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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

1.1.

Η προσφορά των χονδρικών προϊόντων από την Cablenet θα γίνεται έγκαιρα και πριν η
Cablenet διαθέσει στην αγορά τις δικές της αντίστοιχες υπηρεσίες λιανικής έτσι ώστε η
προσφορά λιανικής να µπορεί να αναπαραχθεί από τεχνικής πλευράς από τους
εναλλακτικούς παροχείς.

!

1.
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ΜΕΡΟΣ 1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.

Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet

1.1.1.

Ο τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet θα περιλαµβάνει
την παραλαβή κλήσεων που παραδίνονται από το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του
Παροχέα σε Σηµείο Διασύνδεσης µε το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet,
στους κόµβους διασύνδεσης που περιγράφονται στο Μέρος 3 του Ειδικού Παραρτήµατος
1, και τον τερµατισµό τους σε σειρές αριθµών που έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί από τον
Επίτροπο ή έχουν τύχει φορητότητας στο Σταθερό Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της
Cablenet.

1.1.2.

Ο Παροχέας θα έχει υποχρέωση για τα εξής:
(α) Τον έλεγχο της ορθότητας του καλούµενου αριθµού σύµφωνα µε το ΣΑΚΔ και του
προθέµατος δροµολόγησης όπου αυτό εφαρµόζεται.
(β) Την πρόβλεψη της κίνησης τερµατισµού στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της
Cablenet, σύµφωνα µε τον όρο 6 της Συµφωνίας Διασύνδεσης.
(γ) Για την συνολική διαχείριση υπηρεσιών που παρέχει στους Συνδροµητές του.
Οι κλήσεις για τερµατισµό στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet, θα
παραδίνονται µε ευθύνη του Παροχέα στα προσφερόµενα σηµεία Διασύνδεσης και θα
τερµατίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες δροµολόγησης που ισχύουν για το Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet.

1.1.4.

Τα στοιχεία των Κόµβων Διασύνδεσης, καθώς και οι περιοχές που θα καλύπτονται µέσω
αυτών περιγράφονται στο Μέρος 3 του Ειδικού Παραρτήµατος 1.

!

1.1.3.
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ΜΕΡΟΣ 2 - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
1.

ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.1.

Δεν χρεώνονται Τέλη Διασύνδεσης για τον τερµατισµό Ανεπιτυχών Κλήσεων στα Δηµόσια
Δίκτυα της Cablenet. Ο Χρόνος Χρέωσης αρχίζει µε τη λήψη απαντητικού σήµατος και
περατούται µε τη λήψη σήµατος απόλυσης στο σηµείο καταγραφής από το Μέρος που
καταγράφει τη σχετική πληροφορία χρέωσης.

1.2.

Όλα τα τέλη είναι σε Ευρώ και παρουσιάζονται χωρίς ΦΠΑ.

2.

ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ CABLENET
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΛΟΣ € σεντ
(δεν συµπ. ΦΠΑ)

1

Τερµατισµός Κλήσεων Γεωγραφικών Αριθµών στο Σταθερό Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet - απλή µεταβίβαση
κλήσεων

0.1363 ανά λεπτό

2

Τερµατισµός Κλήσεων Γεωγραφικών Αριθµών στο Σταθερό Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet - διπλή µεταβίβαση
κλήσεων

0.2075 ανά λεπτό

α/α

!

2.1.

Το τέλος τερµατισµού απλής µεταβίβασης αφορά κλήσεις οι οποίες παραδίδονται σε
κόµβο διασύνδεσης της Cablenet που βρίσκεται στην ίδια περιφέρεια µε τον καλούντα
γεωγραφικό αριθµό. Το τέλος τερµατισµού διπλής µεταβίβασης αφορά κλήσεις οι οποίες
παραδίδονται σε κόµβο διασύνδεσης της Cablenet που δεν βρίσκεται στην ίδια περιφέρεια
µε τον καλούντα γεωγραφικό αριθµό. Το τέλος τερµατισµού στην περιφέρεια Πάφου θα
αφορά απλή µεταβίβαση όταν η κλήση παραδίνεται σε κόµβο διασύνδεσης της Cablenet
στην Λεµεσό και το τέλος τερµατισµού στην περιφέρεια Αµµοχώστου θα αφορά απλή
µεταβίβαση όταν η κλήση παραδίνεται σε κόµβο διασύνδεσης της Cablenet στην Λάρνακα.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD 2-2017
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ΜΕΡΟΣ 3 - ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET
1.

ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET

1.1.

H Cablenet προσφέρει διασύνδεση στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της στα
σηµεία παρουσίας της βάση του πιο κάτω Πίνακα.
Κόµβοι Διασύνδεσης Cablenet

ΚΟΜΒΟΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Α/Α

1
2
3
4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
TDM ΚΑΙ
ΡΥΘΜΟΙ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΘΕΜΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ - ΑΠΛΗΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΩΝ

ΠΡΟΘΕΜΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ - ΔΙΠΛΗΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΩΝ

ΠΡΟΘΕΜΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Αγία
Παρασκευή

2Mbps

161622

1616[23-26]

1616[10,11,13,70,
77,88]

Νιμέλι

2Mbps

161622

1616[23-26]

1616[10,11,13,70,
77,88]

Μέσα
Γειτονιά

2Mbps

1616[25,26]

1616[22-24]

1616[10,11,13,70,
77,88]

Δροσιά

2Mbps

1616[23.24]

1616[22,25-26]

1616[10,11,13,70,
77,88]

1.2.

Οι Κόµβοι Διασύνδεσης της Cablenet δροµολογούν κίνηση προς όλες τις υπηρεσίες που
προσφέρονται από την Συµφωνία Διασύνδεσης.

1.3.

Οι κόµβοι Διασύνδεσης της Cablenet εξυπηρετούν τεχνολογία TDM.

A/A

ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

1

Αγία Παρασκευή (οδός Αγίας Παρασκευής 23, 2002 Λευκωσία)

2

Νιμέλι (οδός Αγίου Νικολάου 41-49, 2408 Λευκωσία)

3

Μέσα Γειτονιά (λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 1, 4001 Λεμεσός)

4

Δροσιά (οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 53, 6036 Λάρνακα)

Η Cablenet µπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση αιτήµατος Διασύνδεσης σε σηµεία όπου
δεν υπάρχουν τεχνικά εφαρµόσιµες και εµπορικά βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις ή όπου
δεν υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι για την ικανοποίηση του αιτήµατος του Παροχέα ή όπου η
Διασύνδεση είναι τεχνικά αδύνατο να πραγµατοποιηθεί. Η Cablenet οφείλει να
τεκµηριώνει την άρνησή της να ικανοποιήσει το αίτηµα Παροχέα για διασύνδεση στα
δίκτυά της και να ενηµερώνει ανάλογα τον Επίτροπο. Ο Παροχέας του οποίου το αίτηµα
για διασύνδεση δεν ικανοποιείται θα δικαιούται να φέρει το θέµα ενώπιον του Επιτρόπου ο
οποίος βάσει των προνοιών του Νόµου Ν.112(Ι)/2004 θα επιλύσει τη διαφορά.

1.5.

Οι κλήσεις που παραλαµβάνονται στους Κόµβους Διασύνδεσης της Cablenet θα πρέπει
να περιλαµβάνουν µπροστά από τον αριθµό του καλούµενου Συνδροµητή ή της
υπηρεσίας το πρόθεµα δροµολόγησης στην µορφή 16ΧΧΥΥ. Η Cablenet και ο Παροχέας

!

1.4.
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θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες αναφορικά µε τα προθέµατα δροµολόγησης
που θα ισχύουν στα δίκτυα τους.
1.6.

Η διεπαφή που θα παρέχεται για σκοπούς διασύνδεσης στους Κόµβους Διασύνδεσης της
Cablenet θα είναι τύπου G.703 και G.957 για τεχνολογία TDM.

2.

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ

2.1.

