ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6- ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1.

Στα πλαίσια Διασύνδεσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα µε τα
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet, η Cablenet θα παρέχει στο Παροχέα
άδεια χρήσης χώρου.

1.2.

Το Παράρτηµα αυτό περιλαµβάνει τις βασικές αρχές που θα διέπουν την παροχή χώρου
Συνεγκατάστασης.

1.3.

Η Cablenet θα διαθέσει στα Σηµεία Διασύνδεσης, όπως αυτά καθορίζονται στη Συµφωνία
Διασύνδεσης µε τον Παροχέα, χώρο προκειµένου να εγκατασταθεί ο τεχνικός εξοπλισµός
του Παροχέα για την εξασφάλιση Διασύνδεσης.

2.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2.1.

Η Cablenet διατηρεί το δικαίωµα να απορρίπτει αιτήσεις για παροχή Υπηρεσιών
Συνεγκατάστασης, για τους ακόλουθους λόγους:
α) Μη σύναψη της Συµφωνίας Διασύνδεσης µε την Cablenet.
β) Νοµικές υποχρεώσεις ή άλλα νοµικά εµπόδια τα οποία δεν ελέγχονται από την
Cablenet.
γ) Μη διαθεσιµότητα χώρου Συνεγκατάστασης ή άλλων σχετικών διευκολύνσεων.
Στις περιπτώσεις που οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης που έχει αιτηθεί
ο Παροχέας δεν είναι δυνατό να προσφερθούν στο συγκεκριµένο κόµβο, τότε η Cablenet
θα διερευνά, για κάθε περίπτωση, πιθανές εναλλακτικές επιλογές που µπορεί να
προσφερθούν στον Παροχέα.

3.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1.

Η Συνεγκατάσταση θα παρέχεται εντός ικριωµάτων σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους
της Cablenet για φιλοξενία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Ο χώρος συνεγκατάστασης
που θα παρέχεται θα εξαρτάται από την διαθεσιµότητα.

3.2.

Η ηλεκτρική παροχή θα αφορά εναλλασσόµενη τάση 240 V και η οποία θα υποστηρίζεται
από γεννήτρια και UPS.

3.3.

Το περιβάλλον των χώρων συνεγκατάστασης της Cablenet θα συντηρείται από σύστηµα
κλιµατισµού.

4.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4.1.

Ο εξοπλισµός του Παροχέα θα εγκαθίσταται στο χώρο Συνεγκατάστασης µε έξοδα και
ευθύνη του Παροχέα, από τον ίδιο ή από αντιπρόσωπο του υπό την επίβλεψη της
Cablenet.

4.2.

Ο εξοπλισµός που θα εγκαθιστά ο Παροχέας στο χώρο Συνεγκατάστασης θα διασυνδέεται
από την Cablenet στο Δηµόσιο Δίκτυο της Cablenet µε χρήση συνδετικών καλωδίων,
σχετικού εξοπλισµού υποδοµής και οπτικά καλώδια που θα παρέχει η Cablenet. Ο
συνδετικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί για τη Διασύνδεση θα ανήκει στην
Cablenet.
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4.3.

Η συντήρηση των καλωδίων τόσο για εσωτερικές καλωδιώσεις όσο και για τη σύνδεση
εκτός κτιρίου και µέχρι το σηµείο τερµατισµού του καλωδίου του Παροχέα θα γίνεται από
την Cablenet.

4.4.

Αν ο Παροχέας δεν επιθυµεί τη Διασύνδεσή του στο Δηµόσιο Δίκτυο της Cablenet µε
µισθωµένες συνδέσεις που προσφέρει η Cablenet, τότε θα πρέπει να τερµατίσει το οπτικό
του καλώδιο το οποίο θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις της Cablenet από το δηµόσιο
δίκτυο του Παροχέα στον χώρο Συνεγκατάστασης που θα του παρέχεται.

4.5.

Η διασύνδεση µεταξύ του εξοπλισµού του Παροχέα θα γίνεται από τον ίδιο ή
αντιπρόσωπο του.

4.6.

Η διασύνδεση µεταξύ του εξοπλισµού του Παροχέα και του Κόµβου Διασύνδεσης της
Cablenet θα γίνεται από την Cablenet.

4.7.

Ο εξοπλισµός Συνεγκατάστασης του Παροχέα που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να πληροί
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών - ETSI)
και διεθνή πρότυπα (Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών - ITU) αναφορικά µε θέµατα
ασφάλειας εγκαταστάσεων και προστασίας προσωπικού.

4.8.

