωση µέχρι την …………………………. 

Αποδεχόµαστε δε να εξετάσουµε αίτηµα παράτασης της ισχύος της εγγύησης, ύστερα 

από σχετικό έγγραφο της πρωτοφειλέτριας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα 

θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της και σε κάθε περίπτωση µέχρι 

την………………..  

Κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή 

στη δηλούµενη κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση µας για την 

καταβολή του ποσού που καταπίπτει. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της 

εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας 

Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 

 

2.11 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΟΤΕ RURAL ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ  

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ:  

OTE Rural 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.: ………………  
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1. Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ 

της εταιρείας ……... µέχρι του ποσού των Ευρώ……………………………………. 

για την από αυτήν προς εσάς οµαλή εξόφληση των αµφισβητούµενων οφειλών που 

απορρέουν από την υπ’ αριθµόν ……. (ηµεροµηνία…..) µεταξύ σας Σύµβαση 

…………….{συµπληρώνεται κατά περίπτωση ανάλογα µε την παρεχόµενη υπηρεσία} 

για παροχή υπηρεσιών OTE Rural οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

αµφισβήτησηςσύµφωνα µε το άρθρο ΧΧ της Ενότητας 2 της ισχύουσας Προσφοράς 

Αναφοράς για παροχή υπηρεσιών του ΟΤΕ Rural και οι οποίες αφορούν χρεώσεις για 

υπηρεσίες OTE Rural,οι οποίες προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας. 

2. {ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ 

ΟΦΕΙΛΗΣ}.  

3. Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω Εταιρίας προς εσάς από σήµερα και 

µέχρι την {ελάχιστη διάρκεια ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την έκδοσή της} και 

καλύπτει, καθόλο το χρόνο της ισχύος της, όλες τις κύριες οφειλές, τόκους 

υπερηµερίας και δαπάνες αναφορικά µε τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 

της παρούσας. 

4. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε εξώδικη επιστολή σας επιδιδόµενη µε 

δικαστικό επιµελητή, που θα µας απευθύνετε, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση 

του νοµίµου εκπροσώπου σας, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες 

καταπίπτει η παρούσα αφορούν αποκλειστικά και µόνο τις υπό αµφισβήτηση οφειλές 

που ορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας την οποία επιστολή θα πρέπει να 

έχετε προηγουµένως και προ δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών κοινοποιήσει µε 

δικαστικό επιµελητή στην πρωτοφειλέτρια, προσκοµίζοντάς µας το σχετικό 

αποδεικτικό επίδοσης, να κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, οπότε εµείς 

υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά εντός τριών (3) ηµερολογιακών 

ηµερών χωρίς από µέρους µας καµίας αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις µετρητοίς. 

5. Η παρούσα ισχύει µέχρις {ελάχιστη διάρκεια ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από 

την έκδοσή της}. Αποδεχόµαστε δε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα 

από σχετικό έγγραφο της πρωτοφειλέτριας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα 

θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης. 

6. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  
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Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της 

εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 

 

2.12 ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τα τέλη των υπηρεσιών της παρούσας Προσφοράς χρεώνονται σύµφωνα µε τον 

εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ Rural, όπως αυτός δηµοσιεύεται µέσω του 

δικτυακού τόπου του ΟΤΕ Rural. 

Ο ΟΤΕ Rural διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των τελών που 

περιλαµβάνονται στον τιµοκατάλογό του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

3.1 ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

3.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Οι πάροχοι µπορούν να αξιοποιούν το δίκτυο Οπτικών Ινών του ΟΤΕ Rural µέσω των 

υπηρεσιών Ζεύγους Οπτικών Ινών προκειµένου να αναπτύξουν το δικό τους δίκτυο ή 

να καλύψουν ανάγκες πελατών τους προσθέτοντας τα αναγκαία στοιχεία ενεργού 

εξοπλισµού. 

Η πρόσβαση σε παθητικές υποδοµές αφορά κυρίως το δίκτυο οπισθόζευξης και τους 

ακραίους κόµβους αυτού. Το ζεύγος οπτικών ινών παρέχεται µεταξύ του Κόµβου 

Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας (εφεξής ΚΠΣΠ) και του RIX και µέχρι το 

Σηµείο Παρουσίας (εφεξής Σ/Π) του Τελικού Χρήστη ή του Παρόχου εντός της 

περιοχής κάλυψης του ΚΠΣΠ. 

Στα πλαίσια αυτά παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Υπηρεσία «Ζεύγος Οπτικών Ινών – Οπισθόζευξη» που αφορά στη 

διασύνδεση µεταξύ του ΚΠΣΠ στον οικισµό µε το οικείο RIX.  

• Υπηρεσία «Ζεύγος Οπτικών Ινών – Τελικού Χρήστη», που αφορά στη 

διασύνδεση µεταξύ ενός Σηµείου Παρουσίας (Σ/Π) του Τελικού Χρήστη ή 

(Σ/Π) Παρόχου που βρίσκεται στην περιοχή κάλυψης του ΚΠΣΠ στον 

οικισµό µε το οικείο RIX. 

Με τη χρήση της υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών – Οπισθόζευξη, θα είναι δυνατή 

και η σύνδεση δύο ακραίων σηµείων του δικτύου δηλαδή δύο κόµβων Πρόσβασης 

Συνάθροισης και Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ), µέσω του οικείου RIX. 

3.1.1.1 ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Τα σηµεία οριοθέτησης κάθε ζεύγους Οπτικών Ινών για την Υπηρεσία «Ζεύγος 

Οπτικών Ινών – Οπισθόζευζη» είναι: 

• Η µούφα (εκφυλισµένο σηµείο) της οπτικής ίνας στο Φρεάτιο του OTE Rural 

(ΦΥΠ) στη γειτνίαση του ΚΠΣΠ.  

• Ο Οπτικός Κατανεµητής ODF του ΟΤΕ Rural στον Περιφερειακό Κόµβο 

∆ιασύνδεσης Νησίδας (RIX). 

Τα σηµεία οριοθέτησης κάθε ζεύγους Οπτικών Ινών για την Υπηρεσία «Ζεύγος 

Οπτικών Ινών – Τελικού Χρήστη» είναι: 
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• O επιτοίχιος οπτικός κατανεµητής του ΟΤΕ Rural στο Σ/Π του Τελικού 

Χρήστη ή Παρόχου. 

• Ο Οπτικός Κατανεµητής ODF του ΟΤΕ Rural στον Περιφερειακό Κόµβο 

∆ιασύνδεσης Νησίδας (RIX). 

3.1.2 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Ο αριθµός Ζευγών Οπτικών Ινών που διατίθεται σε ένα συγκεκριµένο σηµείο του 

δικτύου για τον Πάροχο είναι 6 (έξι) ζεύγη. 

Ο συνολικός αριθµός Ζευγών Οπτικών Ινών που διατίθεται σε ένα συγκεκριµένο 

σηµείο του δικτύου (αθροιστικά για όλους τους Παρόχους) είναι 18 (δεκαοκτώ) 

ζεύγη.  

Ο Πάροχος µπορεί να υποβάλλει αιτήµατα του ενός ζεύγους. 

3.1.2.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Για την παροχή ζεύγους Οπτικών Ινών, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

• Να έχει υπογραφεί η σχετική Σύµβαση µεταξύ ΟΤΕ Rural και Παρόχου.  

• Ο Πάροχος να λαµβάνει ήδη την υπηρεσία Φιλοξενίας σύµφωνα µε την 0 στο 

RIX της περιοχής κάλυψης του συγκεκριµένου ΚΠΣΠ.  

• Να µπορεί να δοθεί η υπηρεσία κατόπιν µελέτης εφικτότητας που θα εκπονεί 

ο ΟΤΕ Rural όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.4.2 

3.1.2.2 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Παροχή Ζεύγους Οπτικών Ινών Μακροχρόνιας Χρήσης IRU. 

Παρέχεται για περίοδο δέκα (10) ετών από την παράδοσητης υπηρεσίας.  

Μετά την περίοδο δέκα (10) ετών η υπηρεσία καταργείται εκτός εάν προκύψει νέα 

συµφωνία µεταξύ ΟΤΕ Rural και Παρόχου. 

Παροχή Ζεύγους Οπτικών Ινών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. 

Παρέχεται Ζεύγος Οπτικών Ινών µε ελάχιστη παραµονή δώδεκα (12) µήνες από την 

παράδοση της υπηρεσίας.  

Μετά την πάροδο της ελάχιστης παραµονής η υπηρεσία µετατρέπεται σε αορίστου 

χρόνου.  

3.1.3 ΕΙ∆Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 
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Ο Πάροχος υποβάλλει στον ΟΤΕ Rural αιτήσεις για τις υπηρεσίες Ζεύγους Οπτικών 

Ινών ηλεκτρονικά µέσω του Π.Σ ή µε έντυπη φόρµα αίτησης, η οποία θα 

αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µέχρι τη διάθεση του ΠΣ. 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από στελέχη ή συνεργάτες του Παρόχου, νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένους για την αποδοχή των όρων χορήγησης των υπηρεσιών Ζεύγους 

Οπτικών Ινών. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς, ο ΟΤΕ Rural υποστηρίζει τους ακόλουθους 

τύπους αιτήσεων: 

• Αιτήσεις παροχής υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών 

• Αιτήσεις µεταφοράς άκρου (Σ/Π Τελικού Χρήστη ή Παρόχου) 

• Αιτήσεις κατάργησης υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών 

• Αιτήσεις ακύρωσης 

3.1.3.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Για την παροχή νέας υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών, ο Πάροχος µπορεί να 

υποβάλει τους ακόλουθους τύπους αιτήσεων: 

• Αίτηση παροχής υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών Οπισθόζευξη, που αφορά 

στην υλοποίηση και παράδοση της σύνδεσης ενός ΚΠΣΠ µε το οικείο RIX. 

• Αίτηση παροχής υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών –Τελικού Χρήστη, που 

αφορά στην υλοποίηση και παράδοση σύνδεσης ενός Σ/Π του Τελικού Χρήστη/ 

Παρόχου µε το οικείο RIX. 

3.1.3.2 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Για τη µεταφορά υφιστάµενων υπηρεσιών Ζεύγους οπτικών Ινών ο Πάροχος µπορεί 

να υποβάλει Αίτηση µεταφοράς Σ/Π του Ζεύγους Οπτικών Ινών, η οποία αφορά στην 

υλοποίηση και παράδοση της µεταφοράς υφιστάµενης υπηρεσίαςσε νέα διεύθυνση 

του Σ/Π που υπάγεται στον ίδιο ΚΠΣΠ. 

3.1.3.3 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ 

ΙΝΩΝ 

Για την κατάργηση των υπηρεσιών Ζεύγους Οπτικών Ινών, ο Πάροχος µπορεί να 

υποβάλει τους ακόλουθους τύπους αιτήσεων: 
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• Αίτηση κατάργησης υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών Τελικού Χρήστη: 

αφορά στον τερµατισµό της υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών από το Σ/Π 

του Τελικού Χρήστη/ Παρόχου µε το οικείο RIX. 

• Αίτηση κατάργησης υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών Οπισθόζευξη: αφορά 

στον τερµατισµό της Υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών από τον ΚΠΣΠ µε το 

οικείο RIX.  

3.1.3.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Ο Πάροχος µπορεί να προβεί σε ακύρωση αιτήσεων:  

• Για την παροχή υπηρεσιών Ζεύγους Οπτικών Ινών βραχυχρόνιας µίσθωσης 

υποβάλλοντας σχετική αίτηση µέχρι την ολοκλήρωση της φάσης υλοποίησης 

των υπηρεσιών από τον ΟΤΕ Rural.  

• Για την παροχή Ζεύγους Οπτικών Ινών Μακροχρόνιας χρήσης υποβάλλοντας 

αίτηση πριν από την αποδοχή της αίτησής του από τον ΟΤΕ Rural ή πριν την 

αποδοχή της Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς από τον Πάροχο.  

∆εν παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης αιτήσεων κατάργησης υπηρεσιών Ζεύγους 

Οπτικών Ινών ή προγενέστερων αιτήσεων ακύρωσης.  

3.1.3.5 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Σε κάθε αίτηση Ζεύγους Οπτικών Ινών συµπληρώνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

• Πλήρη στοιχεία του Παρόχου (επωνυµία εταιρείας, διακριτικός τίτλος, 

διεύθυνση έδρας, διεύθυνση επίδοσης λογαριασµού, ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ. κ.λπ.). 

• Στοιχεία υπεύθυνου αίτησης από πλευράς Παρόχου για την παροχή 

διευκρινήσεων και την παραλαβή των υπηρεσιών (ονοµατεπώνυµο, 

τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθµό FAX, διεύθυνση e-mail). 

• Στοιχεία τεχνικού υπεύθυνου σε κάθε Σ/Π ή ΚΠΣΠ για την συνεννόηση και 

την παροχή διευκρινήσεων (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθµό 

FAX, διεύθυνση e-mail). 

3.1.3.6 ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Στις αιτήσεις παροχής υπηρεσιών Ζεύγους Οπτικών Ινών, πέραν των γενικών 

στοιχείων συµπληρώνονται υποχρεωτικά και τα ακόλουθα: 
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• O ΚΠΣΠ και το RIX µεταξύ των οποίων θα υλοποιηθεί η σύνδεση Ζεύγους 

Οπτικών Ινών. 

• Στην περίπτωση αίτησης που αφορά υπηρεσίες Σ/Π Τελικού 

Χρήστη/Παρόχου, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης για το Σ/Π Τελικού Χρήστη 

/Παρόχου (οδός, αριθµός, περιοχή, πόλη, Τ.Κ.), καθώς και στοιχεία του 

Τελικού Χρήστη.  

• Εκτός από τη καταχώρηση της διεύθυνσης ή σε περίπτωση που αυτή δεν 

προσδιορίζεται µονοσήµαντα µε αναγραφή οδού και αριθµού, θα γίνεται 

χρήση της εφαρµογής google earth, όπου θα δεικνύεται µε κατάλληλη 

σήµανση (pin) η θέση του σηµείου που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη 

διεύθυνση του συνδροµητή. 

• Επιθυµητή διάρκεια παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας (10 έτη, 12 µήνες, 

άλλο) 

• Τυχόν σχόλια και ειδικές απαιτήσεις του Παρόχου. 

Στις αιτήσεις κατάργησης και µεταβολής των υπηρεσιών αναφέρεται ο µοναδικός 

Κωδικός Υπηρεσίας της υπό κατάργηση ή υπό µεταβολή υπηρεσίας, ενώ στις 

αιτήσεις ακύρωσης αναφέρεται ο µοναδικός Αριθµός Αίτησης της υπό ακύρωση 

αίτησης. 

3.1.3.7 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Ο Πάροχος οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα από τη Νοµοθεσία 

δικαιολογητικά, µε τα οποία βεβαιώνεται αρµοδίως ότι το κτίσµα στο οποίο αιτείται 

την υπηρεσία του (σηµείο παρουσίας, ή σηµείο πελάτη του) είναι νόµιµο και όχι 

αυθαίρετο. Επιπλέον, µε την εισαγωγή του αιτήµατος στο Π.Σ. ή στην έντυπη φόρµα 

αίτησης µέχρι τη διάθεση του Π.Σ., ο Πάροχος δηλώνει υπεύθυνα σε ειδικά 

διαµορφωµένο για το σκοπό αυτό πεδίο της αίτησης, ότι έχει ελέγξει την τήρηση 

όλων των διατάξεων της κείµενης Νοµοθεσίας σχετικά µε τη νοµιµότητα του κτιρίου 

του πελάτη του και ότι αναλαµβάνει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη (αστική, ποινική 

κλπ), σε περίπτωση που αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το εν λόγω κτίσµα είναι 

αυθαίρετο. 

Σε διαφορετική περίπτωση το αίτηµα θα απορρίπτεται µε λόγο απόρριψης 

«Αυθαίρετο Οίκηµα». 

3.1.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 
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3.1.4.1 ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ 

ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Για κάθε αίτηση που λαµβάνει ο ΟΤΕ Rural εκδίδει: 

• Μοναδικό Κωδικό Αίτησης, ο οποίος χαρακτηρίζει την αίτηση και 

χρησιµοποιείται για την ταυτοποίησή της και την παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησής της από τον ΟΤΕ Rural και τον Πάροχο. 

• Μοναδικό Κωδικό Υπηρεσίας, ο οποίος χαρακτηρίζει την υπηρεσία και 

χρησιµοποιείται για την ταυτοποίησή της σε µελλοντικές αιτήσεις µεταβολής. 

Ο ΟΤΕ Rural επεξεργάζεται κάθε αίτηση, τηρώντας την αρχή της χρονικής 

προτεραιότητας, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία παραλαβής της. 

Πιο συγκεκριµένα η αίτηση ελέγχεται ως προς τα ακόλουθα: 

• Ορθή συµπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες που ορίζει ο ΟΤΕ Rural. 

• Συµφωνία των στοιχείων διεύθυνσης του Σ/Π µε τα όρια της περιοχής 

κάλυψης του ΚΠΣΠ. 

• Ολοκλήρωση των προγενέστερων αιτήσεων παροχής ή/και µεταβολής για την 

αιτούµενη υπηρεσία. 

• Προϋποθέσεις διάθεσης της αιτούµενης υπηρεσίας.  

3.1.4.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Ο ΟΤΕ Rural στη συνέχεια ελέγχει κάθε αίτηση παροχής υπηρεσιών Ζεύγους 

Οπτικών Ινών ως προς την δυνατότητα ικανοποίησής της, λαµβάνοντας υπόψη: 

• Την ύπαρξη της απαραίτητης υποδοµής στο Οπτικό ∆ίκτυο Rural 

(διαθεσιµότητα των αιτούµενων ζευγών Ζεύγους Οπτικών Ινών στο δίκτυο 

οπισθόζευξης µέχρι το RIX) για την υλοποίηση των υπηρεσιών Ζεύγους 

Οπτικών Ινών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 3.1.2. 

• Τους περιορισµούς της παραγράφου 3.1.2.1 

• Τυχόν ειδικές απαιτήσεις του Παρόχου. 

3.1.4.3 ΑΠΟ∆ΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ 

ΙΝΩΝ 
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Εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από 

την υποβολή της αίτησης, εντός των οποίων οφείλει να ολοκληρωθεί η επεξεργασία 

και ο έλεγχος της αίτησης, ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει ενηµέρωση στον Πάροχο: 

• για την άµεση αποδοχή της αίτησης από τον ΟΤΕ Rural, τη δυνατότητα 

ικανοποίησης της αίτησης και την εκτιµώµενη ηµεροµηνία παράδοσης της 

υπηρεσίας ή 

• για τη δυνατότητα ικανοποίησης της αίτησης µετά από την εκτέλεση 

πρόσθετων εργασιών για τη σύνδεση του Σ/Π µε το Οπτικό ∆ίκτυο OTE 

Rural, για τις οποίες θα κατατεθεί Τεχνοοικονοµική Προσφορά ή 

• για την απόρριψη της αίτησης, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους αδυναµίας 

ικανοποίησής της.  

3.1.4.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ 

ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Ο ΟΤΕ Rural συντάσσει και αποστέλλει στον Πάροχο Τεχνοοικονοµική Προσφορά 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Όταν απαιτείται η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών στο Οπτικό ∆ίκτυο 

Πρόσβασης για τη σύνδεση του Σ/Π µε τον ΚΠΣΠ στο ∆ίκτυο του ΟΤΕ 

Rural. 

• Όταν ο Πάροχος υποβάλει ειδικές απαιτήσεις, οι οποίες προϋποθέτουν 

πρόσθετες εργασίες, κόστος ή/και χρόνο υλοποίησης. 

Η Τεχνοοικονοµική Προσφορά αποστέλλεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών 

ηµερών από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από την υποβολή της αίτησής του και 

περιλαµβάνει: 

• Τις απαιτούµενες εργασίες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ΟΤΕ Rural για 

την ικανοποίηση της αίτησης. 

• Την εκτιµώµενη ηµεροµηνία παράδοσης της υπηρεσίας. 

• Το κόστος υλοποίησης που βαρύνει τον Πάροχο και τον τρόπο καταβολής 

του. 

3.1.4.5 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ 

ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 
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Ο Πάροχος, έχει δικαίωµα να αποδεχτεί ή να απορρίψει την Τεχνοοικονοµική 

Προσφορά του ΟΤΕ Rural, εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµεροµηνία παραλαβής της.  

Σε περίπτωση που η Τεχνοοικονοµική Προσφορά γίνει αποδεκτή από τον Πάροχο 

εντός του προκαθορισµένου διαστήµατος, η αίτηση προωθείται προς υλοποίηση, την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

Σε περίπτωση που η Τεχνοοικονοµική Προσφορά απορριφθεί, ή δεν γίνει αποδεκτή 

στο παραπάνω διάστηµα των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, παύει η ισχύς της 

και ο Πάροχος επιβαρύνεται µε το αντίστοιχο τέλος όπως αυτό περιγράφεται στην 

Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. 

3.1.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Το στάδιο υλοποίησης των υπηρεσιών περιλαµβάνει όλες τις τεχνικές ενέργειες στο 

Σ/Π ή στον ΚΠΣΠ, που σχετίζονται µε την αίτηση, καθώς και στο δίκτυο 

οπισθόζευξης προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ακόλουθοι τύποι αίτησης: 

• Αίτηση παροχής νέας υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών – Τελικού Χρήστη. 

• Αίτηση παροχής νέας υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών Οπισθόζευξη.  

• Αίτηση µεταφοράς άκρου Ζεύγους Οπτικών Ινών (Οπτική Πρόσβαση σε 

Σ/Π). 

Κατά περίπτωση, το στάδιο υλοποίησης υπηρεσιών Ζεύγους Οπτικών Ινών µπορεί να 

περιλαµβάνει: 

• Επισκόπηση σε Σ/Π από συνεργείο Τεχνικών ΟΤΕ Rural. 

• Εργασίες για την επέκταση του Οπτικού ∆ικτύου Πρόσβασης του ΟΤΕ Rural. 

3.1.5.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σ/Π ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Ο ΟΤΕ Rural στις περιπτώσεις που κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε επισκόπηση του 

Σ/Π της αίτησης. 

Ο Πάροχος, σε συνεργασία µε τον Τελικό Χρήστη όπου απαιτείται, παρέχει κάθε 

διευκόλυνση και πληροφορία στους τεχνικούς του ΟΤΕ Rural κατά τη µετάβασή τους 

στα Σ/Π. 

3.1.5.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΦΥΠ Ή Σ/Π 
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Μετά την επισκόπηση του Σ/Π και εφόσον απαιτούνται εργασίες από την πλευρά του 

Παρόχου, ο ΟΤΕ Rural καταθέτει στον τεχνικό υπεύθυνο του Παρόχου έκθεση µε τις 

απαιτούµενες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούνστο εσωτερικό δίκτυό του.  

Στην έκθεση περιλαµβάνεται το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των εργασιών για την 

έγκαιρη παράδοση των υπηρεσιών οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν έγκαιρα από τον 

Πάροχο σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΟΤΕ Rural. 

• Στην περίπτωση υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών - Οπισθόζευξης ο Πάροχος 

κατασκευάζει έγκαιρα την απαραίτητη υποδοµή για την εισαγωγή των 

οπτικών ινών στο ΦΥΠ του ΟΤΕ Rural στην γειτνίαση του ΚΠΣΠ, 

προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεσή τους µε το ∆ίκτυο OTE Rural. 

• Στην περίπτωση υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών – Τελικού Χρήστη, ο 

Πάροχος κατασκευάζει έγκαιρα την απαραίτητη υποδοµή για την εισαγωγή 

των οπτικών ινών στο Σ/Π της αίτησης και προβαίνει στις εργασίες 

εσωτερικής δικτύωσης, προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεσή τους µε το 

∆ίκτυο OTE Rural. 

3.1.5.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση έλλειψης της απαραίτητης υποδοµής για τη σύνδεση του Σ/Π της 

αίτησης µε το ∆ίκτυο ΟΤΕ Rural (οικείος ΚΠΣΠ), ο ΟΤΕ Rural προβαίνει στην 

υλοποίηση της οπτικής πρόσβασης στο Σ/Π, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής 

Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς, αναλαµβάνοντας: 

• Τις απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες και την παράλληλη εγκατάσταση 

του καλωδίου οπτικών ινών για την υλοποίηση της οπτικής πρόσβασης. 

• Τη διευθέτηση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων από τους αρµόδιους φορείς 

(∆ήµοι, Περιφέρειες κ.λπ.). 

3.2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

3.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Η υπηρεσία αφορά στην παροχή Μικροσωληνίου, µε παράλληλη εγκατάσταση 

υποδοµής οπτικών ινών. Η συγκεκριµένη υπηρεσία αποτελεί συνδυασµό διάθεσης 

Μικροσωληνίου και εµφύσησης καλωδίου οπτικών ινών αποκλειστικής χρήσης. Το 

καλώδιο οπτικών ινών παρέχεται από τον Πάροχο και είναι σύµφωνο µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παραγράφου 3.11.  
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Σηµειώνεται ότι στη περίπτωση τοποθέτησης µικροσωληνίων εντός πλαστικού 

σωλήνα, η τοποθέτηση αυτή µπορεί να γίνει είτε κατά την υλοποίηση του δικτύου 

είτε αργότερα µετά από σχετικό αίτηµα Παρόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ Rural 

διαθέτει εξαρχής σωλήνα επαρκούς διατοµής σύµφωνα µε την παράγραφο 3.11, και 

τηρούνται οι χρόνοι απόκρισης διάθεση και ενεργοποίησης της υπηρεσίας όπως 

προσδιορίζονται στις σχετικές παραγράφους της παρούσας. 

Η υπηρεσία αφορά στην παροχή του µικροσωληνίου µεταξύ του ΚΠΣΠ και του 

οικείου RIX και παρέχεται σε όλο το εύρος του δικτύου οπισθόζευξης.  

Τα καλώδια οπτικών ινών είναι επιλογή του Παρόχου και πρέπει: 

• να συµµορφώνονται µε τα διαδεδοµένα σχετικά διεθνή πρότυπα  

• να πληρούν τις προδιαγραφές του ΟΤΕ Rural, όπως περιγράφονται στην 

παράγραφο 3.11, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει τεχνική αδυναµία 

υλοποίησης των σχετικών εργασιών εντός του συγκεκριµένου δικτύου, λόγω 

αντικειµενικών προβληµάτων (πχ. ασυµβατότητα).  

Η κατασκευή της υποδοµής διασύνδεσης των ακραίων σηµείων µε το υφιστάµενο 

δίκτυο του πελάτη είναι ευθύνη του Παρόχου. 

3.2.1.1 ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Τα όρια της υπηρεσίας παροχής Μικροσωληνίου είναι:  

• το Φρεάτιο του OTE Rural (ΦΥΠ) στη γειτνίαση του ΚΠΣΠ 

• το Φρεάτιο του OTE Rural (ΦΥΠ) στη γειτνίαση του RIX 

3.2.2 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Τα εµπορικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα: 

• ένα (1) µικροσωλήνιο ανά σηµείο του δικτύου ανά Πάροχο  

• τρία (3) µικροσωλήνια ανά σηµείο του δικτύου συνολικά για όλους τους 

Παρόχους 

Ο ΟΤΕ Rural εγκαθιστά καλώδια οπτικών ινών µε τη µέθοδο της εµφύσησης. 

 

3.2.2.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

• Να έχει υπογραφεί σχετική Σύµβαση. 

• Να µπορεί να δοθεί η υπηρεσία σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές (βλέπε 

παράγραφο 3.11 της παρούσας Προσφοράς).  
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• Να µπορεί να δοθεί η υπηρεσία κατόπιν µελέτης εφικτότητας που θα εκπονεί 

ο ΟΤΕ Rural όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.4.2. 

3.2.2.2 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Η υπηρεσία Μικροσωληνίου παρέχεται µε τη µορφή µακροχρόνιας χρήσης IRU για 

περίοδο δέκα (10) ετών. Μετά την περίοδο δέκα (10) ετών η υπηρεσία καταργείται 

εκτός εάν προκύψει νέα συµφωνία µεταξύ του ΟΤΕ Rural και του Παρόχου. 

 

3.2.3 ΕΙ∆Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Ο Πάροχος υποβάλλει στον ΟΤΕ Rural αιτήσεις για τις υπηρεσίες Μικροσωληνίου, 

ηλεκτρονικά µέσω του Π.Σ ή µε έντυπη φόρµα αίτησης, η οποία θα αποστέλλεται 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µέχρι τη διάθεση του ΠΣ. 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από στελέχη ή συνεργάτες του Παρόχου, νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένους για την αποδοχή των όρων χορήγησης των υπηρεσιών 

Μικροσωληνίου. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς, ο ΟΤΕ Rural υποστηρίζει τους ακόλουθους 

τύπους αιτήσεων: 

• Αιτήσεις παροχής υπηρεσίας Μικροσωληνίου 

• Αιτήσεις κατάργησης υπηρεσίας Μικροσωληνίου 

• Αιτήσεις ακύρωσης υπηρεσίας Μικροσωληνίου 

3.2.3.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Για την παροχή υπηρεσίας Μικροσωληνίου, ο Πάροχος µπορεί να υποβάλει Αίτηση 

παροχής υπηρεσίας Μικροσωληνίου η οποία αφορά στην υλοποίηση και παράδοση 

Μικροσωληνίου στην διαδροµή µεταξύ του ΚΠΣΠ µε το οικείο RIX.  

 

3.2.3.2 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Για την κατάργηση των υπηρεσιών Μικροσωληνίου, ο Πάροχος µπορεί να υποβάλει 

Αίτηση κατάργησης της υπηρεσίας Μικροσωληνίου η οποία αφορά στον τερµατισµό 

της υπηρεσίας Μικροσωληνίου.  

3.2.3.3 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Ο Πάροχος µπορεί να προβεί σε ακύρωση αίτησης παροχής υπηρεσίας 

Μικροσωληνίου υποβάλλοντας αίτηση κατάργησης, πριν από την αποδοχή της 

αίτησης ενεργοποίησής του από τον ΟΤΕ Rural ή πριν την αποδοχή της 

Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς από τον Πάροχο. 
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3.2.3.4 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Σε κάθε αίτηση Μικροσωληνίου συµπληρώνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

• Πλήρη στοιχεία του Παρόχου (επωνυµία εταιρείας, διακριτικός τίτλος, 

διεύθυνση έδρας, διεύθυνση επίδοσης λογαριασµού, ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ. κ.λπ.). 

• Στοιχεία υπεύθυνου αίτησης από πλευράς Παρόχου για την παροχή 

διευκρινήσεων και την παραλαβή των υπηρεσιών Μικροσωληνίου 

(ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθµό FAX, διεύθυνση e-mail). 

• Στοιχεία τεχνικού υπεύθυνου για την συνεννόηση και την παροχή 

διευκρινήσεων (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθµό FAX, 

διεύθυνση e-mail). 

3.2.3.5 ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Στις αιτήσεις παροχής υπηρεσιών Μικροσωληνίου, πέραν των γενικών στοιχείων 

συµπληρώνονται υποχρεωτικά και τα ακόλουθα: 

• Ο ΚΠΣΠ και το RIX για την παροχής της υπηρεσίας. 

• Πληροφορίες σχετικά µε το είδος του οπτικού καλωδίου που θα 

χρησιµοποιήσει, καθώς και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (εξωτερική 

διάµετρος, βάρος, εξωτερικός µανδύας).  

• ∆ιάρκεια παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας (10 έτη). 

• Τυχόν σχόλια και ειδικές απαιτήσεις του Παρόχου. 

Στις αιτήσεις κατάργησης υπηρεσιών Μικροσωληνίου αναφέρεται ο µοναδικός 

Κωδικός Υπηρεσίας της υπό κατάργηση υπηρεσίας. Στις αιτήσεις ακύρωσης 

αναφέρεται ο µοναδικός Αριθµός Αίτησης της υπό ακύρωση αίτησης. 

3.2.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

3.2.4.1 ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Για κάθε αίτηση που λαµβάνει ο ΟΤΕ Rural εκδίδει: 

• Μοναδικό Κωδικό Αίτησης, ο οποίος χαρακτηρίζει την αίτηση και 

χρησιµοποιείται για την ταυτοποίησή της και την παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησής της από τον ΟΤΕ Rural και τον Πάροχο. 
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• Μοναδικό Κωδικό Υπηρεσίας, ο οποίος χαρακτηρίζει την υπηρεσία και 

χρησιµοποιείται για την ταυτοποίησή της σε µελλοντικές αιτήσεις µεταβολής. 

Ο ΟΤΕ Rural επεξεργάζεται κάθε αίτηση, τηρώντας την αρχή της χρονικής 

προτεραιότητας, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία παραλαβής της. 

Πιο συγκεκριµένα η αίτηση ελέγχεται ως προς τα ακόλουθα: 

• Ορθή συµπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες που ορίζει ο ΟΤΕ Rural. 

• Ολοκλήρωση των προγενέστερων αιτήσεων παροχής για την αιτούµενη 

υπηρεσία. 

• Προϋποθέσεις διάθεσης της αιτούµενης υπηρεσίας.  

3.2.4.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Ο ΟΤΕ Rural στη συνέχεια ελέγχει κάθε αίτηση παροχής υπηρεσιών Μικροσωληνίου 

ως προς την δυνατότητα ικανοποίησής της, λαµβάνοντας υπόψη: 

• Την ύπαρξη της απαραίτητης υποδοµής στο Οπτικό ∆ίκτυο Rural 

(διαθεσιµότητα της υποδοµής του µικροσωληνίου) για την υλοποίηση της 

υπηρεσίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.2. 

• Το εκτιµώµενο µήκος της διαδροµής µεταξύ των δύο προορισµών (Σ/Π). 

Σκαρίφηµα των αγωγών για την προτεινόµενη διαδροµή. 

• Το πλήθος, οι τύποι και η καταληψιµότητα των υφιστάµενων φρεατίων που 

απαιτούνται. 

• Εάν είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί υποδιαίρεση σωλήνωσης (η οποία 

στα πλαίσια του έργου µισθώνει ο ΟΤΕ Rural από τον ΟΤΕ) σε εγκατάσταση 

ενός µικροσωληνίου, στο οπτικό δίκτυο του OTE Rural από τον εκάστοτε 

ΚΠΣΠ στο RIX προκειµένου να εξυπηρετηθεί το αίτηµα του Παρόχου. 

• Τυχόν ειδικές απαιτήσεις του Παρόχου. 

3.2.4.3 ΑΠΟ∆ΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από 

την υποβολή της αίτησης, εντός των οποίων οφείλει να έχει ολοκληρωθεί η 

επεξεργασία και ο έλεγχος εφικτότητας της αίτησης, ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει 

ενηµέρωση στον Πάροχο: 
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• είτε για την άµεση αποδοχή της αίτησης από τον ΟΤΕ Rural, τη δυνατότητα 

ικανοποίησης της αίτησης και την εκτιµώµενη ηµεροµηνία παράδοσης της 

υπηρεσίας. 

• είτε για τη δυνατότητα ικανοποίησης της αίτησης µετά από την εκτέλεση 

πρόσθετων εργασιών για τη σύνδεση του Σ/Π µε το Οπτικό ∆ίκτυο OTE 

Rural, για τις οποίες θα κατατεθεί Τεχνοοικονοµική Προσφορά ή 

• για την απόρριψη της αίτησης, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους αδυναµίας 

ικανοποίησής της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 3.2.4.1 και 3.2.4.2.  

3.2.4.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Ο ΟΤΕ Rural συντάσσει και αποστέλλει στον Πάροχο Τεχνοοικονοµική Προσφορά 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Όταν απαιτείται η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών σύµφωνα µε την 

παράγραφο 3.2.4.3.   

• Όταν ο Πάροχος υποβάλει ειδικές απαιτήσεις, οι οποίες προϋποθέτουν 

πρόσθετες εργασίες, κόστος ή/και χρόνο υλοποίησης. 

Η Τεχνοοικονοµική Προσφορά αποστέλλεται στον Πάροχο εντός τριάντα (45) 

ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από την υποβολή της 

αίτησής του και περιλαµβάνει: 

• Τις απαιτούµενες εργασίες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ΟΤΕ Rural για 

την ικανοποίηση της αίτησης. 

• Τις απαιτούµενες εργασίες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο Πάροχος, καθώς 

και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τους 

• Την εκτιµώµενη ηµεροµηνία παράδοσης των υπηρεσιών. 

• Το τυχόν επιπλέον κόστος υλοποίησης (πέραν του κόστους, όπως προκύπτει 

από τον δηµοσιευµένο τιµοκατάλογο) που βαρύνει τον Πάροχοκαι τον τρόπο 

καταβολής του. 

3.2.4.5 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Ο Πάροχος, έχει δικαίωµα να αποδεχτεί ή να απορρίψει την Ττεχνοοικονοµική 

Προσφορά του ΟΤΕ Rural εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµεροµηνία παραλαβής της. 
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Σε περίπτωση που η Τεχνοοικονοµική Προσφορά γίνει αποδεκτή από τον Πάροχο 

εντός του προκαθορισµένου διαστήµατος, η αίτηση προωθείται προς υλοποίηση, την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

Σε περίπτωση που η Τεχνοοικονοµική Προσφορά απορριφθεί, ή δεν γίνει αποδεκτή 

στο παραπάνω διάστηµα των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, παύει η ισχύς της 

και ο Πάροχος επιβαρύνεται µε το αντίστοιχο τέλος της παρ. 3.8.1. 

3.2.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Το στάδιο υλοποίησης της αίτησης παροχής υπηρεσίας Μικροσωληνίου, 

περιλαµβάνει όλες τις τεχνικές ενέργειες για την παροχή του µικροσωληνίου και της 

παράλληλης εγκατάστασης του ΚΟΙ στη διαδροµή των άκρων ΚΠΣΠ και RIX, που 

αναγράφονται στην αίτηση. 

3.2.5.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΟΙ ΣΤΑ ΦΥΠ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ 

Ο Πάροχος οφείλει να κατασκευάσει έγκαιρα (σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που 

έχει οριστεί στην Τεχνοοικονοµική Προσφορά) την απαραίτητη υποδοµή του για την 

εισαγωγή του ΚΟΙ στα ΦΥΠ του ΟΤΕ Rural στην γειτνίαση του ΚΠΣΠ και RIX, 

προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεσή του µε το εγκατεστηµένο ΚΟΙ του 

Μικροσωληνίου στο ∆ίκτυο OTE Rural. 

3.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙA ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.3.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της αίτησης για την παροχή υπηρεσιών Ζεύγους 

Οπτικών Ινών ή Μικροσωληνίου ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνει τον Πάροχοαναφορικά µε 

τα ακόλουθα: 

• Το στάδιο υλοποίησης στο οποίο βρίσκεται, καθώς επίσης και ιστορικό της 

εξέλιξής της. 

• Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών, όποτε του 

ζητηθεί. 

• Τυχόν ανενεργούς χρόνους κατά την υλοποίηση της αίτησης, οι οποίοι 

εξαιρούνται από τον υπολογισµό του χρόνου παροχής των υπηρεσιών, µε 

σχετική αιτιολόγηση. 
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3.3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι υπηρεσίες Ζεύγους Οπτικών Ινών και Μικροσωληνίου παραδίδονται από τον ΟΤΕ 

Rural στον Πάροχο µετά από έλεγχο καλής λειτουργίας από τους Τεχνικούς του OTE 

Rural.  

Για την παράδοση κάθε υπηρεσίας εκδίδεται από τον ΟΤΕ Rural Πρωτόκολλο 

Παράδοσης Παραλαβής (ΠΠΠ). Σε κάθε ΠΠΠ Ζεύγους Οπτικών Ινών και 

Μικροσωληνίου συµπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Στοιχεία του Παρόχου. 

• Τα άκρα της αιτούµενης υπηρεσίας. 

• Σε περίπτωση αίτησης που αφορά υπηρεσίες σε Σ/Π, στοιχεία αυτού. 

• Κωδικός Αίτησης της σχετικής αίτησης. 

• Ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. 

• Στοιχεία υπεύθυνου αίτησης από πλευράς Παρόχου. 

• Κωδικός Υπηρεσίας για την σχετική υπηρεσία. 

• Ηµεροµηνία παράδοσης των υπηρεσιών. 

• Μετρήσεις απόσβεσης. 

• Όρια παράδοσης,στα οποία θα πρέπει να διασυνδεθεί ο Πάροχος. 

3.3.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Πάροχος ελέγχει την καλή λειτουργία της υπηρεσίας που παραδίδεται από τον 

ΟΤΕ Rural και εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία 

παράδοσής τους σύµφωνα µε το ΠΠΠ ενηµερώνει τον ΟΤΕ αναφορικά µε την 

παραλαβή τους. Σε περίπτωση αποδοχής του ΠΠΠ από τον Πάροχο, καθώς και σε 

περίπτωση µη απάντησης του Παρόχου, θεωρείται ότι η υπηρεσία έχει παραληφθεί 

καλώς και βρίσκεται σε λειτουργία από την ηµεροµηνία παράδοσης που αναφέρεται 

στο ΠΠΠ.  