Η διαστασιοποίηση πόρων είναι δραστηριότητα που πραγµατοποιείται και από τα δύο
Μέρη.

2.2.

Διαστασιοποίηση Καναλιών Φωνής

2.2.1.

Για σκοπούς επιχειρησιακής συνέχειας και αναδροµολόγησης κλήσεων σε περίπτωση
απώλειας ζεύξης ή και κόµβου Διασύνδεσης θα πρέπει να υπάρχουν συνδέσεις για
τερµατισµό της κίνησης φωνής µεταξύ του Παροχέα και της Cablenet και στους δύο
Κόµβους Διασύνδεσης της Cablenet µε δυνατότητα εξυπηρέτησης ποσοστού 80% της
µέγιστης χωρητικότητας των συνδέσεων κατά την Ώρα Μέγιστης Κίνησης.

2.3.

Διαστασιοποίηση Καναλιών Σηµατοδοσίας

2.3.1.

Τα κανάλια σηµατοδοσίας πρέπει να διαστασιοποιούνται έτσι ώστε στην Ώρα Μέγιστης
Κίνησης και κάτω από κανονικές συνθήκες, η ποσοστιαία αποδοτικότητα τους να µην
υπερβαίνει το 20 % (ETSI EN 300 356).

2.3.2.

Η διαστασιοποίηση των καναλιών σηµατοδοσίας στους Κόµβους Διασύνδεσης θα γίνεται
σε συνεργασία µε τη Cablenet, ώστε να µπορούν να χειριστούν τον αναµενόµενο όγκο
κίνησης. Κάτω από κανονικές συνθήκες, η µέγιστη τιµή επιτρεπόµενης κίνησης
σηµατοδοσίας ανά κανάλι σηµατοδοσίας είναι 0,2 Erlang (ETSI EN 300 008-1, ETSI EN
300 009-1.

3.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3.1.

Η ποιότητα υπηρεσίας που προσφέρει η Cablenet σε σχέση µε τις Υπηρεσίες
Διασύνδεσης συνάδει µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και είναι αντίστοιχη µε την ποιότητα που παρέχει σε
αντίστοιχες υπηρεσίες στα Δίκτυα της Cablenet. Η αρχή αυτή θα εφαρµόζεται αντίστοιχα
και από τον Παροχέα.

3.2.

Η Cablenet και ο Παροχέας υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στην απαιτούµενη από το
Νόµο, ποιότητα υπηρεσιών.

3.3.

Η ποιότητα των προσφερόµενων Υπηρεσιών Διασύνδεσης καθορίζεται από το ποσοστό
χρησιµοποίησης Ζεύξεων Διασύνδεσης και το ποσοστό αποτυχίας κλήσεων στα Δηµόσια
Δίκτυα της Cablenet.

3.4.

Το ποσοστό απόδοσης Ζεύξεων Διασύνδεσης καθορίζεται ως ακολούθως:

!

% απόδοσης Ζεύξεων
Διασύνδεσης =

όγκος κίνησης σε Ώρα Μέγιστης Κίνησης
—————————————————————
αριθµός των κυκλωµάτων της Ζεύξης
Διασύνδεσης
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Το ποσοστό µέγιστης απόδοσης Ζεύξεων Διασύνδεσης καθορίζεται στο 80%. Τα Μέρη
υποχρεούνται να παρακολουθούν συνεχώς τον αναφερόµενο δείκτη ώστε να
διασφαλίζεται η σωστή διαστασιοποίηση των πόρων.
Η Cablenet διατηρεί το 80% ως µέγιστο δείκτη απόδοσης Ζεύξεων εντός των Δικτύων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της και θα προσφέρει την ίδια ποιότητα υπηρεσίας για την
κίνηση τερµατισµού στα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της µε την ποιότητα που
παρέχει σε αντίστοιχες υπηρεσίες στους Συνδροµητές της.

% Ανεπιτυχών Κλήσεων δικτύου =

Ανεπιτυχείς Κλήσεις δικτύου
—————————————————
Σύνολο Επεξεργασµένων Κλήσεων

Χ 100

Το ποσοστό αποτυχίας κλήσεων θα καθορίζεται ως ακολούθως:

3.6.