Ο Παροχέας υποχρεούται να διασφαλίζει ότι:
α) Οι ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές, το επίπεδο θορύβου και δονήσεων που προκαλεί ο
εξοπλισµός Συνεγκατάστασης του, δεν επηρεάζουν τη λειτουργιά του εξοπλισµού της
Cablenet ή άλλων τρίτων µερών ή την ασφάλεια του προσωπικού της Cablenet ή άλλων
τρίτων µερών.
β) Η απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύς λειτουργιάς του εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του δεν
ξεπέρνα το όριο ισχύος που του έχει διατεθεί βάσει του αιτήµατος του.
γ) Η θερµική εκποµπή του εξοπλισµού Συνεγκατάστασης του δεν θα ξεπέρνα τα όρια που
καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού.

4.9.

Δεν θα εγκαθιστάται εξοπλισµός οποιωνδήποτε τρίτων µερών στο χώρο Συνεγκατάστασης
του Παροχέα.

4.10.

Ο εξοπλισµός Συνεγκατάστασης του Παροχέα δεν θα συνδέεται µε εξοπλισµό
οποιωνδήποτε τρίτων µερών, έκτος από την Cablenet.

4.11.

Η Cablenet θα πρέπει να ενηµερώνει τον Παροχέα για οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές
στην υποδοµή του χώρου συνεγκατάστασης που µπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργιά του
εξοπλισµού συνεγκατάστασης του Παροχέα, τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν την
προβλεπόµενη αλλαγή. Το εν λόγω χρονικό πλαίσιο δεν ισχύει σε περιπτώσεις αλλαγών
στην υποδοµή του χώρου συνεγκατάστασης για λόγους έκτακτης ανάγκης.

4.12.

Ο Παροχέας θα έχει την δυνατότητα να επισκέπτεται τον εξοπλισµό του για σκοπούς
εγκατάστασης, συντήρησης ή και επίλυσης προβληµάτων. Για τον σκοπό αυτό ο
παροχέας θα πρέπει να υποβάλλει γραπτό αίτηµα προς την Cablenet στο ηλ. ταχυδροµείο
carrierservices@cablenetcy.net σηµειώνοντας:
α) την ηµεροµηνία που επιθυµεί να του παρέχεται η πρόσβαση
β) την διάρκεια της επίσκεψης του
γ) τον χώρο συνεγκατάστασης που επιθυµεί να επισκεφτεί

!

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο Παροχέας θα πρέπει να αποστέλλει το αίτηµα του και
στο ηλ. ταχυδροµείο ncc@cablenetcy.net καθώς επίσης να επικοινωνεί µε το Κέντρο
Παρακολούθησης Δίκτυου της Cablenet στο 22294430.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5.1.

Το κάθε Μέρος υποχρεούται να λαµβάνει τα αναγκαία µετρά για την ασφάλεια και
προστασία της περιουσίας και του εξοπλισµού του άλλου Μέρους και την αποφυγή
ατυχηµάτων, πυρκαγιών ή παρεµβολών. Το υπαίτιο µέρος θα ευθύνεται για οποιαδήποτε
ζηµιά προκληθεί σε περιουσία της Cablenet ή/και τρίτων, είτε από τη λειτουργιά του
εξοπλισµού που έχει εγκαταστήσει, είτε από ενέργειες ή παραλείψεις του, του
προσωπικού του ή αντιπροσώπων ή εντολοδόχων του που ασχολούνται για λογαριασµό
του.

5.2.

Σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιάς το υπαίτιο µέρος αναλαµβάνει να αποζηµιώνει την
Cablenet ή και τρίτους για τα έξοδα αποκατάστασης της ζηµιάς που θα προκύψουν ως
αποτέλεσµα πράξεων του.

5.3.

Ο Παροχέας οφείλει να διατηρεί τον εξοπλισµό Συνεγκατάστασης του σε καλή κατάσταση,
έτσι ώστε να µην προκαλείται οποιοδήποτε πρόβληµα στη λειτουργιά εξοπλισµού της
Cablenet ή/και τρίτων.

5.4.

Σε περίπτωση που ο εξοπλισµός Συνεγκατάστασης του Παροχέα προκαλεί οποιεσδήποτε
ηλεκτροµαγνητικές ή άλλες παρεµβολές στην οµαλή λειτουργιά του εξοπλισµού της
Cablenet ή του εξοπλισµού τρίτων που είναι εγκατεστηµένος σε υποστατικά της Cablenet
και οι οποίες αποδεδειγµένα υποβαθµίζουν την ποιότητα υπηρεσιών, τότε η Cablenet θα
ειδοποιεί τον Παροχέα και αυτός υποχρεούται να προβεί σε ελέγχους εντός δύο ωρών και
στη περίπτωση που δεν αποκαταστήσει την ποιότητα, η Cablenet θα ειδοποιεί άµεσα τον
Παροχέα και να τον καλεί, κατόπιν τεκµηρίωσης, να διακόψει την προσφερόµενη
υπηρεσία. Το σχετικό αίτηµα της Cablenet θα κοινοποιείται στον Επίτροπο.
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5.
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ
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