3.3.4 ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 

Σε περίπτωση µη αποδοχής του ΠΠΠ, ο Πάροχος ενηµερώνει τον ΟΤΕ Rural σχετικά 

µε τους λόγους µη παραλαβής.  

Ο ΟΤΕ Rural προβαίνει σε επανέλεγχο καλής λειτουργίας και αποκατάσταση των 

υπηρεσιών και αποστέλλει εκ νέου ΠΠΠ στον Πάροχο µεταθέτοντας την ηµεροµηνία 

παράδοσης των υπηρεσιών σύµφωνα µε την ηµεροµηνία αποκατάστασης, εφόσον το 

πρόβληµα οφείλεται σε υπαιτιότητά του ΟΤΕ Rural. 
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Εφόσον το πρόβληµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παρόχου, ο ΟΤΕ Rural 

υποβάλλει ερώτηµα στον Πάροχο εάν επιθυµεί την από κοινού επίλυση του 

προβλήµατος σε συνδυαστικό ραντεβού και: 

• Εάν αρνηθεί ο Πάροχος, η υπηρεσία παραδίδεται µε υπαιτιότητα Παρόχου και 

διατηρείται η αρχική ηµεροµηνία παράδοσης των υπηρεσιών. 

• Εάν αποδεχθεί ο Πάροχος, προβαίνουν σε συνδυαστικό ραντεβού προκειµένου 

να επιλυθεί το πρόβληµα και να εκδοθεί εκ νέου ΠΠΠ υπηρεσιών. Ανάλογα µε 

την τελική υπαιτιότητα (OTE Rural/Παρόχου), ορίζεται η τελική ηµεροµηνία 

παράδοσης (νέα ηµεροµηνία/αρχική ηµεροµηνία) και χρεώνεται το «Τέλος 

Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου κατά την Υλοποίηση Υπηρεσίας» σύµφωνα µε 

την παράγραφο 3.8.3. 

Το σχετικό τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου ισχύει κατ’ αναλογία και για 

τον Πάροχο εφόσον κατά τη µετάβαση του τεχνικού Παρόχου στο χώρο του 

Παρόχου ή Τελικού Χρήστη του, δεν προσέλθει ο τεχνικός του ΟΤΕ Rural µετά 

από προγραµµατισµένο ραντεβού, ή δεν ολοκληρωθεί η παράδοση λόγω 

υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural. 

3.3.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Η παράδοση των υπηρεσιών Ζεύγους Οπτικών Ινών και Μικροσωληνίου γίνεται 

σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των αρµόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ 

Rural και µετά από έγκαιρη ενηµέρωση του Παρόχου.  

Ο ΟΤΕ Rural διατηρεί το δικαίωµα µετάθεσης της παράδοσης, αποστέλλοντας νέα 

ενηµέρωση στον Πάροχο, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από την αρχικά  

προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λόγω αλλαγής στον προγραµµατισµό των αρµόδιων 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ Rural ή του Παρόχου. 

Η αποστολή των ενηµερώσεων αναφορικά µε τον προγραµµατισµό παράδοσης των 

υπηρεσιών Ζεύγους Οπτικών Ινών και Μικροσωληνίου, η υποβολή των 

Πρωτοκόλλων Παράδοσης Παραλαβής (ΠΠΠ) και η επικοινωνία µε τον Πάροχο για 

την αποδοχή τους γίνεται: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω ΠΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας 

Προσφοράς. 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του ΠΣ. 
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3.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.4.1 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΟΧΟΥ 

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών για την υλοποίηση και 

παράδοση της υπηρεσίας µε ευθύνη του Παρόχου, το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα 

που µεσολαβεί λογίζεται ως ανενεργός χρόνος υπαιτιότητας Παρόχου. Αναλυτική 

περιγραφή υπάρχει στην παράγραφο 3.9 (SLA). 

Η καθυστέρηση λόγω υπαιτιότητας Παρόχου µπορεί να δηλωθεί µέχρι δύο (2) φορές 

ανά αίτηση, σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης. Σε περίπτωση τρίτης καθυστέρησης 

λόγω υπαιτιότητας Παρόχου, η αντίστοιχη αίτηση ακυρώνεται οριστικά από τον ΟΤΕ 

Rural και χρεώνεται ο Πάροχος µε το αντίστοιχο τέλος ακύρωσης.  

Εφόσον προκύψει υπαιτιότητα Παρόχου κατά τη µετάβαση Τεχνικών του ΟΤΕ Rural 

σε Σ/Π ή ΚΠΣΠ, ο Πάροχος επιβαρύνεται µε το «Τέλος Άσκοπης Μετάβασης 

Συνεργείου κατά την Υλοποίηση Υπηρεσίας» σύµφωνα µε την παράγραφο 3.8.3. 

Το σχετικό τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου ισχύει κατ’ αναλογία και για τον 

Πάροχο, εφόσον κατά τη µετάβαση των τεχνικών του Παρόχου µετά από 

προγραµµατισµένο ραντεβού δεν προσέλθει ο τεχνικός του ΟΤΕ Rural. 

Στην περίπτωση αυτή, ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει άµεσα ενηµέρωση στον Πάροχο, 

αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης, καθώς και τον αντίστοιχο Κωδικό Αίτησης 

της υπηρεσίας. Ο Πάροχος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άρση 

των προβληµάτων υπαιτιότητάς του, και αποστέλλει σχετική ενηµέρωση στον ΟΤΕ 

Rural, ή ακυρώνει τη σχετική αίτηση, µε χρέωση των αντίστοιχων τελών ακύρωσης. 

Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την αποστολή της ως 

άνω ενηµέρωσης του ΟΤΕ Rural, και εφόσον δεν έχουν αρθεί οι λόγοι καθυστέρησης 

µε µέριµνα του Παρόχου, ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει εκ νέου ενηµέρωση στον Πάροχο.  

Η αίτηση του Παρόχου ακυρώνεται οριστικά από τον ΟΤΕ Rural µετά την άκαρπη 

παρέλευση σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών από την αποστολή της αρχικής 

ενηµέρωσης µε χρέωση των αντίστοιχων τελών ακύρωσης. 
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Μετά την άρση των προβληµάτων υπαιτιότητας του Παρόχου, συνεργείο τεχνικών 

του ΟΤΕ Rural ελέγχει την ορθή εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται για την 

υλοποίηση της υπηρεσίας. 

Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 

εργασίες από τον Πάροχο, η αντίστοιχη αίτηση ακυρώνεται οριστικά από τον ΟΤΕ 

Rural µε χρέωση των αντίστοιχων τελών ακύρωσης. 

3.4.2 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 

ΤΡΙΤΩΝ 

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης των εργασιών για την υλοποίηση και παράδοση της 

υπηρεσίας, µε ευθύνη Τρίτων, το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 

λογίζεται ως ανενεργός χρόνος υπαιτιότητας Τρίτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 3.9 (SLA). 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει άµεσα ενηµέρωση στον Πάροχο, 

αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης ή αδυναµίας υλοποίησης λόγω υπαιτιότητάς 

Τρίτων, τον αντίστοιχο Κωδικό Αίτησης της Υπηρεσίας. 

3.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

3.5.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο OTE Rural λαµβάνει κάθε µέτρο για την οµαλή λειτουργία της υπηρεσίας που 

παρέχει στον Πάροχο. Για το σκοπό αυτό, όσες φορές κρίνει αναγκαίο, ελέγχει την 

κατάσταση της σύνδεσης του Σ/Π στο ∆ίκτυο Οπτικών Ινών. 

Σε περίπτωση όπου κριθεί απαραίτητη η µετάβαση συνεργείου Τεχνικών ΟΤΕ Rural 

στο Σ/Π για τον έλεγχο της υπηρεσίας, ο Πάροχος εξασφαλίζει την ελεύθερη είσοδό 

και παρέχει κάθε διευκόλυνση και πληροφορίες.  

3.5.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ως προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης αναφέρονται οι εργασίες που εκτελεί ο 

ΟΤΕ Rural στο ∆ίκτυο Οπτικών Ινών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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Οι προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης εκτελούνται από τον ΟΤΕ Rural σε µη 

εργάσιµες ώρες Σαββάτου και Κυριακής, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα 

εµφάνισης προβληµάτων.  

Για την εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης απαιτείται έγκαιρη 

ενηµέρωση του Παρόχου από τον ΟΤΕ Rural, τουλάχιστον επτά (7) ηµερολογιακές 

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία εκτέλεσης, καθώς και επιβεβαίωση λήψης της από 

τον Πάροχο. Η προθεσµία αυτή µπορεί κατ’ εξαίρεση να συντµηθεί µόνο σε 

δικαιολογηµένες περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.  

Η παραπάνω ενηµέρωση πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Περιγραφή των προγραµµατισµένων εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν.  

• Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης των προγραµµατισµένων εργασιών. 

• Προβλεπόµενη διάρκεια ολοκλήρωσης των προγραµµατισµένων εργασιών. 

• Πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του ∆ικτύου Οπτικών Ινών και των 

υπηρεσιών.  

• Πιθανές εργασίες που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τον Πάροχο.  

• Πιθανά προτεινόµενα µέτρα προστασίας και δοκιµές που θα πρέπει να 

πραγµατοποιήσει ο Πάροχος. 

3.6 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΛΑΒΟΛΗΨΙΑΣ/ΒΛΑΒΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

3.6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Πάροχος αναγγέλλει στον ΟΤΕ Rural βλάβες για τις υπηρεσίες Ζεύγους Οπτικών 

Ινών ή Μικροσωληνίου, καθ’ όλο το 24ωρο και για όλες τις ηµέρες του έτους 

(24x7x365), µε τους ακόλουθους τρόπους: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω ΠΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας 

Προσφοράς.  

• Μέσω έντυπης φόρµας αναγγελίας βλάβης, η οποία αποστέλλεται µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του ΠΣ. 

3.6.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ 
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Κάθε αναγγελία βλάβης που υποβάλλεται στον ΟΤΕ Rural αφορά αποκλειστικά µία 

υπηρεσία Ζεύγους Οπτικών Ινών ή Μικροσωληνίου και περιλαµβάνει υποχρεωτικά 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Στοιχεία του Παρόχου. 

• Στοιχεία υπεύθυνου αναγγελίας από πλευράς Παρόχου, για την παροχή 

διευκρινήσεων και τον έλεγχο αποκατάστασης της υπηρεσίας (ονοµατεπώνυµο, 

τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθµό FAX, διεύθυνση e-mail). 

• Τον Κωδικό Υπηρεσίας, για την ταυτοποίηση του Ζεύγους Οπτικών Ινών ή του 

Μικροσωληνίου. 

• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης για το Σ/Π του Τελικού Χρήστη ή του Παρόχου 

(οδός, αριθµός, περιοχή, πόλη Τ.Κ.). 

• Σύµπτωµα βλάβης. 

3.6.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΒΛΑΒΗΣ 

Ο ΟΤΕ Rural ελέγχει κάθε αναγγελία βλάβης ως προς την ορθότητα και πληρότητα 

των στοιχείων της και εκδίδει µοναδικό Κωδικό Βλάβης, ο οποίος τη χαρακτηρίζει 

και χρησιµοποιείται για την ταυτοποίησή της και την παρακολούθηση της πορείας 

αποκατάστασής της από τον ΟΤΕ Rural και τον Πάροχο. 

Εφόσον η αναγγελία βλάβης δεν είναι ορθά συµπληρωµένη, ο ΟΤΕ Rural την 

απορρίπτει και αποστέλλει ενηµέρωση στον Πάροχο, κοινοποιώντας του τους λόγους 

απόρριψης. 

3.6.4 ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 

Ο ΟΤΕ Rural προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των 

βλαβών, τηρώντας την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, σύµφωνα µε την 

ηµεροµηνία και ώρα αναγγελίας τους.  

Σε περίπτωση όπου κριθεί απαραίτητη η µετάβαση τεχνικών του ΟΤΕ Rural στα Σ/Π 

του Τελικού Χρήστη ή του Παρόχου για τον έλεγχο της υπηρεσίας, ο Πάροχος 

εξασφαλίζει την ελεύθερη είσοδο και παρέχει κάθε διευκόλυνση και πληροφορίες, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 3.6.5 της παρούσας Προσφοράς. Εφόσον κατά τη 
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µετάβαση τεχνικών του ΟΤΕ Ruralδιαπιστωθεί ότι η βλάβη είναι υπαιτιότητας 

Παρόχου, ο Πάροχος επιβαρύνεται µε το Τέλος Άσκοπης Μετάβασης κατά την Άρση 

Βλάβης. 

Η αποκατάσταση βλάβης ολοκληρώνεται µε την αποστολή ενηµέρωσης στον Πάροχο 

αναφορικά µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Ηµεροµηνία και ώρα αποκατάστασης. 

• Αιτίες βλάβης και ενέργειες αποκατάστασης. 

• Υπαιτιότητα βλάβης (ΟΤΕ Rural ή Παρόχου). 

• Τυχόν ανενεργοί χρόνοι, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.9.2.2 της παρούσας 

Προσφοράς.  

3.6.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ 

Η µετάβαση των Τεχνικών ΟΤΕ Rural στα Σ/Π του Παρόχου ή του Τελικού Χρήστη 

για την αποκατάσταση βλαβών γίνεται σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των 

αρµόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ Rural και µετά από ενηµέρωση του 

Παρόχου. 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος ή/και ο Τελικός Χρήστης δεν είναι παρόντες κατά την 

µετάβαση των Τεχνικών ΟΤΕ Rural ή δεν καταστεί δυνατή η είσοδος στο Σ/Π του 

Τελικού Χρήστη ή του Παρόχου, προγραµµατίζεται νέα µετάβαση από τον ΟΤΕ και: 

• Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τον αρχικό προγραµµατισµό λογίζεται 

ως ανενεργός χρόνος. 

• Ο Πάροχος επιβαρύνεται µε το Τέλος Άσκοπης Μετάβασης κατά την Άρση 

Βλάβης. Το σχετικό τέλος άσκοπης µετάβασης κατά την Άρση της Βλάβης, 

ισχύει κατ’ αναλογία και για τον Πάροχο, εφόσον κατά τη µετάβαση του 

τεχνικού του Παρόχου στα Σ/Π του Παρόχου ή Τελικού Χρήστη του, δεν 

προσέλθει ο τεχνικός του ΟΤΕ Rural µετά από προγραµµατισµένο ραντεβού. 

3.6.6 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Ο Πάροχος επιβεβαιώνει την οριστική αποκατάσταση της βλάβης ή ενηµερώνει για 

τυχόν προβλήµατα, εντός µίας (1) ηµερολογιακής ηµέρας από τη σχετική ενηµέρωση 
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του ΟΤΕ Rural. Όταν η αποκατάσταση της βλάβης επιβεβαιωθεί και από τα δύο 

µέρη, ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνει τον Πάροχο για την οριστική επίλυση του 

προβλήµατος.  

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης αποκατάστασης της βλάβης από τον Πάροχο, ή µη 

απάντησης του Παρόχου, θεωρείται ότι η βλάβη έχει αποκατασταθεί από τον ΟΤΕ 

Rural σύµφωνα µε την ενηµέρωσή του προς τον Πάροχο. 

3.6.7 ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Σε περίπτωση µη αποδοχής αποκατάστασης της βλάβης από τον Πάροχο ο ΟΤΕ 

Rural προβαίνει σε επανέλεγχο και εφόσον η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

ΟΤΕ Rural, προβαίνει σε άρση της µε υπαιτιότητα OTE Rural και µεταθέτει ανάλογα 

την ηµεροµηνία άρσης.  

Σε αντίθετη περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παρόχου, ο ΟΤΕ 

Rural υποβάλλει ερώτηµα στον Πάροχο εάν επιθυµεί την από κοινού επίλυσή της, σε 

συνδυαστικό ραντεβού και: 

• Εφόσον αρνηθεί ο Πάροχος η βλάβη ολοκληρώνεται µε υπαιτιότητα Παρόχου, 

διατηρείται η αρχικήηµεροµηνία άρσης, και ο Πάροχος χρεώνεται µε το τέλος 

Άσκοπης Μετάβασηςκατά την Άρση Βλάβης. 

• Εφόσον αποδεχθεί ο Πάροχος, προβαίνουν σε συνδυαστικό ραντεβού 

προκειµένου ναεπιλυθεί η βλάβη και, ανάλογα µε την τελική υπαιτιότητα, 

ανανεώνεται η ηµεροµηνία άρσης και χρεώνεται µε το τέλος Άσκοπης 

Μετάβασης κατά την Άρση Βλάβης.  

• Το σχετικό τέλος άσκοπης µετάβασης κατά την Άρση της Βλάβης, ισχύει κατ’ 

αναλογία και για τον Πάροχο εφόσον κατά τη µετάβαση του τεχνικού του 

Παρόχου στα Σ/Π του Παρόχου ή Τελικού Χρήστη του, δεν προσέλθει ο τεχνικός 

του ΟΤΕ Rural µετά απόπρογραµµατισµένο ραντεβού ή εάν αποκατασταθεί η 

βλάβη µε υπαιτιότητα OTE Rural. 

3.6.8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Η παρακολούθηση της πορείας αποκατάστασης των βλαβών, η διαδικασία άρσης, 

καθώς και η ενηµέρωση του Παρόχου για τον προγραµµατισµό µεταβάσεων γίνεται: 
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• Ηλεκτρονικά, µέσω ΠΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας 

Προσφοράς. 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του ΠΣ. 

3.7 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

Η κατάργηση υπηρεσιών Ζεύγους Οπτικών Ινών ή Μικροσωληνίου περιλαµβάνει 

όλες τις τεχνικές ενέργειες αποσύνδεσης στο ∆ίκτυο Οπτικών Ινών του ΟΤΕ Rural 

και στα Σ/Π, µετά από σχετική αίτηση του Παρόχου. 

3.8 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

3.9 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

3.9.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας Προσφοράς και η παροχή της προϋποθέτει την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης της αντίστοιχης υπηρεσίας.  

Η συµφωνία µεταξύ ΟΤΕ Rural και Παρόχου, περιγράφει τους βασικούς/ελάχιστους 

υποχρεωτικούς όρους και τα χρονοδιαγράµµατα εντός των οποίων ο ΟΤΕ Rural 

δεσµεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες και να αποκαθιστά τις βλάβες που αφορούν στις 

εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και τους συγκεκριµένους τρόπους υπολογισµού του 

χρηµατικού ποσού το οποίο οφείλει να καταβάλει ο ΟΤΕ Rural ως ρήτρα στον 

Πάροχο σε περίπτωση µη προσήκουσας, ιδίως µη έγκαιρης εκπλήρωσης της 

συµφωνηθείσας παροχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω. 

Για τον υπολογισµό του χρόνου καθυστέρησης για τον οποίο οφείλεται ρήτρα κατ’ 

εφαρµογή της παρούσας, δεν υπολογίζεται το άθροισµα του χρόνου των συµβάντων 

τα οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα (δόλο ή /και αµέλεια) του 

ΟΤΕ Rural, καθώς και αυτών που συνιστούν ανωτέρα βία, στην έννοια της οποίας, 

κατά τις συναφείς διατάξεις του νόµου, συµπεριλαµβάνονται περιστατικά, τα οποία 

σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 
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συµβαλλοµένων µερών. Οι βασικοί λόγοι καθυστέρησης µη υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural 

περιγράφονται στην παράγραφο 3.9.2. 

 

3.9.2 ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Από τον υπολογισµό του χρόνου ενεργοποίησης/άρσης βλάβης της υπηρεσίας 

εξαιρείται το συνολικό διάστηµα καθυστέρησης, το οποίο οφείλεται ενδεικτικά στους 

ακόλουθους λόγους:  

3.9.2.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Απουσία του Παρόχου ή/και του Τελικού Χρήστη κατά την 

προγραµµατισµένη µετάβαση των Τεχνικών του ΟΤΕ Rural στο Σ/Π ή και 

στο RIX, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural. 

2. Καθυστέρηση του Παρόχου να παραδώσει το Καλώδιο Οπτικών Ινών που 

απαιτείται στην υπηρεσία Μικροσωληνίου.  

3. Καθυστέρηση του Παρόχου στην υλοποίηση της εισαγωγής του εσωτερικού 

δικτύου στα Σ/Π  και στην ολοκλήρωση όλων των εργασιών που 

απαιτούνται από την πλευρά του, σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΤΕ Rural, η 

οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural. 

4. Καθυστέρηση απόκρισης του Παρόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών 

ελέγχου/δοκιµών καλής λειτουργίας και κατά τη διαδικασία παράδοσης-

παραλαβής, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ 

Rural 

5. Καθυστέρηση ή άρνηση έκδοσης αδειών από τους αρµόδιους φορείς (∆ήµοι, 

Περιφέρειες κ.λπ.). 

6. Μη διαθεσιµότητα της υπηρεσίας λόγω προγραµµατισµένων εργασιών. 

7. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο στο δίκτυο του OTE Rural ή/και στους 

κόµβους RIX. 

8. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ Rural από τρίτους, αλλά 

επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. 

9. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Παρόχου ή του πελάτη του 

Παρόχου, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural. 

10. Ανωτέρα βία  

11. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ Rural στο χώρο του 

Παρόχου/Τελικού Χρήστη του Παρόχου στην περίπτωση που αυτό είναι 

αναγκαίο για την παροχή της υπηρεσίας. 
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12. Τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε την εγκατάσταση και την 

παραµετροποίηση του εξοπλισµού Παρόχου ή Τελικού Χρήστη. 

13. Ζηµιά που προκλήθηκε από το εσωτερικό δίκτυο ή/και τον εξοπλισµό του 

Παρόχου ή του Τελικού Χρήστη. 

14. Το χρονικό διάστηµα από την ενηµέρωση του Παρόχου από τον ΟΤΕ 

Rural για την ανάγκη πραγµατοποίησης Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς 

µέχρι την ολοκλήρωση των επιπρόσθετων εργασιών που απαιτούνται 

βάσει της Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς.   

3.9.2.2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

1. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο στο δίκτυο του ΟΤΕ Rural ή/και στους 

χώρους RIX. 

2. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ Rural από τρίτους, αλλά 

επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. 

3. Ζηµιά που προκλήθηκε από το εσωτερικό δίκτυο ή/και τον εξοπλισµό του 

Παρόχου ή του Τελικού Χρήστη. 

4. Τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε την παραµετροποίηση του εξοπλισµού 

Παρόχου ή του Τελικού Χρήστη. 

5. Εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών του ΟΤΕ Rural µετά από 

έγκαιρη ενηµέρωση των Παρόχων.  

6. Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ Rural σε 

έλεγχο από άκρο σε άκρο (end to end test). 

7. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Παρόχου ή του Τελικού 

Χρήστη του Παρόχου η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural. 

8. Χρόνος απόκρισης του Παρόχου για τη µη αποδοχή της άρσης βλάβης ή 

καθυστέρηση Παρόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών ελέγχου/δοκιµών 

καλής λειτουργίας,  η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του ΟΤΕ Rural. 

9. Ανωτέρα Βία (σύµφωνα µε τα ανωτέρω). 

10. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ Rural στο χώρο του 

Παρόχου/Τελικού Χρήστη στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για 

την άρση της βλάβης. 

11. Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται 

στην ισχύουσα Προσφορά. 
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12. Απουσία του Παρόχου ή/και του Τελικού Χρήστη κατά την 

προγραµµατισµένη µετάβαση των Τεχνικών του ΟΤΕ Rural στα Σ/Π της 

υπηρεσίας, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ 

Rural.  

13. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη 

του πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. µετατροπές, εργασίες, αλλαγές ή 

προσθήκες που δεν διενεργούνται από τον ΟΤΕ Rural).  

3.9.3 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.9.3.1 ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι στους οποίους 

ο ΟΤΕ Rural δεσµεύεται όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών οπτικής υποδοµής. 

Στους παρακάτω χρόνους δε συµπεριλαµβάνονται οι ανενεργοί χρόνοι, όπως 

περιγράφονται στην παράγραφο 3.9.2. 

• Χρόνος απάντησης στον Πάροχο ως προς τη δυνατότητα ικανοποίησης της 

αίτησης: εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών, εγγράφως ή µέσω του Π.Σ., 

αρχής γενοµένης από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από την ηµεροµηνία 

υποβολής της αίτησης.  

• Εγγυηµένος Χρόνος Παροχής υπηρεσιών Οπτικής Υποδοµής είκοσι (20) 

ηµερολογιακές ηµέρες αρχής γενοµένης από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα 

αποδοχής της σχετικής αίτησης από τον OTE Rural.  

Συγκεντρωτικά, οι χρόνοι SLA ενεργοποίησης των υπηρεσιών οπτικής 

υποδοµής ανά υπηρεσία αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

 

Α/Α 

Τύπος Αίτησης 

Εγγυηµένος Χρόνος 

Παροχής 

(µε έναρξη την επόµενη 

ηµέρα από την ηµεροµηνία 

αποδοχής ικανοποίησης της 

αίτησης) 

1 
Αίτηση παροχής νέας υπηρεσίας «Ζεύγος 

Οπτικών Ινών – Τελικός Χρήστης 
20 Ηµερολογιακές Ηµέρες 
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2 
Αίτηση παροχής νέας υπηρεσίας «Ζεύγος 

Οπτικών Ινών – Οπισθόζευξη» 

3 Αίτηση παροχής υπηρεσίας «Μικροσωλήνιο» 

5 
Αίτηση µεταφοράς άκρου (Σ/Π ή ΚΠΣΠ) 

υπηρεσίας «Ζεύγος Οπτικών Ινών» 

 

3.9.3.2 ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Για τις υπηρεσίες Ζεύγους Οπτικών Ινών και Μικροσωληνίου ισχύουν: 

Ρήτρα καθυστέρησης ενεργοποίησης υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών και 

Μικροσωληνίου Μακροχρόνιας Χρήσης: 

Για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για κάθε αίτηµα το οποίο καθυστερεί, 

καταβάλλεται στον Πάροχο ρήτρα ίση µε το 1/360 των ετήσιων τελών λειτουργίας 

και συντήρησης της αντίστοιχης υπηρεσίας. Από την υποχρέωση για καταβολή 

ρήτρας εξαιρούνται οι ηµέρες που προέκυψε καθυστέρηση «µη υπαιτιότητας ΟΤΕ 

Rural», σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην παράγραφο 3.9.2.  

Ρήτρα καθυστέρησης ενεργοποίησης υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών και 

Βραχυχρόνιας Μίσθωσης: 

Για κάθε ηµέρα και για κάθε αίτηµα το οποίο δεν ικανοποιείται, καταβάλλεται στον 

Πάροχο ρήτρα ίση µε το 1/30 των µηνιαίων τελών. Από την υποχρέωση για καταβολή 

ρήτρας εξαιρούνται οι ηµέρες που προέκυψε καθυστέρηση «µη υπαιτιότητας ΟΤΕ 

Rural», σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην παράγραφο 3.9.2. 

 

3.9.3.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

Για το σύνολο των υπηρεσιών Οπτικής Υποδοµής ο Πάροχος υποχρεούται να 

αποστέλλει στον ΟΤΕ Rural σε ετήσια βάση και έως την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους 

πρόβλεψεις για τα αιτήµατα που προτίθεται να υποβάλει το επόµενο έτος. Οι 

προβλέψεις υποβάλλονται ανά RIX. Ειδικά για την υπηρεσία µικροσωληνίο ο 

Πάροχος υποχρεούται να αποστέλλει στον ΟΤΕ Rural σε εξαµηνιαία βάση (και και 

έως την 31 Οκτωβρίου και την 30 Απριλίου κάθε έτους) προβλέψεις των αιτηµάτων 

που προτίθεται να υποβάλει για το επόµενο εξάµηνο. 

3.9.4 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA)ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

3.9.4.1 ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
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Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι στους οποίους 

ο ΟΤΕ Rural δεσµεύεται όσον αφορά την απάντηση στον Πάροχο σχετικά µε τον 

εντοπισµό και ττηνάρση βλάβηςτων υπηρεσιών Οπτικής Υποδοµής.  

• Απάντηση στον Πάροχο αναφορικά µε την υπαιτιότητατης βλάβης 

(OTERuralήΠαρόχου) και (σε περίπτωση υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural)τα µέτρα 

που θα ληφθούν για την αποκατάστασητης βλάβης, εντός µίας (1) 

ηµερολογιακής ηµέρας από την αναγγελία της βλάβης. 

• Άρση βλάβης των υπηρεσιών Οπτικής Υποδοµής: 

Εντός δύο (2) ηµερολογιακών ηµερών από την αναγγελία της βλάβης. 

Η άρση της βλάβης σηµατοδοτείται µε την αντίστοιχη ενηµέρωση µέσω του Π.Σ, 

ΟΤΕ Rural, προς τον Πάροχο. 

 

3.9.4.2 ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΣΗΣΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Από τον υπολογισµό του χρόνου άρσηςαποκατάστασης βλάβης εξαιρείται το 

συνολικό διάστηµα καθυστέρησης το οποίο οφείλεται στους λόγους που 

περιγράφονται στην παράγραφο0. 

Ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνει τον Πάροχο για τους λόγους που στοιχειοθετούν τυχόν 

ανενεργό χρόνο κατά τον εντοπισµό ή την άρση της βλάβης.  

 

3.9.4.3 ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου αποκατάστασης κάθε µεµονωµένης 

βλάβης των υπηρεσιών, η ΟΤΕ Rural καταβάλει στον Πάροχο ωριαία ρήτρα, κατ’ 

ελάχιστον ίση µε το τετραπλάσιο του ωριαίου τιµήµατος. 

Το ωριαίο τίµηµα υπολογίζεται µε αναγωγή του ετήσιου τιµήµατος της υπηρεσίας στο 

συγκεκριµένογια χρονικό διάστηµα (1 ώρα). Ως ετήσιο τίµηµα για τις υπηρεσίες 

Μακροχρόνιας Χρήσης θεωρούνται τα ετήσια τέλη λειτουργίας και συντήρησης, ενώ 

για τις υπηρεσίες Βραχυχρόνιας Μίσθωσης τα πάγια µηνιαία τέλη ενός έτους.  

 

3.9.5 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

3.9.5.1 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Για τις υπηρεσίες Οπτικής Υποδοµής, η διαθεσιµότητα της υπηρεσίας, µετρηµένη σε 

ακέραιες ώρες και υπολογιζόµενη ετήσια βάση θα πρέπει να είναι υψηλότερη από 

99,45%. 

 

3.9.5.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Οι χρόνοι µη διαθεσιµότητας της υπηρεσίας προσµετρούνται από τη στιγµή 

αναγγελίας της βλάβης έως τη στιγµή ενηµέρωσης για την αποκατάστασή της. 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι, παρά την αναγγελία αποκατάστασης, η βλάβη δεν έχει 

αρθεί, ο χρόνος νέας συµπληρωµατικής αναγγελίας από τον πελάτη έως την οριστική 

αποκατάσταση της βλάβης προσµετρείται και αθροίζεται στον αρχικό χρόνο µη 

διαθεσιµότητας. 

 

3.9.5.3 ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου µη διαθεσιµότητας των υπηρεσιών 

Ζεύγους Οπτικών Ινών και Μικροσωληνίου στη διάρκεια ενός (και κάθε) συµβατικού 

έτους, πέρα από τη ρήτρα καθυστέρησης αποκατάστασης βλάβης που εφαρµόζεται 

για κάθε µεµονωµένη βλάβη, η ΟΤΕ Rural θα καταβάλει στον Πάροχο επιπλέον 

ρήτρα που υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 

Για τις υπηρεσίες Μακροχρόνιας Χρήσης: 

[Επιπλέον Ρήτρα] = 2x [ετήσιο τίµηµα] x {[% Συµβατικής ∆ιαθεσιµότητας] - [% 

Πραγµατικής ∆ιαθεσιµότητας]} 

Ως ετήσιο τίµηµα για τις υπηρεσίες Μακροχρόνιας Χρήσης θεωρούνται τα τέλη 

λειτουργίας και συντήρησης 

Για τις υπηρεσίες Βραχυχρόνιας Μίσθωσης: 

[Επιπλέον Ρήτρα] = 2x [µηνιαίο τίµηµα] x {[% Συµβατικής ∆ιαθεσιµότητας] - [% 

Πραγµατικής ∆ιαθεσιµότητας 

3.9.5.4 ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Από τον υπολογισµό του χρόνου διαθεσιµότητας υπηρεσίας εξαιρείται το διάστηµα 

του ανενεργού χρόνου που αφορούν µη διαθεσιµότητα λόγω υπαιτιότας τρίτων, 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3.9.2.  
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Ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνει τον Πάροχο για τους λόγους που στοιχειοθετούν τυχόν 

ανενεργό χρόνο κατά τον εντοπισµό ή την αποκατάσταση της βλάβης. 

3.10 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΡΗΤΡΩΝ 

Η τακτοποίηση/εκκαθάριση ρητρών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.9 της Ενότητας 2 (Οικονοµικοί Όροι). 

 

 

 

 

3.11 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

3.11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει τα µηχανικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, τον 

ποιοτικό έλεγχο και την συσκευασία των καλωδίων µονότροπων οπτικών ινών, που 

χρησιµοποιούνται στο χερσαίο ινοοπτικό δίκτυο του ΟΤΕ Rural. 

Η προδιαγραφή είναι προσαρµοσµένη στα ακόλουθα διεθνή και εθνικά πρότυπα : 

• EN 187 000: Generic Specification - Optical Fibre Cables. 

• EN 187 100: Optical Fibre Cables - Telecommunication cables – 

Sectional Specification. 

• prEN 187105: Single mode Optical Fibre Cable for Duct/Direct 

Burried Installation – Product Specification. 

• prEN 187103: Family Specification - Optical Fibre Cables for Indoor 

Applications 

• IEC 60794-1-2: Optical Fibre Cables - Generic Specification – Basic 

Optical Cable Test Procedures. 

• IEC 60794-3: Optical Fibre Cables - External Optical Fibre Cables – 

Sectional Specification. 

• IEC 60794-3-10: External Cables – Duct and Directly Burried Optical 

Telecommunication Cables - Family Specification. 

• IEC 60794-3-20: External Cables – Self Supporting Aerial 

Telecommunication Cables - Family Specification. 

• IEC 60794-2: Optical Fibre Cables - Internal Optical Fibre Cables – 

Sectional Specification. 

• EN 188 000: Generic Specification - Optical Fibres. 
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• EN 188100: Sectional Specification - Single-mode Optical Fibre. 

• IEC 60793-1: Optical Fibres - Measurement Methods and Test 

Procedures. 

• IEC 60793-2: Optical Fibres - Product Specifications. 

• IEC 60793-2-50: Optical Fibres - Sectional Specification for Category B 

Single-mode Fibres. 

• IEC 60304: Standard colors for insulation of low-frequency cables 

and wires. 

• IEC 60811-1-1: Common test methods for insulating and sheathing 

materials of electric cables – Methods for general 

application – Measurement of thickness and overall 

dimensions. 

• DIN VDE 0207-24: Insulating and Sheathing Compounds for Cables and 

Flexible Cords - Halogen-free Sheathing Compounds  

 

Η παρούσα προδιαγραφή βασίζεται κυρίως σε πρότυπα της CENELEC, ενώ η 

αναφορά σε πρότυπα IEC γίνεται συµπληρωµατικά και επιβοηθητικά. Σηµειώσατε 

ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ των ΕΝ και IEC προτύπων τα πρώτα 

υπερτερούν. 

 

Για την υπηρεσία διάθεσης Μικροσωληνίου, ο Πάροχος οφείλει να παρέχει καλώδιο 

οπτικών ινών που να πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές.  

 

3.11.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Ως προς το πεδίο εφαρµογής, τα προδιαγραφόµενα χερσαία ινοοπτικά καλώδια 

διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 

3.11.2.1 Καλώδια Εξωτερικών Χώρων 

Είναι εκείνα τα οποία εκτίθενται σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντοςκαι 

εγκαθίστανται σε τάφρους, σωληνώσεις ή ως αυτοστήρικτα. 

• Τα καλώδια τάφρου είναι ειδικά ενισχυµένα καλώδια, που τοποθετούνται σε 

υπόγειες τάφρους σε άµεση επαφή µε το χώµα. 

• Τα καλώδια σωληνώσεως είναι καλώδια µικρού βάρους, και τοποθετούνται 

σε πλαστικές σωληνώσεις είτε µε έλξη είτε µέσω εµφύσησης αέρα.  
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Αυτά διακρίνονται σε: 

o Καλώδια µε µεταλλικό φράγµα υγρασίας φύλλου αλουµινίου, που 

τοποθετείται γύρω από τον καλωδιακό πυρήνα. 

o Καλώδια διηλεκτρικά, που δεν φέρουν µεταλλική θωράκιση και 

χρησιµοποιούνται σε κεραυνόπληκτες περιοχές ή σε διαδροµές που 

αναµένονται έντονες ηλεκτροµαγνητικές επιδράσεις (π.χ. παράλληλα 

σε γραµµές υψηλής τάσης κλπ).  

• Τα αυτοστήρικτα καλώδια είναι ενισχυµένα διηλεκτρικά καλώδια, για 

εναέρια χρήση. Μπορεί να φέρουν πρόσθετη µη-µεταλλική ενίσχυση για 

αντιβαλλιστική προστασία, και εµφανίζουν αντοχή στο φαινόµενο του 

καλπασµού και των αιολικών ταλαντώσεων. 

3.11.2.2 Καλώδια Εσωτερικών Χώρων 

Τα καλώδια αυτά κατασκευάζονται µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν στο εσωτερικό 

κτιρίων ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, που σχετίζονται µε την καύση 

τους κατά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Φέρουν ειδική σήµανση στον εξωτερικό µανδύα 

και χαρακτηρίζονται ως βραδύκαυστα, χαµηλής έκλυσης καπνού κατά την καύση και 

µη- αλογονούχα, ιδιότητες, που αποδίδονται από την ένδειξη LSZH (Low Smoke - 

Zero Halogen), κατά CENELEC HD 624.7. 

Όλοι οι προδιαγραφόµενοι τύποι καλωδίων µπορούν να κατασκευαστούν µε τις 

ακόλουθες τυποποιηµένες χωρητικότητες: 12, 24, 36, 60, 96, 120 και 144 ινών.  

3.11.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων οπτικών ινών πρέπει να 

είναι σύµφωνα µε τον Πίνακα 1. 

Πινακας 1: Γεωµετρικά Χαρακτηριστικά Οπτικών Ινών 

Παράµετρος Τιµή ΜέθοδοςΜέτρησης 

Εξωτερική διάµετρος περιβλήµατος 125 µm ± 

1µm 

IEC 60793-20 

Σφάλµα µη-κυκλικότητας περιβλήµατος ≤ 1% IEC 60793-20 
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Σφάλµα συγκεντρικότητας τρόπου πεδίου ≤ 0,6 µm IEC 60793-20 

∆ιάµετρος επικάλυψης – αχρωµάτιστης 245µm ± 

10µm 

IEC 60793-21 

∆ιάµετρος επικάλυψης – χρωµατισµένης 250µm ± 

15µm 

IEC 60793-21 

Σφάλµα µη-κυκλικότητας επικάλυψης ≤ 6% IEC 60793-21 

Σφάλµα συγκεντρικότητας 

επικάλυψης/περιβλήµατος 

≤ 12,5 µm IEC 60793-21 

3.11.4 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Για την υπηρεσία Ζεύγους Οπτικών ΙνώνΟΤΕ Ruralοφείλει να διαθέτειπιστοποιητικά 

δοκιµών του Προµηθευτή Ίνας, που αποδεικνύουν ότι οι οπτικές ίνες των καλωδίων 

είναι σύµφωνες µε τον Πίνακα 2. Στην περίπτωση της υπηρεσίας διάθεσης 

Μικροσωληνίου ο Πάροχος οφείλει να παρέχει τα πιστοποιητικά δοκιµών του 

Προµηθευτή ίνας σύµφωνα µε τον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Μηχανικά χαρακτηριστικά οπτικών ινών 

∆οκιµή Παράµετρος Τιµή Μέθοδος 

Μέτρησης 

Αντοχή (proof test) Μη-µόνιµη επιµήκυνση 1% IEC 60793-1-

30. 

Εφελκυσµός  0,69GPa IEC 60793-1-

31. 

Απογυµνωσιµότητα 

επικάλυψης 

Απογυµνωνόµενο µήκος 

ίνας 

Μέση τιµή δύναµης 

απογύµνωσης 

Ταχύτητα απογύµνωσης 

Προκλιµατισµός 

50 mm 

≥ 1Ν  

≤ 5Ν  

500 mm/min 

24 h 

IEC 60793-1-

32. 
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Ευαισθησία σε 

τασική διάβρωση 

Σταθερά ευαισθησίας ≥19 IEC 60793-1-33 

Μέθοδος Α. 

Παραµένουσα 

κάµψη ίνας (fibre 

curl). 

Ακτίνα παραµένουσας 

κάµψης. 

≥ 2 m IEC 60793-1-

34. 

 

3.11.5 ΜΕΤΑ∆ΟΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΝΩΝ 

Θα παρέχονται από τον Πάροχο πιστοποιητικά δοκιµών του Προµηθευτή Ίνας που θα 

αποδεικνύουν ότι οι οπτικές ίνες των καλωδίων πληρούν τις απαιτήσεις του Πίνακα 

3, µε αναφορά στις µετρηθείσες τιµές και στη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε για την 

µέτρηση. Οι τιµές του πίνακα 3 που ακολουθεί είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις προδιαγραφές του καλωδίου και σύµφωνα µε τα 

πιστοποιητικά δοκιµών του εκάστοτε Προµηθευτή ίνας. 

 

Πίνακας 3: Μεταδοσικά χαρακτηριστικά µονότροπων οπτικών ινών. 

 

Α/Α Παράµετρος 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Τύπος Ίνας 

Μέθοδος 
B1.1/G652 B1.2/G654 B2/G653 B4/G.655 

1. Εξασθένηση απο 

1310 nm έως 1625 

nm 

dB/km ≤ 0,40 - - - 

IEC 

60793-1-

40 

2. Εξασθένηση στα 

1550 nm 

dB/km ≤ 0,3 ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,25 

3. Εξασθένηση στα 

1383nm 

dB/km 

* 
≤ 0,40 ≤ 0,40 ≤ 0,40 

4. Μηκος κύµατος 

µηδενικής 

διασποράς, λ0 

nm ≥1300≤1324 

- 

≥1525≤1575 

- 

IEC 

60793-1-

42 
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5. Συντελεστής 

χρωµατικής 

διασποράς 

ps/nm.km ≤ 20 

(1550 nm) 

≤ 20 

(1550 

nm) 

≤ 3,5 

(1525 nm - 

1575 nm) 

≥0,1 

≤ 10,0  

(1530 

nm - 

1565 

nm) 

6. Κλίση χρωµατικής 

διασποράς 

ps/nm
2
.km ≤ 0,092 

(µηδενικής) 

≤ 0,070 

(1550 

nm) 

≤ 0,085 

(µηδενικής) 

- 

7. Ονοµαστική 

περιοχή διαµέτρων 

τρόπου πεδίου. 

µm 8,6-9,5 

(1310 nm) 

9,5-13 

(1550 

nm) 

7,8-8,5 

(1550 nm) 

8,0-11,0 

(1550 

nm) 

IEC 

60793-1-

45 

8. Ανοχή διαµέτρων 

τρόπου πεδίου. 
µm ± 0,6 ± 1,0 ± 0,8 ± 0,7 

9. Μήκος κύµατος 

απόκοπής ίνας µη-

καλωδιοποιηµένης 

λc 

nm ≤ 1330 ≤ 1600 ≤ 1310 - 

IEC 

60793-1-

44 

10. Μήκος κύµατος 

απόκοπής ίνας 

καλωδιοποιηµένης 

λcc 

nm ≤ 1260 ≤ 1530 ≤ 1270 ≤ 1480 

IEC 

60793-1-

44 

11. Απώλεια 

µακρόκαµψης,(100 

σπείρες σε τύµπανο 

διαµέτρου πυρήνα 

60 mm). 

 

dB 

 

≤ 0,1 

(1550 nm) 

 

≤ 0,50 

(1550 

nm) 

 

≤ 0,50 

(1550 nm) 

 

≤ 0,50 

(1550 

nm) 

IEC 

60793-1-

47 

12. Συντελεστής 

διασποράς τρόπου 

πόλωσης (PMD) 

ps/√km ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

IEC 

61941 
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ίνας 

καλωδιοποιηµένης 

 

*Η απόσβεση θα είναι µικρότερη ή ίση των 0,4dB/km, από 1310 nm έως 1625 

nm. 

Οι ακριβείς τιµές των ανωτέρω µεγεθών θα γνωστοποιούνται στον ΟΤΕ Rural από 

τον κατασκευαστή Οίκο του καλωδίου. Τα µεγέθη 9 και 10 µπορεί να αναφέρονται 

εναλλακτικά. Ειδικά για την περίπτωση της υπηρεσίας διάθεσης Μικροσωληνίου ο 

Πάροχος οφείλει να παρέχει τα παραπάνω πιστοποιητικά δοκιµών του Προµηθευτή 

ίνας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ RIX 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ RIX 

Ο ΟΤΕ Rural προσφέρει τη δυνατότητα φιλοξενίας εξοπλισµού Παρόχουστους 

Περιφερειακούς Κόµβους ∆ιασύνδεσης των Νησίδων (RIX), προκειµένου ο 

Πάροχος να διασυνδέεται µε το δίκτυο του ΟΤΕ Rural στην περιοχή κάλυψης του 

RIX. 

Πιο συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες φιλοξενίας στο RIX συνίστανται σε: 

• Υπηρεσία «∆ιάθεση χώρου σε ικρίωµα»: ∆ιάθεση χώρου σε ικρίωµα µε 

παροχή αδιάλειπτης τροφοδοσίας στα RIX, ώστε ο Πάροχος να µπορεί να 

εγκαταστήσει τηλεπικοινωνιακά συστήµατα στο RIX. 

• Υπηρεσία ∆ιασύνδεσης των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων του Παρόχου 

και του εξοπλισµού του ΟΤΕ Rural (ODF). Η υπηρεσία ∆ιασύνδεσης 

διακρίνεται σε: 

o Υπηρεσία «Σύνδεση RIX – Bitstream»: Μεταφορά κίνησης 

Bitstream. Η υπηρεσία αυτή είναι προαπαιτούµενο για την παροχή της 

υπηρεσίας Bitstream. 

o Υπηρεσία «Σύνδεση RIX – Ethernet»: Μεταφορά κίνησης Ethernet. 

Η υπηρεσία αυτή είναι προαπαιτούµενη για την παροχή της υπηρεσίας 

Ethernet. 

Και στις δύο παραπάνω υπηρεσίες (Σύνδεση RIX – Bitstream και Σύνδεση RIX 

- Ethernet) η διασύνδεση του Παρόχου θα γίνεται µε τη χρήση ζεύγους 

patchcords κατάλληλου τύπου τερµατισµού και κατάλληλου µήκους. Η ευθύνη 

διασύνδεσης ανήκει στον Πάροχο, ενώ τα όρια τερµατισµού θα κοινοποιούνται 

στον Πάροχο. 

• Υπηρεσία «ΕΞΚΟΙ RIX»: ∆ιασύνδεση µε Εξωτερικό Καλώδιο Οπτικών 

Ινών (ΕΞΚΟΙ) των Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων του Παρόχου, µε το 

Φρεάτιο του ΟΤΕ Rural (ΦΥΠ) στο RIX. Η υπηρεσία αυτή είναι 

προαπαιτούµενη για την παροχή των υπηρεσιών Bitstream, Ethernet και 

Ζεύγους Οπτικών Ινών. 

Η παροχή της υπηρεσίας «∆ιάθεση χώρου σε ικρίωµα» είναι προαπαιτούµενη για 

την παροχή των υπηρεσιών RΙΧ – Bitstream, RIX –Ethernet και ΕΞΚΟΙ RIX. 
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4.1.1 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΙΚΡΙΩΜΑ 

Στα πλαίσια της υπηρεσίας «∆ιάθεση χώρου σε Ικρίωµα» παρέχονται οι παρακάτω 

υποδοµές και ευκολίες φιλοξενίας στο RIX: 

• Παραχωρούµενος χώρος σε τηλεπικοινωνιακό ικρίωµα µε βήµα διάθεσης 

10U. Σε περίπτωση που απαιτείται η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών (π.χ 

προσθήκη νέου ικριώµατος) ή που ο Πάροχος αιτηθεί χώρο ακέραιο 

πολλαπλάσιο των 10U και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η χωρητικότητα του 

RIX σε ικριώµατα σύµφωνα µε την παράγραφο 4.5 – «Τεχνικές 

Προδιαγραφές χώρου RIX», ο ΟΤΕ Rural θα πραγµατοποιεί Τεχνοοικονοµική 

Προσφορά στον Πάροχο σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2.6.. 

• Αδιάλειπτη τροφοδοσία 48VDC µε µέγιστη παρεχόµενη ισχύ 2,5KW. 

• Έλεγχος θερµοκρασίας (220C ±10C) και έλεγχο υγρασίας 50% ±10%. 

• Πυρανίχνευση και πυροπροστασία 

• Προστασία από πληµµύρες 

• Έλεγχος φυσικής πρόσβασης 

 

4.1.2 ΣΥΝ∆ΕΣΗ RIX-BITSTREAM 

Η υπηρεσία διατίθεται µε πρωτόκολλο επικοινωνίας Ethernet στις ταχύτητες 1 Gbps 

και 10 Gbps και αφορά στη διασύνδεση µεταξύ του ODF του ΟΤΕ Rural και του 

Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού του Παρόχου για την µεταφορά κίνησης Bitstream. 

Το σηµείο οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ Rural και του Παρόχου στο 

RIX είναι ο ODF του ΟΤΕ Rural.  

 

4.1.3 ΣΥΝ∆ΕΣΗ RIX-ETHERNET 

Η υπηρεσία διατίθεται µε πρωτόκολλο επικοινωνίας Ethernet στις ταχύτητες 1 Gbps 

και 10 Gbps και αφορά στη διασύνδεση µεταξύ του ODF του ΟΤΕ Rural και του 

Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού του Παρόχου για την µεταφορά κίνησης Ethernet. 

Το σηµείο οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ Ruralκαι του Παρόχου στο RIX 

είναι o ODF του OTE Rural.  

 

4.1.4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΚΟΙ RIX 



 Σελίδα 92 από  194 ΑΠ.765/016 

   

Η υπηρεσία αφορά στη διασύνδεση µε Εξωτερικό Καλώδιο Οπτικών Ινών των 

Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων (ΕΞΚΟΙ) του Παρόχου και του Φρεατίου του ΟΤΕ 

Rural (ΦΥΠ) µε ένα (1) ζεύγος οπτικών ινών. 

Τα σηµεία οριοθέτησης µεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ Ruralκαι του Παρόχου στο RIX 

είναι: 

• η µούφα (εκφυλισµένο σηµείο) της οπτικής ίνας στο ΦΥΠ. 

• ο ODF του OTERural. 

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας,στην γειτνίαση κάθε RIX θα κατασκευάζεται ΦΥΠ 

ιδιοκτησίας του OTE Rural. Στο φρεάτιο αυτό θα καταλήγει καλώδιο (ενενήντα έξι) 

96 ινών το οποίο θα τερµατίζεται στο RIX. O κάθε Πάροχος προκειµένου να 

µεταφέρει τη κίνηση στο δίκτυό του θα αιτείται διασύνδεση µέσω ενός σωληνίσκου 

(δώδεκα) 12 ινών του καλωδίου (αυτή θα είναι και η µικρότερη δυνατότητα 

διασύνδεσης για τον Πάροχο). Ο Πάροχος είναι υποχρεωµένος να φέρει στο φρεάτιο 

καλώδιο οπτικών ινών τουλάχιστο δώδεκα (12) ινών. Η συγκόλληση των ινών είναι 

ευθύνη του OTE Rural. 

 

4.1.5 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX 

1. Nα έχει υπογράφει σύµβαση µεταξύ Παρόχου και ΟΤΕ Rural. 

2. Να µην υπάρχουν αντικειµενικοί λόγοι, που αφορούν το τεχνικά εφικτό ή την 

ανάγκη προστασίας της ακεραιότητας του δικτύου ΟΤΕ Rural. Τέτοιοι λόγοι 

είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι: 

o Έλλειψη διαθέσιµουχώρου στα RIX, κατάλληλου για την αιτηθείσα 

υπηρεσία «∆ιάθεση Χώρου σε Ικρίωµα», σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο 4.1.1 της παρούσας ενότητας. 

o Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός συµµορφώνονται µε τα διαδεδοµένα 

σχετικά διεθνή πρότυπα σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην 

παράγραφο 4.8 

o υπάρχει τεχνική αδυναµία υλοποίησης των σχετικών εργασιών εντός 

του συγκεκριµένου δικτύου, λόγω αντικειµενικών προβληµάτων (πχ. 

ασυµβατότητα) 

3. O εξοπλισµός του Παρόχου ναχρησιµοποιείται αποκλειστικά για υπηρεσίες 

που παρέχονται από τον ΟΤΕ Rural. 
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4.1.6 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η παροχή της υπηρεσίας «∆ιάθεση Χώρου σε Ικρίωµα» συνοδεύεται από δέσµευση 

ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδου παραµονής τριών (3) ετών µετά το πέρας των 

οποίων ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου χρόνου. 

Η παροχή των υπηρεσιών: 

• Σύνδεσης RIX – Bitstream 

• Σύνδεσης RIX – Ethernet 

• ΕΞΚΟΙ RΙX 

 συνοδεύεται από δέσµευση ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδου παραµονής ενός (1) 

έτους µετά το πέρας του οποίου ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου 

χρόνου. 

 

4.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX 

4.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Πάροχος υποβάλλει στον ΟΤΕ Rural αιτήσεις για τις υπηρεσίες Φιλοξενίας σε 

RIX µε τους ακόλουθους τρόπους: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω του Π.Σ. 

• Μέσω έντυπης φόρµας αίτησης, η οποία θα αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του Π.Σ. 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από στελέχη ή συνεργάτες του Παρόχου, νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένους για την αποδοχή των όρων χορήγησης των υπηρεσιών. 

 

4.2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Για κάθε αίτηση που λαµβάνει ο ΟΤΕ Rural εκδίδει: 

• Μοναδικό Κωδικό Αίτησης, ο οποίος χαρακτηρίζει την αίτηση και 

χρησιµοποιείται για την ταυτοποίησή της και την παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησής της από τον ΟΤΕ Rural και τον Πάροχο . 

• Μοναδικό Κωδικό υπηρεσίας για κάθε νέα υπηρεσία της αίτησης, ο οποίος 

χαρακτηρίζει την υπηρεσία και χρησιµοποιείται για την ταυτοποίησή της σε 

µελλοντικές αιτήσεις µεταβολής, µετατροπής ή κατάργησής της, καθώς και 

κατά την αναγγελία βλαβών. 

 

4.2.3 ΕΙ∆Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
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Στο πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς, ο Πάροχος µπορεί να υποβάλει τους 

ακόλουθους τύπους αιτήσεων: 

• Για την παροχή νέων υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX:  

o Αίτηση παροχής υπηρεσίας ‘∆ιάθεση χώρου σε ικρίωµα’, η οποία 

αφορά στην υλοποίηση και παράδοση στον Πάροχο, χώρου σε ικρίωµα 

στο RIX,καθώς και συναφών ευκολιών για τη διάθεση του χώρου. 

o Αίτηση παροχής υπηρεσιών ‘Σύνδεσης RIX – Bitstream /Σύνδεσης 

RIX – Ethernet’, η οποία αφορά στη διασύνδεση του εξοπλισµού του 

Παρόχου στο δικτύο ΟΤΕ Rural και παραλαβή των αντίστοιχων 

υπηρεσιών. 

o Αίτηση παροχής υπηρεσίας ‘ΕΞΚΟΙ RIX’, η οποία αφορά στη 

διασύνδεση του εξοπλισµού του Παρόχου µέσω ΦΥΠ στις δικές του 

υποδοµες Οπτικών Ινων. 

• Για τη µεταβολή υφιστάµενων υπηρεσιών φιλοξενίας σε RIX: 

o Αίτηση µεταβολής χωρητικότητας ‘Σύνδεση RIX – Bitstream/ 

Σύνδεση RIX – Ethernet’, η οποία αφορά στην αναβάθµιση ή 

υποβάθµιση της χωρητικότητας σε υφιστάµενες υπηρεσίες ‘Σύνδεση 

RIX – Bitstream/ Σύνδεση RIX – Ethernet’. 

• Για την κατάργηση των υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX:  

o Αίτηση κατάργησης της υπηρεσίας ‘∆ιάθεση χώρου σε ικρίωµα’, η 

οποία αφορά στην αποδέσµευση του χώρου σε ικρίωµα στο RIX.  

o Αίτηση κατάργησης της υπηρεσίας ‘Σύνδεσης RIX – Bitstream / 

Σύνδεσης RIX – Ethernet/ΕΞΚΟΙ RIX“, η οποία αφορά στον 

τερµατισµό των παραπάνω ενεργών υπηρεσιών. 

• Για την ακύρωση των αιτήσεων παροχής και µεταβολής των υπηρεσιών 

Φιλοξενίας σε RIX, σχετικές αιτήσεις ακύρωσης. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να 

υποβληθούν το αργότερο δύο (2) ΕΗ πριν τηνπραγµατοποίηση του 

προγραµµατισµένου ραντεβού για τις τεχνικές εργασίες από τον ΟΤΕ Rural. 

∆εν παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης αιτήσεων κατάργησης υπηρεσιών 

Φιλοξενίας σε RIX. 
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4.2.4 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Σε κάθε αίτηση Φιλοξενίας σε RIX συµπληρώνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

• Πλήρη στοιχεία του Παρόχου (επωνυµία εταιρείας, διακριτικός τίτλος, 

διεύθυνση έδρας, διεύθυνση επίδοσης λογαριασµού, ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ.). 

• Στοιχεία υπεύθυνου αίτησης από πλευράς Παρόχου για την παροχή 

διευκρινήσεων και την παραλαβή των υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX 

(ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθµό FAX, διεύθυνση e-mail). 

• Στοιχεία τεχνικού υπεύθυνου σε κάθε RIX για την συνεννόηση και την 

παροχή διευκρινήσεων (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθµό 

FAX, διεύθυνση e-mail). 

 

4.2.5 ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Στις αιτήσεις παροχής υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX, πέραν των ανωτέρω γενικών 

στοιχείων , ο Πάροχος θα πρέπει να συµπληρώνει ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Το RIX για το οποίο αιτούνται οι υπηρεσίες 

• Ο εξοπλισµός που θα εγκαταστηθεί, καθώς και ότι συµµορφώνεται µε τα 

διαδεδοµένα σχετικά διεθνή πρότυπα (CE) για τις αιτούµενες υπηρεσίες.  

• Επιθυµητή διάρκεια παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας.  

• Τυχόν σχόλια και ειδικές απαιτήσεις του Παρόχου. 

Στις αιτήσεις µεταβολής υφιστάµενων υπηρεσιών ‘Σύνδεση RIX – Bitstream/ 

Σύνδεση RIX – Ethernet’αναφέρονται: 

• Ο µοναδικός Κωδικός Υπηρεσίας της υπό µεταβολή υπηρεσίας. 

• Νέα χωρητικότητα υπηρεσιών διασύνδεσης.  

• Τυχόν σχόλια και ειδικές απαιτήσεις του Παρόχου. 

Στις αιτήσεις κατάργησης υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX αναφέρεται ο µοναδικός 

Κωδικός Υπηρεσίας της υπό κατάργηση υπηρεσίας.  

Στις αιτήσεις ακύρωσης αναφέρεται ο µοναδικός Αριθµός Αίτησης της υπό 

ακύρωση αίτησης. 

 

4.2.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
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Σε περίπτωση κατά την οποία ένας Πάροχος αιτείται κάποια τις υπηρεσίες φιλοξενίας 

σε RIX που περιγράφονται στην παράγραφο 4.1, ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία: 

1. Ο Πάροχος καταθέτει αίτηση στο ΠΣ ή µέσω έντυπης φόρµας για την 

παροχή/µεταβολή της υπηρεσίας φιλοξενίας σε RIX που επιθυµεί. 

2. Ο ΟΤΕ Rural ελέγχει κάθε αίτηση, τηρώντας την αρχή της χρονικής 

προτεραιότητας, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία παραλαβής της, ως προς τα 

ακόλουθα: 

• Ορθή συµπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες που ορίζει ο ΟΤΕ Rural. 

• Ολοκλήρωση των προγενέστερων αιτήσεων παροχής ή/και µεταβολής 

γιατην αιτούµενη υπηρεσία. 

• Τη διαθεσιµότητα χώρου σε ικρίωµα, σε σχέση και µε το χώρο που είδη 

έχει µισθώσει ο συγκεκριµένος Πάροχος καθώς και τους περιορισµούς 

της παραγράφου 4.1.1. 

• Τη συµµόρφωση µε τα διαδεδοµένα διεθνή πρότυπα του εξοπλισµού του 

Παρόχου, και τυχόν αντικειµενικά προβλήµατα (π.χ. ασυµβατότητα). 

• Την ύπαρξη της απαραίτητης υποδοµής στο Οπτικό κατανεµητή (ODF) 

για την υλοποίηση των υπηρεσιών διασύνδεσης. 

• Την επάρκεια πόρων στο ∆ίκτυο Ethernet (Πόρτες Ethernet Switch) για 

την υλοποίηση των υπηρεσιών Σύνδεσης RIX –Bitstream/Ethernet. 

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και εντός πέντε (5) ηµερολογικών ηµερών από 

την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης (εξαιρώντας τυχόν ανενεργό χρόνο 

σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην παράγραφο “Λόγοι Καθυστέρησης «Μη 

υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural»” της παρούσας), ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει 

ενηµέρωση στον Πάροχο αναφορικά µε τα ακόλουθα: 

• Τη δυνατότητα ικανοποίησης της αίτησης, είτε άµεσα, είτε µετά από την 

εκτέλεση πρόσθετων εργασιών που πιθανώς να χρειαστούν κατόπιν 

τεχνοοικονοµικής Προσφοράς, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν µόνον 

εφόσον ο Πάροχος συµφωνήσει να αναλάβει το επιπρόσθετο κόστος 

όπως προκύπτει από την τεχνοοικονοµική Προσφορά. 
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• Εκτιµώµενη ηµεροµηνία παράδοσης των υπηρεσιών. 

4. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο ΟΤΕ Rural 

απορρίπτει την αίτηση και αποστέλλει ενηµέρωση στον Πάροχο, 

κοινοποιώντας του τους λόγους απόρριψης. 

5. Τα αιτήµατα παροχής/µεταβολής υπηρεσιών συνεγκατάστασης σε RIX 

υλοποιούνται την ηµεροµηνία που έχει γνωστοποιήσει ο ΟΤΕ Rural στον 

Πάροχο, σύµφωνα µε τους χρόνους που αναφέρονται στην παράγραφο 4.13 

που αφορά το SLA της υπηρεσίας. 

6. Η υλοποίηση περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.7. 

7. Έως ότου ολοκληρωθεί η υλοποίηση των αιτήσεων για παροχή ή µεταβολή 

υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX, ο ΟΤΕ Rural παρέχει ενηµέρωση στον 

Πάροχο αναφορικά µε τυχόν ανενεργούς χρόνους κατά την υλοποίηση της 

αίτησης, οι οποίοι εξαιρούνται από τον υπολογισµό του χρόνου παροχής των 

υπηρεσιών, µε σχετική αιτιολόγηση. 

8. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση των αιτηµάτων παροχής/µεταβολής 

υπηρεσιών φιλοξενίας σε RIX, ακολουθείται η διαδικασία 

Παράδοσης/Παραλαβής, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.8. 

9. Με την αποδοχή των αιτηµάτων εκκινεί η χρέωσή τους, σύµφωνα µε όσα 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2 της ΕΝΟΤΗΤΑ 2 της παρούσας. 

4.2.7 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX 

Το στάδιο υλοποίησης των υπηρεσιών φιλοξενίας σε RIX περιλαµβάνει όλες τις 

τεχνικές ενέργειες στο χώρο του RIX, καθώς και στο Φρεάτιο του ΟΤΕ Rural 

(ΦΥΠ) για τη συνεγκατάσταση και διασύνδεση του Παρόχου στο δίκτυο του ΟΤΕ 

Rural, σε συνέχεια των ακόλουθων τύπων αίτησης: 

• Αίτηση Παροχής υπηρεσίας ‘∆ιάθεση χώρου σε ικρίωµα’ 

• Αίτηση παροχής/µεταβολής υπηρεσιών ‘Σύνδεσης RIX – Bitstream / 

Σύνδεσης RIX – Ethernet’ 

• Αίτηση παροχής υπηρεσίας ‘ΕΞΚΟΙ RIX’ 

Κατά περίπτωση, το στάδιο υλοποίησης υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX µπορεί να 

περιλαµβάνει και εργασίες για τοποθέτηση νέου Rack καθώς και για επαύξηση 

λοιπού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού του ΟΤΕ Rural εφόσον αυτό είναι εφικτό. 
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Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος οφείλει να κατασκευάσει έγκαιρα την απαραίτητη 

υποδοµή ευθύνης του για την εισαγωγή των οπτικών ινών στο ΦΥΠ του Rural στην 

γειτνίαση του RIX, προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεσή τους µε το ∆ίκτυο OTE 

Rural. 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος δεν έχει προβεί στις παραπάνω εργασίες την 

ανωτέρωσυµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης – παραλαβής, ο ΟΤΕ Rural 

αποστέλλει την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ενηµέρωση στον Πάροχο, αναφέροντας 

τους λόγους µη δυνατότητας υλοποίησης υπαιτιότητας Παρόχου, καθώς τους 

αντίστοιχους Κωδικούς Αίτησης και υπηρεσιών. Ο Πάροχος προβαίνει σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την άρση των προβληµάτων υπαιτιότητάς του, 

αποστέλλει σχετική ενηµέρωση στον ΟΤΕ Rural και χρεώνεται µε εφάπαξ τέλος 

άσκοπης µετάβασης/απασχόλησης για παράδοση της υπηρεσίας. Το σχετικό τέλος 

άσκοπης µετάβασης συνεργείου ισχύει κατ’ αναλογία και για τον Πάροχο εφόσον 

κατά τη µετάβαση του τεχνικού Παρόχου για παράδοση της υπηρεσίας, δεν 

προσέλθει ο τεχνικός του ΟΤΕ Rural µετά από προγραµµατισµένο ραντεβού, ή δεν 

ολοκληρωθεί η παράδοση λόγω υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural. Εφόσον ο Πάροχος 

ακυρώσει τη σχετική αίτηση, χρεώνεται µε τέλος ακύρωσης. Σε αυτήν την 

περίπτωση, το χρονικό διάστηµα µέχρις ότου ο Πάροχος προβεί στις απαιτούµενες 

ενέργειες θεωρείται ανενεργός χρόνος. 

Η αίτηση του Παρόχου ακυρώνεται οριστικά από τον ΟΤΕ Rural µετά την άκαρπη 

παρέλευση σαράντα (40) εργάσιµων ηµερών από την αποστολή της αρχικής 

ενηµέρωσης για την αδυναµία παράδοσης της υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωσηο 

Πάροχος χρεώνεται µε τέλος ακύρωσης. 

 

4.2.8 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. Ο ΟΤΕ Rural παραδίδει τις υπηρεσίες φιλοξενίας σε εξουσιοδοτηµένο από τον 

Πάροχο εκπρόσωπο. 

Κατά την παράδοση συντάσσεται Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής 

(ΠΠΠ), το οποίο υπογράφεται από τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους 

αµφοτέρων των µερών.  

Σε κάθε ΠΠΠ υπηρεσιάς Φιλοξενίας σε RIX συµπληρώνονται τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

• Στοιχεία του Παρόχου . 
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• Κωδικός Αίτησης της σχετικής αίτησης Φιλοξενίας σε RIX. 

• Ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης Φιλοξενίας σε RIX. 

• Στοιχεία υπεύθυνου αίτησης από πλευράς Παρόχου. 

• Κωδικοί Υπηρεσίας για κάθε υπηρεσία της σχετικής αίτησης παροχής 

υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX. 

• Χαρακτηριστικά των αιτούµενων υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX 

(χωρητικότητα κ.λπ.).  

• Χώρος Rack, Εξοπλισµός και διεπαφές Ethernet ή όρια οπτικών 

κατανεµητών, στα οποία παραδίδονται οι υπηρεσίες Φιλοξενίας σε 

RIX. 

• Την κάλυψη των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του χώρου 

φιλοξενίας, όπως περιγράφονται στην παράγραφο τεχνικών 

προδιαγραφών0της παρούσης 

• Την εγκατάσταση πίνακα DC και τη λειτουργούσα παροχή DC µέσω 

κατάλληλου ασφαλειοαποζεύκτη. 

• Τις λειτουργούσες κλιµατιστικές µονάδες. 

• Τον εγκατεστηµένο ODF  

• Τη δυνατότητα σύνδεσης δικτύου Παρόχου από ΦΥΠ µέχρι τον 

οπτικόκατανεµητή (ODF) του χώρου στο RIX. 

• Τη συνεχή δυνατότητα πρόσβασης (7x24x365 βάση) στο χώρο, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.10 και τους κανόνες 

ασφαλείας του ΟΤΕ Rural και τους οποίους εφαρµόζει για τις 

υπηρεσίες και το προσωπικό του και οι οποίοι έχουν κοινοποιηθεί 

στον Παρόχου πριν την υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης. 

• Ηµεροµηνία παράδοσης των υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX. 

2. Η παράδοση των υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX γίνεται σύµφωνα µε τον 

προγραµµατισµό των αρµόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ Rural και µετά 

από έγκαιρη ενηµέρωση του Παρόχου, η οποία γίνεται έως και πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης. Ο ΟΤΕ Rural 

διατηρεί το δικαίωµα µετάθεσης της παράδοσης, αποστέλλοντας νέα 

ενηµέρωση στον Πάροχο, µέσω του ΠΣ ή αν δεν είναι εφικτό, µέσω 

τηλεοµοιοτυπίας ή e-mail, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από 

την αρχικά προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λόγω αλλαγής στον 
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προγραµµατισµό των αρµόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ Rural ή του 

Παρόχου 

3. Ο Πάροχος ελέγχει την καλή λειτουργία των υπηρεσιών φιλοξενίας που 

παραδίδονται από τον ΟΤΕ Rural και εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών 

από την ηµεροµηνία παράδοσής τους σύµφωνα µε το ΠΠΠ ενηµερώνει τον 

ΟΤΕ αναφορικά µε την παραλαβή τους. Σε περίπτωση αποδοχής του ΠΠΠ 

από τον Πάροχο, καθώς και σε περίπτωση εκπρόθεσµης απάντησης ή µη 

απάντησης του Παρόχου, θεωρείται ότι η υπηρεσία έχει παραληφθεί καλώς 

και βρίσκεται σε λειτουργία από την ηµεροµηνία παράδοσης που αναφέρεται 

στο ΠΠΠ. 

4. Σε περίπτωση µη αποδοχής του ΠΠΠ ο Πάροχος ενηµερώνει τον ΟΤΕ Rural 

σχετικά µε τους λόγους µη παραλαβής.  

5. Ο ΟΤΕ Rural προβαίνει σε επανέλεγχο καλής λειτουργίας και αποκατάσταση 

των υπηρεσιών και αποστέλλει εκ νέου ΠΠΠ στον Πάροχο µεταθέτοντας την 

ηµεροµηνία παράδοσης των υπηρεσιών σύµφωνα µε την ηµεροµηνία 

αποκατάστασης, εφόσον το πρόβληµα οφείλεται σε υπαιτιότητά του ΟΤΕ 

Rural. 

6. Εφόσον το πρόβληµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παρόχου, ο ΟΤΕ Rural 

υποβάλλει ερώτηµα στον Πάροχο εάν επιθυµεί την από κοινού επίλυση του 

προβλήµατος σε συνδυαστικό ραντεβού και: 

• Εάν αρνηθεί ο Πάροχος, η υπηρεσία παραδίδεται µε υπαιτιότητα 

Παρόχου και διατηρείται η αρχική ηµεροµηνία παράδοσης των 

υπηρεσιών. 

• Εάν αποδεχθεί ο Πάροχος, προβαίνουν σε συνδυαστικό ραντεβού 

προκειµένου να επιλυθεί το πρόβληµα και να εκδοθεί εκ νέου ΠΠΠ 

υπηρεσιών. Ανάλογα µε την τελική υπαιτιότητα (OTERural/Παρόχου), 

ορίζεται η τελική ηµεροµηνία παράδοσης (νέα ηµεροµηνία/αρχική 

ηµεροµηνία) και χρεώνεται το τέλος Άσκοπης Μετάβασης κατά την 

Παράδοση Υπηρεσιών. Το σχετικό τέλος άσκοπης µετάβασης 

συνεργείου ισχύει κατ’ αναλογία και για τον Πάροχο εφόσον δεν 

προσέλθει ο τεχνικός του ΟΤΕ Rural στο συνδυαστικό ραντεβού, ή 

κατά την πραγµατοποίηση του συνδυαστικού ραντεβού επιλυθεί το 

πρόβληµα µε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural. 
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7. Σε περίπτωση, που κατά το συνδυαστικό ραντεβού δεν υπάρξει συµφωνία 

µεταξύ OTE Rural και Παρόχου, τότε ακολουθείται η διαδικασία επίλυσης 

διαφωνιών, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.4 της παρούσας. 

 

4.2.9 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

4.2.9.1 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΟΧΟΥ 

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών για την υλοποίηση και 

παράδοση των υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX µε ευθύνη του Παρόχου, το αντίστοιχο 

χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί λογίζεται ως ανενεργός χρόνος υπαιτιότητας 

Παρόχου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.13. 

Εφόσον κατά το προγραµµατισµένo ραντεβού του ΟΤΕ Rural µε τον Πάροχο στο 

χώρο του RIX για παράδοση της υπηρεσίας διαπιστωθεί ότι αυτή δεν είναι εφικτή µε 

υπαιτιότητα Παρόχου, ο Πάροχος επιβαρύνεται µε το Τέλος Άσκοπης Μετάβασης 

κατά την παράδοση της υπηρεσίας. Το σχετικό τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου 

ισχύει κατ’ αναλογία και για τον Πάροχο εφόσον δεν προσέλθει ο τεχνικός του ΟΤΕ 

Rural µετά από προγραµµατισµένο ραντεβού. 

 

4.2.9.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΟΧΟΥ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης της υλοποίησης και παράδοσης των υπηρεσιών 

Φιλοξενίας σε RIX µε υπαιτιότητα Παρόχου, ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει την επόµενη 

εργάσιµη ηµέρααπό την αρχικά οριζόµενη ηµεροµηνία παράδοσης ενηµέρωση στον 

Πάροχο, αναφέροντας τους λόγους µη δυνατότητας υλοποίησης υπαιτιότητας 

Παρόχου, καθώς τους αντίστοιχους Κωδικούς Αίτησης και Υπηρεσιών και ο 

Πάροχος χρεώνεται µε το τέλος άσκοπης µετάβασης για παράδοση της υπηρεσίας. Ο 

Πάροχος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άρση των 

προβληµάτων υπαιτιότητάς του, και αποστέλλει σχετική ενηµέρωση στον ΟΤΕ Rural, 

ή ακυρώνει τη σχετική αίτηση, µε χρέωση των αντίστοιχων τελών. 

Μετά την άκαρπη παρέλευση σαράντα (40) εργάσιµων ηµερών από την αποστολή 

της ως άνω ενηµέρωσης του ΟΤΕ Rural και εφόσον δεν έχουν αρθεί οι λόγοι 

καθυστέρησης µε µέριµνα του Παρόχου η αίτηση του Παρόχου ακυρώνεται οριστικά 

από τον ΟΤΕ Rural και ο Πάροχος χρεώνεται µε το τέλος ακύρωσης αίτησης. 
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Εφόσον ο Πάροχος έχει προβεί σε άρση των προβληµάτων υπαιτιότητάς του εντός 

της ως άνω προθεσµίας των σαράντα (40) εργάσιµων ηµερών, ο Πάροχος ενηµερώνει 

σχετικά τον ΟΤΕ Rural. Το χρονικό διάστηµα από την αρχικά οριζόµενη ηµεροµηνία 

παράδοσης έως την ηµεροµηνία που ο Πάροχος ενηµέρωσε τον ΟΤΕ Rural ότι έχει 

πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να είναι εφικτή η παράδοση 

θεωρείται ανενεργός χρόνος. Σε αυτήν την περίπτωση και εφόσον είναι εφικτό, οι 

τεχνικοί του ΟΤΕ Rural ελέγχουν την ορθή εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται 

για την υλοποίηση των υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX. 

Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 

εργασίες από τον Πάροχο, η αντίστοιχη αίτηση ακυρώνεται οριστικά από τον ΟΤΕ 

Rural και ο Πάροχος χρεώνεται µε το τέλος ακύρωσης. 

Σε περίπτωση που οι τεχνικοί του ΟΤΕ Rural διαπιστώσουν ότι ο Πάροχος έχει 

πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες ενέργειες ή δεν είναι εφικτό να ελεγχθεί η ορθή 

εκτέλεση των εργασιών από πλευράς Παρόχου, ο ΟΤΕ Rural ορίζει νέο ραντεβού µε 

τον Πάροχο για την παράδοση της υπηρεσίας και επαναλαµβάνεται η διαδικασία της 

παραγράφου 4.2.8 . 

Η καθυστέρηση λόγω υπαιτιότητας Παρόχου σύµφωνα µε τα παραπάνωµπορεί να 

δηλωθεί µέχρι δύο (2) φορές ανά αίτηση. Σε περίπτωση τρίτης καθυστέρησης λόγω 

υπαιτιότητας Παρόχου, η αντίστοιχη αίτηση ακυρώνεται οριστικά από τον ΟΤΕ 

Rural. 

 

4.2.9.3 .ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 

ΤΡΙΤΩΝ 

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης των εργασιών για την υλοποίηση και παράδοση των 

υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX µε ευθύνη Τρίτων, το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα 

που µεσολαβεί λογίζεται ως ανενεργός χρόνος υπαιτιότητας Τρίτων (σύµφωνα µε 

όσα περιγράφονται στην παράγραφο 4.13.2). 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει άµεσα ενηµέρωση στον Πάροχο, 

αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης ή αδυναµίας υλοποίησης λόγω υπαιτιότητάς 

Τρίτων, τους αντίστοιχους Κωδικούς Αίτησης και Υπηρεσιών. 

 

4.2.10 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η κατάργηση υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX περιλαµβάνει όλες τις τεχνικές ενέργειες 

αποσύνδεσηςστο ∆ίκτυο του OTE Rural και αποδεσµεύσης του χώρου στο Rack, 
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µετά από σχετική αίτηση του Παρόχου. Ο Πάροχος χρεώνεται µε το αντίστοιχο τέλος 

κατάργησης. 

Η κατάργηση των υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX ολοκληρώνεται από τους Τεχνικούς 

του ΟΤΕ Ruralσε ηµεροµηνία που θα έχει κοινοποιηθεί στον Πάροχο µέσω του ΠΣ.  

Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί, από την υποβολή της αίτησης, και µέχρι 

την υλοποίηση της κατάργησης, οι υπηρεσίες Φιλοξενίας σε RIX παραµένουν 

πλήρως λειτουργικές και χρεώνονται από τον ΟΤΕ Rural δεδοµένου ότι απαιτείται 

ηαποξήλωση  και αποµάκρυνση του αντίστοιχου εξοπλισµού του Παρόχου στο χώρο 

του RIX από τον Πάροχο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2 της 0 της παρούσας 

Προσφοράς. Ο Πάροχος οφείλει να ενηµερώνει τον ΟΤΕ Rural όταν έχει 

ολοκληρώσει τις παραπάνω ενέργειες. Ειδικά για την κατάργηση της υπηρεσίας 

διάθεσης χώρου σε ικρίωµα για ένα συγκεκριµένο RIX, θα πρέπει να έχει προηγηθεί 

η κατάργηση όλων των υπηρεσιών φιλοξενίας «Σύνδεσης RIX - Ethernet», 

«Σύνδεσης RIX - Bitstream» ή «ΕΞΚΟΙ - RIX» που δύναται να διαθέτει ο Πάροχος. 

 

4.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΛΑΒΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

4.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Πάροχος αναγγέλλει στον ΟΤΕ Rural ηλεκτροµηχανολογικές (Η/Μ) ή 

ηλεκτροπαροχικές (Η/Π) βλάβες για την υπηρεσία «∆ιάθεση Χώρου σε ικρίωµα», 

καθώς και βλάβες για την υπηρεσία «ΕΞΚΟΙ RIX»καθ’ όλο το 24ωρο και για όλες 

τις ηµέρες του έτους (24x7x365), µε τους ακόλουθους τρόπους: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω του ΠΣ, υπό την αίρεση των ορίων διαθεσιµότητας 

του ίδιου του πληροφοριακού συστήµατος, όπως ορίζονται στην 

παράγραφο 1.6 της ΕΝΟΤΗΤΑ 1 της παρούσας Προσφοράς.  

• Μέσω έντυπης φόρµας αναγγελίας βλάβηςπου αποστέλλεται στον ΟΤΕ 

Rural µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή e-mail,  

Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες φιλοξενίας σε RIX, η δήλωση βλαβών, θα γίνεται µέσω 

των αντίστοιχων υπηρεσιών (Βitstream, Ethernet). 

 Η αναγγελία βλαβών γίνεται από στελέχη του Παρόχου, τα στοιχεία των οποίων 

γνωστοποιούνται στον ΟΤΕ Rural.  

Ο ΟΤΕ Rural για κάθε αποδεκτή αναγγελία που λαµβάνει, εκδίδει µοναδικό Κωδικό 

Βλάβης, ο οποίος τη χαρακτηρίζει και χρησιµοποιείται για την ταυτοποίησή της και 
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την παρακολούθηση της πορείας αποκατάστασής της από τον ΟΤΕ Rural και τον 

Πάροχο. 

 

4.3.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Κάθε αναγγελία βλάβης που υποβάλλεται στον ΟΤΕ Rural αφορά αποκλειστικά την 

υπηρεσία «∆ιάθεση χώρου σε ικρίωµα», και πιο συγκεκριµένα βλάβες για ΗΜ, ΗΠ, 

και περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Στοιχεία του Παρόχου . 

• Στοιχεία υπεύθυνου αναγγελίας από πλευράς Παρόχου , για την παροχή 

διευκρινήσεων και τον έλεγχο αποκατάστασης της υπηρεσίας 

(ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθµό FAX, διεύθυνση e-

mail). 

• Τον Κωδικό Υπηρεσίας, για την ταυτοποίηση της υπηρεσίας Φιλοξενίας 

σε RIX. 

• ∆ήλωση από τον Πάροχο, ότι έχει προβεί σε όλους τους απαιτούµενους 

ελέγχους 

• Σύµπτωµα βλάβης.  

 

4.3.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΒΛΑΒΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1. Ο Πάροχος καταθέτει αίτηµα αναγγελίας βλάβης για την παρεχόµενη 

υπηρεσία φιλοξενίας σε RIX.  

2. Ο ΟΤΕ Rural ελέγχει κάθε αναγγελία βλάβης ως προς την ορθότητα και 

πληρότητα των στοιχείων της και και ανάλογα µε το αποτέλεσµα του ελέγχου 

γίνονται τα εξής: 

• Εφόσον η αναγγελία βλάβης δεν είναι ορθά συµπληρωµένη, ο ΟΤΕ 

Rural την απορρίπτει και αποστέλλει ενηµέρωση τον Πάροχο, 

κοινοποιώντας του τους λόγους απόρριψης 

• Εφόσον είναι ορθά συµπληρωµένη, ο ΟΤΕ Rural θα ενηµερώνει τον 

Πάροχο µέσω του Π.Σ. ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή e-mail, σε περίπτωση 

µη διαθεσιµότητας του Π.Σ., στο χρόνο που προβλέπεται στην 

παράγραφο 4.13, αναφορικά µε το εντοπισµό του προβλήµατος καθώς 

και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί προκειµένου να άρει τη 

δυσλειτουργία. Στη συνέχεια προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες 
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ενέργειες για την αποκατάσταση της, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία και 

ώρα αναγγελίας, όπως αποτυπώνεται στο ΠΣ. Η άρση της βλάβης 

πραγµατοποιείται την ηµεροµηνία που έχει γνωστοποιήσει ο ΟΤΕ Rural 

µέσω του Π.Σ. στον Πάροχο σύµφωνα µε τουςχρόνους που προβλέπεται 

στην παράγραφο 4.13.  

3. Μόλις ολοκληρωθεί η άρση, ο Πάροχος ενηµερώνεται µέσω τουΠ.Σ. για τα 

ακόλουθα:  

• Ηµεροµηνία και ώρα αποκατάστασης. 

• Αιτία βλάβης. 

• Υπαιτιότητα (ΟΤΕ Rural ή Παρόχου) 

• Τυχόν ανενεργοί χρόνοικαι σχετική αιτιολόγηση 

• Ο Πάροχος δύναται να κάνει έλεγχο της άρσης, εντός µίας (1) 

ηµερολογιακής ηµέρας από τη σχετική ενηµέρωση του ΟΤΕ Rural. Σε 

περίπτωση που αποδεχθεί την άρση της βλάβης ή δεν πραγµατοποιήσει 

κάποια ενέργεια εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η ηµεροµηνία που 

ενηµερώθηκε ο Πάροχος για την άρσης θεωρείται ως ηµεροµηνία 

άρσης. Παρέλευση της προθεσµίας της µίας (1) ηµερολογιακής µέρας 

συνεπάγεται την αυτόµατη αποδοχή από πλευράς Παρόχου της άρσης 

βλάβης. Ο χρόνος µέχρι την αποδοχή της βλάβης από τον Πάροχο 

λογίζεται ως ανενεργός. 

• Σε περίπτωση που ο Πάροχος κάνει µη αποδοχή της άρσης βλάβης εντός 

την ανωτέρω προθεσµίας, ο ΟΤΕ Rural προβαίνει σε επανέλεγχο και εάν 

η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα του, προβαίνει σε άρση. Η βλάβη σε 

αυτή την περίπτωση κλείνει µε υπαιτιότητα OTE Rural και η 

ηµεροµηνία άρσης, µετατίθεται ανάλογα. Σε αντίθετη περίπτωση, που η 

βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα Παρόχου και ο Πάροχος χρεώνεται µε 

το αντίστοιχο τέλος για όλους τους ελέγχους που πραγµατοποίησε ο 

ΟΤΕ Rural. 

• Ο Πάροχος δύναται να µην αποδεχθεί εκ νέου την άρση βλάβης εντός 

µίας (1) ηµερολογιακής ηµέρας και σε αυτήν την περίπτωση 

πραγµατοποιείται συνδυαστικό ραντεβού από κοινού µε τον ΟΤΕ Rural 

µε τον Πάροχο για έλεγχο του προβλήµατος. 
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• Σε περίπτωση που ο Πάροχος επιθυµεί να πραγµατοποιηθεί 

Συνδυαστικό Ραντεβού (Σ/Ρ), η ηµεροµηνία άρσης της βλάβης και η 

υπαιτιότητα καθορίζονται από την έκβαση του συνδυαστικού ραντεβού 

ή του επανελέγχου αντίστοιχα. Συγκεκριµένα: 

o Εάν η αρχική βλάβη είχε χαρακτηριστεί υπαιτιότητας Παρόχου αλλά 

κατά το Σ/Ρ προέκυψε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural, τότε η βλάβη κλείνει 

µε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural και ως ηµεροµηνία άρσης θεωρείται η 

ηµεροµηνία του Σ/Ρ. Το αντίστοιχο τέλος ισχύει κατ’ αναλογία και για 

τον Πάροχο εφόσον δεν προσέλθει ο τεχνικός του ΟΤΕ Rural στο Σ/Ρ 

ή  κατά την πραγµατοποίηση του Σ/Ρ προκύψει υπαιτιότητα ΟΤΕ 

Rural.  

o Εάν τόσο η αρχική όσο και το Σ/Ρ χαρακτηριστούν υπαιτιότητας 

Παρόχου, ως ηµεροµηνία άρσης της βλάβης θεωρείται η αρχική και ο 

Πάροχος χρεώνεται µε το αντίστοιχο τέλος. 

o Εάν η αρχική βλάβη είχε χαρακτηριστεί υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural και 

κατά το Σ/Ρ δεν πραγµατοποιήθηκαν περαιτέρω ενέργειες 

αποκατάστασης από πλευράς OTERural, τότε η βλάβη κλείνει µε τα 

αρχικά στοιχεία ηµεροµηνίας και υπαιτιότητας και ο Πάροχος 

χρεώνεται µε το αντίστοιχο τέλος άσκοπης µετάβασης. 

o Εάν η αρχική βλάβη είχε χαρακτηριστεί υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural αλλά 

κατά το Σ/Ρ πραγµατοποιήθηκαν περαιτέρω ενέργειες αποκατάστασης 

από πλευράς OTE Rural, τότε η βλάβη κλείνει µε υπαιτιότητα OTE 

Rural και ως ηµεροµηνία άρσης θεωρείται η ηµεροµηνία του Σ/Ρ.Το 

αντίστοιχο τέλος ισχύει κατ’ αναλογία και για τον Πάροχο εφόσον δεν 

προσέλθει ο τεχνικός του ΟΤΕ Rural στο Σ/Ρ ή  κατά την 

πραγµατοποίηση του Σ/Ρ προκύψει υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural. 

 

4.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΩΝ 

Σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά µε την αποκατάσταση βλαβών ακολουθείται η 

διαδικασία της παραγράφου 2.6 της ΕΝΟΤΗΤΑ 2. 

 

4.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΟΥ RIX 



 Σελίδα 107 από  194 ΑΠ.765/016 

   

Τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των παθητικών υποδοµών που 

αφορά η συγκεκριµένη υπηρεσία, συνοψιζονται στον παρακάτω πίνακα, και 

περιγράφονται αναλυτικά στις παρακάτω ενότητες: 

Προδιαγραφές Χώρων Συνεγκατάστασης σε RIX 

1) Ύπαρξη επαρκούς χώρου για εγκατάσταση τριών ικριωµάτων ενεργού 

εξοπλισµού µε δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στον εξοπλισµό 

2) Αυτόνοµη-ανεξάρτητη δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο. 

3) ∆ιαµόρφωση χώρου µε πρόβλεψη για πυράντοχους ψευδότοιχους, πυράντοχη 

ψευδοροφή και πυράντοχη πόρτα εισόδου στους χώρους φιλοξενίας του εξοπλισµού 

4) ∆ιαµόρφωση ψευδοµατώµατοςµε πρόβλεψη προστασίας από υγρασία ή πυρκαγιά. 

Η αντοχή σε σηµειακή φόρτιση είναι τουλάχιστον 2ΚΝ και σε κατανεµηµένη φόρτιση 

τουλάχιστον 10-20ΚΝ/µ2
 

5) Ύπαρξη συστήµατος κλιµατισµού ενεργειακής κλάσης Α µε ικανότητα παροχής 

σταθερής θερµοκρασίας και δυνατότητα επανεκκίνησης µετά από διακοπή ρεύµατος 

στις αρχικά καθορισµένες ρυθµίσεις. 

6) Σύστηµα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας που καλύπτει το χώρο άνω και κάτω 

του ψευδοπατώµατος 

7) ∆ιατάξεις ηλεκτροδότησης και διατάξεις γείωσης που συµµορφώνονται µε το 

πρότυπο ELOT HD384 

8) Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου πρόσβασης εισόδου/ εξόδου και συναγερµού. 

Πρόβλεψη ύπαρξης λογισµικού και δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης από 

υπολογιστή για παρακολούθηση της κατάστασης και προγραµµατισµό µε 

ενοποιηµένο τρόπο των πολιτικών πρόσβασης και των alarms στους διάφορους 

χώρους.  

9) Ύπαρξη διατάξεων αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) στο χώρο που 

διασφαλίζουν την πλήρη λειτουργικότητα του κόµβου για 30 λεπτά χωρίς την παροχή 

ρεύµατος. Οι διατάξεις παρέχουν δυνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης/ 

παρακολούθησης 

10) Ύπαρξη διάταξης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (πετρελαιογεννήτριας) 

αυτόµατου τύπου ετοιµότητας (standby) που λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής της 

κύριας ισχύος µε δυνατότητα τηλεειδοποίησης. 
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4.6 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - (ΕΗΖ) 

4.6.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ DC – ΠΙΝΑΚΑΣ DC 

Το RIX ηλεκτροδοτείται µε αδιάλειπτη παροχή συνεχούς ρεύµατος DC µε τάση -

54V (ονοµαστικό -48V). Για το σκοπό αυτό κατασκευάζεται πίνακας διανοµής DC, 

ο οποίος θα τροφοδοτείται από ανεξάρτητο για το RIX ανορθωτικό συγκρότηµα 

µέσω κατάλληλου πίνακα διανοµής AC, και αντίστοιχων συστοιχιών µπαταριών µε 

ανεξάρτητη αναχώρηση σε κατάλληλο χώρο περιλαµβανοµένου και του χώρου 

RIX. Στον πίνακα διανοµής AC υπάρχει µετρητής κατανάλωσης ενέργειας (KWh). 

Ο χώρος του RIX υποστηρίζεται από Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (ΕΗΖ). 

Οι αναχωρήσεις θα είναι διακριτές ανά Πάροχο. Συγκεκριµένα ο κάθε Πάροχος θα 

λαµβάνει µια παροχή από τον πίνακα διανοµής DC, µε την ασφάλεια που έχει 

αιτηθεί, την οποία θα οδηγεί απ’ ευθείας στον εξοπλισµό. Κατά την αρχική παροχή, 

ο Πάροχος, θα δικαιούται δύο (2) ανεξάρτητες θέσεις ασφαλειών στον πίνακα DC 

διανοµής. 

O πίνακας διανοµής DC που θα τοποθετηθεί στην αίθουσα του RIX θα είναι 

µεταλλικός επίτοιχος (τύπου ερµαρίου), ικανών διαστάσεων και θα περιλαµβάνει: 

• Μπάρα Χαλκού διαστάσεων 50Χ10 mmη οποία θα τροφοδοτείται απότο 

(-) του Α.Σ.  

• 26/16 ασφαλειο-αποζεύκτες της σειράς 22Χ58 µε φυσίγκι βραδείας 

τήξης, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από τηνµπάρα του πλην (-) και θα 

παρέχουν τιςαναχωρήσεις του πλην(-) . 

• Μπάρα Χαλκού διαστάσεων 50Χ10 mm η οποία θα συνδέεται µε το συν 

(+) του Α.Σ. και θα φέρειαντίστοιχεςοπές µε κοχλίες 6 mm για τη λήψη 

του συν (+). 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων που 

αφορούν τις ονοµαστικές τιµές των ασφαλειών, σε περίπτωση που ο Πάροχος 

επιθυµεί να πραγµατοποιήσει επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος, µείωση ηλεκτρικής 

ισχύος ή αφαίρεση ασφαλειών, ακολουθούνται οι κάτωθι διαδικασίες: 

 

4.6.2 ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
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Για την επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος σε χώρο RIX, ο Πάροχος θα πρέπει να υποβάλει 

σχετικό αίτηµα επαύξησης στο Π.Σ. Οι περιπτώσεις επαύξησης ηλεκτρικής ισχύος 

είναι οι ακόλουθες: 

• Αντικατάσταση των υφιστάµενων ασφαλειών DC του Παρόχου µε 

ασφάλειες µεγαλύτερης ισχύος. 

• Παροχή επιπλέον ασφαλειών DC στον Πάροχο. Ο µέγιστος αριθµός 

επιπλέον ασφαλειών που µπορεί να αιτηθεί είναι µία (1).  

Η διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να λάβει ένας Πάροχος επαύξηση 

ηλεκτρικής ισχύος σύµφωνα µε τα ανωτέρω, έχει ως εξής: 

Ο Πάροχος υποβάλει στο Π.Σ. για το RIX που επιθυµεί, αίτηση επαύξησης 

ασφαλειών. Επιπλέον ο Πάροχος δηλώνει εάν πρόκειται να γίνει αύξηση του πλήθους 

των ασφαλειών ή αντικατάσταση των υφιστάµενων ασφαλειών µε άλλες µεγαλύτερης 

ισχύος, το πλήθος των ασφαλειών και, την ονοµαστική τιµή τους. Η αίτηση 

εξελίσσεται ως «Επαύξηση Ασφαλειών» ή «Αντικατάσταση Ασφαλειών» αντίστοιχα.  

 

4.6.3 ΜΕΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Για την µείωση ηλεκτρικής ισχύος σε χώρο RIX, ο Πάροχος υποβάλει σχετικό αίτηµα 

ασφαλειών στο Π.Σ. Πιο συγκεκριµένα, ο Πάροχος υποβάλει στο Π.Σ. αίτηση για 

αντικατάσταση ασφαλειών, επιλέγοντας τις ασφάλειες που επιθυµεί να 

αντικαταστήσει και την ονοµαστική τιµή των µικρότερων ασφαλειών που επιθυµεί να 

τοποθετήσει. 

 

4.6.4 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

Για την αφαίρεση ασφαλειών σε χώρο RIX, ο Πάροχος υποβάλει σχετικό σχετικό 

αίτηµα στο Π.Σ επιλέγοντας τις ασφάλειες που επιθυµεί να αφαιρέσει. Σε περίπτωση 

που ο Πάροχος καταργήσει την υπηρεσία Φιλοξενίας σε RIX, οι ασφάλειες 

αφαιρούνται χωρίς να είναι απαραίτητη η παράλληλη υποβολή αιτήµατος για µείωση 

ασφαλειών από τον Πάροχο. 

 

4.6.5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο ΟΤΕ Rural προµηθεύεται µε τη µορφή υπηρεσίας από τον ΟΤΕ την παροχή 

ηλεκτρικής ισχύος και σύνδεση σε εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (EHZ) του 

εξοπλισµού στους Περιφερειακούς Κόµβους ∆ιασύνδεσης Νησίδας (RIX), σύµφωνα 
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µε τα επιµέρους ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των χώρων RIX όσον αφορά την 

απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύ 

Ο ΟΤΕ Rural για την τροφοδοσία του ανορθωτικού συστήµατος, του φωτισµού, των 

ρευµατοδοτών, του κλιµατισµού και του πίνακα πυρανίχνευσης στα RIX, θα παρέχει 

εναλλασσόµενη τάση από το κύριο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και σε 

περίπτωση διακοπής του, από ίδιο εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ΕΗΖ). Για το 

σκοπό αυτό προβλέπεται η εγκατάσταση, σε κάθε χώρο RIX, επίτοιχου ηλεκτρικού 

πίνακα AC που θα πραγµατοποιηθεί µε µέριµνα και δαπάνες του ΟΤΕ Rural και 

σύµφωνα µε τις οδηγίες – προδιαγραφές του ΟΤΕRural. Η συγκρότηση έκαστου 

ηλεκτρικού πίνακα θα είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις των αναχωρήσεων και 

φορτίων που ζητούνται αντίστοιχα από τον ΟΤΕ Rural, ενώ θα περιλαµβάνει και 

µετρητή της συνολικής AC κατανάλωσης ενέργειας (KWh). Το σηµείο οριοθέτησης 

της υπηρεσίας τροφοδοσίας ρεύµατος του εξοπλισµού του Rural σε κάθε RIX θα 

είναι το σηµείο σύνδεσης του καλωδίου εναλλασσοµένου ρεύµατος στον πίνακα AC 

που θα έχει εγκαταστήσει η o OTE Rural. 

 

4.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ως προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης αναφέρονται οι εργασίες που εκτελεί ο 

ΟΤΕ Rural στο ∆ίκτυο του, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX.  

Για την εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης απαιτείται έγκαιρη 

ενηµέρωση του Παρόχου από τον ΟΤΕ Rural, τουλάχιστον επτά (7) ηµερολογιακές 

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία εκτέλεσης. Η προθεσµία αυτή µπορεί κατ’ εξαίρεση 

να συντµηθεί µόνο σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας 

ανάγκης. Ο Πάροχος οφείλει να επιβεβαιώσει άµεσα ότι ενηµερώθηκε (και το 

αργότερο εντός τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής 

της ενηµέρωσης εκτός εάν πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση έκτακτης και 

επείγουσας ανάγκης, οπότε η αποστολή επιβεβαίωσης γίνεται αµελλητί).  

Η παραπάνω ενηµέρωση πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Περιγραφή των προγραµµατισµένων εργασιών που πρόκειται να 

εκτελεσθούν.  

• Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης των προγραµµατισµένων εργασιών. 
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• Προβλεπόµενη διάρκεια ολοκλήρωσης των προγραµµατισµένων 

εργασιών. 

• Πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του ∆ικτύου και των υπηρεσιών.  

• Πιθανές εργασίες που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τον Πάροχο 

.  

• Πιθανά προτεινόµενα µέτρα προστασίας και δοκιµές που θα πρέπει να 

πραγµατοποιήσει ο Πάροχος. 

 

4.8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Ο Πάροχος προµηθεύεται και εγκαθιστά ο ίδιος ή µε ευθύνη του τον εξοπλισµό του. 

Επίσης ο ίδιος ή µε ευθύνη του πραγµατοποιεί τις τυχόν επεκτάσεις του (π.χ. 

προσθήκη καρτών κλπ).  

Ο ΟΤΕ Rural θα παραδίδει το ηλεκτρικό ρεύµα τροφοδοσίας σε διακριτή θέση 

πίνακα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ενώ το καλώδιο τροφοδοσίας από τον πίνακα ως τον 

εξοπλισµό του Παρόχου θα τοποθετείται από τον ΟΤΕ Rural. Η σύνδεση θα γίνεται 

από τον ΟΤΕ Rural. 

Ο Πάρχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:  

• Yποβάλλει πιστοποιητικό συµµόρφωσης της ηλεκτροµαγνητικής 

συµβατότητας, ηλεκτρικής ασφάλειας (safety), κλπ., των µηχανηµάτων 

που εγκαθιστά, µε τις απαιτήσεις του ΟΤΕ Rural.  

• Εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί τα µηχανήµατά του σύµφωνα µε τα 

Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

• Να µην προκαλεί µε τον εξοπλισµό του (εγκατεστηµένο ή φορητό) 

παρεµβολές στον εξοπλισµό του ΟΤΕ Rural ή άλλων Παρόχων. 

• Υποβάλλει υπογεγραµµένο αναλυτικό πίνακα του εγκατεστηµένου 

υλικού ιδιοκτησίας του στο συγκεκριµένο RIX 

• Να επαναφέρει, µετά την εγκατάσταση του εξοπλισµού του, το χώρο 

στην αρχική του κατάσταση. 

• Να µην αναρτά καµία πινακίδα χωρίς την έγγραφη άδεια του ΟΤΕ Rural 

στην ευρύτερη ζώνη του RIX.  

• ∆ιαχειρίζεται τον εξοπλισµό του, µέσω δικών του συστηµάτων 

τηλεδιαχείρισης. 
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• Παρακολουθεί την ποιότητα και εντοπίζει οποιαδήποτε βλάβη του 

εξοπλισµού του, µέσω δικών του συστηµάτων τηλεδιαχείρισης.  

• Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του εξοπλισµού του. 

∆εν επιφέρει αλλαγές ούτε RIX, ούτε στην ευρύτερηπεριοχή του RIX, 

χωρίς πρότερη συµφωνία του ΟΤΕ Rural. 

 

4.9 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξοπλισµού ενέργειας τύπου µπαταριών λόγω της 

επιβάρυνσης των περιβαλλοντικών συνθηκών της αίθουσας του RIX. 

Για τη φιλοξενία εξοπλισµού του Παρόχου στα RIX του ΟΤΕ Rural, πρέπει να 

τηρούνται οι ακόλουθες αρχές ή / και περιορισµοί: 

1. Ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνει τον Πάροχο για: α. τα χαρακτηριστικά των σηµείων 

διεπαφής του δικτύου του. β. κρίσιµες παραµέτρους που προκαλούν 

δυσλειτουργία στο δίκτυο του ΟΤΕ Rural ή/και των άλλων Παρόχων, βάσει 

των οποίων ο ΟΤΕ Rural δύναται να διακόψει τη παροχή της υπηρεσίας. 

2. Ο Πάροχος ενηµερώνει τον ΟΤΕ Rural για: 

• τη συνολική ισχύ του εξοπλισµού και την ένταση ενός πλήρως 

εξοπλισµένου πλαισίου. 

• την καταναλισκόµενη ισχύ κατά την έναρξη λειτουργίας του τηλεπ. 

εξοπλισµού του. 

•  την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα του τηλεπ. εξοπλισµού του.  

• την ηλεκτρική ασφάλεια (safety) του τηλεπ. εξοπλισµού του και 

αντίστοιχα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι: 

o το βάρος ανά τετραγωνικό µέτρο του εξοπλισµού που πρόκειται να 

εγκατασταθεί βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων ασφάλειας του 

κτιρίου, τα οποία οφείλει να δηµοσιοποιεί ο ΟΤΕ Rural 

o οι ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές που προέρχονται από ηλεκτρικές 

συσκευές του Παρόχου να µην επηρεάζουν τη λειτουργία του 

εξοπλισµού του ΟΤΕ Rural ή των άλλωνΠαρόχων 

o η απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας του εξοπλισµού που 

πρόκειται να εγκατασταθεί από τον Πάροχο να µη ξεπερνά το όριο 

ισχύος που µπορεί να διατεθεί χωρίς διακοπή λειτουργίας του 

εξοπλισµού του ΟΤΕ Rural ή άλλου Παρόχου, όπως αυτό ορίζεται στις 
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Τεχνικές Προδιαγραφές του RIX που έχει εκπονηθεί για το 

συγκεκριµένο χώρο. 

o ο τηλεπικοινωνιακός Τερµατικός Εξοπλισµός που χρησιµοποιείται από 

τον Πάροχο και ο οποίος εµπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 

1999/5/ΕΚ πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής. Ο ΟΤΕ 

Rural δύναται να ζητήσει από τον Πάροχο την επίδειξη της δήλωσης 

συµµόρφωσης του εν λόγω εξοπλισµού προς την ως άνω Οδηγία. Ο 

χρησιµοποιούµενος Τερµατικός Εξοπλισµός, ο οποίος δεν εµπίπτει 

στις διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ πρέπει να πληροί τα θεσπισµένα 

Πρότυπα και προδιαγραφές σε Κοινοτικό επίπεδο ή ελλείψει αυτών, 

διαδοχικά κατά την ακόλουθη σειρά, τα πρότυπα ή/και τις 

προδιαγραφές που θεσπίζονται από Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς 

Τυποποίησης [όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον 

τοµέα τηλεπικοινωνιών (ETSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

(CEN), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

(CENELEC)], τα διεθνή Πρότυπα ή τις συστάσεις της ∆ιεθνούς 

Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ή τα εθνικά Πρότυπα ή/και προδιαγραφές, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 40 του Ν. 4070/2012. 

 

4.10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ RIX 

Τα µέσα µε τα οποία διασφαλίζεται η αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης 

στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ Rural είναι κατά περίπτωση και όχι περιοριστικά τα 

παρακάτω: 

• ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου πρόσβασης (AccessControl), 

• κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης κοινόχρηστων χώρων (CCTV), 

• ηλεκτρονικό σύστηµα συναγερµού (intruder detection system). 

• Τον έλεγχο πρόσβασης στα κτίρια που στεγάζουν τα RIX διενεργούν το 

Προσωπικό Φύλαξης και οι Υπεύθυνοι Ασφάλειας Κτιρίων (εφεξής 

Προσωπικό Ασφάλειας), µεεξαίρεση τα µη επανδρωµένα κτίρια όπου 

δεν στεγάζεται προσωπικό του ΟΤΕ Rural. Απαγορεύεται σε όλους η 

πρόσβαση και η χρήση των εξόδων διαφυγής των κτιρίων που 

στεγάζουν τα RIX, εκτός εάν λόγω ειδικών συνθηκών επιβάλλεται η 

χρήση τους ή έχει δοθεί σχετική εντολή.. 
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4.10.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ RIX 

Η είσοδος εργαζοµένων ή συνεργατών του Παρόχου σε χώρους RIX, γίνεται µόνο για 

την εγκατάσταση εξοπλισµού, την άρση βλάβης ή τη συντήρησή του καιεπιτρέπεται 

αποκλειστικά και µόνο, στο χώρο του RIX και σε κανένα άλλο χώρο του κτιρίου. 

Οι χώροι RIXείναιεγκατεστηµένοι: 

• Εντός των κτιρίων που στεγάζουν τα RIX µε κοινή είσοδο, 

• Εντός των κτιρίων που στεγάζουν τα RIX µε ανεξάρτητη είσοδο, 

• Εντός των κτιρίων που στεγάζουν τα RIX µέσω προαύλιου χώρου και 

ξεχωριστή είσοδο. 

Οι εργαζόµενοι των Παρόχων έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται και να 

πραγµατοποιούν τις απαιτούµενες εργασίες τους στους χώρους RIX µε την 

προσωπική τους κάρτα. Στην πρώτη περίπτωση όπου υπάρχει κοινή είσοδος, ο 

Πάροχος επιδεικνύει εγκεκριµένη άδεια εισόδουαπό τον ΟΤΕ Rural και την 

προσωπική κάρτα πρόσβασής του στο Προσωπικό Ασφάλειας και του επιτρέπεται η 

είσοδος, αφού σηµειωθούν στο «Βιβλίο Καταγραφής Προσώπων και Οχηµάτων» τα 

απαιτούµενα στοιχεία. 

Σε περίπτωση πρόσβασης σε χώρο RIX κάποιου συνεργάτη του Παρόχου, απαιτείται 

να έχει εγκεκριµένη άδεια εισόδου από τον ΟΤΕ Rural και να συνοδεύεται από τον 

Πάροχο.  

Οι Κάρτες Πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικές και δικαιούται να τις κατέχει µόνο 

το προσωπικό του Παρόχου και όχι οι συνεργάτες του. Αν χρησιµοποιείται κοινή 

είσοδος, απαιτείται και χρήση κλειδιού, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην 

παράγραφο «∆ιαχείριση Κλειδιών Κτιριακών Εγκαταστάσεων». 

 

4.10.2 ΕΚ∆ΟΣΗ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

Οι Άδειες Εισόδου παρέχουν την άδεια πρόσβασης σε ένα ή περισσότερα κτίρια. Η 

χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών εισόδου είναι ανάλογη των αντίστοιχων 

εργασιών και λήγουν το αργότερο στο τέλος του τρέχοντος ηµερολογιακού έτους. Για 

τη χορήγηση άδειας εισόδου σε χώρο του ΟΤΕ Rural για τη δυνατότητα 

διεκπεραίωσης εργασιών, απαιτείται η υποβολή του σχετικού έγγραφου αιτήµατος 

από τον αιτούντα. 

 



 Σελίδα 115 από  194 ΑΠ.765/016 

   

4.10.3 ΕΚ∆ΟΣΗ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Οι κάρτες πρόσβασης (access card), επιτρέπουν την ελεγχόµενη πρόσβαση του 

χρήστη σε µια ελεγχόµενη περιοχή εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων που 

στεγάζουν τα RIX. Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και επιτρέπει την πρόσβαση 

του χρήστη σε µια ελεγχόµενη περιοχή.  

Οι κάρτες πρόσβασης εκδίδονται από τον ΟΤΕ Rural κατόπιν υποβολής από τον 

Πάροχο σχετικού έγγραφου αιτήµατος. 

� Έκδοση - Χορήγηση κάρτας πρόσβασης και διαχείριση δικαιωµάτων 

 πρόσβασης 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο στέλεχος του Παρόχου είναι υπεύθυνο 

για την υποβολή αιτήµατος µέσω email που φέρει το λογότυπο της εταιρίας του 

Παρόχου, στον ΟΤΕ Rural, για την έκδοση κάρτας στο προσωπικό το οποίο θα 

εισέρχεται σε χώρους RIX. Επίσης, ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο 

στέλεχος του Παρόχου αφού παραλάβει τις κάρτες από την Εταιρία, είναι υπεύθυνο 

για την παράδοση των καρτών στον εκάστοτε δικαιούχο, για την υπογραφή του 

εντύπου «Έκδοση Κάρτας Πρόσβασης» µε την παραλαβή της κάρτας πρόσβασης από 

το προσωπικό του και για την επιστροφή των εντύπων στην Εταιρία. 

Στοπαραπάνω email, ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο στέλεχος του 

Παρόχου καταγράφει και τα απαιτούµενα δικαιώµατα πρόσβασης για το προσωπικό 

του (σε ποια RIX θα πρέπει να έχει δικαίωµα πρόσβασης), ώστε να εκχωρηθούν τον 

ΟΤΕ Ruralαπό την Εταιρία τα κατάλληλα δικαιώµατα σε κάθε εργαζόµενο του 

Παρόχου.  

Ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο στέλεχος του Παρόχου έχει την 

υποχρέωση να αποστέλλει στον ΟΤΕ Rural, ενηµερωµένη λίστα µε το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του το οποίο πρέπει να κατέχει ενεργές κάρτες 

πρόσβασης, για κάθε αλλαγή που έχει προκύψει σε οποιοδήποτε στοιχείο του 

(αριθµός δελτίου ΑΤ, τηλέφωνο κλπ) ή σε περίπτωση ανάγκης µεταβολών στα 

εκχωρηµένα δικαιώµατα πρόσβασης. 

� Απώλεια/ Φθορά Κάρτας Πρόσβασης 

Σε περίπτωση φθοράς ο κάτοχος της κάρτας οφείλει να παραδώσει την φθαρµένη 

κάρτα στoν ΟΤΕ Rural, συνοδευόµενη από το έντυπο «Έκδοση Κάρτας Πρόσβασης» 

κατάλληλα συµπληρωµένο για την εκ νέου έκδοση κάρτας. 

Σε περίπτωση κλοπής – απώλειας της κάρτας ο κάτοχός της πρέπει να ακολουθήσει 

τις παρακάτω ενέργειες: 
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1. Ο κάτοχος, µε το που αντιληφθεί την απώλεια της κάρτας του, επικοινωνεί µε 

τον ΟΤΕ Rural καθ’ όλο το 24ωρο, στα τηλέφωνα επικοινωνίας που θα του 

γνωστοποιηθούν από τον ΟΤΕ Rural, ώστε να δηλώσει το περιστατικό για να 

απενεργοποιηθεί η κάρτα του.OOTERuralθα γνωστοποιεί στους Παρόχους τα 

απαιτούµενα στοιχεία επικοινωνίας. . 

2. Ο αρµόδιος εργαζόµενος του ΟΤΕ Rural που απαντάει την κλήση, ακολουθεί 

τα εξής: 

• Ταυτοποιεί τον καλούντα  

• προβαίνει στην απενεργοποίηση της αντίστοιχης κάρτας πρόσβασης. 

• αποστέλλει ηλεκτρονικό µήνυµα επιβεβαίωσης στον Πάροχο. 

3. Ο κάτοχος της κάρτας ή ο αρµόδιος για τον κάτοχο, αφού ολοκληρωθεί η 

ενέργεια 2, αποστέλλει το έντυπο «Έκδοση Κάρτας Πρόσβασης», κατάλληλα 

συµπληρωµένο, στην εταιρία για την εκ νέου έκδοση κάρτας. 

� Κατάργηση Κάρτας Πρόσβασης 

Όταν προσωπικό του Παρόχου που κατέχει κάρτα πρόσβασης σε RIX, για 

οποιοδήποτε λόγο, παύει να απασχολείται – συνεργάζεται µε τον Παρόχο, ο νόµιµος 

εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο στέλεχος του Παρόχου υποχρεούται να αποστείλει 

στον ΟΤΕ Rural τη σχετική κάρτα πρόσβασης συνοδευόµενη από το κατάλληλα 

συµπληρωµένο έντυπο «Έκδοση Κάρτας Πρόσβασης, προκειµένου να ακολουθηθούν 

οι απαραίτητες ενέργειες για την κατάργησή της και την απαλοιφή των αντίστοιχων 

δικαιωµάτων πρόσβασης. 

 

4.10.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ 

RURAL 

Η παραλαβή και η διαχείριση των κλειδιών πρόσβασης σε εγκαταστάσεις του ΟΤΕ 

Rural γίνεται κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του ενδιαφεροµένου Παρόχου προς τον 

ΟΤΕ Rural. Κατά την παραλαβή ο αιτών Πάροχος υπογράφει στο σχετικό βιβλίο 

διακίνησης κλειδιών πρόσβασης.Γενικά, απαγορεύεται ρητά κάθε αντιγραφή και 

διανοµή κλειδιών η οποία δεν γίνεται για υπηρεσιακούς λόγους και η οποία θα 

θεωρείται παράνοµη και θα διερευνάται αντίστοιχα.  

 

4.10.5 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
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Αν για την είσοδο στο RIX ο πάροχος πρέπει να εισέλθει από την κεντρική είσοδο 

του κτιρίου, θα πρέπει να παραλάβει κοινόχρηστο κλειδί της κεντρικής εισόδου όπως 

περιγράφεται στην παρακάτω παράγραφο. 

Για όλα τα κοινόχρηστα κλειδιά που χρησιµοποιούνται για πρόσβαση σε κτίρια/ 

εγκαταστάσεις του ΟΤΕ Rural, τηρούνται οι εξής κανόνες: 

• Τα κλειδιά φυλάσσονται ασφαλώς σε κλειδοθήκες. 

• Πρόσβαση στις κλειδοθήκες έχει µόνο ο αρµόδιος ∆ιαχείρισης 

Κλειδιών.  

• Την ευθύνη διαχείρισης κλειδιών των εσωτερικών χώρων ανά κτίριο την 

έχει ο Υπεύθυνος Ασφάλειας κτιρίου. 

• Σε κάθε περίπτωση, ο εξουσιοδοτηµένος εργαζόµενος του Παρόχου 

οφείλει να παραδώσει αυθηµερόν το κλειδί στο σηµείο που το 

παρέλαβε. Ο αρµόδιος ∆ιαχείρισης Κλειδιών συµπληρώνει στο «Βιβλίο 

∆ιακίνησης Κοινόχρηστων Κλειδιών Πρόσβασης» την ηµεροµηνία και 

ώρα παράδοσης και υπογράφει ο παραλήπτης. 

 

Η παράδοση κοινόχρηστων κλειδιών κεντρικών εισόδων, σε όσους έχουν δικαίωµα 

παραλαβής γίνεται ως εξής: 

Ο αρµόδιος ∆ιαχείρισης Κλειδιών, ελέγχει την άδεια εισόδου που έχει ο 

ενδιαφερόµενος για το συγκεκριµένο κτίριο, την κάρτα πρόσβασης ή την ταυτότητά 

τους, καθώς και την ονοµαστική λίστα εξουσιοδοτηµένων Συνεργατών και 

Υπεύθυνων Ασφάλειας των παρόχων που διαθέτει προκειµένου για την ταυτοποίηση 

των προσώπων. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει κάποιο επίσηµο έγγραφο 

ταυτοποίησης και την σχετική άδεια εισόδου ή δεν βρίσκεται στην ονοµαστική λίστα 

ή δεν δικαιούται πρόσβαση σε συγκεκριµένη λίστα κτιρίων που διαθέτει ο αρµόδιος 

∆ιαχείρισης Κλειδιών,, δεν του παραδίδονται κλειδιά.  

 

4.11 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Κατ’ εξαίρεση των αναφερόµενων στην παράγραφο 1.4.5 περί Ανωτέρας Βίας της 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (Γενικοί Όροι) της παρούσας Προσφοράς, στην περίπτωση που ο 

χώρος RIX καταστραφεί εξ’ ολοκλήρου ή µερικώς, - και η καταστροφή δεν οφείλεται 

σε ελάττωµα της ύλης ή της αρχικής κατασκευής αυτού - παρά σε απρόβλεπτα ή/και 

ανεξέλεγκτα γεγονότα, πληρούντα την έννοια της Ανωτέρας Βίας, ώστε να καταστεί 
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ολοκληρωτικά ακατάλληλο για τη συµφωνηµένηχρήση του από τον Πάροχο, τότε ο 

ΟΤΕ Rural ή ο Πάροχος µπορεί να επιλέξει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από 

την επέλευση της ανωτέρω καταστροφής, να τερµατίσει τη µεταξύ τους σύµβαση.  

Εάν οποιοδήποτε από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη προβεί σε τέτοια επιλογή και τη 

γνωστοποιήσει στο άλλο µέρος εγγράφως, τότε αµφότερα τα µέρη απαλλάσσονται 

εφεξής πάσης υποχρεώσεως απορρέουσας από τη µεταξύ τους ισχύουσα σύµβαση 

εφόσον όλες οι οφειλές του ενός µέρους προς το άλλο, απορρέουσες από την 

εκτέλεση της παρούσας, εξοφληθούν πλήρως. 

Εάν ο χώρος RIX υποστεί µικρότερες ζηµιές και δεν καταστεί ολοκληρωτικά 

ακατάλληλο για τη χρήση που έχει επιτραπεί στον Πάροχο ή εάν υποστεί ζηµιές, µε 

συνέπεια να εµποδίζεται η παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας από τονΠάροχο, ο ΟΤΕ 

Rural αναλαµβάνει να προχωρήσει αµέσως στην επισκευή των ζηµιών (µε εξαίρεση 

βελτιώσεις που αφορούν ιδιοκτησία του ΟΤΕ Rural εκτός εάν οι µη επισκευάσιµες 

από τον ΟΤΕ Rural ζηµιές της ιδιοκτησίας του παρεµποδίζουν τον Πάροχο στην 

παροχή της υπηρεσίας), του//των Παρόχων µε το αναλογούν κόστος αποκατάστασης 

των ζηµιών. 

 

4.12 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

 

 

 

 

4.13 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣE RIX 

4.13.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παροχή και άρση βλάβης των υπηρεσιών φιλοξενίας σε RIX προς τον Πάροχο θα 

διέπεται από Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών,της οποίας οι βασικοί όροι 

περιγραφονται παρακάτω. 

Για τον υπολογισµό του χρόνου καθυστέρησης για τον οποίο οφείλεται ρήτρα κατ’ 

εφαρµογή της παρούσας, δεν υπολογίζεται το άθροισµα του χρόνου των συµβάντων 

τα οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα (δόλο ή /και αµέλεια) του 

ΟΤΕ Rural, καθώς και αυτών που συνιστούν ανωτέρα βία, στην έννοια της οποίας, 

κατά τις συναφείς διατάξεις του νόµου, συµπεριλαµβάνονται περιστατικά, τα οποία 

σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 
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συµβαλλοµένων µερών. Οι βασικοί λόγοι καθυστέρησης µη υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural 

περιγράφονται στην παράγραφο 4.13.2. 

 

4.13.2 ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» 

Ως συµβάντα τα οποία δύνανται να συνιστούν λόγο καθυστέρησης, τα οποία δεν 

οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural», ορίζονται τα παρακάτω: 

4.13.2.1 ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL»ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Απουσία του Παρόχου κατά την προγραµµατισµένη επισκόπηση των Σ/Π ή 

και του RIX, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural 

2. Καθυστέρηση υλοποίησης της εισαγωγής ή/και του εσωτερικού δικτύου στα 

Σ/Π της αίτησης, σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΤΕ Rural, η οποία 

αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural. 

3. Καθυστέρηση απόκρισης του Παρόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών 

ελέγχου/δοκιµών καλής λειτουργίας και κατά τη διαδικασία παράδοσης-

παραλαβής 

4. Καθυστέρηση ή άρνηση έκδοσης αδειών από τους αρµόδιους φορείς (∆ήµοι, 

Περιφέρειες κ.λπ.). 

5. Καθυστέρηση υλοποίησης της υποδοµής ΚΟΙ στο ΦΥΠ στη γειτνίαση του 

RIX.. 

6. Μη διαθεσιµότητα της υπηρεσίας λόγω προγραµµατισµένων εργασιών. 

7. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο στο δίκτυο του OTE Rural ή/και στους 

κόµβους RIX 

8. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ Rural από τρίτους, αλλά 

επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. 

9. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Παρόχου η οποία 

αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural 

10. Ανωτέρα βία (σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 4.13.1) 

11. Τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε την εγκατάσταση και την 

παραµετροποίηση του εξοπλισµού Παρόχου  

12. Ζηµιά που προκλήθηκε από τον εξοπλισµό του Παρόχου  

13. Το χρονικό διάστηµα από την ενηµέρωση του Παρόχου από τον ΟΤΕ Rural 

για την ανάγκη πραγµατοποίησης τεχνοοικονοµικής Προσφοράς µέχρι την 
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ολοκλήρωση των επιπρόσθετων εργασιών που απαιτούνται βάσει της 

τεχνοοικονοµικής Προσφοράς.  

 

4.13.2.2 ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο στο δίκτυο του ΟΤΕ Rural ή/και στους 

χώρους RIX 

2. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ Rural από τρίτους, αλλά 

επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας 

3. Ζηµιά που προκλήθηκε τον εξοπλισµό του Παρόχου. 

4. Τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε την παραµετροποίηση του εξοπλισµού 

Παρόχου  

5. Εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών του ΟΤΕ Rural µετά από έγκαιρη 

ενηµέρωση των Παρόχων 

6. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Παρόχου η οποία 

αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural, 

7. Χρόνος απόκρισης του Παρόχου για τη µη αποδοχή της άρσης βλάβης ή 

καθυστέρηση Παρόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών ελέγχου/δοκιµών 

καλής λειτουργίας. 

8. Απουσία του Παρόχου κατά την προγραµµατισµένη µετάβαση των Τεχνικών 

του ΟΤΕ Rural στα Σ/Π της υπηρεσίας, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται 

σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ Rural. 

9. Ανωτέρα Βία (σύµφωνα µε τα ανωτέρω) 

10. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ Rural στο χώρο του 

Παρόχου στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για την άρση της βλάβης. 

11. Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται 

στην ισχύουσα προσφορά. 

 

4.14 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΣΕ RIX 

4.14.1 ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX 

Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι στους οποίους 

ο ΟΤΕ Rural δεσµεύεται όσον αφορά την απάντηση στον Πάροχο σχετικά µε την 

ενεργοποίησητων υπηρεσιών φιλοξενίας σε RIX. Στους παρακάτω χρόνους δε 
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συµπεριλαµβάνονται οι ανενεργοί χρόνοι, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 

4.13.2.  

• Απάντηση στον Πάροχο ως προς τη δυνατότητα ικανοποίησης της αίτησης: 

εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών, εγγράφως ή µέσω του ΠΣ, αρχής 

γενοµένης από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από την ηµεροµηνία 

υποβολής. 

• Ενεργοποίηση υπηρεσιών φιλοξενίας σε RIX: 

εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών αρχής γενoµένης από την επόµενη 

ηµερολογιακή ηµέρα της αποδοχής της σχετικής αίτησης από τον ΟΤΕ Rural. 

Συγκεντρωτικά οι χρόνοι SLA ενεργοποίησης των υπηρεσιών φιλοξενίας σε RIX ανά 

υπηρεσία αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα 

 

Α/Α 

Τύπος Αίτησης 

Εγγυηµένος Χρόνος 

Παροχής  

(µε έναρξη την επόµενη 

ηµέρα από την ηµεροµηνία 

αποδοχής ικανοποίησης της 

αίτησης) 

1 
Αίτηση παροχής υπηρεσίας «∆ιάθεση χώρου σε 

ικρίωµα» 
20 Ηµερολογιακές Ηµέρες 

2 
Αίτηση παροχής/µεταβολής υπηρεσίας 

«Σύνδεση RIX – Bitstream» 
20 Ηµερολογιακές Ηµέρες 

3 
Αίτηση παροχής/µεταβολής υπηρεσίας 

«Σύνδεση RIX -Ethernet» 
20 Ηµερολογιακές Ηµέρες 

4 Αίτηση παροχής υπηρεσίας «ΕΞΚΟΙ RIX» 20 Ηµερολογιακές Ηµέρες 

5 
Συνδυαστικό αίτηµα των ατήσεων 1+2+4 

ανωτέρω 
20 Ηµερολογιακές Ηµέρες 

6 
Συνδυαστικό αίτηµα των ατήσεων 1+3+4 

ανωτέρω 
20 Ηµερολογιακές Ηµέρες 

7 Συνδυαστικό αίτηµα των ατήσεων 1+4 ανωτέρω 20 Ηµερολογιακές Ηµέρες 

 

4.14.2 ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX 

Για τις υπηρεσίες Φιλοξενίας σε RIX ισχύουν: 
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Για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για κάθε αίτηµα το οποίο καθυστερεί ο ΟΤΕ Rural 

θα καταβάλλει στον Πάροχο ρήτρα η οποία θα ισούται µε το 1/30 του µηνιαίου 

τέλους της αντίστοιχης υπηρεσίας Φιλοξενίας χώρου RIX. Από την υποχρέωση για 

καταβολή ρήτρας εξαιρούνται οι ηµέρες που προέκυψε καθυστέρηση «µη 

υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural», σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην παράγραφο 4.13.2. 

 

4.14.3 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΣΕ RIX 

4.14.3.1 ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι στους οποίους 

ο ΟΤΕ Rural δεσµεύεται όσον αφορά την απάντηση στον Πάροχο σχετικά µε τον 

εντοπισµό και την άρση βλάβης των υπηρεσιών φιλοξενίας σε RIX που προβλέπονται 

από το Έργο. Στους παρακάτω χρόνους δε συµπεριλαµβάνονται οι ανενεργοί χρόνοι, 

όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4.13.2.  

 

• Απάντηση στον Πάροχο αναφορικά µε την υπαιτιότητα της βλάβης (OTE Rural 

ή Παρόχου) και (σε περίπτωση υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural) τα µέτρα που θα 

ληφθούν για την αποκατάσταση της , εντός µίας (1) ηµερολογιακής ηµέρας από 

την αναγγελία της βλάβης. 

• Άρση βλάβης των υπηρεσιών πρόσβασης σε παθητικές υποδοµές: 

Εντός δύο (2) ηµερολογιακών ηµερών από την αναγγελία της βλάβης  

Η άρση της βλάβης σηµατοδοτείται µε την αντίστοιχη ενηµέρωση µέσω του Π.Σ. 

ΟΤΕ Rural προς τον Πάροχο. 

 

4.14.3.2 ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Από τον υπολογισµό του χρόνου αποκατάστασης βλάβης εξαιρείται το συνολικό 

διάστηµα καθυστέρησης, το οποίο οφείλεται στους λόγους που περιγράφονται στην 

παράγραφο 4.13.2. Ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνει τον Πάροχο για τους λόγους που 

στοιχειοθετούν τυχόν ανενεργό χρόνο βλάβης.  

 

4.14.3.3 ΡΗΤΡΕΣ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX 
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Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου αποκατάστασης κάθε µεµονωµένης 

βλάβης των υπηρεσιών, η ΟΤΕ Rural θα καταβάλει στον Πάροχο ωριαία ρήτρα, κατ’ 

ελάχιστον ίση µε το τετραπλάσιο του ωριαίου τιµήµατος. 

Το ωριαίο τίµηµα θα υπολογίζεται µε αναγωγή του πάγιου µηνιαίου τέλους της 

εκάστοτε υπηρεσίας στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (1 ώρα).  

 

4.15 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA)∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.15.1 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Για τις υπηρεσίες φιλοξενίας σε RIX, η διαθεσιµότητα της υπηρεσίας, µετρηµένη σε 

ακέραιες ώρες και υπολογιζόµενη ετήσια βάση θα πρέπει να είναι υψηλότερη από 

99,45%. 

 

4.15.1.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Οι χρόνοι µη διαθεσιµότητας της υπηρεσίας προσµετρώνται από τη στιγµή 

αναγγελίας της βλάβης έως τη στιγµή ενηµέρωσης για την αποκατάστασή της. 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι, παρά την αναγγελία αποκατάστασης, η βλάβη δεν έχει αρθεί, 

ο χρόνος νέας συµπληρωµατικής αναγγελίας από τον πελάτη έως την οριστική 

αποκατάσταση της βλάβης προσµετράται και αθροίζεται στον αρχικό χρόνο µη 

διαθεσιµότητας. 

 

4.15.1.2 ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ 

RIX 

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου µη διαθεσιµότητας των υπηρεσιών 

φιλοξενίας σε RIX στη διάρκεια ενός (και κάθε) συµβατικού έτους, πέρα από τη 

ρήτρα καθυστέρησης αποκατάστασης βλάβης που εφαρµόζεται για κάθε µεµονωµένη 

βλάβη, η ΟΤΕ Rural θα καταβάλει στον Πάροχο επιπλέον ρήτρα που υπολογίζεται ως 

ακολούθως: 

[Επιπλέον Ρήτρα] = 2x [ετήσιο τίµηµα] x {[% Συµβατικής ∆ιαθεσιµότητας] - [% 

Πραγµατικής ∆ιαθεσιµότητας]} 

Το ετήσιο τίµηµα θα υπολογίζεται µε αναγωγή του συνόλου πάγιου µηνιαίου τέλους 

της εκάστοτε υπηρεσίας στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (1 έτος). 

 

4.15.1.3 ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Από τον υπολογισµό του χρόνου διαθεσιµότητας υπηρεσίας εξαιρείται το διάστηµα 

του ανενεργού χρόνου, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.13.2.  

Ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνει τον Πάροχο για τους λόγους που στοιχειοθετούν τυχόν 

ανενεργό χρόνο κατά τον εντοπισµό ή την αποκατάσταση της βλάβης. 

 

4.15.2 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΡΗΤΡΩΝ 

Η τακτοποίηση/εκκαθάριση ρητρών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.8 της Ενότητας 2 (Οικονοµικοί Όροι). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ETHERNET 

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

5.1.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BACKHAUL ETHERNET 

Οι υπηρεσίες Backhaul Ethernet αφορούν στην παροχή συµµετρικών γραµµών 

τεχνολογίας Ethernet για τη µετάδοση δεδοµένων στο δίκτυο οπισθόζευξης µεταξύ 

των Περιφερειακών Κόµβων ∆ιασύνδεσης Νησίδας (RIX) και των Κόµβων 

Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ). 

 

Παρέχονται στους Περιφερειακούς Κόµβους ∆ιασύνδεσης Νησίδας (RIX) και στους 

Κόµβους Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ), και διακρίνονται σε: 

• Υπηρεσίες Backhaul E-Line: συµµετρικές µισθωµένες γραµµές αποκλειστικής 

χωρητικότητας και εγγυηµένης ποιότητας. 

• Υπηρεσίες Backhaul E-Link: συµµετρικές µισθωµένες γραµµές µε ελάχιστη 

εγγυηµένη χωρητικότητα σε κατάσταση συµφόρησης του δικτύου, ίση µε το 

30% της ονοµαστικής. 

Οι υπηρεσίες Backhaul Ethernet παρέχονται σε χωρητικότητες έως 1 Gbps, σύµφωνα 

µε τον ακόλουθο πίνακα: 

Υπηρεσία Χωρητικότητα 

Αναλογία 

Υπερκάλυψης 

(Contention 

Ratio) 

∆ιαθεσιµότητα 

Backhaul e-Line 10 10 Mbps 1:1 98,75% 

Backhaul e-Line 30  30 Mbps 1:1 98,75% 

Backhaul e-Line 100  100Mbps 1:1 98,75% 

Backhaul e-Line 250  250 Mbps 1:1 98,75% 
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Υπηρεσία Χωρητικότητα 

Αναλογία 

Υπερκάλυψης 

(Contention 

Ratio) 

∆ιαθεσιµότητα 

Backhaul e-Line 500  500 Mbps 1:1 98,75% 

Backhaul e-Line 1000  1 Gbps 1:1 98,75% 

Backhaul e-Link 10 10 Mbps 

30% ελάχιστη 

εγγυηµένη 

χωρητικότητα 

98,75% 

Backhaul e-Link 30 30 Mbps 

30% ελάχιστη 

εγγυηµένη 

χωρητικότητα 

98,75% 

 

5.1.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ END USER ETHERNET 

Οι υπηρεσίες End User Ethernet αφορούν στην παροχή συµµετρικών γραµµών 

τεχνολογίας Ethernet για τη σύνδεση Σ/Π Τελικών Χρηστών ή του Παρόχου µε τους 

Περιφερειακούς Κόµβους ∆ιασύνδεσης Νησίδας (RIX) που καλύπτουν τους 

αντίστοιχους Κόµβους Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ). 

 

Παρέχονται στους Περιφερειακούς Κόµβους ∆ιασύνδεσης Νησίδας (RIX), καθώς και 

σε όλους τους οικισµούς που έχει εγκατασταθεί Κόµβος Πρόσβασης Συνάθροισης και 

Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ), και διακρίνονται σε: 

• Υπηρεσίες End User E-Line: συµµετρικές µισθωµένες γραµµές αποκλειστικής 

χωρητικότητας και εγγυηµένης ποιότητας. 

• Υπηρεσίες End User E-Link: συµµετρικές µισθωµένες γραµµές µε ελάχιστη 

εγγυηµένη χωρητικότητα σε κατάσταση συµφόρησης του δικτύου, ίση µε το 

30% της ονοµαστικής. 
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Οι υπηρεσίες End User Ethernet παρέχονται σε χωρητικότητες έως 1 Gbps, σύµφωνα 

µε τον ακόλουθο πίνακα: 

Υπηρεσία Χωρητικότητα 

Αναλογία 

Υπερκάλυψης 

(Contention 

Ratio) 

∆ιαθεσιµότητα 

End User e-Line 10  10 Mbps 1:1 98,75% 

End User e-Line 30  30 Mbps 1:1 98,75% 

End User e-Line 100  100 Mbps 1:1 98,75% 

End User e-Line 250  250 Mbps 1:1 98,75% 

End User e-Line 500  500 Mbps 1:1 98,75% 

End User e-Line 1000  1 Gbps 1:1 98,75% 

End User e-Link 10 10 Mbps 

30% ελάχιστη 

εγγυηµένη 

χωρητικότητα 

98,75% 

End User e-Link 30 30 Mbps 

30% ελάχιστη 

εγγυηµένη 

χωρητικότητα 

98,75% 

 

5.1.3 ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

Ως σηµεία οριοθέτησης για τις υπηρεσίες Backhaul Ethernet (Backhaul E-Line και 

Backhaul E-Link) ορίζονται:  

• Ο οπτικός κατανεµητής του αντίστοιχου Περιφερειακού Κόµβου ∆ιασύνδεσης 

Νησίδας (RIX). 

• Η µούφα (εκφυλισµένο σηµείο) της οπτικής ίνας στο φρεάτιο του OTE Rural 

(ΦΥΠ) στην γειτνίαση του αντίστοιχου ΚΠΣΠ. 

Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει διαθέσιµος χώρος και είναι τεχνικά 

εφικτό, ο ΟΤΕ Rural µπορεί να ικανοποιεί ειδικές απαιτήσεις των Παρόχων για 

παράδοση των υπηρεσιών Backhaul Ethernet σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο 
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εντός του ΚΠΣΠ, σε συνδυασµό µε φιλοξενία εξοπλισµού του Παρόχου, καθώς 

και παροχή της απαιτούµενης τροφοδοσίας για τη λειτουργία του. 

Ως σηµεία οριοθέτησης για τις υπηρεσίες End User Ethernet (End User E-Line και 

End User E-Link) ορίζονται:  

• Ο οπτικός κατανεµητής του αντίστοιχου Περιφερειακού Κόµβου ∆ιασύνδεσης 

Νησίδας (RIX). 

• O επιτοίχιος οπτικός κατανεµητής του ΟΤΕ Rural στο Σ/Π του Τελικού Χρήστη 

ή Παρόχου. 

5.1.4 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

Η διάθεση των υπηρεσιών Ethernet στον Πάροχο γίνεται υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

• Έχει υπογραφεί η σχετική Σύµβαση µεταξύ του Παρόχου και του ΟΤΕ Rural. 

• Ο Πάροχος λαµβάνει υπηρεσίες Φιλοξενίας στο RIX της περιοχής κάλυψης του 

συγκεκριµένου ΚΠΣΠ και έχει διασυνδεθεί στο δίκτυο του ΟΤΕ Rural µέσω της 

υπηρεσίας Σύνδεση RIX – Ethernet.  

• Είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας βάσει µελέτης εφικτότητας που θα 

εκπονεί ο ΟΤΕ Rural. 

5.1.5 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

Η παροχή των υπηρεσιών Ethernet συνοδεύεται από δέσµευση ελάχιστης 

υποχρεωτικής περιόδου παραµονής ενός (1) έτους, µετά το πέρας του οποίου 

ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου χρόνου. 

5.1.6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

Οι υπηρεσίες Ethernet υλοποιούνται µέσω λογικών συνδέσεων Ethernet (Ethernet 

Virtual Connections – EVC) µεταξύ δύο ∆ιεπαφών Ethernet (UNI-A και UNI-B), στα 

πρότυπα της υπηρεσίας Ethernet Private Line (EPL) του Metro Ethernet Forum 

(MEF), µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κυκλωµάτων  

Service Type / Τύπος Υπηρεσίας Ethernet Private Line (EPL) 

Αρχιτεκτονική ∆ικτύου Metro Ethernet 

Contention Ratio / Λόγος Συγκέντρωσης για υπηρεσίες E-Line 1 : 1 
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Contention Ratio / Λόγος Συγκέντρωσης για υπηρεσίες E-Link 
30% ελάχιστη εγγυηµένη 

χωρητικότητα 

∆ιαχείριση ∆εδοµένων Παρόχου/Τελικού Χρήστη 

Υποστηριζόµενα Frames Unicast, Multicast, Broadcast 

MAC Layer / Επίπεδο MAC 
IEEE 802.3 -2002  

IEEE 802.1Q 

Πλήθος ∆ιευθύνσεων MAC Απεριόριστες 

Max. Frame Size (MTU) Jumbo Frames 

∆ιατήρηση Ethernet Header ΝΑΙ 

Πλήθος VLAN (IEEE 802.1Q) Απεριόριστα 

∆ιατήρηση VLAN (IEEE 802.1Q) ΝΑΙ 

∆ιατήρηση CoS (IEEE 802.1p) ΝΑΙ 

Προτεραιοποίηση κίνησης βάσει CoS ΟΧΙ 

∆ιατήρηση Layer 2 Control Protocols ΝΑΙ 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Σύνδεσης (Όρια Αποδεκτών Τιµών) 

Latency < 80 msec 

Frame Loss Ratio < 1% 

Jitter < 20 msec 

 

Η κίνηση του Παρόχου ή του Τελικού Χρήστη (layer 2 frames) µεταφέρεται 

διαφανώς από το σηµείο γέννησης (UNI-A/UNI-B) στο άλλο άκρο της σύνδεσης 

(UNI-B/UNI-A), χωρίς να µεσολαβεί κάποια αλλαγή η επεξεργασία του 

περιεχοµένου. Με τον όρο διαφανώς εννοείται ότι από τη πλευρά του Παρόχου ή του 

Τελικού Χρήστη το δίκτυο του ΟΤΕ Rural εξοµοιώνει µία σύνδεση IEEE 802.3 PHY, 

επιτρέποντας τη σύνδεση δύο σηµείων µε ιδεατή point-2-point µισθωµένη γραµµή 

και µε χρήση των πρωτοκόλλων IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad για τον διαχωρισµό της 

κίνησης. 

Η παράδοση των υπηρεσιών στο RIX επιτυγχάνεται µέσω ενός ζεύγους οπτικών 

ινών, το οποίο τερµατίζει σε οπτικό κατανεµητή εντός του RIX, µε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

Φυσικό Μέσο IEEE 802.3z (1000BASE-LX/LH SMF 1310nm) 

Χωρητικότητα 1 Gbps 
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Duplex Mode  Auto Negotiation (Προεπιλογή), Full 

 

Στο σηµείο παράδοσης της υπηρεσίας σε οικισµό, τα χαρακτηριστικά της οπτικής 

διεπαφής είναι τα ακόλουθα: 

Φυσικό Μέσο 
IEEE 802.3z (1000BASE-LX 1310nm είτε 1000BASE-ZX SMF 

1550nm) 

Χωρητικότητα 1 Gbps 

Duplex Mode  Auto Negotiation (Προεπιλογή), Full 

 

5.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

5.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Πάροχος υποβάλλει στον ΟΤΕ Rural αιτήσεις για τις υπηρεσίες Ethernet µε τους 

ακόλουθους τρόπους: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω ΠΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας 

Προσφοράς. 

• Μέσω έντυπης φόρµας αίτησης, η οποία αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του ΠΣ. 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από στελέχη ή συνεργάτες του Παρόχου νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένους για την αποδοχή των όρων χορήγησης των υπηρεσιών Ethernet. 

5.2.2 ΕΙ∆Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς, ο ΟΤΕ Rural υποστηρίζει τους ακόλουθους 

τύπους αιτήσεων: 

• Αιτήσεις παροχής υπηρεσιών Ethernet.  

• Αιτήσεις µεταβολής υπηρεσιών Ethernet.  

• Αιτήσεις κατάργησης υπηρεσιών Ethernet. 

• Αιτήσεις ακύρωσης. 

5.2.3 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

Για την παροχή νέων υπηρεσιών Ethernet ο Πάροχος µπορεί να υποβάλει τους 

ακόλουθους τύπους αιτήσεων: 
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• Αίτηση παροχής υπηρεσίας End User E-Line/E-Link: αφορά στην υλοποίηση και 

παράδοση της σύνδεσης ενός Σ/Π Τελικού Χρήστη ή Παρόχου µε το οικείο RIX.  

• Αίτηση παροχής υπηρεσίας Backhaul E-Line/E-Link: αφορά στην υλοποίηση και 

παράδοση της σύνδεσης ενός ΚΠΣΠ µε το οικείο RIX. 

5.2.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

Για τη µεταβολή υφιστάµενων υπηρεσιών Ethernet ο Πάροχος µπορεί να υποβάλει 

τους ακόλουθους τύπους αιτήσεων: 

• Αίτηση µεταβολής υπηρεσίας Ethernet: αφορά στην αναβάθµιση ή υποβάθµιση 

της χωρητικότητας σε υφιστάµενη υπηρεσία Ethernet, ή/και την αλλαγή της 

υπηρεσίας Ethernet από E-Line σε E-Link, καθώς και το αντίστροφο. 

• Αίτηση µεταφοράς Σ/Π υπηρεσίας End User Ethernet: Αφορά στην υλοποίηση 

και παράδοση της µεταφοράς υφιστάµενης υπηρεσίας End User E-Line ή End 

User E-Link σε νέα διεύθυνση του Σ/Π, που υπάγεται στον ίδιο ΚΠΣΠ. 

5.2.5 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

Για τον τερµατισµό ενεργής υπηρεσίας Ethernet ο Πάροχος µπορεί να υποβάλει 

αίτηση κατάργησης.  

5.2.6 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο Πάροχος µπορεί να προβεί σε ακύρωση αιτήσεων παροχής και µεταβολής 

υπηρεσιών Ethernet, υποβάλλοντας σχετικές αιτήσεις ακύρωσης µέχρι την 

ολοκλήρωση της φάσης υλοποίησης των υπηρεσιών από τον ΟΤΕ Rural.  

∆εν παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης αιτήσεων κατάργησης υπηρεσιών Ethernet ή 

προγενέστερων αιτήσεων ακύρωσης.  

5.2.7 ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

Για κάθε αίτηση που λαµβάνει ο ΟΤΕ Rural εκδίδει: 

• Μοναδικό Κωδικό Αίτησης, ο οποίος χαρακτηρίζει την αίτηση και 

χρησιµοποιείται για την ταυτοποίησή της και την παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησής της από τον ΟΤΕ Rural και τον Πάροχο. 
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• Μοναδικό Κωδικό Υπηρεσίας σε περίπτωση αίτησης παροχής, ο οποίος 

χαρακτηρίζει την υπηρεσία και χρησιµοποιείται για την ταυτοποίησή της σε 

µελλοντικές αιτήσεις µεταβολής ή κατάργησής της, καθώς και κατά την 

αναγγελία βλαβών. 

5.2.8 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Σε κάθε αίτηση Ethernet συµπληρώνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Πλήρη στοιχεία του Παρόχου (επωνυµία εταιρείας, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση 

έδρας, διεύθυνση επίδοσης λογαριασµού, ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ. κ.λπ.). 

• Στοιχεία υπεύθυνου αίτησης από πλευράς Παρόχου για την παροχή 

διευκρινήσεων και την παραλαβή των υπηρεσιών Ethernet (ονοµατεπώνυµο, 

τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθµό FAX, διεύθυνση e-mail). 

• Στοιχεία τεχνικού υπεύθυνου σε κάθε άκρο (RIX, ΚΠΣΠ, Σ/Π Τελικού 

Χρήστη/Παρόχου) για την συνεννόηση και την παροχή διευκρινήσεων 

(ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθµό FAX, διεύθυνση e-mail). 

5.2.9 ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Στις αιτήσεις παροχής υπηρεσιών Ethernet, πέραν των γενικών στοιχείων 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Ο Περιφερειακός Κόµβος ∆ιασύνδεσης Νησίδας (RIX) και ο Κόµβος 

Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ), στα οποία θα υλοποιηθεί η 

υπηρεσία Ethernet. 

• Στην περίπτωση αίτησης που αφορά υπηρεσία End User Ethernet, πλήρη 

στοιχεία διεύθυνσης για το Σ/Π Τελικού Χρήστη/Παρόχου (οδός, αριθµός, 

περιοχή, πόλη, Τ.Κ.), καθώς και στοιχεία του Τελικού Χρήστη.  

• Εκτός από τη καταχώρηση της διεύθυνσης ή σε περίπτωση που αυτή δεν 

προσδιορίζεται µονοσήµαντα µε αναγραφή οδού και αριθµού, θα γίνεται χρήση 

της εφαρµογής google earth, όπου θα δεικνύεται µε κατάλληλη σήµανση (pin) η 

θέση του σηµείου που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη δ/νση του Τελικού Χρήστη. 

• Τύπος της αιτούµενης υπηρεσίας (Backhaul E-Line, Backhaul E-Link, End User 

E-Line, End User E-Link). 
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• Χωρητικότητα της αιτούµενης υπηρεσίας.  

• Τυχόν σχόλια και ειδικές απαιτήσεις του Παρόχου. 

Στις αιτήσεις µεταβολής υφιστάµενων υπηρεσιών Ethernet αναφέρονται: 

• Ο µοναδικός Κωδικός Υπηρεσίας της υπό µεταβολή υπηρεσίας. 

• Νέα χωρητικότητα ή/και νέος τύπος της υπηρεσίας (Backhaul E-Line, Backhaul 

E-Link, End User E-Line, End User E-Link) ή νέα διεύθυνση του Σ/Π Τελικού 

Χρήστη/Παρόχου.  

• Τυχόν σχόλια και ειδικές απαιτήσεις του Παρόχου. 

Στις αιτήσεις κατάργησης υπηρεσιών Ethernet αναφέρεται ο µοναδικός Κωδικός 

Υπηρεσίας της υπό κατάργηση υπηρεσίας.  

Στις αιτήσεις ακύρωσης αναφέρεται ο µοναδικός Κωδικός Αίτησης της υπό ακύρωση 

αίτησης. 

5.2.10 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Ο Πάροχος οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα από τη Νοµοθεσία 

δικαιολογητικά, µε τα οποία βεβαιώνεται αρµοδίως ότι το κτίσµα στο οποίο αιτείται 

την υπηρεσία του (σηµείο παρουσίας του ή σηµείο Τελικού Χρήστη) είναι νόµιµο και 

όχι αυθαίρετο. 

Επιπλέον, µε την υποβολή της αίτησης ο Πάροχος δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει ελέγξει 

την τήρηση όλων των διατάξεων της κείµενης Νοµοθεσίας σχετικά µε τη νοµιµότητα 

του κτιρίου του Τελικού Χρήστη του και ότι αναλαµβάνει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη 

(αστική, ποινική κλπ) σε περίπτωση που αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το εν λόγω 

κτίσµα είναι αυθαίρετο. 

Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται, µε λόγο απόρριψης «Αυθαίρετο 

Οίκηµα». 

5.3 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ETHERNET 

5.3.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ο ΟΤΕ Rural ελέγχει κάθε αίτηση, τηρώντας την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, 

σύµφωνα µε την ηµεροµηνία παραλαβής της, ως προς τα ακόλουθα: 
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• Ορθή συµπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, σύµφωνα µε τις οδηγίες 

που ορίζει ο ΟΤΕ Rural. 

• Ικανοποίηση των προϋποθέσεων διάθεσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.7, 

5.1.4 και 5.2.10 της παρούσας Προσφοράς.  

• Ολοκλήρωση των προγενέστερων αιτήσεων παροχής ή/και µεταβολής για την 

αιτούµενη υπηρεσία. 

• Παράδοση σε Σ/Π Παρόχου ή Τελικού Χρήστη εντός των ορίων της περιοχής 

κάλυψης από τον ΟΤΕ Rural. 

Εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την από την επόµενη ηµερολογιακή 

ηµέρα από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, εντός των οποίων οφείλει να έχει 

ολοκληρωθεί o έλεγχος και η µελέτη εφικτότητάς της, ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει 

ενηµέρωση αποδοχής της αίτησης στον Πάροχο, αναφέροντας τα ακόλουθα: 

• Τη δυνατότητα ικανοποίησης της αίτησης, είτε άµεσα, είτε µετά από την 

εκτέλεση πρόσθετων εργασιών για τη σύνδεση των Σ/Π µε το ∆ίκτυο Ethernet, 

για τις οποίες θα κατατεθεί Τεχνοοικονοµική Προσφορά. 

• Εκτιµώµενη ηµεροµηνία παράδοσης των υπηρεσιών, εφόσον δεν απαιτείται 

κατάθεση Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς. 

• Απόρριψη της αίτησης µε πλήρη αιτιολόγηση σχετικά µε τους λόγους 

απόρριψης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.3.2 της παρούσας Προσφοράς.  

Η αποστολή των ενηµερώσεων αναφορικά µε την αποδοχή των αιτήσεων γίνεται: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω ΠΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας 

Προσφοράς. 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του ΠΣ. 

5.3.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ο ΟΤΕ Rural απορρίπτει αιτήσεις Παρόχων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Λανθασµένη ή ελλιπής συµπλήρωση, που δεν συµφωνεί µε τις οδηγίες που ορίζει 

ο ΟΤΕ Rural. 
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• Μη ικανοποίηση των προϋποθέσεων διάθεσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.7, 

5.1.4 και 5.2.10 της παρούσας Προσφοράς. 

• Εκκρεµότητα προγενέστερων αιτήσεων παροχής ή/και µεταβολής για την 

αιτούµενη υπηρεσία. 

• Παράδοση σε Σ/Π Παρόχου ή Τελικού Χρήστη εκτός των ορίων της περιοχής 

κάλυψης από τον ΟΤΕ Rural. 

• Τεκµηριωµένα τεχνική ή άλλου τύπου αδυναµία για τη σύνδεση του ∆ικτύου 

Ethernet µε το Σ/Π Παρόχου ή Τελικού Χρήστη. 

5.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

5.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ΟΤΕ Rural συντάσσει και αποστέλλει στον Πάροχο Τεχνοοικονοµική Προσφορά 

στις περιπτώσεις αιτήσεων όπου: 

• Απαιτείται η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών στο Οπτικό ∆ίκτυο Πρόσβασης του 

ΟΤΕ Rural για τη σύνδεση του Σ/Π µε τον ΚΠΣΠ. 

• Ο Πάροχος υποβάλει ειδικές απαιτήσεις, οι οποίες προϋποθέτουν πρόσθετες 

εργασίες, κόστος ή/και χρόνο υλοποίησης. 

Η Τεχνοοικονοµική Προσφορά αποστέλλεται στον Πάροχο εντός τριάντα (30) 

ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από την ηµεροµηνία 

υποβολής της αίτησής του και περιλαµβάνει:  

• Τις απαιτούµενες εργασίες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ΟΤΕ Rural για την 

ικανοποίηση της αίτησης. 

• Την εκτιµώµενη ηµεροµηνία παράδοσης των υπηρεσιών. 

• Το κόστος υλοποίησης που βαρύνει τον Πάροχο και τον τρόπο καταβολής του. 

5.4.2 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Πάροχος εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία 

παραλαβής της Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς, ενηµερώνει τον ΟΤΕ Rural σχετικά 

µε την αποδοχή της και η αίτηση προωθείται προς υλοποίηση, την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα. 
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Σε περίπτωση απόρριψης της Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς από τον Πάροχο, καθώς 

και σε περίπτωση µη απάντησής του στο παραπάνω διάστηµα, παύει η ισχύς της 

Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς και η αίτηση ακυρώνεται από τον ΟΤΕ Rural, µε 

χρέωση του αντίστοιχου τέλους εκπόνησης Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα 

µε την παράγραφο Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. της 

παρούσας Προσφοράς. 

Η υποβολή της Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς και η αποδοχή ή απόρριψή της από τον 

Πάροχο γίνεται: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω ΠΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας 

Προσφοράς. 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του ΠΣ. 

5.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5.5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το στάδιο υλοποίησης των υπηρεσιών Ethernet περιλαµβάνει όλες τις τεχνικές 

ενέργειες στo Σ/Π στον ΚΠΣΠ και στο RIX που αναγράφονται στην αίτηση. Κατά 

περίπτωση µπορεί να περιλαµβάνει: 

• Επισκόπηση σε Σ/Π του Τελικού Χρήστη ή του Παρόχου από συνεργείο 

Τεχνικών ΟΤΕ Rural. 

• Εργασίες για την επέκταση του Οπτικού ∆ικτύου Πρόσβασης του ΟΤΕ Rural σε 

Σ/Π του Τελικού Χρήστη ή του Παρόχου. 

5.5.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σ/Π ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΠΑΡΟΧΟΥ 

Ο ΟΤΕ Rural στις περιπτώσεις που κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε επισκόπηση των 

Σ/Π της αίτησης και καταθέτει στον τεχνικό υπεύθυνο του Παρόχου έκθεση µε τις 

απαιτούµενες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στο εσωτερικό δίκτυό, καθώς και 

το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσής τους για την έγκαιρη παράδοση των υπηρεσιών. 

Ο Πάροχος, σε συνεργασία µε τον Τελικό Χρήστη όπου απαιτείται, παρέχει κάθε 

διευκόλυνση και πληροφορία στους Τεχνικούς ΟΤΕ Rural κατά τη µετάβασή τους 

στα Σ/Π. 

5.5.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 
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Στην περίπτωση υπηρεσίας Backhaul Ethernet ο Πάροχος κατασκευάζει έγκαιρα την 

απαραίτητη υποδοµή για την εισαγωγή των οπτικών ινών στο ΦΥΠ του ΟΤΕ Rural 

στην γειτνίαση του ΚΠΣΠ, προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεσή τους µε το ∆ίκτυο 

του ΟΤΕ Rural. 

Στην περίπτωση υπηρεσίας End User Ethernet ο Πάροχος κατασκευάζει έγκαιρα την 

απαραίτητη υποδοµή για την εισαγωγή των οπτικών ινών στο Σ/Π της αίτησης και 

προβαίνει στις εργασίες εσωτερικής δικτύωσης, προκειµένου να επιτευχθεί η 

σύνδεση µε το ∆ίκτυο Ethernet, σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΤΕ Rural. 

5.5.4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση έλλειψης της απαραίτητης υποδοµής για τη σύνδεση του Σ/Π της 

αίτησης µε τον ΚΠΣΠ, ο ΟΤΕ Rural προβαίνει στην υλοποίηση της οπτικής 

πρόσβασης στο Σ/Π, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής Τεχνοοικονοµικής 

Προσφοράς, αναλαµβάνοντας: 

• Τις απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες και την παράλληλη εγκατάσταση του 

καλωδίου οπτικών ινών για την υλοποίηση της οπτικής πρόσβασης. 

• Τη διευθέτηση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων από τους αρµόδιους φορείς 

(∆ήµοι, Περιφέρειες κ.λπ.). 

5.5.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ETHERNET 

Ο Πάροχος εγκαθιστά µε δική του ευθύνη τον απαραίτητο εξοπλισµό στα Σ/Π της 

αίτησης, προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεσή τους µε το ∆ίκτυο του ΟΤΕ Rural. 

Η παραµετροποίηση του εν λόγω εξοπλισµού γίνεται από Τεχνικούς του Παρόχου, 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 5.1.6 της παρούσας 

Προσφοράς και τις σχετικές οδηγίες των Τεχνικών του ΟΤΕ Rural. 

Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ Rural κρίνει τεχνικά απαραίτητο, εγκαθιστά Τερµατικό 

Εξοπλισµό Ethernet στο Σ/Π της αίτησης.  

5.5.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΠΑΡΟΧΟΥ 
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Η µετάβαση των τεχνικών ΟΤΕ Rural στα Σ/Π της αίτησης γίνεται σύµφωνα µε τον 

προγραµµατισµό των αρµόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ Rural και µετά από 

έγκαιρη ενηµέρωση του Παρόχου. 

Ο ΟΤΕ Rural διατηρεί το δικαίωµα µετάθεσης της ηµεροµηνίας µετάβασης, 

αποστέλλοντας νέα ενηµέρωση στον Πάροχο, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες 

πριν από την αρχικά προγραµµατισµένη ηµεροµηνία, λόγω αλλαγής στον 

προγραµµατισµό των αρµόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ Rural ή του Παρόχου.  

Η αποστολή των ενηµερώσεων αναφορικά µε τον προγραµµατισµό µεταβάσεων 

γίνεται: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω ΠΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 παρούσας Προσφοράς. 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του ΠΣ. 

5.5.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της αίτησης για την παροχή ή µεταβολή υπηρεσίας 

Ethernet ο ΟΤΕ Rural παρέχει ενηµέρωση στον Πάροχο αναφορικά µε τα ακόλουθα: 

• Το στάδιο υλοποίησης στο οποίο βρίσκεται, καθώς επίσης και ιστορικό της 

εξέλιξής της. 

• Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών, όποτε του 

ζητηθεί. 

• Τυχόν ανενεργούς χρόνους κατά την υλοποίηση της αίτησης, οι οποίοι 

εξαιρούνται από τον υπολογισµό του χρόνου παροχής των υπηρεσιών, µε σχετική 

αιτιολόγηση. 

Η αποστολή των ενηµερώσεων αναφορικά µε την πορεία της αίτησης γίνεται: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω ΠΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας 

Προσφοράς. 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του ΠΣ. 

5.6 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

5.6.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 
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Οι υπηρεσίες Ethernet παραδίδονται από τον ΟΤΕ Rural στον Πάροχο µετά από 

έλεγχο καλής λειτουργίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 

5.1.6 της παρούσας Προσφοράς. 

Η παράδοση των υπηρεσιών Ethernet ολοκληρώνεται µέσω του Πρωτοκόλλου 

Παράδοσης – Παραλαβής (ΠΠΠ) Ethernet, µεταξύ του ΟΤΕ Rural και του Παρόχου.  

Σε κάθε ΠΠΠ Ethernet συµπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Στοιχεία του Παρόχου. 

• Σε περίπτωση αίτησης που αφορά υπηρεσία σε Σ/Π Τελικού Χρήστη, στοιχεία 

αυτού. 

• Κωδικός Αίτησης της σχετικής αίτησης Ethernet. 

• Ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης Ethernet. 

• Στοιχεία υπεύθυνου αίτησης από πλευράς Παρόχου. 

• Κωδικός Υπηρεσίας για την υπηρεσία Ethernet που παραδίδεται. 

• Χαρακτηριστικά της αιτούµενης υπηρεσίας Ethernet (τύπος, χωρητικότητα 

κ.λπ.).  

• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης για το Σ/Π του Τελικού Χρήστη ή του Παρόχου. 

• ∆ιεπαφές παράδοσης της υπηρεσίας Ethernet. 

• Ηµεροµηνία παράδοσης της υπηρεσίας Ethernet. 

5.6.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

Ο Πάροχος ελέγχει την καλή λειτουργία της υπηρεσίας Ethernet που παραδίδεται από 

τον ΟΤΕ Rural, εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία 

παράδοσής της, σύµφωνα µε το σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής 

(ΠΠΠ) Ethernet και ενηµερώνει τον ΟΤΕ Rural αναφορικά µε το αποτέλεσµα του 

ελέγχου. 

Σε περίπτωση αποδοχής της υπηρεσίας Ethernet από τον Πάροχο, καθώς και σε 

περίπτωση εκπρόθεσµης απάντησης ή µη απάντησης του Παρόχου, θεωρείται ότι η 
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υπηρεσία Ethernet έχει παραληφθεί καλώς και βρίσκεται σε λειτουργία από την 

ηµεροµηνία παράδοσης που αναφέρεται στο Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής. 

5.6.3 ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

Σε περίπτωση µη αποδοχής του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής Ethernet ο 

Πάροχος ενηµερώνει τον ΟΤΕ Rural σχετικά µε τους λόγους µη αποδοχής.  

Ο ΟΤΕ Rural προβαίνει σε επανέλεγχο καλής λειτουργίας και αποκατάσταση της 

υπηρεσίας και εφόσον το πρόβληµα οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αποστέλλει εκ 

νέου Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής Ethernet στον Πάροχο, µεταθέτοντας 

την ηµεροµηνία παράδοσης της υπηρεσίας σύµφωνα µε την ηµεροµηνία 

αποκατάστασης. 

Εφόσον το πρόβληµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παρόχου ο ΟΤΕ Rural υποβάλλει 

ερώτηµα στον Πάροχο εάν επιθυµεί την από κοινού επίλυση του προβλήµατος σε 

συνδυαστικό ραντεβού και: 

• Εάν αρνηθεί ο Πάροχος, η υπηρεσία παραδίδεται µε υπαιτιότητα Παρόχου και 

διατηρείται η αρχική ηµεροµηνία παράδοσης των υπηρεσιών. 

• Εάν αποδεχθεί ο Πάροχος, προβαίνουν σε συνδυαστικό ραντεβού προκειµένου 

να επιλυθεί το πρόβληµα και να εκδοθεί εκ νέου Πρωτόκολλο Παράδοσης – 

Παραλαβής Ethernet. Ανάλογα µε την τελική υπαιτιότητα (OTERural/Παρόχου), 

ορίζεται η οριστική ηµεροµηνία παράδοσης (νέα ηµεροµηνία/αρχική 

ηµεροµηνία) και χρεώνεται το Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου κατά την 

Παράδοση Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.11.4 της παρούσας 

Προσφοράς.   

Το Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου κατά την Υλοποίηση Υπηρεσίας 

ισχύει κατ’ αναλογία και για τον Πάροχο, εφόσον προκύψει ότι το πρόβληµα 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ Rural. 

5.6.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Η παράδοση των υπηρεσιών Ethernet γίνεται σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των 

αρµόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ Rural και µετά από έγκαιρη ενηµέρωση του 

Παρόχου.  
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Ο ΟΤΕ Rural διατηρεί το δικαίωµα µετάθεσης της παράδοσης, αποστέλλοντας νέα 

ενηµέρωση στον Πάροχο, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από την αρχικά 

προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λόγω αλλαγής στον προγραµµατισµό των αρµόδιων 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ Rural ή του Παρόχου.  

Η αποστολή των ενηµερώσεων αναφορικά µε τον προγραµµατισµό παράδοσης των 

υπηρεσιών Ethernet, η υποβολή των Πρωτοκόλλων Παράδοσης – Παραλαβής (ΠΠΠ) 

Ethernet και η επικοινωνία µε τον Πάροχο για την αποδοχή τους γίνεται: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω ΠΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας 

Προσφοράς. 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του ΠΣ. 

5.7 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

5.7.1 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών για την υλοποίηση και 

παράδοση των υπηρεσιών Ethernet µε ευθύνη του Παρόχου, όπως περιγράφονται 

στην παράγραφο 5.12.5 της παρούσας προσφοράς, το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα 

που µεσολαβεί λογίζεται ως ανενεργός χρόνος υπαιτιότητας Παρόχου. 

Εφόσον προκύψει υπαιτιότητα κατά τη µετάβαση Τεχνικών του ΟΤΕ Rural σε Σ/Π 

του Παρόχου ή Τελικού Χρήστη του, ο Πάροχος επιβαρύνεται µε το Τέλος Άσκοπης 

Μετάβασης Συνεργείου κατά την Υλοποίηση Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 5.11.4 της παρούσας Προσφοράς. Το Τέλος Άσκοπης Μετάβασης 

Συνεργείου κατά την Υλοποίηση Υπηρεσίας ισχύει κατ’ αναλογία και για τον 

Πάροχο, εφόσον κατά τη µετάβαση των Τεχνικών του Παρόχου σε Σ/Π του Παρόχου 

ή Τελικού Χρήστη µετά από προγραµµατισµένο ραντεβού δεν προσέλθει ο Τεχνικός 

του ΟΤΕ Rural. 

Η καθυστέρηση λόγω υπαιτιότητας Παρόχου µπορεί να δηλωθεί µέχρι δύο (2) φορές 

ανά αίτηση, σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης. Σε περίπτωση τρίτης καθυστέρησης 

λόγω υπαιτιότητας Παρόχου, η αίτηση ακυρώνεται οριστικά από τον ΟΤΕ Rural, µε 

χρέωση των αντίστοιχων τελών ακύρωσης αίτησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 

5.11.6 της παρούσας Προσφοράς. 
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5.7.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΟΧΟΥ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης της υλοποίησης και παράδοσης των υπηρεσιών Ethernet 

µε υπαιτιότητα Παρόχου ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει άµεσα ενηµέρωση στον Πάροχο, 

αναφέροντας τους λόγους υπαιτιότητάς του, καθώς τους αντίστοιχους Κωδικούς 

Αίτησης και Υπηρεσιών. Ο Πάροχος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την άρση των προβληµάτων υπαιτιότητάς του, και αποστέλλει σχετική ενηµέρωση 

στον ΟΤΕ Rural, ή ακυρώνει τη σχετική αίτηση, µε χρέωση των αντίστοιχων τελών 

ακύρωσης αίτησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.11.6 της παρούσας Προσφοράς. 

Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την αποστολή της ως 

άνω ενηµέρωσης του ΟΤΕ Rural, και εφόσον δεν έχουν αρθεί οι λόγοι καθυστέρησης 

µε µέριµνα του Παρόχου, ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει εκ νέου ενηµέρωση στον Πάροχο 

.  

Η αίτηση του Παρόχου ακυρώνεται οριστικά από τον ΟΤΕ Rural µετά την άκαρπη 

παρέλευση σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών από την αποστολή της αρχικής 

ενηµέρωσης, µε χρέωση των αντίστοιχων τελών ακύρωσης αίτησης, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 5.11.6 της παρούσας Προσφοράς. 

5.7.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΣΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Μετά την άρση των προβληµάτων υπαιτιότητας του Παρόχου, ο ΟΤΕ Rural ελέγχει 

την ορθή εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση των υπηρεσιών 

Ethernet. 

Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 

εργασίες από τον Πάροχο, η αντίστοιχη αίτηση ακυρώνεται οριστικά από τον ΟΤΕ 

Rural, µε χρέωση των αντίστοιχων τελών ακύρωσης αίτησης, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 5.11.6 της παρούσας Προσφοράς. 

5.7.4 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 

ΤΡΙΤΩΝ 

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης των εργασιών για την υλοποίηση και παράδοση των 

υπηρεσιών Ethernet µε ευθύνη τρίτων, το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα που 

µεσολαβεί λογίζεται ως ανενεργός χρόνος υπαιτιότητας τρίτων, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παράγραφο 5.12.5 της παρούσας Προσφοράς. 
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Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει άµεσα ενηµέρωση στον Πάροχο, 

αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης ή αδυναµίας υλοποίησης λόγω υπαιτιότητάς 

τρίτων, τους αντίστοιχους Κωδικούς Αίτησης και Υπηρεσίας, καθώς και την 

εκτιµώµενη ηµεροµηνία αποκατάστασης. 

5.7.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Η αποστολή των ενηµερώσεων αναφορικά µε καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα 

Παρόχου ή τρίτων, καθώς και η σχετική επικοινωνία για τη διαχείρισή τους γίνεται: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω ΠΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας 

Προσφοράς. 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του ΠΣ. 

5.8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ETHERNET 

5.8.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

Ο OTE Rural λαµβάνει κάθε µέτρο για την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών 

Ethernet που παρέχει στον Πάροχο. Για το σκοπό αυτό, όσες φορές κρίνει αναγκαίο, 

ελέγχει την κατάσταση της σύνδεσης του Σ/Π του Παρόχου ή του Τελικού Χρήστη 

στο ∆ίκτυο Ethernet. 

Σε περίπτωση όπου κριθεί απαραίτητη η µετάβαση συνεργείου Τεχνικών ΟΤΕ Rural 

σε Σ/Π Τελικών Χρηστών ή του Παρόχου για τον έλεγχο των υπηρεσιών Ethernet, ο 

Πάροχος εξασφαλίζει την ελεύθερη είσοδό και παρέχει κάθε διευκόλυνση και 

πληροφορίες.  

5.8.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Ο Πάροχος συντηρεί µε δικές του δαπάνες τον απαραίτητο εξοπλισµό στα Σ/Π του 

και στα Σ/Π Τελικών Χρηστών, προκειµένου να επιτυγχάνεται η οµαλή σύνδεσή τους 

µε το ∆ίκτυο Ethernet του ΟΤΕ Rural, και συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του ΟΤΕ 

Rural για τυχόν µεταβολές στην παραµετροποίησή του. 

5.8.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ως προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης αναφέρονται οι εργασίες που εκτελεί ο 

ΟΤΕ Rural ή ο Πάροχος στο ∆ίκτυο του, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών Ethernet. Τέτοιες εργασίες αφορούν: 
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• Προληπτική συντήρηση του ∆ικτύου Ethernet. 

• Αναβαθµίσεις ή τροποποιήσεις στο υλικό (hardware) ή λογισµικό (software) 

στους Κόµβους του ∆ικτύου Ethernet. 

Οι προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης εκτελούνται από τον ΟΤΕ Rural και 

από τον Πάροχο σε ώρες χαµηλής τηλεπικοινωνιακής κίνησης (00:00–08:00), ώστε 

να περιορίζεται η πιθανότητα εµφάνισης προβληµάτων.  

Για την εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης απαιτείται έγκαιρη 

ενηµέρωση του Παρόχου από τον ΟΤΕ Rural, τουλάχιστον επτά (7) ηµερολογιακές 

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία εκτέλεσης, καθώς και επιβεβαίωση λήψης της από 

τον Πάροχο. Η προθεσµία αυτή µπορεί κατ’ εξαίρεση να συντµηθεί µόνο σε 

δικαιολογηµένες περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.  

Η παραπάνω ενηµέρωση πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Περιγραφή των προγραµµατισµένων εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν.  

• Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης των προγραµµατισµένων εργασιών. 

• Προβλεπόµενη διάρκεια ολοκλήρωσης των προγραµµατισµένων εργασιών. 

• Πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του ∆ικτύου Ethernet και των υπηρεσιών 

Ethernet.  

• Πιθανές εργασίες που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τον Πάροχο.  

• Πιθανά προτεινόµενα µέτρα προστασίας και δοκιµές που θα πρέπει να 

πραγµατοποιήσει ο Πάροχος. 

5.9 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μετά από σχετική αίτηση κατάργησης υπηρεσίας Ethernet ο ΟTE Rural προβαίνει σε 

όλες τις τεχνικές ενέργειες αποσύνδεσης στο ∆ίκτυο Ethernet και στο Σ/Π του 

Τελικού Χρήστη ή Παρόχου. 

Η διακοπή της λειτουργίας των υπηρεσιών Ethernet ολοκληρώνεται από τους 

Τεχνικούς του ΟΤΕ Rural εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή 
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της σχετικής αίτησης, και συνοδεύεται από την αποστολή σχετικής ενηµέρωσης από 

τον ΟΤΕ Rural προς τον Πάροχο: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω ΠΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας 

Προσφοράς. 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του ΠΣ. 

Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης, οι 

υπηρεσίες Ethernet παραµένουν πλήρως λειτουργικές και χρεώνονται από τον ΟΤΕ 

Rural, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.11 της παρούσας Προσφοράς. 

5.10 ΒΛΑΒΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΒΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

5.10.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Πάροχος αναγγέλλει στον ΟΤΕ Rural βλάβες για τις υπηρεσίες Ethernet, καθ’ όλο 

το 24ωρο και για όλες τις ηµέρες του έτους (24x7x365), µε τους ακόλουθους 

τρόπους: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω ΠΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας 

Προσφοράς.  

• Μέσω έντυπης φόρµας αναγγελίας βλάβης, η οποία αποστέλλεται µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του ΠΣ. 

5.10.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Κάθε αναγγελία βλάβης που υποβάλλεται στον ΟΤΕ Rural αφορά αποκλειστικά µία 

υπηρεσία Ethernet και περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Στοιχεία του Παρόχου. 

• Στοιχεία υπεύθυνου αναγγελίας από πλευράς Παρόχου, για την παροχή 

διευκρινήσεων και τον έλεγχο αποκατάστασης της υπηρεσίας (ονοµατεπώνυµο, 

τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθµό FAX, διεύθυνση e-mail). 

• Τον Κωδικό Υπηρεσίας, για την ταυτοποίηση της υπηρεσίας Ethernet. 

• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης για το Σ/Π του Τελικού Πελάτη ή του 

Παρόχου(οδός, αριθµός, περιοχή, πόλη Τ.Κ.). 
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• Σύµπτωµα βλάβης. 

5.10.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΒΛΑΒΗΣ 

Ο ΟΤΕ Rural ελέγχει κάθε αναγγελία βλάβης ως προς την ορθότητα και πληρότητα 

των στοιχείων της και εκδίδει µοναδικό Κωδικό Βλάβης, ο οποίος τη χαρακτηρίζει 

και χρησιµοποιείται για την ταυτοποίησή της και την παρακολούθηση της πορείας 

αποκατάστασής της από τον ΟΤΕ Rural και τον Πάροχο. 

Εφόσον η αναγγελία βλάβης δεν είναι ορθά συµπληρωµένη, ο ΟΤΕ Rural την 

απορρίπτει και αποστέλλει ενηµέρωση στον Πάροχο, κοινοποιώντας του τους λόγους 

απόρριψης. 

5.10.4 ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 

Ο ΟΤΕ Rural προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των 

βλαβών, τηρώντας την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, σύµφωνα µε την 

ηµεροµηνία και ώρα αναγγελίας τους.  

Σε περίπτωση όπου κριθεί απαραίτητη η µετάβαση Τεχνικών του ΟΤΕ Rural στα Σ/Π 

του Τελικού Χρήστη ή του Παρόχου για τον έλεγχο της υπηρεσίας, ο Πάροχος 

εξασφαλίζει την ελεύθερη είσοδο και παρέχει κάθε διευκόλυνση και πληροφορίες, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 5.10.5 της παρούσας Προσφοράς. Εφόσον κατά τη 

µετάβαση Τεχνικών του ΟΤΕ Rural διαπιστωθεί ότι η βλάβη είναι υπαιτιότητας 

Παρόχου, ο Πάροχος επιβαρύνεται µε το Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για 

την Αποκατάσταση Βλάβης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.11.4 της παρούσας 

Προσφοράς. 

Η αποκατάσταση βλάβης ολοκληρώνεται µε την αποστολή ενηµέρωσης στον Πάροχο 

αναφορικά µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Ηµεροµηνία και ώρα αποκατάστασης. 

• Αιτίες βλάβης και ενέργειες αποκατάστασης. 

• Υπαιτιότητα βλάβης (ΟΤΕ Rural ή Παρόχου). 

• Τυχόν ανενεργοί χρόνοι, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.13.5 της παρούσας 

Προσφοράς.  
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5.10.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ 

Η µετάβαση των Τεχνικών ΟΤΕ Rural στα Σ/Π του Παρόχου ή του Τελικού Χρήστη 

για την αποκατάσταση βλαβών γίνεται σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των 

αρµόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ Rural και µετά από ενηµέρωση του 

Παρόχου. 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος ή/και ο Τελικός Χρήστης δεν είναι παρόντες κατά την 

µετάβαση των Τεχνικών ΟΤΕ Rural ή δεν καταστεί δυνατή η είσοδος στο Σ/Π του 

Τελικού Χρήστη ή του Παρόχου, προγραµµατίζεται νέα µετάβαση από τον ΟΤΕ και: 

• Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τον αρχικό προγραµµατισµό λογίζεται 

ως ανενεργός χρόνος. 

• Ο Πάροχος επιβαρύνεται µε το Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για την 

Αποκατάσταση Βλάβης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.11.4 της παρούσας 

Προσφοράς.  

Το Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για την Αποκατάσταση Βλάβης 

ισχύει κατ’ αναλογία και για τον Πάροχο, εφόσον κατά τη µετάβαση των 

Τεχνικών του Παρόχου σε Σ/Π του Παρόχου ή Τελικού Χρήστη µετά από 

προγραµµατισµένο ραντεβού δεν προσέλθουν οι Τεχνικοί του ΟΤΕ Rural. 

5.10.6 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Ο Πάροχος επιβεβαιώνει την οριστική αποκατάσταση της βλάβης ή ενηµερώνει για 

τυχόν προβλήµατα, εντός τεσσάρων (4) ωρών από τη σχετική ενηµέρωση του ΟΤΕ 

Rural, εξαιρουµένου του διαστήµατος 00:00 – 08:00. Όταν η αποκατάσταση της 

βλάβης επιβεβαιωθεί και από τα δύο µέρη, ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνει τον Πάροχο για 

την οριστική επίλυση του προβλήµατος.  

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης αποκατάστασης της βλάβης από τον Πάροχο, 

εκπρόθεσµης απάντησης ή µη απάντησης του Παρόχου, θεωρείται ότι η βλάβη έχει 

αποκατασταθεί από τον ΟΤΕ Rural σύµφωνα µε την ενηµέρωσή του προς τον 

Πάροχο. 

5.10.7 ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Σε περίπτωση µη αποδοχής αποκατάστασης της βλάβης από τον Πάροχο ο ΟΤΕ 

Rural προβαίνει σε επανέλεγχο και εφόσον η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητά του, 
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προβαίνει σε άρση της µε υπαιτιότητα OTE Rural και µεταθέτει ανάλογα την 

ηµεροµηνία άρσης.  

Σε αντίθετη περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παρόχου, ο ΟΤΕ 

Rural υποβάλλει ερώτηµα στον Πάροχο εάν επιθυµεί την από κοινού επίλυσή της, σε 

συνδυαστικό ραντεβού και: 

• Εφόσον αρνηθεί ο Πάροχος, η βλάβη ολοκληρώνεται µε υπαιτιότητα Παρόχου 

και διατηρείται η αρχική ηµεροµηνία και ώρα άρσης. 

• Εφόσον αποδεχθεί ο Πάροχος, προβαίνουν σε συνδυαστικό ραντεβού 

προκειµένου να επιλυθεί η βλάβη και, ανάλογα µε την τελική υπαιτιότητα, 

ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα άρσης και χρεώνεται µε το τέλος Άσκοπης 

Μετάβασης Συνεργείου για την Αποκατάσταση Βλάβης, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 5.11.4 της παρούσας Προσφοράς.  

Το Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για την Αποκατάσταση Βλάβης 

ισχύει κατ’ αναλογία και για τον Πάροχο, εφόσον προκύψει ότι η βλάβη 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ Rural.  

5.10.8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Η παρακολούθηση της πορείας αποκατάστασης των βλαβών, η διαδικασία άρσης, 

καθώς και η ενηµέρωση του Παρόχου για τον προγραµµατισµό µεταβάσεων γίνεται: 

• Ηλεκτρονικά, µέσω ΠΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας 

Προσφοράς. 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση µη διάθεσης του ΠΣ. 

5.11 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ETHERNET 

 

 

 

 

 

5.12 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

5.12.1 ΓΕΝΙΚΑ 
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Η παροχή των υπηρεσιών Ethernet προς τον Πάροχο διέπεται από Συµφωνία 

Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA), µε αντικείµενο: 

• Το συνολικό χρόνο ελέγχου αίτησης και ενηµέρωσης του Παρόχου ως προς την 

αποδοχή της, σύµφωνα µε τον σχετικό έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της από 

τον OTE Rural. 

• Το συνολικό χρόνο ενεργοποίησης υπηρεσίας, σύµφωνα µε το σχετικό 

Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής Ethernet. 

Στους παραπάνω χρόνους δε συµπεριλαµβάνονται οι ανενεργοί χρόνοι, όπως 

περιγράφονται στην παράγραφο 5.12.5 της παρούσας Προσφοράς, που 

αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα (δόλο ή /και αµέλεια) του ΟΤΕ Rural, 

ή συνιστούν ανωτέρα βία. 

5.12.2 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει απάντηση στον Πάροχο ως προς την αποδοχή της αίτησής 

του εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών, αρχής γενοµένης από την επόµενη 

ηµερολογιακή ηµέρα από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

5.12.3 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο ΟΤΕ Rural εγγυάται την ενεργοποίηση των υπηρεσιών Ethernet: 

• Εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, αρχής γενοµένης από την επόµενη 

ηµερολογιακή ηµέρα της αποδοχής της σχετικής αίτησης από τον ΟΤΕ Rural, 

εφόσον δεν απαιτείται η εκτέλεση εργασιών για την πρόσβαση στις 

εγκαταστάσεις τελικού χρήστη. 

• Εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, αρχής γενοµένης από την επόµενη 

ηµερολογιακή ηµέρα της αποδοχής της σχετικής αίτησης από τον ΟΤΕ Rural, 

εφόσον απαιτείται η εκτέλεση εργασιών (π.χ. παραµετροποίηση, µικτονόµιση) 

για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις Τελικού Χρήστη.  

Συγκεντρωτικά οι εγγυηµένοι χρόνοι ενεργοποίησης των υπηρεσιών Ethernet 

αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Τύπος Αίτησης Εγγυηµένος Χρόνος 
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Ενεργοποίησης 

Αίτηση παροχής νέας υπηρεσίας End User Ethernet  
10 Ηµερολογιακές Ηµέρες 

 
Αίτηση παροχής νέας υπηρεσίας Backhaul Ethernet 

Αίτηση µεταβολής υπηρεσίας Ethernet 

Αίτηση παροχής νέας υπηρεσίας End User Ethernet µε εκτέλεση 

εργασιών (π.χ. παραµετροποίηση, µικτονόµιση) για την 

πρόσβαση στις εγκαταστάσεις Τελικού Χρήστη 

20 Ηµερολογιακές Ηµέρες 

Στο παραπάνω διάστηµα δε συµπεριλαµβάνονται οι ανενεργοί χρόνοι, όπως 

περιγράφονται στην παράγραφο 5.12.5 της παρούσας Προσφοράς. 

5.12.4 ΡΗΤΡΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Στις περιπτώσεις αιτήσεων, όπου η υλοποίηση υπερβαίνει τον Εγγυηµένο Χρόνο 

Ενεργοποίησης Υπηρεσίας, ο ΟΤΕ Rural επιβαρύνεται για κάθε ηµέρα µε ρήτρα, η 

οποία θα ισούται µε το 1/30 επί του µηνιαίου τιµήµατος της υπηρεσίας 

5.12.5 ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Από τον υπολογισµό του χρόνου ενεργοποίησης υπηρεσίας εξαιρείται το συνολικό 

διάστηµα καθυστέρησης, το οποίο οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:  

• Απουσία του Παρόχου ή/και του Τελικού Χρήστη κατά την προγραµµατισµένη 

µετάβαση των Τεχνικών του ΟΤΕ Rural στα Σ/Π της αίτησης, η οποία 

αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ Rural. 

• Καθυστέρηση υλοποίησης της εισαγωγής ή/και του εσωτερικού δικτύου στα Σ/Π 

της αίτησης, σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΤΕ Rural, η οποία αποδεδειγµένα δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ Rural. 

• Καθυστέρηση απόκρισης του Παρόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών 

υλοποίησης, ελέγχου/δοκιµών καλής λειτουργίας και κατά τη διαδικασία 

παράδοσης-παραλαβής της υπηρεσίας. 

• Καθυστέρηση ή άρνηση έκδοσης αδειών από τους αρµόδιους φορείς (∆ήµοι, 

Περιφέρειες κ.λπ.). 

• Μη διαθεσιµότητα της υπηρεσίας λόγω προγραµµατισµένων εργασιών. 
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• Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο στο δίκτυο του OTE Rural ή/και στους 

κόµβους RIX. 

• Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ Rural από τρίτους, αλλά 

επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. 

• Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Παρόχου ή του Τελικού Χρήστη, 

η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural. 

• Ανωτέρα βία, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.4.5 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 της 

παρούσας Προσφοράς. 

• Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ Rural στο χώρο του 

Παρόχου/Τελικού Χρήστη στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για την 

παροχή της υπηρεσίας. 

• Τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε την εγκατάσταση και την παραµετροποίηση 

του εξοπλισµού Παρόχου ή Τελικού Χρήστη. 

• Ζηµιά που προκλήθηκε από το εσωτερικό δίκτυο ή/και τον εξοπλισµό του 

Παρόχου ή του Τελικού Χρήστη. 

• Το χρονικό διάστηµα από την ενηµέρωση του Παρόχου από τον ΟΤΕ Rural για 

την ανάγκη εκπόνησης Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς µέχρι την ολοκλήρωση 

των επιπρόσθετων εργασιών που απαιτούνται βάσει της Τεχνοοικονοµικής 

Προσφοράς.  

5.13 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET 

5.13.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η αποκατάσταση βλαβών των υπηρεσιών Ethernet διέπεται από Συµφωνία Επιπέδου 

Υπηρεσιών (SLA), µε αντικείµενο: 

• Το συνολικό χρόνο ενηµέρωσης του Παρόχου από τον ΟΤΕ Rural αναφορικά µε 

την υπαιτιότητα της βλάβης (OTE Rural ή Παρόχου) και, σε περίπτωση 

υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural, µε τα µέτρα που θα ληφθούν για την αποκατάσταση 

της βλάβης. 
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• Το συνολικό χρόνο άρσης βλάβης, σύµφωνα µε την ενηµέρωση που αποστέλλει 

ο ΟΤΕ Rural στον Πάροχο. 

Στους παραπάνω χρόνους δε συµπεριλαµβάνονται οι ανενεργοί χρόνοι, όπως 

περιγράφονται στην παράγραφο 5.12.5 της παρούσας Προσφοράς, που 

αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα (δόλο ή /και αµέλεια) του ΟΤΕ Rural, 

ή συνιστούν ανωτέρα βία. 

5.13.2 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει απάντηση στον Πάροχο ως προς την υπαιτιότητα της 

βλάβης (OTE Rural ή Παρόχου) και τα µέτρα που θα ληφθούν για την αποκατάσταση 

της βλάβης (σε περίπτωση υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural) εντός τεσσάρων (4) ωρών από 

την αναγγελία της. 

Στο χρόνο αυτό δεν προσµετρώνται τα διαστήµατα από 00:00 – 08:00, καθώς επίσης 

και οι ανενεργοί χρόνοι, όπως περιγράφονται στην παράγραφο5.13.5 της παρούσας 

Προσφοράς. 

5.13.3 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Ο ΟΤΕ Rural εγγυάται την αποκατάσταση βλάβης που εµφανίζεται σε υπηρεσία 

Ethernet εντός έξι (6) ωρών από την αναγγελία της. Για τις βλάβες που υποβάλλονται 

στον ΟΤΕ Rural εκτός του ωραρίου υποστήριξης των υπηρεσιών, ως ηµεροµηνία και 

ώρα αναγγελίας της βλάβης θεωρείται η έναρξη της επόµενης εργάσιµης ηµέρας.  

Από τον υπολογισµό του χρόνου αποκατάστασης βλάβης εξαιρείται το διάστηµα από 

00:00 – 08:00, καθώς και το συνολικό διάστηµα καθυστέρησης, το οποίο οφείλεται 

στους λόγους που περιγράφονται στην παράγραφο 5.13.5 της παρούσας Προσφοράς. 

5.13.4 ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου αποκατάστασης κάθε µεµονωµένης 

βλάβης, ο ΟΤΕ Rural επιβαρύνεται µε ωριαία ρήτρα, ίση µε το τετραπλάσιο του 

ωριαίου τιµήµατος. 

Το ωριαίο τίµηµα υπολογίζεται µε αναγωγή του συµβατικού τιµήµατος της 

υπηρεσίας Ethernet (πάγια µηνιαία τέλη) στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (1 

ώρα).  
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5.13.5 ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Από τον υπολογισµό του χρόνου αποκατάστασης βλάβης εξαιρείται το διάστηµα από 

00:00 – 08:00, καθώς και το συνολικό διάστηµα καθυστέρησης, το οποίο οφείλεται 

στους ακόλουθους λόγους:  

• Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτους στο δίκτυο του ΟΤΕ Rural ή/και στους 

χώρους RIX. 

• Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτους εκτός δικτύου του ΟΤΕ Rural, αλλά 

επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. 

• Ζηµιά που προκλήθηκε από το εσωτερικό δίκτυο ή/και τον εξοπλισµό του 

Παρόχου ή του Τελικού Χρήστη. 

• Τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε την παραµετροποίηση του εξοπλισµού 

Παρόχου ή του Τελικού Χρήστη. 

• Εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών του ΟΤΕ Rural µετά από έγκαιρη 

ενηµέρωση των Παρόχων. 

• Αναφορά βλάβης που δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ Rural σε έλεγχο από άκρο σε 

άκρο (end to end test). 

• Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Παρόχου ή του Τελικού Χρήστη η 

οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural. 

• Χρόνος απόκρισης του Παρόχου για τη µη αποδοχή της άρσης βλάβης ή 

καθυστέρηση Παρόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών ελέγχου/δοκιµών καλής 

λειτουργίας. 

• Ανωτέρα Βία. 

• Αδυναµία πρόσβασης του ΟΤΕ Rural στο χώρο του Παρόχου/Τελικού Χρήστη 

στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για την άρση της βλάβης. 

• Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην 

ισχύουσα προσφορά. 
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• Απουσία του Παρόχου ή/και του Τελικού Χρήστη κατά την προγραµµατισµένη 

µετάβαση των Τεχνικών του ΟΤΕ Rural στα Σ/Π της υπηρεσίας, η οποία 

αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ Rural. 

• Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη του 

Τελικού Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. µετατροπές, εργασίες, αλλαγές ή 

προσθήκες που δεν διενεργούνται από τον ΟΤΕ Rural). 

5.14 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ETHERNET 

5.14.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι χρόνοι µη διαθεσιµότητας της υπηρεσίας Ethernet προσµετρώνται από τη στιγµή 

αναγγελίας της βλάβης έως τη στιγµή αποκατάστασής της από τον ΟΤΕ Rural. 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι, παρά την ενηµέρωση αποκατάστασης, η βλάβη δεν έχει 

αρθεί, ο χρόνος νέας συµπληρωµατικής αναγγελίας από τον Πάροχο έως την οριστική 

αποκατάσταση της βλάβης προσµετράται και αθροίζεται στον αρχικό χρόνο µη 

διαθεσιµότητας. 

 

5.14.2 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Για τις υπηρεσίες Ethernet η διαθεσιµότητα, µετρηµένη σε ακέραιες ώρες και 

υπολογιζόµενη σε µηνιαία βάση, θα είναι υψηλότερη από 98,75%. 

5.14.3 ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου µη διαθεσιµότητας των υπηρεσιών 

Ethernet στη διάρκεια ενός (και κάθε) συµβατικού µήνα, πέρα από τη ρήτρα 

καθυστέρησης αποκατάστασης βλάβης που εφαρµόζεται για κάθε µεµονωµένη 

βλάβη, η ΟΤΕ Rural θα καταβάλει στον Πάροχο επιπλέον ρήτρα που υπολογίζεται ως 

ακολούθως: 

[Επιπλέον Ρήτρα] = 2x [µηνιαίο τίµηµα] x {[% Συµβατικής ∆ιαθεσιµότητας] - [% 

Πραγµατικής ∆ιαθεσιµότητας]} 

5.14.4 ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Από τον υπολογισµό του χρόνου διαθεσιµότητας υπηρεσίας Ethernet εξαιρείται το 

διάστηµα του ανενεργού χρόνου των επιµέρους βλαβών, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο5.13.5 της παρούσας Προσφοράς. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BITSTREAM 

6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η υπηρεσία Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Bitstream), δίνει τη δυνατότητα 

στον Πάροχο να παρέχει στον Τελικό Χρήστη ευρυζωνικές συνδέσεις VDSL 2, µέσω 

του δικτύου του OTE Rural. Αφορά στη διασύνδεση τελικών χρηστών Παρόχων και 

τη µεταφορά της τηλεπικοινωνιακής τους κίνησης σε ένα κεντρικό σηµείο 

(Περιφερειακός Κόµβος ∆ιασύνδεσης Νησίδας, RIX). Η κίνηση από άκρο σε άκρο 

µεταξύ του Τελικού Χρήστη και του Παρόχου θα είναι σε επίπεδο Ethernet.  

Η υπηρεσία Bitstream περιλαµβάνει: 

• Την παροχή από τον ΟΤΕ Rural της γραµµής πρόσβασης VDSL2 στον Τελικό 

Χρήστη. 

• Την παροχή από τον ΟΤΕ Rural διασύνδεσης Ethernet, µέσω της οποίας ο 

Πάροχος θα µπορεί να µεταφέρει κίνηση συνδροµητών οι οποίοι 

εξυπηρετούνται από τα ΚΠΣΠ (VDSL2-DSLAM) του συγκεκριµένου RIX.  

 

6.2 ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Τα σηµεία οριοθέτησης της υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα: 

• Το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ (escalit ή 

χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη, 

• Ο οπτικός κατανεµητής του OTE Rural του RIX που καλύπτει το ΚΠΣΠ. 

Επιπλέον στην περίπτωση παροχής κίνησης multicast όπου, επειδή όπως 

αναφέρεται στη συνέχεια, απαιτείται ένα επιπλέον διακριτό interface, θα 

διατίθεται και αντίστοιχο διακριτό όριο στον οπτικό κατανεµητή. 

 

6.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

Προκειµένου να λάβει ο Πάροχος υπηρεσίες Bitstream, θα πρέπει να ισχύουν 

αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

1 Να έχει υπογραφεί η σχετική Σύµβαση µεταξύ ΟΤΕ Rural και Παρόχου. 

2 O Πάροχος να λαµβάνει την υπηρεσία Φιλοξενίας στο RIX της περιοχής κάλυψης 

του συγκεκριµένου ΚΠΣΠ και να έχει διασυνδεθεί στο δίκτυο του ΟΤΕ Rural 

µέσω της υπηρεσίας «Σύνδεση RIX – Bitstream»που περιγράφεται στην 

παράγραφο 4.1.2 της ενότητας 4. 
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3 Ο Τελικός Χρήστης να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης τουοικισµού (που 

έχει εγκατασταθεί ο ΚΠΣΠ) στην περιοχή κάλυψης του RIX. H απόσταση του 

σηµείου οριοθέτησης (στον τελικό χρήστη) από το ΚΠΣΠ θα πρέπει να είναι 

µικρότερη των 1000µ ± 10%, ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτητα συγχρονισµού 

τουλάχιστον(οκτώ) 8 MBps στην κατερχόµενη ζεύξη (downstream). 

 

6.4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BITSTREAM 

4 Η υπηρεσία bitstream παρέχεται µόνο στα σηµεία (οικισµούς), όπου ο ΟΤΕ Rural 

έχει εγκαταστήσει ενεργό εξοπλισµό (VDSL2 DSLAM) και ο Τελικός Χρήστης 

βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του. 

5 Η υπηρεσία Bitstream σε ένα συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη παρέχεται µέσω του 

υφιστάµενου δικτύου πρόσβασης χαλκού του ΟΤΕ. Συγκεκριµένα η υπηρεσία 

διατίθεται µε χρήση της υπηρεσίας του Τοπικού Υποβρόχου του ΟΤΕ, σύµφωνα µε 

την εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση 

στον Τοπικό Βρόχο (εφεξής RUO).  

6 Ο ΟΤΕ Rural παρέχει την υπηρεσία bitstream σε ένα συγκεκριµένο Τελικό 

Χρήστη, µε δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων (data). 

6.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Σε κάθε οικισµό προσφέρεται είτε υπηρεσία τύπου Α (Α και A Business), είτε 

υπηρεσία τύπου Β (Β και B Business). Η αναλυτική λίστα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών αναρτάται στο Π.Σ. Τα πακέτα των υπηρεσιών αναλύονται στο παρακάτω 

πίνακα: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

(Downstream/Upstrea

m) 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ 

(ContentioRatio) 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤ

ΗΤΑ 

Bitstream Class A 

µέγιστος ρυθµός 

µετάδοσης 50 Mbps / 

µέγιστος ρυθµός 

µετάδοσης 30Mbps 

1:5 98,75% 

Bitstream Class Α  µέγιστος ρυθµός 1:5 98,75% 
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Business µετάδοσης 50 Mbps / 

µέγιστος ρυθµός 

µετάδοσης 30Mbps 

Bitstream Class B 

µέγιστος ρυθµός 

µετάδοσης 30 Mbps / 

µέγιστος ρυθµός 

µετάδοσης 4Mbps 

1:20 98,75% 

Bitstream Class B 

Business 

µέγιστος ρυθµός 

µετάδοσης 30 Mbps / 

µέγιστος ρυθµός 

µετάδοσης 4Mbps 

1:5 98,75% 

 

Τα πακέτα ταχυτήτων της υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:  

Profile 
Downstream 

(Max) 

Upstream 

(Max) 

Downstream 

(Min) 

Upstream 

(Min) 
Περιγραφή 

LP A 50M 30M 8M 1M 
Παροχή 

50Μ 

LP B 30M 4M 8M 1M 
Παροχή 

30Μ 

 

 

6.6 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Η παροχή της υπηρεσίας θα συνοδεύεται από δέσµευση ελάχιστης υποχρεωτικής 

περιόδου παραµονής δώδεκα (12) µηνών, µετά το πέρας του οποίου ανανεώνεται 

σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου χρόνου. Ο Πάροχος µετά τη λήξη του ελάχιστου 

χρόνου των δώδεκα (12) µηνών, έχει δικαίωµα να αιτηθεί κατάργηση της σύνδεσης 

Bitstream. 

 

6.7 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙA ΠΑΡΟΧΗΣ 

6.7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παραγγελιοληψία της υπηρεσίας Bitstream γίνεται µέσα από το ΠΣ ΟΤΕ Rural, 

µέσω κατάλληλης αίτησης ανάλογα µε το είδος της υφιστάµενης σύνδεσης του 
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τελικού χρήστη ή σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης επιθυµεί νέα σύνδεση. Η 

διαδικασία που ακολουθείται για την ικανοποίηση των αιτηµάτων των Παρόχων 

περιγράφεται στην παράγραφο 6.7.3. 

 

6.7.2 ΕΙ∆Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

6.7.2.1 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

• Παροχή Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ  

• Παροχή Bitstream σε Ανενεργό ΤοΥΒ  

• Μετάβαση από Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ Παρόχου →Bitstream σε Ενεργό 

ΤοΥΒ άλλου Παρόχου  

• Μετάβαση ΑΡΥΣ Παρόχου →Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ ίδιου ή άλλου 

Παρόχου 

• Μετάβαση ΠΤοΒ Παρόχου→Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ ίδιου ή άλλου 

Παρόχου 

• Μετάβαση ΜΤοΒ Παρόχου →Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒίδιου ή άλλου 

Παρόχου 

• Μετάβαση ΠΤοΥΒ Παρόχου →Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ ίδιου ή άλλου 

Παρόχου 

• Μεταβολή πακέτου υπηρεσίας Bitstream. 

Στις αιτήσεις παροχής και µετάβασης σε Bitstream και σε περίπτωση που ο τελικός 

συνδροµητής επιθυµεί φορητότητα του αριθµού του, ο Πάροχος καταθέτει σχετικό 

αίτηµα φορητότητας σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες. Η 

ενεργοποίηση της φορητότητας είναι αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου που 

υποβάλει το αίτηµα, χωρίς να υπάρχει καµία εµπλοκή του ΟΤΕ Rural. 

 

6.7.2.2 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ 

• Κατάργηση υπηρεσίας Bitstream 

6.7.2.3 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

• Ακύρωση οποιασδήποτε αίτησης 
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6.7.3 ΠΕ∆ΙΑ ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ BITSTREAM 

Τα πεδία της αίτησης που θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώνονται από τον 

Πάροχο είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

i. Γενικά πεδία (για όλα τα είδη αιτήσεων): 

• Το RIX 

• O Οικισµός 

• Ο Κωδικός αριθµός σύνδεσης RIX-Bitstream 

• Το επώνυµο ή η επωνυµία του Τελικού Χρήστη 

• Στοιχεία επικοινωνίας του τεχνικού υπεύθυνου Παρόχου 

ii. Ειδικά πεδία (ανάλογα το είδος αίτησης): 

1. Αίτηση παροχής Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ ή Μετάβασης  

ΑΡΥΣ Παρόχου (Παρόχου 1) →→→→Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ 

άλλου Παρόχου (Παρόχου 2): 

• Ο αριθµός τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού Χρήστη σε 

περίπτωση που υπάρχει ενεργή τηλεφωνική σύνδεση στον 

ΟΤΕ ή στον Πάροχο (µέσω υπηρεσίας ΧΕΓ)  ή υπηρεσία 

ADSL ΟΤΕ ή υπηρεσία ΑΡΥΣ. 

• Το είδος της υπηρεσίας που λάµβανε από τον Πάροχο 1 ο 

Τελικός Χρήστης (υπηρεσία τηλεφωνίας ή υπηρεσία ADSL 

ή υπηρεσία ΑΡΥΣ)  

• Το επώνυµο ή η επωνυµία του Παρόχου 1 στον οποίο είχε 

υπηρεσία ο Τελικός Χρήστης. 

• Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης µε την οποία ο 

Πάροχος δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι εξουσιοδοτηµένος να 

προχωρήσει σε διακοπή των παρεχόµενων από άλλους 

Παρόχους υπηρεσιών, που λαµβάνει ο πελάτης του 

(Τελικός Χρήστης). 

• Το πακέτο της υπηρεσίας Bitstream που επιθυµεί να λάβει 

(απλό ή Business). 

2. Αίτηση Παροχής Ανενεργού Bitstream: 

• Yπεύθυνη δήλωση σε ειδικά διαµορφωµένο για το σκοπό 

αυτό πεδίο, ότι έχει ελέγξει την τήρηση όλων των 

διατάξεων της κείµενης Νοµοθεσίας σχετικά µε τη 
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νοµιµότητα του κτιρίου του συνδροµητή/πελάτη του και ότι 

αναλαµβάνει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη (αστική, ποινική 

κλπ) σε περίπτωση που αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το εν 

λόγω κτίσµα είναι αυθαίρετο. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

έχει στη διάθεσή του και όλα τα απαιτούµενα από τη 

Νοµοθεσία δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η 

αίτηση θα απορρίπεται µε λόγο απόρριψης «Αυθαίρετο 

Οίκηµα». 

• Η διεύθυνση του Τελικού Χρήστη. Εκτός από τη 

καταχώρηση της διεύθυνσης ή σε περίπτωση που αυτή δεν 

προσδιορίζεται µονοσήµαντα µε αναγραφή οδού και 

αριθµού, θα γίνεται χρήση της εφαρµογής google earth, 

όπου θα δεικνύεται µε κατάλληλη σήµανση (pin) η θέση 

του σηµείου που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη δ/νση του 

συνδροµητή. 

• Το πακέτο της της υπηρεσίας Bitstream που επιθυµεί να 

λάβει (απλό ή Business). 

3. Αίτηση µετάβασης ΠΤοΒ/ΠΤοΥΒ Παρόχου (Παρόχου 1) σε 

Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ άλλου Παρόχου (Παρόχου 2) 

• Το είδος της υπηρεσίας που λάµβανε από τον Πάροχο 1 ο 

Τελικός Χρήστης 

• Το επώνυµο ή η επωνυµία του Παρόχου 1, στον οποίο είχε 

υπηρεσία ο Τελικός Χρήστης 

• Ο φανταστικός αριθµός του ΤοΒ ή ΤοΥΒ 

• Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης µε την οποία ο 

Πάροχος δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι εξουσιοδοτηµένος να 

προχωρήσει σε διακοπή των παρεχόµενων από άλλους 

Παρόχους υπηρεσιών, που λαµβάνει ο πελάτης του 

(Τελικός Χρήστης)  

•  Το πακέτο της της υπηρεσίας που επιθυµεί να λάβει (απλό 

ή Business). 

4. Αίτηση µετάβασης ΜΤοΒ Παρόχου (Παρόχου 1) σε Bitstream σε 

Ενεργό ΤοΥΒ άλλου Παρόχου (Παρόχου 2) 
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• Το επώνυµο ή η επωνυµία του Παρόχου 1, από τον οποίο 

λάµβανε υπηρεσία ο Τελικός Χρήστης. 

• Ο αριθµός τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού Χρήστη 

στον ΟΤΕ ή στον Πάροχο (µέσω υπηρεσίας ΧΕΓ)  

• Ο φανταστικός αριθµός του ΤοΒ 

• Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης µε την οποία ο 

Πάροχος δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι εξουσιοδοτηµένος να 

προχωρήσει σε διακοπή των παρεχόµενων από άλλους 

Παρόχους υπηρεσιών, που λαµβάνει ο πελάτης του 

(Τελικός Χρήστης)  

• Το πακέτο της της υπηρεσίας που επιθυµεί να λάβει (απλό 

ή Business).  

5. Αίτηση µετάβασης Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ Παρόχου (Παρόχου 

1) σε Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ άλλου Παρόχου (Παρόχου 2) 

• Κωδικός Αριθµός υπηρεσίας 

• Το επώνυµο ή η επωνυµία του Παρόχου 1,από τον οποίο 

λάµβανε υπηρεσία ο Τελικός Χρήστης. 

• Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης µε την οποία ο 

Πάροχος 2 δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι εξουσιοδοτηµένος 

να προχωρήσει σε διακοπή των παρεχόµενων από άλλους 

Παρόχους υπηρεσιών, που λαµβάνει ο πελάτης του 

(Τελικός Χρήστης )  

•  Το πακέτο της της υπηρεσίας που επιθυµεί να λάβει (Απλό 

ή Business)  

6. Αίτηση µεταβολής πακέτου 

• Το πακέτο της της υπηρεσίας που επιθυµεί να λάβει (Απλό 

ή Business)  

• Κωδικός Αριθµός υπηρεσίας 

7. Αίτηση Κατάργησης υπηρεσίας Bitstream 

• Κωδικός Αριθµός υπηρεσίας 

8. Αίτηση Ακύρωσης της υπηρεσίας Bitstream 

• Αριθµός Αίτησης υπηρεσίας. 
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6.7.4 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSREAM 

6.7.4.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ BITSTREAM ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΤοΥΒ 

1. Ο τελικός συνδροµητής, υποβάλει στον Πάροχο σχετική αίτηση παροχής 

υπηρεσιών Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην 

παράγραφο 6.15. Η πρωτότυπη αίτηση παροχής υπηρεσίας Bitstream σε 

Ενεργό ΤοΥΒ περιλαµβάνει εξουσιοδότηση-δήλωση του Συνδροµητή προς 

τον Πάροχο, προκειµένου o Πάροχος να υποβάλει σχετικό αίτηµα στον ΟΤΕ 

Rural. Στην περίπτωση της πρόσβασης µέσω Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ, η εν 

λόγω αίτηση περιλαµβάνει:  

a. Αίτηση κατάργησης των υπηρεσιών που του παρέχονται µέσω του 

φορέα 

b. Αίτηση παροχής υπηρεσιών Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ 

2. Ο Πάροχος προβαίνει σε έλεγχο ως προς την ορθότητα των στοιχείων της. 

3. Ο Πάροχος καταχωρεί την αίτηση στο Π.Σ. ΟΤΕ Rural εντός µίας (1) 

εργάσιµης ηµέρας από την ηµεροµηνία υποβολής της εξουσιοδότησης / 

δήλωσης του συνδροµητή. Η προθεσµία της µίας εργάσιµης ηµέρας ισχύει 

από την ηµεροµηνία υποβολής της ορθά συµπληρωµένης και πλήρους 

εξουσιοδότησης του καταναλωτή. Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης 

(ηµεροµηνία εισαγωγής της αίτησης στο σύστηµα) θα λαµβάνεται η 

ηµεροµηνία του Π.Σ. ΟΤΕ Rural. Ο Πάροχος θα χρησιµοποιεί συντεταγµένες 

µε χρήση της εφαρµογής google earthγια τον προσδιορισµό της διεύθυνσης 

του τελικού συνδροµητή. Εάν η διεύθυνση του τελικού συνδροµητή 

προσδιορίζεται µονοσήµαντα µε συγκεκριµένη οδό και αριθµό, ο Πάροχος 

επιπρόσθετα των συντεταγµένων θα αναγράφει την οδό και τον αριθµό του 

συνδροµητή. 

4. Οι αιτήσεις ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την 

ηµεροµηνία κατάθεσης τους. 

5. Με την εισαγωγή της στο Π.Σ. ΟΤΕ Rural, η αίτηση παίρνει αυτόµατα 

µοναδικό αύξοντα αριθµό πρωτοκόλλου. 

6. Η αίτηση θα ελέγχεται ως προς τη συµµόρφωση µε τους όρους παροχής, τη 

διαθεσιµότητα πόρων δικτύου και την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης,. 

7. Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα ή δεν 

υπάρχουν πόροι δικτύου (πόρτες V-DSLAM 2) για την ικανοπoίηση του 

αιτήµατος, τότε η αίτηση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο Πάροχος 
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από το Π.Σ. ΟΤΕ Rural µε το κατάλληλο µήνυµα απόρριψης της αίτησης, 

εντός του χρονικού διαστήµατος που περιγράφεται στην παράγραφο 6.12.. 

8. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης ήταν ελλιπή, ανακριβή ή 

λανθασµένα, η εκ νέου υποβολή της αίτησης του Παρόχου στον ΟΤΕ Rural µε 

τα ορθά στοιχεία αποτελεί νέα αίτηση. 

9. Εάν τα στοιχεία είναι ακριβή και υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι στο δίκτυο ΟΤΕ 

Rural, ο ΟΤΕ Rural αποστέλλει κατάλληλο αίτηµα τοπικού υποβρόχου  στον 

ΟΤΕ, προκειµένου να εκκινήσει η διαδικασία παροχής της κατάλληλης 

υποδοµής πρόσβασης, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα 

Προσφορά Αναφοράς για Αδεσµοποίητη Πρόσβαση σε Τοπικό Βρόχο (RUO). 

Στη συνέχεια πραγµατοποιούνται από τον ΟΤΕ οι έλεγχοι που προβλέπει το 

RUO ως προς τα στοιχεία της αίτησης και την εφικτότητα ικανοποίησης του 

αιτήµατος παροχής υποδοµής πρόσβασης. Εάν ο ΟΤΕ απορρίψει το αίτηµα, ο 

ΟΤΕ Rural ενηµερώνει τον Πάροχο για την απόρριψη του αιτήµατος. Η εκ 

νέου υποβολή της αίτησης του Παρόχου στον ΟΤΕ Rural αποτελεί νέα 

αίτηση. 

10. Εάν το Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ είναι εφικτό να διατεθεί, ο Πάροχος 

ενηµερώνεται από το Π.Σ. ΟΤΕ Rural για την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία 

κατασκευής του Bitstream. Η υλοποίηση της αίτησης λαµβάνει χώρα την 

προγραµµατισµένη ηµεροµηνία για την οποία ο ΟΤΕ Rural έχει ενηµερώσει 

τον Πάροχο. 

11. Αλλαγή στην ηµεροµηνία υλοποίησης γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην παράγραφο 6.7.8 της παρούσης. 

12. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ, ο ΟΤΕ 

Rural ενηµερώνει τον Πάροχο µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ Rural. 

13. Το συνολικό διάστηµα από την αποστολή του αιτήµατος από τον ΟΤΕ Rural 

στον ΟΤΕ και µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι ενέργειες από τον ΟΤΕ, δε 

συµπεριλαµβάνεται στο SLA παροχής του Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ, 

(σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην παράγραφο 6.12.2). 

14. Με την ενεργοποίηση του Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ εκκινεί η χρέωση του 

Παρόχου για την υπηρεσία. 

15. Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ακυρώσεις αιτήσεων Bitstream σε Ενεργό 

ΤοΥΒ περιγράφονται στην παράγραφο 6.7.7 και 6.7.10 της παρούσης. 
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6.7.4.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ BITSTREAM ΣΕ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΤοΥΒ 

1. Ο τελικός συνδροµητής υποβάλει σχετική αίτηση παροχής Bitstream σε 

Ανενεργό ΤοΥΒ στον Πάροχο. Η πρωτότυπη αίτηση παροχής Bitstream σε 

Ανενεργό ΤοΥΒ περιλαµβάνει εξουσιοδότηση-δήλωση του συνδροµητή 

προς τον Πάροχο, προκειµένου ο Πάροχος να υποβάλει σχετικό αίτηµα στον 

ΟΤΕ Rural. Ειδικά στην περίπτωση αίτησης Bitstream σε Ανενεργό ΤοΥΒ, ο 

Πάροχος οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα από τη 

Νοµοθεσία δικαιολογητικά, µε τα οποία βεβαιώνεται αρµοδίως ότι το κτίσµα 

του συνδροµητή/πελάτη του είναι νόµιµο και όχι αυθαίρετο. Επιπλέον, µε 

την εισαγωγή του αιτήµατος στο ΠΣ ΟΤΕ Rural, ο Πάροχος δηλώνει 

υπεύθυνα ότι έχει ελέγξει την τήρηση όλων των διατάξεων της κείµενης 

Νοµοθεσίας σχετικά µε τη νοµιµότητα του κτιρίου του συνδροµητή/πελάτη 

του και ότι αναλαµβάνει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη (αστική, ποινική κλπ), 

σε περίπτωση που αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το εν λόγω κτίσµα είναι 

αυθαίρετο. Σε διαφορετική περίπτωση το αίτηµα θα απορρίπτεται µε λόγο 

απόρριψης «Αυθαίρετο Οίκηµα». 

2. Η αίτηση εξελίσσεται σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στις ανωτέρω 

παραγράφους 2. έως 15 της παραγράφου 6.7.4.1.. 

3. Εφόσον είναι εφικτή η ικανοποίηση του αιτήµατος, ο Πάροχος θα 

ενηµερώνεται για την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υλοποίησης της 

σύνδεσηςµέσω του Π.Σ. ΟΤΕ Rural και το προκαθορισµένο χρονικό 

παράθυρο διάρκειας αντίστοιχης µε εκείνης που ορίζεται για το χρονικό 

παράθυρο κατασκευής ανενεργού ΤοΥΒ στην εκάστοτε ισχύουσα 

Προσφορά Αναφοράς για Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον ΤοΒ εντός του 

οποίου θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση του Bitstream σε 

Ανενεργό ΤοΥΒ. Η υλοποίηση της αίτησης λαµβάνει χώρα την 

προγραµµατισµένη ηµεροµηνία και κατά το οριζόµενο χρονικό παράθυρο 

για τα οποία ο ΟΤΕ Rural έχει ενηµερώσει τον Πάροχο. Σε περίπτωση που 

κατά τη µετάβαση του συνεργείου ΟΤΕ Rural εντός του οριζόµενου 

χρονικού παραθύρου δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στις 

εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη (ΚΛΕΙΣΤΟ) ή δεν επιτραπεί η είσοδος 

στο συνεργείο του ΟΤΕ Rural µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η 

παράδοση της υπηρεσίας, ο Πάροχος χρεώνεται µε το τέλος άσκοπης 

µετάβασης για παράδοση. Σε αυτήν την περίπτωση ο Πάροχος ενηµερώνεται 
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για τη νέα ηµεροµηνία και το νέο χρονικό παράθυρο που θα γίνει η 

ενεργοποίηση της υπηρεσίας και το χρονικό διάστηµα από την αρχικά 

προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία κατασκευή µέχρι και την ηµεροµηνία που 

κατέστη εφικτή η κατασκευή θεωρείται ανενεργός χρόνος.Αλλαγή στην 

ηµεροµηνία υλοποίησης γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην παράγραφο 6.7.8 της παρούσης. Ο Πάροχος δύναται να 

παρευρίσκεται για τη παραλαβή της υπηρεσίας Bitstream σε Ανενεργό 

ΤοΥΒ στη διεύθυνση που έχει ορίσει να τερµατίσει η υπηρεσία. 

 

6.7.5 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BITSTREAM 

6.7.5.1 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΤοΒ ΠΑΡΟΧΟΥ 1->BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ 2 

i. Ο Πάροχος εισάγει στο Π.Σ. ΟΤΕ Rural αίτηση παροχής Ενεργού Bitstream 

µε τις εξής επιλογές: 

� Είδος Αίτησης: ΜΤοΒ σε Bitstream 

� Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης, µε την οποία ο 

Πάροχοςδηλώνει υπεύθυνα ότι είναι εξουσιοδοτηµένος να: 

o προχωρήσει σε διακοπή των υπηρεσιών ΜΤοΒ που 

λαµβάνει ο πελάτης του για την τηλεφωνική του σύνδεση 

από τον προγενέστερο Πάροχο. 

o προχωρήσει σε διακοπή των υπηρεσιών PSTN/ISDN που 

λαµβάνει ο πελάτης του από τον ΟΤΕ για την τηλεφωνική 

του σύνδεση. 

o προχωρήσει σε διακοπή της υπηρεσίας προεπιλογής φορέα 

/ΧΕΓ που τυχόν λαµβάνει ο πελάτης του για την 

τηλεφωνική του σύνδεση. 

Στην ανωτέρω περίπτωση η ταυτοποίηση των προγενέστερων Παρόχων 

γίνεται από το Π.Σ.ΟΤΕ Rural χωρίς απαραίτητα ο Πάροχος που κάνει την 

αίτηση να γνωρίζει την ταυτότητά τους. 

ii. Ακολουθούνται τα βήµατα που περιγράφονται στα βήµατα 2 έως 15 της 

παραγράφου 6.7.4.1. 

 

6.7.5.2 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΤοΒ ΠΑΡΟΧΟΥ ����BITSTREAM Ι∆ΙΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 
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1. Ο Πάροχος εισάγει στο Π.Σ. ΟΤΕ Rural αίτηση παροχής Bitstream σε Ενεργό 

ΤοΥΒ µε την εξής επιλογή: 

� Είδος Αίτησης: ΜΤοΒ σε Bitstream 

� Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης, µε την οποία ο Πάροχος 

δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι εξουσιοδοτηµένος να: 

o προχωρήσει σε διακοπή των υπηρεσιών ΜΤοΒ που 

λαµβάνει ο πελάτης του για την τηλεφωνική του σύνδεση. 

o προχωρήσει σε διακοπή των υπηρεσιών PSTN/ISDN που 

λαµβάνει ο πελάτης του από τον ΟΤΕ για την τηλεφωνική 

του σύνδεση. 

o προχωρήσει σε διακοπή της υπηρεσίας προεπιλογής φορέα 

/ΧΕΓ που τυχόν λαµβάνει ο πελάτης του για την 

τηλεφωνική του σύνδεση. 

2. Ακολουθούνται τα βήµατα που περιγράφονται στα βήµατα 2 έως 15 της 

παραγράφου 6.7.4.1. 

 

6.7.5.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ 1 

����BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ 2 

 

1.  Ο συνδροµητής καταθέτει στον Πάροχο 2 σχετική αίτηση µετατροπής 

(«αίτηση µετατροπής Bitstream σε Bitstream»), που περιλαµβάνει: 

� αίτηση κατάργησης υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται µέσω της 

υπηρεσίας Bitstream.  

� αίτηση παροχής Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ. Στην εν λόγω 

αίτηση ο συνδροµητής θα πρέπει να αναφέρει τόσοτο όνοµα 

του αρχικού Παρόχου, όσο και τον κωδικό αριθµό της 

υπηρεσίας Bitstream µέσω του οποίου του παρέχονται 

υπηρεσίες από τον αρχικό Πάροχο.  

� Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης µε την οποία ο Πάροχος 

δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι εξουσιοδοτηµένος να προχωρήσει 

σε διακοπή των παρεχόµενων από άλλους Παρόχους 

υπηρεσιών, που λαµβάνει ο πελάτης του (Τελικός Χρήστης ).  
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� Η «αίτηση µετατροπής από Bitstream Παρόχου σε Bitstream 

άλλου Παρόχου» αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής 

των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον αρχικό Πάροχο και 

συνιστά καταγγελία των σχετικών συµβάσεων τις οποίες ο 

συνδροµητής έχει συνάψει µε τον αρχικό Πάροχο, των οποίων 

τα έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν από την ηµεροµηνία 

παράδοσης του Bitstream.  

2. Ο Πάροχος µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ Rural αποστέλλει αίτηση παροχής υπηρεσίας 

Bitstream, στην οποία συµπληρώνει τόσο το όνοµα του αρχικού Παρόχου όσο 

και τον κωδικό αριθµό της υπηρεσίας Bitstream για τον οποίο αιτείται 

µετάβαση µε τις εξής σηµάνσεις: 

• µετατροπή σύνδεσης Bitstream,  

• δήλωση διακοπής υπηρεσιών Bitstream / καταγγελία 

σχετικής σύµβασης. Η δήλωση/καταγγελία αφορά τον 

αρχικό Πάροχο. 

3. Στην αίτηση θα καταχωρούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία: 

• η επωνυµία του Παρόχου 

• ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του συνδροµητή 

• διεύθυνση του συνδροµητή, 

• κωδικός αριθµός σύνδεσης Bitstream.  

4. Η ταυτοποίηση των στοιχείων γίνεται από τον Πάροχο και αφορά 

αποκλειστικά τον κωδικό αριθµό σύνδεσης Bitstream, τα στοιχεία του 

αρχικού Παρόχου και το RIX που ανήκει ο κωδικός αριθµός σύνδεσης 

Bitstream. Τα αιτήµατα παροχής εισάγονται στο Π.Σ. ΟΤΕ Rural βάσει 

κατάλληλου πεδίου, το οποίο ορίζει µονοσήµαντα την υπηρεσία Bitstream για 

την οποία υπεβλήθη η αίτηση.  

5. Ο ΟΤΕ Rural προβαίνει στην κατάλληλη παραµετροποίηση για την µετάβαση 

της σύνδεσης Bitstream από τον Πάροχο 1 στον Πάροχο 2. 

 

6.7.5.4 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΤοΒ ΠΑΡΟΧΟΥ 1 ����BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ 2 

 

1. Ο Πάροχος εισάγει στο Π/Σ ΟΤΕ Rural την αίτηση παροχής Bitstream µε τις 

εξής επιλογές: 
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� Είδος Αίτησης: ΠΤοΒ σε Bitstream 

� Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης µε την οποία ο Πάροχος 

δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι εξουσιοδοτηµένος να προχωρήσει 

σε διακοπή των υπηρεσιών ΠΤοΒ που λαµβάνει ο πελάτης του 

για την τηλεφωνική του σύνδεση από τον αρχικό Πάροχο. 

2. Στη συνέχεια ακολουθούνται τα βήµατα που περιγράφονται στις στα βήµατα 2 

έως 15 της παραγράφου 6.7.4.1. 

 

6.7.5.5 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΤοΒ ΠΑΡΟΧΟΥ ����BITSTREAM Ι∆ΙΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

1. Ο Πάροχος εισάγει στο Π.Σ ΟΤΕ Rural αίτηση παροχής Ενεργού Bitstream µε 

τηνεξής επιλογή: 

� Είδος Αίτησης:ΠΤοΒ σε Bitstream 

2. Ακολουθούνται τα βήµατα που περιγράφονται στιςστα βήµατα 2 έως 15 της 

παραγράφου 6.7.4.1.  

 

6.7.5.6 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΤοΥΒ ΠΑΡΟΧΟΥ 1 ���� ΥΠΗΡΕΣΙΑ BITSTREAM 

ΠΑΡΟΧΟΥ 2 

 

1. Ο Πάροχος. εισάγει στο Π/Σ ΟΤΕ Rural την αίτηση παροχήςBitstream µε τις 

εξής επιλογές: 

� Είδος Αίτησης: ΠΤοΥΒ σε υπηρεσία Bitstream 

� Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης µε την οποία ο Πάροχος 2 

δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι εξουσιοδοτηµένος να προχωρήσει 

σε διακοπή των υπηρεσιών ΠΤοΥΒ που λαµβάνει ο πελάτης 

του για την τηλεφωνική του σύνδεση από τον αρχικό Πάροχο. 

2. Ακολουθούνται τα βήµατα πουπεριγράφονται στις στα βήµατα 2 έως 15 της 

παραγράφου 6.7.4.1. 

 

6.7.5.7 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 1 

����BITSTREAM ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ (ΠΑΡΟΧΟΥ 2) 
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1. Ο Πάροχος 2 εισάγει στο Π.Σ. ΟΤΕ Rural την αίτηση παροχής Bitstream σε 

Ενεργό ΤοΥΒ µε τις εξής επιλογές : 

� Είδος Αίτησης: ΑΡΥΣ σε Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ 

� Αποδοχή δήλωσης-εξουσιοδότησης µε την οποία ο Πάροχος 2 

δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι εξουσιοδοτηµένος να προχωρήσει 

σε διακοπή των υπηρεσιών ΑΡΥΣ που λαµβάνει ο πελάτης του 

για την τηλεφωνική του σύνδεση από τον Πάροχο 1 (σε 

περίπτωση που ο συνδροµητής λάµβανε την υπηρεσία ΑΡΥΣ 

από άλλον Πάροχο). 

Η «αίτηση µετατροπής ΑΡΥΣ σε Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ» αποτελεί 

ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόµενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών 

PSTN/ISDN, και κατά περίπτωση των υπηρεσιών 

επιλογής/προεπιλογής/ΧΕΓπου τυχόν λαµβάνει, καθώς και των υπηρεσιών 

ευρυζωνικής πρόσβασης του ΟΤΕ ή του Παρόχου/Παρόχου 1 (µέσω ΑΡΥΣ) 

και συνιστά καταγγελία των σχετικών συµβάσεων τις οποίες ο συνδροµητής 

έχει συνάψει, των οποίων τα έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν από την 

ηµεροµηνία παράδοσης του Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ. 

2. Ο Πάροχος 2 συµπληρώνει στο αίτηµα όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

προκειµένου ο ΟΤΕ Rural να µπορεί να ταυτοποιήσει τον συνδροµητή που 

έχει υπηρεσίες ΑΡΥΣ (επώνυµο/ επωνυµία, τηλεφωνικός αριθµός). 

3. Ακολουθούνται τα βήµατα που περιγράφονται στα βήµατα 2 έως 15 της 

παραγράφου 6.7.4.1. 

 

6.7.5.8 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM 

Η αλλαγή των παρεχοµένων υπηρεσιών συνίσταται σε αλλαγή του πακέτου ταχύτητας 

της υπηρεσίας. Η αλλαγή των παρεχοµένων υπηρεσιών υλοποιείται σε συνέχεια 

σχετικού αιτήµατος του Παρόχου το οποίο υποβάλλεται στον ΟΤΕ Rural. 

 

6.7.6 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ BITSTREAM 
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Ο Πάροχος µπορεί να αιτηθεί µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ Rural κατάργηση µίας ή 

περισσότερων ενεργών συνδέσεων Bitstream. 

Κατάργηση µίας ενεργής σύνδεσης Bitstream µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυτόµατα 

λόγω αιτήµατος µετάβασης της συγκεκριµένης σύνδεσης σε άλλον Πάροχο. 

Ειδικά σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι διακοπής των παρεχόµενων υπηρεσιών 

στον Πάροχο σύµφωνα µε την παράγραφο 2.7 (∆ιακοπή Υπηρεσιών) της ΕΝΟΤΗΤΑ 

2, ο ΟΤΕ Rural δύναται να προβεί σε κατάργηση των συνδέσεων Bitstream που 

παρέχει στον Πάροχο. 

 

6.7.7 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ BITSTREAM 

Ο Πάροχος καταθέτει το αίτηµα ακύρωσης για οποιαδήποτε υπηρεσία Bistream στο 

Π.Σ. OTE Rural. 

Ειδικά για την περίπτωση αιτήµατος παροχής/µετάβασης σε υπηρεσία Bitstream, o 

Πάροχος υποχρεούται να καταθέσει αίτηµα ακύρωσης τουλάχιστον 2 (δύο) εργάσιµες 

ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη (όπως αποτυπώνεται στο Π.Σ. ΟΤΕ Rural) ή 

συµφωνηµένη µε άλλο τρόπο ηµεροµηνία υλοποίησης της αίτησης παροχής του 

Bitstream. Υποβολή αιτήµατος ακύρωσης σε χρόνο µικρότερο των δύο (2) εργάσιµων 

ηµερώνπριν την προγραµµατισµένη ή συµφωνηµένη µε άλλο τρόπο ηµεροµηνία 

υλοποίησης της αίτησης παροχής της υπηρεσίας Bitstream, ενδεχοµένως να µην είναι 

δυνατόν να υλοποιηθεί και να προκαλέσει διακοπή υπηρεσιών στον τελικό 

συνδροµητή η οποία δε θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ Rural. 

 

6.7.8 ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ Rural χρειαστεί να αλλάξει ηµεροµηνία υλοποίησης της 

υπηρεσίας Bitstream, τότε θα πρέπει να ενηµερώσει τον Πάροχο µέσω του Π/Σ ΟΤΕ 

Rural για την νέα ηµεροµηνία υλοποίησης της υπηρεσίας τουλάχιστον µία (1) 

εργάσιµη ηµέρα πριν από την αρχική ηµεροµηνία υλοποίησης) Στο Π.Σ. ΟΤΕ Rural 

θα αναγράφεται τόσο η αρχική προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υλοποίησης της 

υπηρεσίας Bitstream, όσο και η νέα προγραµµατισµένη ηµεροµηνία. Ειδικά στην 

περίπτωση παροχής Bitstream σε Ανενεργό ΤοΥΒ, ο Πάροχος ενηµερώνεται µέσω 

του Π.Σ. ΟΤΕ Rural και για το νέο προκαθορισµένο χρονικό παράθυρο διάρκειας 
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αντίστοιχης µε εκείνης που ορίζεται για το χρονικό παράθυρο κατασκευής ανενεργού 

ΤοΥΒ στην εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για Αδεσµοποίητη Πρόσβαση 

στον ΤοΒ εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση της 

υπηρεσίας. 

 

6.7.9 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

Μετά την κατάθεση του αιτήµατος παροχής Bitstream από τον Παροχο, ο ΟΤΕ Rural 

οφείλει να ενηµερώσει µέσω του Π.Σ. ΟΤΕ Rural, τον Παροχο σχετικά µε την 

απόρριψη ή όχι του αιτήµατος εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται 

στην παράγραφο 6.12 της παρούσας. 

Οι λόγοι απόρριψης αιτηµάτων Bitstream δύνανται να είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι: 

• Μη ολοκληρωµένη προγενέστερη αίτηση από άλλον Πάροχο  

• Μη διαθέσιµοι πόροι στο δίκτυο του OTERural 

• ∆/νση εκτός ορίων καµπίνας Rural (ΚΠΣΠ) 

• ∆/νση εκτός ορίων RIX 

• Πληµµελή, εσφαλµένα ή ανακριβή στοιχεία αίτησης 

• Οποιοσδήποτε λόγος απόρριψης του αιτήµατος προκύπτει από τον 

ΟΤΕ µε βάση τα αναφερόµενα στην εκάστοτε ισχύουσα Προσφοράς 

Αναφοράς για Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο. Ειδικά 

σε περίπτωση που ο λόγος απόρριψης του ΟΤΕ αφορά ακατάλληλη 

υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη, ο ΟΤΕ Rural 

ενηµερώνει τον Πάροχο ότι οι εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη 

εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο από ακραίο διακλαδωτή ή κουτί 

διανοµής (box) τοποθετηµένο σε στύλο, οπότε απαιτείται από την 

πλευρά του τελικού χρήστη η ύπαρξη κατάλληλης υποδοµής στην 

οποία θα καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ το οποίο ξεκινά από το box 

και καταλήγει στην εγκατάσταση του συνδροµητή. 

6.7.10 ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ BITSTREAM 

Ειδικά για τα αιτήµατα Bitstream σε Ανενεργό ΤοΥΒ που δε µπορούν να 

υλοποιηθούν άµεσα επειδή υπάρχει έλλειψη ζευγών απερχόµενου δικτύου πρόσβασης 
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του ΟΤΕ ή για τα οποία απαιτείται ειδική κατασκευή εντός 200 µέτρων από τον ΟΤΕ, 

εντάσσονται σε λίστα αναµονής και εφαρµόζονται όσα περιγράφονται στην εκάστοτε 

ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 

Βρόχο. 

Το χρονικό διάστηµα που τα αιτήµατα παραµένουν σε αναµονή θεωρείται ανενεργός 

χρόνος. Σε αυτή την περίπτωση η ακύρωση εκκρεµούς αιτήµατος από τον Πάροχο 

δεν επιφέρει κανένα κόστος. Αντίθετα, εάν ο Πάροχος ακυρώσει αίτηµα µετά την 

ειδοποίηση από τον ΟΤΕ Rural, µέσω του ΠΣ ΟΤΕ Rural ότι βρέθηκε ο σχετικός 

πόρος και το αίτηµα είναι πλέον εφικτό να ικανοποιηθεί, ο Πάροχος χρεώνεται µε το 

αντίστοιχο τέλος ακύρωσης της αίτησης.  

 

6.8 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΛΑΒΟΛΗΨΙΑΣ/ΒΛΑΒΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

6.8.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

1. Η αναγγελία της βλάβης της υπηρεσίας Bitstream θα πραγµατοποιείται µέσω 

του Π.Σ. ΟΤΕ Rural σε 24ωρη βάση, 365 µέρες το χρόνο. Εφόσον ο Πάροχος 

δηλώσει βλάβη στο διάστηµα από 00:00 έως 08:00, η αναγγελία βλάβης 

θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε στις 08:00. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

δυνατότητα για εισαγωγή βλάβης µέσω Π.Σ. ΟΤΕ Rural, η βλάβη θα 

δηλώνεται µε ειδικά διαµορφωµένου έντυπου αναγγελίας βλάβης που θα 

αποστέλλεται στον ΟΤΕ Rural µε e-mail. Ως ηµεροµηνία και ώρα αναγγελίας 

θεωρείται η ηµεροµηνία και ώρα που ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνεται για τη 

δήλωση βλάβης. 

2. Ο Πάροχος πριν δηλώσει βλάβη στον ΟΤΕ Rural οφείλει να διερευνήσει µε τα 

συστήµατα εποπτείας και διαχείρισης που διαθέτει, εάν η αναφερθείσα βλάβη 

προέρχεται από τις εγκαταστάσεις του Τελικού Συνδροµητή, από το τµήµα 

του δικτύου του ή από το τµήµα του δικτύου του ΟΤΕ Rural. Σε αυτό το 

πλαίσιο οφείλει να πραγµατοποιεί όλες τις κατάλληλες µετρήσεις και 

ενέργειες ώστε το δίκτυο ευθύνης του Παρόχου να επιτρέπει την παροχή 

υπηρεσιών στον συνδροµητή 

3.  Με την εισαγωγή της στοσύστηµα η αναγγελία βλάβης λαµβάνει αυτόµατα 

µοναδικό αύξοντα αριθµό πρωτοκόλλου.  

4. Ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνει τον Πάροχο για την άρση της βλάβης είτε µέσω του 

Π.Σ. ΟΤΕ Rural, είτε µέσω ειδικά τυποποιηµένου εντύπου. Ως ηµεροµηνία 
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και ώρα άρσης βλάβης θεωρείται η ηµεροµηνία και ώρα που ο Πάροχος 

ενηµερώνεται για την άρση της βλάβης. 

5. Κατά τη δήλωση βλάβης ο Πάροχος θα πρέπει να καταχωρήσει το σύµπτωµα 

της βλάβης και να συµπληρώσει κατάλληλα πεδία που είναι απαραίτητα για 

να πραγµατοποιήσει ο ΟΤΕ Rural τις κατάλληλες ενέργειες για τη διαχείριση 

της βλάβης. Επιπλέον ο Πάροχος θα πρέπει κατά τη δήλωση βλάβης και 

ανάλογα το σύµπτωµα να καταχωρήσει σε ειδικά πεδία µετρήσεις 

ευρυζωνικής ταχύτητας (downstream και upstream) που έχει λάβει από το 

σηµείο οριοθέτησης της υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή, 

καθώς και τον εντοπισµό στο συνολικό κύκλωµα συνδροµητή – Παρόχου, τα 

άκρα του τµήµατος που έλεγξε και το σηµείο που εικάζει ότι υπάρχει βλάβη. 

Τα πιθανά συµπτώµατα βλάβης που δύναται να δηλώσει ο Πάροχος και οι 

µετρήσεις που θα πρέπει να καταχωρήσει κατά τη δήλωση της βλάβης 

ανάλογα το σύµπτωµα περιέχονται στον παρακάτω πίνακα: 

Σύµπτωµα 

VDSL   

Μετρήσεις 
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αποσυνδ

έσεις 
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θασ

µένη 
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Μετρήσεις
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attenuation 

(Upstream) 

Μετρήσεις 

attenuation 

(Downstrea

m) 

X X X X  X X - 

                  

 

 

6. Ο ΟΤΕ Rural ελέγχει κάθε αναγγελία βλάβης ως προς την ορθότητα και 

πληρότητα των στοιχείων της. Εφόσον η βλάβη δεν έχει πλήρη στοιχεία, 

απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο Πάροχος. Εφόσον ο Πάροχος 

δηλώσει ξανά τη βλάβη, η βλαβη αυτή θεωρείται ως νέα αναγγελία βλάβης. 

7. Εφόσον η φόρµα βλάβης είναι ορθά συµπληρωµένη πραγµατοποιείται αρχικά 

έλεγχος εάν είναι εφικτή η αποµακρυσµένη επίλυση της βλάβης. Εφόσον είναι 

εφικτή η επίλυση της βλάβης αποµακρυσµένα, τότε ο ΟΤΕ Rural προβαίνει 

στις απαιτούµενες ενέργειες για άρση της. Όταν αρθεί η βλάβη ενηµερώνει 

σχετικά τον Πάροχο. 

8. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση της βλάβης αποµακρυσµένα, ενηµερώνεται ο 

Πάροχος ότι απαιτείται έλεγχος στο πεδίο και η βλάβη προωθείται για 

επίλυση από τους τεχνικούς πεδίου. 

9. Ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνει τον Πάροχο σχετικά µε το χρονικό παράθυρο της 

ηµέρας άρσης της δηλωθείσας βλάβης στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η 

µετάβαση του συνεργείου στοχώρο του τελικού χρήστη (που είναι αντίστοιχο 

µε το χρονικό παράθυρο που ορίζεται για τη µετάβαση του τεχνικού στις 

εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην εκάστοτε 

ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον ΤοΒ), εάν 

αυτό απαιτηθεί. Ο Πάροχος φέρει την υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τον 

τελικό χρήστη. 

10.  

Ο ΟΤΕ Rural µε το κλείσιµο της βλάβης επιβεβαιώνει την καλή ποιότητα της 

προσφερόµενης υπηρεσίας Bitstream στον Πάροχο έως το όριο ευθύνης ΟΤΕ 
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Rural στην πλευρά του τελικού συνδροµητή. Οι πληροφορίες που παρέχει ο 

ΟΤΕ Rural στον Πάροχο κατά το κλείσιµο της βλάβης είναι: 

o Ηµεροµηνία και ώρα αποκατάστασης 

o Αιτία βλάβης 

o Υπαιτιότητα βλάβης (ΟΤΕ Rural ή Παρόχου) 

o Τυχόν ανενεργοί χρόνοι κατά τη διαχείριση της βλάβης 

o Μετρήσεις ταχύτητας (downstream και upstream) και attenuation 

(downstream και upstream), µόνο όταν το σύµπτωµα της βλάβης 

αφορά «Χαµηλή Ταχύτητα».  

11. Ο ΟΤΕ Rural χρεώνει άσκοπη µετάβαση/απασχόληση σε περίπτωση που 

διαπιστώσει ότι η υπαιτιότητα της βλάβης είναι του Παρόχου. Στην 

περίπτωση επίσης που κατά τον έλεγχο της βλάβης απαιτείται έλεγχος στο 

χώρο του πελάτη του Παρόχου αλλά δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 

(ΚΛΕΙΣΤΟ) και συνεπώς δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος της βλάβης από τον 

ΟΤΕ Rural, ο Πάροχος θα χρεώνεται µε το τέλος άσκοπης µετάβασης της 

αρχικής βλάβης και θα πρέπει να δηλώσει νέα βλάβη. Η νέα δήλωση της 

βλάβης δε θεωρείται σε καµία περίπτωση αµφισβήτηση της άρσης της 

αρχικής βλάβης.  

12. Από το χρόνο άρσης βλάβης εξαιρούνται τυχόν ανενεργοί χρόνοι σύµφωνα µε 

όσα περιγράφονται στην ενότητα 6.12.2. Ανενεργό θεωρείται και το συνολικό 

χρονικό διάστηµα που απαιτήθηκε για τη διαχείριση της βλάβης από τον ΟΤΕ 

σε περίπτωση που η βλάβη εντοπίζεται στο τµήµα ευθύνης του µέχρι και την 

τελική επίλυση της βλάβης από τον ΟΤΕ. 

 

6.9 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

BITSTREAM 

 

 

 

 

6.10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το δίκτυο του ΟΤΕ Rural έχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης συγκεντρώνει την 

συνδροµητική κίνηση data από τα επιµέρους ΚΠΣΠ στο οικείο RIX.  
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Ο ΟΤΕ Rural παρέχει τους µηχανισµούς για την µεταφορά της κίνησης µεταξύ των 

σηµείων οριοθέτησης σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

• Η µεταφορά κίνησης µεταξύ RIX και συνδροµητών υλοποιείται σε επίπεδο L2 µε 

χρήση µηχανισµών Ethernet. 

•  Αποκλείεται µεταφορά κίνησης απευθείας µεταξύ συνδροµητών της υπηρεσίας 

µέσω του δικτύου του OTE Rural. 

• Η υπηρεσία bitstream έχει σαν σκοπό την µεταφορά µόνο συνδροµητικής κίνησης 

και συνεπώς δεν προσφέρεται µεταφορά κίνησης πρωτοκόλλων σηµατοδοσίας. 

• Ειδικά για την downstream κίνηση (από το RIX προς τον συνδροµητή) η 

υπηρεσία bitstream παρέχειτη δυνατότητα µεταφοράς unicast και multicast 

κίνησης. Ο ΟΤΕ Rural παρέχει µηχανισµούς προώθησης multicast κίνησης προς 

τους συνδροµητές για υλοποίηση υπηρεσιών τύπου IPTV. Μόνο µέσω αυτών των 

µηχανισµών γίνεται προώθηση multicast κίνηση από τον πάροχο προς τον τελικό 

χρήστη. Για την downstream κίνηση σε επίπεδο L2 για τις υπόλοιπες υπηρεσίες 

υποστηρίζεται µόνο προώθηση unicast L2 κίνησης η οποιά απευθύνεται σε 

συνδροµητική MAC διεύθυνση. 

• Για να υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση επιπρόσθετων υπηρεσιών 

δίνεται η δυνατότητα να καταλήγουν στην πλευρά του συνδροµητή πολλαπλά 

λογικά κυκλώµατα. Η αρχική υλοποίηση θα αφορά 4 τέτοια λογικά κυκλώµατα τα 

οποία ο πάροχος θα µπορεί να χρησιµοποιήσει για διαχωρισµό κίνησης επιµέρους 

υπηρεσιών. 

• Προσφέρονται από OTE Rural βασικοί µηχανισµοί ποιότητας υπηρεσίας οι οποίοι 

στηρίζονται στο L2 marking των πακέτων. 

 

6.10.1 ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Σε φυσικό επίπεδο ορίζονται τα ακόλουθα για την υπηρεσία bitstream: 

• Πλευρά δικτύου (RIX): 

Η κίνηση παραδίδεται στον πάροχο µέσα από µοναδικό οπτικό interface τύπου 

Ethernet. Ανάλογα µε τις ανάγκες της κίνησης προσφέρονται χωρητικότητες 1 Gbps 

και 10 Gbps οι οποίες υλοποιούνται µε κατάλληλη οπτική διεπαφή.  

• Πλευρά Συνδροµητή: 
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Για τον τελικό χρήστη παρέχεται πρόσβαση τύπου VDSL2. Η χρήση της υπηρεσίας 

προϋποθέτει την χρήση κατάλληλου CPE και κατάλληλης εσωτερικήςκαλωδίωσης 

(τα οποία είναι εκτός ευθύνης Rural )που να υποστηρίζουν τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες.  

 

6.10.2 ΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Σε λογικό επίπεδο προσφέρονται τα ακόλουθα: 

• Πλευρά δικτύου (RIX): 

Η κίνηση παραδίδεται στον πάροχο µε χρήση κατάλληλης ενθυλάκωσης VLAN η 

οποία ορίζεται από τον ΟΤΕ Rural. Ο ΟΤΕ Rural έτσι θα ενηµερώνει τους παρόχους 

για το σύνολο των VLANs τα οποία εξυπηρετούνται από το δεδοµένο σηµείο 

παράδοσης υπηρεσίας (RIX).  

• Πλευρά Συνδροµητή 

Η κίνηση προωθείται στο τερµατικό εξοπλισµό του συνδροµητή κάνοντας χρήση του 

PTM encapsulation που υιοθετεί το VDSL2. Για την υποστήριξη επιµέρους 

υπηρεσιών υποστηρίζονται επιπλέον λογικά κανάλια (VLANs). Συγκεκριµένα 

υποστηρίζονται στην πλευρά του συνδροµητή τα VLANs 835, 836, 837, 838. 

Ενδεικτικά θα έχουν την ακάλουθη χρήση 

• 835: Internet Access 

• 836: IPTV (συµπεριλαµβανοµένου multicast) µε χρήση IPoE 

• 837: VoIP 

• 838: Management 

Με εξαίρεση την περίπτωση του 836 η χρήση των παραπάνω υπηρεσιών ανά VLAN 

είναι ενδεικτική. 
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Σχήµα 1 Τοπολογία Bitstream 

 

6.11 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Πέρα από µηχανισµούς συγκένρωσης της συνδροµητικής κίνησης παρέχονται µια 

σειρά από επιπλέον µηχανισµούς οι οποίοι διευκολύνουν τον πάροχο στην υλοποίηση 

επιπλέον υπηρεσιών. 

 

6.11.1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ QoS 

Ο ΟΤΕ Rural παρέχει διαφοροποιηµένη προώθηση της συνδροµητικής κίνησης στο 

δίκτυο του.Συγκεκριµένα γίνεται προτεραιοποίηση της κίνησης σύµφωνα µε το 

802.1pmarking της κίνησης το οποίο θέτει ο πάροχος. 

Ενδεικτικά ορίζονται οι κλάσεις: 

- Class_Control: 802.1p = 6,7 

- Class_High: 802.1p = 4,5 

- Class_Medium: 802.1p = 2,3 

- Best_Effort: υπόλοιπες τιµές 

Ο τρόπος προώθησης είναι κοινός για την κίνηση όλων των παρόχων δηλαδή δεν 

ορίζονται ξεχωριστές κλάσεις ανά πάροχο. 

Σε επίπεδο παρόχου η κίνηση κατά την είσοδο της στον κόµβο RIX πρέπει να 

υπακούει σε κάποιους περιορισµούς αναφορικά µε τον υποστηριζόµενο ρυθµό του 
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downstreamtraffic ανά κλάση. Έτσι κατά την είσοδο της στο interface διασύνδεσης 

µε το RIXοι διαφορετικές κλάσεις πρέπει να υπακούουν κάποιους ενδεικτικούς 

ρυθµούς: 

- Class_Control: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 0,5% του εύρους ζώνης που παρέχει 

το σηµείο διασύνδεσης (RIX) µε τον Πάροχο. 

- Class_High: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 10% του εύρους ζώνης που παρέχει το 

σηµείο διασύνδεσης (RIX) µε τον Πάροχο. 

- Class_Medium: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 30% του εύρους ζώνης που 

παρέχει το σηµείο διασύνδεσης (RIX) µε τον Πάροχο. 

Τα VLAN των Τελικών Χρηστών, που οµαδοποιούνται ανά Πάροχο,θα 

συγκεντρώνονται και θα µεταφέρονται διαφανώς στο δίκτυο του Παρόχου διαµέσου 

της Σύνδεσης Πρόσβασης στο RIX. 

Είναι ευθύνη του Παρόχου να µη γίνεται υπέρβαση των παραπάνω ρυθµών για την 

downstream κίνηση Οι τιµές ανά κλάση είναι ενδεικτικές. 

 

6.11.2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ MULTICAST ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Ο OTE Rural παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης µηχανισµών προώθησης multicast 

κίνησης στους συνδροµητές. Λόγω της ανάγκης χρήσης επιπλέον µηχανισµών 

signalling (IGMP) η multicast κίνηση χρησιµοποιεί διαφορετικό λογικό κανάλι 

(VLAN) σε σχέση µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Παρόχου. 

Επιπλέον η multicast κίνηση πρέπει να εισέρχεται στο RIX από ξεχωριστόinterface 

(διαφορετικό από αυτό για τις υπόλοιπες υπηρεσίας) το οποίο µεταφέρει µόνο την 

multicast κίνηση µε την οποία ο πάροχος επιθυµεί να τροφοδοτήσει τα DSLAM. 

Συνεπώς,όταν ο πάροχος επιθυµεί ενεργοποίηση IPTV στα πλαίσια της bitstream 

υπηρεσίας θα πρέπει να προµηθευτεί ένα επιπλέoν interface διασύνδεσης στο RIX. 

Τα γενικά χακτηριστικά της προώθησης multicast κίνησης είναι τα ακόλουθα: 

• Για κάθε πάροχο και κάθε RIX ορίζεται στο σηµείο διασύνδεσης ειδικό VLAN το 

οποίο θα χρησιµοποιείται µόνο για προώθηση multicast κίνησης. 

• Ο τερµατικός εξοπλισµός (πλευρά συνδροµητή) θα πρέπει να υποστηρίζει 

IGMPv2 για την multicast σηµατοδοσία. Κάνοντας χρήση αυτής ο συνδροµητής 

θα µπορεί να επιλέξει το κανάλι που τον ενδιαφέρει. 
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• Η IGMPv2 σηµατοδοσία πρέπει να προωθείται προς το DSLAM- ΚΠΣΠ µέσω 

του λογικού κυκλώµατος που θα εξυπηρετεί την υπηρεσία (π.χ. VLAN 836) 

κάνοντας χρήση IPoE. 

• Αντίστοιχα η multicast κίνηση προωθείται από το DSLAM- ΚΠΣΠ προς τον 

συνδροµητή µέσα από το ίδιο VLAN (π.χ. 836) κάνοντας χρήση IPoE. 

• ∆εν υποστηρίζεται κάποιος µηχανισµός περιορισµού των ταυτόχρονων 

multicaststreams (καναλιών) ανά συνδροµητή σε επίπεδο δικτύου. Οποιοσδήποτε 

περιορισµός είναι σκόπιµο να εφαρµοστεί αναφορικά µε την multicastIPTV 

κίνηση (π.χ. µέγιστος αριθµός καναλιών ανά συνδροµητή) θα πρέπει να ελέγχεται 

από την πλατφόρµα IPTV του κάθε παρόχου. 

• Πέρα από την συγκεκριµένη προώθηση µέσω του multicastVLAN το δίκτυο του 

OTERural δεν προωθεί άλλο τύπο multicast ή broadcast κίνησης από το δίκτυο 

του Παρόχου προς τον συνδροµητή. 

 

6.11.3 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ MAC ADRESSES 

Λόγω περιορισµών του εξοπλισµού ισχύουν τα παρακάτω: 

• Υποστηρίζονται έως 16 MACaddresses ανά συνδροµητή.  

• Για την downstream κίνηση (από τον πάροχο προς τον συνδροµητή) 

υποστηρίζονται έως 256 MACaddresses. Ο περιορισµός αυτός αφορά την 

συνολική κίνηση η οποία εισέρχεται στο δίκτυο µέσω του σηµείου διασύνδεσης 

RIX. 

 

6.11.4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VDSL2 MODEM 

Για την παροχή της υπηρεσίαςVDSL2 στον Τελικό Χρήστη, απαιτείται η προµήθεια 

τερµατικού εξοπλισµού από τον Πάροχο (CPE). Η προµήθεια, η εγκατάσταση στο 

χώρο του Τελικού Χρήστη καθώς και η συντήρηση του εν λόγω εξοπλισµού, είναι 

ευθύνη του Παρόχου.  

Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει 

µε το δίκτυο του Παρόχου και να επιτύχει ρυθµούς σύνδεσης VDSL2 –30 & έως 

50Mbps είναι απαραίτητο να τεθούν, στο modem, τιµές σε ορισµένες παραµέτρους 

εγκατάστασης. 

Ακολούθως, δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετροι αυτοί κατά την σύνδεση 

του VDSL2 modem στο δίκτυο του ΟΤΕ Rural. 
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Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις 

οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε VDSL2 modem. 

Τιµές παραµέτρων εγκατάστασης του VDSL2 modem για ταχύτητες πρόσβασης 

30/50Mbps, όταν η επικοινωνία του χρήστη µε το BBRAS γίνεται µόνο µε χρήση του 

πρωτοκόλλου PPPoE. 

1. Ρύθµιση της παραµέτρου VDSL2 MODE  

H παράµετρος DSL MODE τίθεται η κατάλληλη τιµή για υποστήριξη VDSL2 

ταχυτήτων: ITUG 993.2. Συγκεκριµένα, Profile 17a, Bandplan: 998ADE17−M2x−B 

(Β8−12) 

2. Ρύθµιση xDSLtransfermode: PTM (όχι ΑΤΜ) 

3. H παράµετρος User_VLAN για το WAN interface: 835 

Επιπλέον Προδιαγραφές τερµατικού εξοπλισµού 

Προτείνεται και ο τερµατικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιούν οι πελάτες του 

Παρόχου να υποστηρίζει τα πρότυπα της ΙΤU G.VECTOR & G.INP. 

 

6.12 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BITSTREAM 

 

6.12.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παροχή και άρση βλάβης των υπηρεσιών Bitstream προς τον Πάροχο θα διέπεται 

από Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών,της οποίας οι βασικοί όροι περιγραφονται 

παρακάτω. 

Για τον υπολογισµό του χρόνου καθυστέρησης για τον οποίο οφείλεται ρήτρα κατ’ 

εφαρµογή της παρούσας, δεν υπολογίζεται το άθροισµα του χρόνου των συµβάντων 

τα οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα (δόλο ή /και αµέλεια) του 

ΟΤΕ Rural, καθώς και αυτών που συνιστούν ανωτέρα βία, στην έννοια της οποίας, 

κατά τις συναφείς διατάξεις του νόµου, συµπεριλαµβάνονται περιστατικά, τα οποία 

σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 

συµβαλλοµένων µερών. Οι βασικοί λόγοι καθυστέρησης µη υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural 

περιγράφονται στην παράγραφο 6.12.2. 

 

6.12.2 ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» 

Ως συµβάντα τα οποία δύνανται να συνιστούν λόγο καθυστέρησης, τα οποία δεν 

οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural», ορίζονται τα παρακάτω: 
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6.12.2.1 ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Καθυστέρηση υλοποίησης της εισαγωγής ή/και του εσωτερικού δικτύου στα 

Σ/Π της αίτησης, σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΤΕ Rural, η οποία 

αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural. 

2. Καθυστέρηση απόκρισης του Παρόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών 

ελέγχου/δοκιµών καλής λειτουργίας και κατά τη διαδικασία παράδοσης-

παραλαβής 

3. Καθυστέρηση ή άρνηση έκδοσης αδειών από τους αρµόδιους φορείς (∆ήµοι, 

Περιφέρειες κ.λπ.). 

4. Μη διαθεσιµότητα της υπηρεσίας λόγω προγραµµατισµένων εργασιών. 

5. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο στο δίκτυο του OTE Rural ή/και στους 

κόµβους RIX 

6. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ Rural από τρίτους, αλλά 

επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. 

7. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Παρόχου ή του πελάτη του 

Παρόχου, η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural 

8. Ανωτέρα βία (σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 6.12.1) 

9. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ Rural στο χώρο του 

Παρόχου/πελάτη του Παρόχου στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για 

την παροχή της υπηρεσίας. 

10. Τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε την εγκατάσταση και την 

παραµετροποίηση του εξοπλισµού Παρόχου ή τελικού πελάτη 

11. Ζηµιά που προκλήθηκε από το εσωτερικό δίκτυο ή/και τον εξοπλισµό του 

Παρόχου ή του τελικού πελάτη 

12. Περίπτωση όπου για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας προαπαιτείται η 

ενεργοποίηση σχετικής υπηρεσίας από τον ΟΤΕ. Σε αυτήν την περίπτωση 

θεωρείται ανενεργός χρόνος το χρονικό διάστηµα από την αποστολή του 

αιτήµατος του OTE Rural στον ΟΤΕ για ενεργοποίηση της αντίστοιχης 

προαπαιτούµενης υπηρεσίας µέχρι και την τελική ολοκλήρωση της 

ενεργοποίησης της υπηρεσίας από τον ΟΤΕ 

6.12.2.2 ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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1. Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ 

Rural ή/και στους χώρους RIX 

2. Ζηµιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ Rural από τρίτους, αλλά 

επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας 

3. Ζηµιά που προκλήθηκε από το εσωτερικό δίκτυο ή/και τον εξοπλισµό του 

Παρόχου ή του τελικού πελάτη. 

4. Τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε την παραµετροποίηση του εξοπλισµού 

Παρόχου ή του τελικού πελάτη. 

5. Εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών του ΟΤΕ Ruralµετά από έγκαιρη 

ενηµέρωσητων Παρόχων 

6. Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά δεν ανιχνεύεται από τον ΟΤΕ Rural σε 

έλεγχο από άκρο σε άκρο (end to end test) 

7. Μη έγκαιρη συνεργασία µε το προσωπικό του Παρόχουή του πελάτη του 

Παρόχου η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ Rural, 

8. Χρόνος απόκρισης του Παρόχου για τη µη αποδοχή της άρσης βλάβης ή 

καθυστέρηση Παρόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών ελέγχου/δοκιµών 

καλής λειτουργίας. 

9. Ανωτέρα Βία (σύµφωνα µε τα ανωτέρω) 

10. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του ΟΤΕ Rural στο χώρο του 

Παρόχου/πελάτη του Παρόχου στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για 

την άρση της βλάβης. 

11. Όταν δεν αναφερθεί η βλάβη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται 

στην ισχύουσα προσφορά. 

12. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη του 

πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. µετατροπές, εργασίες, αλλαγές ή 

προσθήκες που δεν διενεργούνται από τον ΟΤΕ Rural) 

13. Περίπτωση µη διαθεσιµότητας υπηρεσίας εξαιτίας βλάβης που εντοπίζεται σε 

τµήµα του δικτύου ΟΤΕ και για την άρση της οποίας προαπαιτείται η άρση 

βλάβης από τον ΟΤΕ στο τµήµα ευθύνης του. Σε αυτήν την περίπτωση 

θεωρείται ανενεργός χρόνος το χρονικό διάστηµα από τη δήλωση βλάβης από 

τον OTE Rural στον ΟΤΕ µέχρι και την ενηµέρωση του ΟΤΕ Rural από τον 

ΟΤΕ για την τελική ολοκλήρωση της διαδικασίας βλαβοδιαχείρισης 

 

6.12.3 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM 
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6.12.3.1 ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM 

Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι στους οποίους 

ο ΟΤΕ Rural δεσµεύεται όσον αφορά την απάντηση στον Πάροχο σχετικά µε την 

ενεργοποίηση των υπηρεσιών bitstream που προβλέπονται από το Έργο. Στους 

παρακάτω χρόνους δε συµπεριλαµβάνονται οι ανενεργοί χρόνοι, όπως περιγράφονται 

στην παράγραφο 6.12.2. 

• Aπάντηση προς τον Πάροχο, ως προς την αποδοχή του αιτήµατος, µέσω του 

Πληροφοριακού Συστήµατος, εντός τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών, αρχής 

γενοµένης από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από την υποβολή σχετικού 

δεσµευτικού αιτήµατος. 

• Ενεργοποίηση της υπηρεσίας για κάθε Τελικό Χρήστη, εντός επτά (7) 

ηµερολογιακών ηµερών, αρχής γενοµένης από την επόµενη ηµερολογιακή 

ηµέρα της αποδοχής ικανοποίησης της σχετικής αίτησης. Η ενηµέρωση για την 

ενεργοποίηση της υπηρεσίας θα γίνεται µέσω του Π.Σ. 

Στους παραπάνω χρόνους (απάντησης προς τον Πάροχο για την εφικτότητα 

ικανοποίησης του αιτήµατος και ενεργοποίησης της υπηρεσίας) δεν περιλαµβάνεται 

το χρονικό διάστηµα που απαιτείται αντίστοιχα για τον έλεγχο εφικτότητας και την 

ενεργοποίηση της υπηρεσίας τοπικού υποβρόχου από τον ΟΤΕ που είναι 

προαπαιτούµενη για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας bitstream, σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες που περιγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για 

την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα 

στην παράγραφο 6.12.2). 

 

Συνοπτικά οι χρόνοι SLA για τις υπηρεσίες Bitstream αναφέρονται στον παρακάτω 

Πίνακα: 

A/A Τύπος Αίτησης 

Εγγυηµένος 

Χρόνος 

Παροχής 

(µε έναρξη 

την επόµενη 

ηµέρα από 

την 

ηµεροµηνία 
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αποδοχής 

της 

αίτησης) 

1 Αίτηση παροχής Ενεργού Bitstream 7 ΗΗ 

2 Αίτηση παροχής Ανενεργού Bitstream 7 ΗΗ 

3 Μετάβαση Bitstream Παρόχου 1->Bitstream Παρόχου 2 7 ΗΗ 

4 
Μετάβαση ΑΡΥΣ Παρόχου 1 -> Ενεργού Bitstream 

ίδιου/άλλου Παρόχου 
7 ΗΗ 

5 
Μετάβαση ΠΤοΒ Παρόχου 1 -> Ενεργό Bitstream ίδιου/άλλου 

Παρόχου 
7 ΗΗ 

6 
Μετάβαση ΜΤοΒ Παρόχου 1-> Ενεργό Bitstream ίδιου/άλλου 

Παρόχου 
7 ΗΗ 

7 
Μετάβαση ΠΤοΥΒ Παρόχου 1-> Ενεργό Bitstream 

ίδιου/άλλου Παρόχου 
7 ΗΗ 

8 
Μεταβολή πακέτου υπηρεσίας Bitstream-ΕΝΤοΥΒ Παρόχου -

>Bitstream-ΕΝΤοΥΒ ίδιου Παρόχου 
7 ΗΗ 

 

 

6.12.3.2 ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παροχής της υπηρεσίας ο ΟΤΕ Rural καταβάλει ρήτρα 

καθυστέρησης ενεργοποίησης που υπολογίζεται ως εξής: 

Για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για κάθε αίτηµα το οποίο καθυστερεί, 

καταβάλλεται ρήτρα ίση µε το 1/30 επί το µηνιαίο τίµηµα της υπηρεσίας Bitstream. 

Από την υποχρέωση για καταβολή ρήτρας εξαιρούνται οι ηµέρες που προέκυψε 

καθυστέρηση «µη υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural», σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην 

παράγραφο 6.12.2. 

 

6.12.3.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ BITSTREAM 

Ο Πάροχος για το σύνολο των υπηρεσιών bitstream θα αποστέλλει στον ΟΤΕ Rural 

πρόβλεψεις για τα αιτήµατα που προτίθεται να υποβάλει για κάθε επιµέρους 

υπηρεσία, προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ικανοποίηση της ζήτησης. Οι 

προβλέψεις αφορούν: 

o Πλήθος νέων αιτηµάτων Βitstream ανά RIX και ανά οικισµό. 
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o Κατανοµή των στοιχείων αυτών σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, ανά µήνα για 

το πρώτο τρίµηνο και ανά τρίµηνο για τον υπόλοιπο χρόνο. 

o Αποστολή στον ΟΤΕ Rural επικαιροποιηµένων προβλέψεων ανά τρίµηνο και 

συγκεκριµένα: 

� Μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει 

στις 1 Απριλίου. 

� Μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 

Ιουλίου. 

� Μέχρι 15 Αυγούστου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 

1 Οκτωβρίου. 

� Μέχρι 15 Νοεµβρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 

1 Ιανουαρίου. 

6.12.4 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

BITSTREAM 

6.12.4.1 ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι στους οποίους 

ο ΟΤΕ Rural δεσµεύεται όσον αφορά την απάντηση στον Πάροχο σχετικά µε τον 

εντοπισµό και την άρση βλάβης των υπηρεσιών bitstream που προβλέπονται από το 

Έργο. Στους παρακάτω χρόνους δε συµπεριλαµβάνονται οι ανενεργοί χρόνοι, όπως 

περιγράφονται στην παράγραφο 6.12.2. 

 

• Απάντηση στον Πάροχο αναφορικά µε την υπαιτιότητα της βλάβης (OTE 

Rural ή Παρόχου) και (σε περίπτωση υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural) µε τα µέτρα που 

θα ληφθούν για την αποκατάσταση της βλάβης εντός τεσσάρων (4) ωρών από 

την αναγγελία της.  

• Άρση της βλάβης εντός έξι (6) ωρών από την αναγγελία της σε περίπτωση που 

η άρση µπορεί να πραγµατοποιηθεί αποµακρυσµένα χωρίς µετάβαση 

συνεργείου. 

• Άρση της βλάβης εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την αναγγελία της σε 

περίπτωση που για την άρση της βλάβης απαιτείται µετάβαση συνεργείου. 

Ο χρόνος άρσης βλάβης θα σηµατοδοτείται µε την αποστολή σχετικής ενηµέρωσης 

προς τον Πάροχο µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος. 
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6.12.4.2 ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Από τον υπολογισµό του χρόνου απάντησης στον Πάροχο και αποκατάστασης 

βλάβης εξαιρείται το διάστηµα από 00:00 – 08:00, καθώς και το συνολικό διάστηµα 

καθυστέρησης, το οποίο οφείλεται στους λόγους που περιγράφονται στην παράγραφο 

6.12.2. 

Ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνει τον Πάροχο για τους λόγους που στοιχειοθετούν τυχόν 

ανενεργό χρόνο κατά τον εντοπισµό ή την άρση της βλάβης. 

 

6.12.4.3 ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

BITSTREAM 

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου αποκατάστασης κάθε µεµονωµένης 

βλάβης των υπηρεσιών Bitstream ο ΟΤΕ Rural θα καταβάλει στον Πάροχο ωριαία 

ρήτρα, ίση µε το τετραπλάσιο του ωριαίου τιµήµατος. 

Το ωριαίο τίµηµα θα υπολογίζεται µε αναγωγή του µηνιαίου πάγιου τιµήµατος της 

υπηρεσίας Bitstream στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (1 ώρα).  

 

6.13 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

BITSTREAM 

6.13.1 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Για τις υπηρεσίες Βitstream, η διαθεσιµότητα της υπηρεσίας υπολογίζεται σε 

ακέραιες ώρες σε µηνιαία βάση και ορίζεται σε 98,75%. 

 

6.13.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Οι χρόνοι µη διαθεσιµότητας της υπηρεσίας προσµετρώνται από τη στιγµή 

αναγγελίας της βλάβης έως τη στιγµή ενηµέρωσης για την αποκατάστασή της. 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι, παρά την αναγγελία αποκατάστασης, η βλάβη δεν έχει αρθεί, 

ο χρόνος νέας συµπληρωµατικής αναγγελίας από τον πελάτη έως την οριστική 

αποκατάσταση της βλάβης προσµετράται και αθροίζεται στον αρχικό χρόνο µη 

διαθεσιµότητας. 

 

6.13.3 ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου διαθεσιµότητας στη διάρκεια ενός (και 

κάθε) συµβατικού µήνα, πέρα από την παραπάνω ρήτρα (που θα εφαρµόζεται για 

κάθε µεµονωµένη βλάβη), προβλέπεται επιπλέον ρήτρα που υπολογίζεται ως εξής: 

[Επιπλέον Ρήτρα] = 2 x [µηνιαίο τίµηµα] x { [% Συµβατικής ∆ιαθεσιµότητας] - [% 

Πραγµατικής ∆ιαθεσιµότητας] } 

όπου το µηνιαίο κόστος υπολογίζεται µε αναγωγή του συνόλου του µηνιαίου παγίου 

κόστους της υπηρεσίας στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (1 µήνας). 

O ΟΤΕ Rural δε θα καταβάλει ρήτρες µη διαθεσιµότητας οφειλόµενης σε λόγους της 

παραγράφου 6.12.2.2 που συνιστούν ανενεργό χρόνο και εν γένει σε λόγους που δεν 

εµπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του OTE Rural. 

6.13.4 ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο ΟΤΕ Rural ενηµερώνει τον Πάροχο για τους λόγους που στοιχειοθετούν τυχόν 

ανενεργό χρόνο κατά τον εντοπισµό ή την αποκατάσταση της βλάβης. 

 

6.13.5 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΡΗΤΡΩΝ 

Η τακτοποίηση/εκκαθάριση ρητρών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.8 της 0 (Οικονοµικοί Όροι). 

 

6.14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Ο ΟΤΕ Rural οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως µε e-mail ή fax τον Πάροχο 

τουλάχιστον επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία 

έναρξης των προγραµµατισµένων εργασιών. Η προθεσµία των επτά (7) 

ηµερολογιακών ηµερών αυτή µπορεί κατ’ εξαίρεση να συντµηθεί µόνο σε 

αντικειµενικά αιτιολογηµένες εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας 

ανάγκης. Ο Πάροχος οφείλει να επιβεβαιώσει άµεσα (και το αργότερο εντός τριών (3) 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του fax, εκτός εάν πρόκειται 

για εξαιρετική περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, οπότε η αποστολή της 

επιβεβαίωσης γίνεται αµελλητί) ότι ενηµερώθηκε αποστέλλοντας σχετικό e-mail ή fax 

στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Η παραπάνω ενηµέρωση πρέπει να περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί, 

• Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της εργασίας, 

• Προβλεπόµενη διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας,  
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• Πιθανές επιπτώσεις στην παροχή λιανικών υπηρεσιών από τον Πάροχο και των 

υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΤΕ Rural στον Πάροχο µέσω της παρούσας. 

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

απαιτείται, 

• Πιθανά προτεινόµενα µέτρα προστασίας και δοκιµές που θα πρέπει να 

πραγµατοποιήσει το άλλο µέρος. 

 

6.15 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ BITSTREAM ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ  

 

6.15.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ BITSTREAM ΑΠΟ 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον συνδροµητή στον Πάροχο από τον οποίο επιθυµεί 

να πάρει υπηρεσίες Bitstream µε τους ακόλουθους τρόπους:  

• εγγράφως, µε την επισύναψη φωτοτυπίας ταυτότητας,  

• µε τηλεοµοιοτυπία, µε την επισύναψη και αποστολή φωτοτυπίας ταυτότητας,  

• ηλεκτρονικά, µόνο µε χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,  

Η εν λόγω αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόµενων από 

τον Πάρoχο από τον οποίο ελάµβανε υπηρεσίες και συνιστά καταγγελία των 

σχετικών συµβάσεων τις οποίες ο συνδροµητής έχει συνάψει µε τον Πάρoχο από τον 

οποίο ελάµβανε υπηρεσίες , των οποίων τα έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν από την 

ηµεροµηνία παράδοσης του τοπικού βρόχου/υποβρόχου. 

Ο τελικός χρήστης δεσµεύεται να εξοφλήσει απολογιστικά τον τελικό λογαριασµό 

που θα εκδοθεί για τις υπηρεσίες που ελάµβανε από τους Παρόχους  µέχρι την 

ηµεροµηνία διακοπής και αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιτρέψει στους εν λόγω 

Παρόχους τις οποιαδήποτε τερµατικές διατάξεις (κυριότητας των εν λόγω Παρόχων) 

που αυτοί είχαν τυχόν εγκαταστήσει στο χώρο του για την υποστήριξη της παροχής 

των λαµβανοµένων υπηρεσιών. Η καταβολή των οφειλοµένων του συνδροµητή προς 

τους εν λόγω Παρόχους δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη διακοπή των υπηρεσιών που 

λαµβάνει από αυτούς και την παροχή υπηρεσιών Bitstream. 

Ο Πάροχος υποχρεούται να καταχωρήσει το αίτηµα του καταναλωτή στο ΠΣ ΟΤΕ 

Rural εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από την ηµεροµηνία υποβολής της 

εξουσιοδότησης/δήλωσης του καταναλωτή. 

Ο νόµιµος κάτοχος της γραµµής είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου 

εκδίδεται από τον ΟΤΕ ή τον Πάροχο ο λογαριασµός για τις υπηρεσίες που 

παρέχονται πάνω από τον ΤοΒ ή ΤοΥΒ. Η ταυτοποίηση του νόµιµου κατόχου 

επιτυγχάνεται µε την προσκόµιση πρόσφατου λογαριασµού του συνδροµητή. 
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6.15.2 ΑΙΤΗΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Εγώ ο/η υποφαινόµενος/η ………………………………………………………… του 

……………………… , µε Α∆Τ…………………..., Εκδ. Αρχή 

……………………….., µε ΑΦΜ ……………………… και ∆ΟΥ 

…………………………………, κάτοικος της Πόλης:……………..………, 

Περιοχή:………………..., Οδός:…………………….,  Αριθµ………. και κάτοχος 

της τηλεφωνικής σύνδεσης:  

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ) 

���� Απλή Τηλεφωνική 

Σύνδεση PSTN 

ΑΡΙΘΜΟΣ:                       .........................-

...............................................  (10ψήφιο)  

���� Βασική Σύνδεση 

ISDN-BRA 

ΑΡΙΘΜΟΣ:                       .................…….-

...........................………….......(10ψήφιο)  

 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι εξουσιοδοτώ την εταιρεία ………………….νόµιµα 

εκπροσωπούµενη από τον συνυπογράφοντα την παρούσα εξουσιοδότηση εκπρόσωπό 

της, να προβεί αντ’ εµού και για λογαριασµό µου σε όλες τις δέουσες ενέργειες 

προκειµένου να λάβω την υπηρεσία που έχω επιλέξει στον παρακάτω Πίνακα:  
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Παροχή υπηρεσίας Bitstream Class A σε Ενεργό ΤοΥΒ  

 

Παροχή υπηρεσίας Bitstream Class A business σε Ενεργό ΤοΥΒ 

 

Παροχή υπηρεσίας Bitstream Class Β σε Ενεργό ΤοΥΒ  

Παροχή υπηρεσίας Bitstream Class Β business σε Ενεργό ΤοΥΒ  

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Βρόχου σε  Bitstream Class A   

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Βρόχου  σε  Bitstream Class A 

business 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Βρόχου  σε  Bitstream Class B   

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Βρόχου  σε  Bitstream Class B 

business 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Βρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class A Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Βρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class A business Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Βρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class B Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Βρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class B business Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Bitstream Παρόχου Α σε  Bitstream Class A 

Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Bitstream Παρόχου Α σε  Bitstream Class A 

business Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Bitstream Παρόχου Α σε  Bitstream Class B 

Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Bitstream Παρόχου Α σε  Bitstream Class B 

business Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία A.ΡΥ.Σ. σε  Bitstream Class A   

Μετάβαση από υπηρεσία A.ΡΥ.Σ. σε  Bitstream Class A business   

Μετάβαση από υπηρεσία A.ΡΥ.Σ. σε  Bitstream Class B   

Μετάβαση από υπηρεσία A.ΡΥ.Σ. σε  Bitstream Class B business   

Μετάβαση από υπηρεσία A.ΡΥ.Σ. Παρόχου Α σε  Bitstream Class A 

Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία A.ΡΥ.Σ. Παρόχου Α σε  Bitstream Class A 

business Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία A.ΡΥ.Σ. Παρόχου Α σε  Bitstream Class B 

Παρόχου Β 
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Μετάβαση από υπηρεσία A.ΡΥ.Σ. Παρόχου Α σε  Bitstream Class B 

business Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Μεριζόµενου Τοπικού Βρόχου σε  Bitstream 

Class 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Μεριζόµενου Τοπικού Βρόχου  σε  Bitstream 

Class A business 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Μεριζόµενου Τοπικού Βρόχου  σε  Bitstream 

Class B  

 

Μετάβαση από υπηρεσία Μεριζόµενου Τοπικού Βρόχου  σε  Bitstream 

Class B business 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Μεριζόµενου Τοπικού Βρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class A Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Μεριζόµενου Τοπικού Βρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class A business Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Μεριζόµενου Τοπικού Βρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class B Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Μεριζόµενου Τοπικού Βρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class B business Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Μεριζόµενου Τοπικού Βρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class A business Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Μεριζόµενου Τοπικού Βρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class B Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Μεριζόµενου Τοπικού Βρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class B business Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Υποβρόχου σε  Bitstream Class  

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Υποβρόχου  σε  Bitstream 

Class A business 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Υποβρόχου  σε  Bitstream 

Class B  

 

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Υποβρόχου  σε  Bitstream 

Class B business 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Υποβρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class A Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Υποβρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class A business Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Υποβρόχου Παρόχου Α σε  

Bitstream Class B Παρόχου Β 

 

Μετάβαση από υπηρεσία Πλήρη Τοπικού Υποβρόχου Παρόχου Α σε   
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Bitstream Class B business Παρόχου Β 

 

∆ηλώνω επίσης ότι είµαι γνώστης ότι η παρούσα εξουσιοδότηση ισοδυναµεί µε 

καταγγελία της/των σχετικής/κών σύµβασης/σεων µου και διακοπή ορισµένων εκ των 

υπηρεσιών που περιγράφονται κατωτέρω και είναι αναγκαίο να τερµατιστούν 

προκειµένου να λάβω την υπηρεσία που έχω δηλώσει στον ανωτέρω πίνακα:  

� Υπηρεσία µεριζόµενης πρόσβασης 

� Υπηρεσία πλήρους τοπικού βρόχου την οποία λάµβανα από την εταιρεία 

«…………………» [Συµπληρώνεται από τον αιτούντα] 

� Υπηρεσία PSTN/ISDN καθώς και όλων των υπηρεσιών και διευκολύνσεων 

φωνητικής τηλεφωνίας που µου παρέχονται  

� Υπηρεσία  προεπιλογής που µου παρέχεται για την ανωτέρω τηλεφωνική 

σύνδεση  

� Υπηρεσία επιλογής που µου παρέχεται για την ανωτέρω τηλεφωνική σύνδεση 

από τον πάροχο από τον οποίο επιθυµώ να πάρω την υπηρεσία που δηλώνεται 

στον ανωτέρω πίνακα  

� Υπηρεσία πρόσβασης ADSL  

∆εσµεύοµαι να εξοφλήσω τον τελικό λογαριασµό που θα εκδοθεί για τις υπηρεσίες  

που ελάµβανα µέχρι σήµερα και των οποίων την διακοπή αιτούµαι δια της παρούσης  

καθώς και να επιστρέψω οιεσδήποτε τερµατικές διατάξεις [κυριότητας του παρόχου] 

που µου έχουν δοθεί στα πλαίσια της µεταξύ µας σύµβασης και έχουν τυχόν 

εγκατασταθεί στον χώρο µου για την παροχή των λαµβανοµένων υπηρεσιών. Σε 

περίπτωση που δεν τις επιστρέψω, δέχοµαι να χρεωθώ για τις διατάξεις αυτές. 

 

Τόπος  &  Ηµερ/νία: ………………………………... 

 

Ο Εξουσιοδοτών Ο Εξουσιοδοτούµενος 

 

 

Ονοµατεπώνυµο :   Ονοµατεπώνυµο : 

 

 

Υπογραφή  Υπογραφή 
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Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2015 

 

 

       Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

 

      ∆ρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ  
 

 

 

 