Το µέγιστο ποσοστό αποτυχίας κλήσεων καθορίζεται από το πρότυπο ETSI EG 201
769-1.

3.7.

Η τιµή του αναφερόµενου δείκτη δύναται να διαφοροποιηθεί λόγω ανωτέρας βίας. Σε
περίπτωση συµφόρησης στα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της, η Cablenet θα
λαµβάνει εκείνα τα µέτρα που θα οδηγούν στη διασφάλιση των Δικτύων Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών της, σύµφωνα µε τις συστάσεις της ITU-T E.411, E412 και Q542, µε
εφαρµογή λειτουργιών ελέγχου κίνησης όπως Call Gapping, Code Blocking και άλλων,
λαµβάνοντας υπόψη την ίση µεταχείριση της κίνησης που προέρχεται είτε από το Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα, είτε από τα Δίκτυα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών της Cablenet.

3.8.

Η Cablenet οφείλει να διασφαλίζει ότι για τις κλήσεις που προέρχονται από το Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα και τερµατίζονται στα Δίκτυα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών της θα παρέχεται ποιότητα υπηρεσίας ίδια µε αυτή που παρέχεται στους
δικούς της Συνδροµητές.

3.9.

Σε περίπτωση εντοπισµού επαναλαµβανόµενων προβληµάτων ποιότητας στις
παρεχόµενες Υπηρεσίες Διασύνδεσης, τα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να
συνεργάζονται µε στόχο τον καθορισµό µέτρων για εξάλειψη των προβληµάτων.

3.10.

Τα Μέρη θα συνεργάζονται για την αντιµετώπιση περιστατικών τα οποία επηρεάζουν την
ποιότητα των Υπηρεσιών Διασύνδεσης. Για την επίλυση θεµάτων ποιότητας τα δύο Μέρη
θα ορίζουν µεταξύ τους άτοµα για επικοινωνία.

!

3.5.
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ΜΕΡΟΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

1.1.

Οι Ζεύξεις Διασύνδεσης και τα Μερικώς Μισθωµένα Κυκλώµατα βασίζονται στα διεθνή
πρότυπα G.703 και G.957 για τεχνολογία TDM.

1.2.

Οι ζεύξης διασύνδεσης TDM παρέχονται µε ρυθµό µετάδοσης 2 Mbps.

1.3.

Η Cablenet θα παρέχει, λειτουργεί και συντηρεί τις Ζεύξεις Διασύνδεσης που θα παρέχει
για κίνηση προς τις δύο κατευθύνσεις.

1.4.

Ο Παροχέας υποχρεούται να παρέχει στη Cablenet πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του για
σκοπούς εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του αναγκαίου εξοπλισµού. Ο
Παροχέας οφείλει να διατηρεί ικανοποιητικούς χώρους για τοποθέτηση του εξοπλισµού
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για τη
λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς οποιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση εφόσον ο
εξοπλισµός χρησιµοποιείται για τις ζεύξεις για µεταφορά κίνησης διασύνδεσης. Οι βασικές
προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να γίνεται εγκατάσταση εξοπλισµού στα
υποστατικά του Παροχέα, παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 5 της Συµφωνίας Διασύνδεσης.

1.5.

Οι Ζεύξεις Διασύνδεσης και τα Μερικώς Μισθωµένα Κυκλώµατα θα παρέχονται µέσω
χάλκινων καλωδίων ή οπτικών ινών. Οι προσφερόµενες διεπαφές για τις Ζεύξεις
Διασύνδεσης µέσω µισθωµένης γραµµής 2 Mbps είναι τύπου RJ-45 και χαρακτηριστικής
αντίστασης 120 Ω. Στην περίπτωση χρήσης µερικός µισθωµένων γραµµών το
καναλλοποιηµένο STM-1 θα παραδήδεται µε οπτική διεπαφή G.957-S.1.1

1.6.

Επιπρόσθετα η διασύνδεση του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα µε τα
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet µπορεί να υλοποιηθεί και µε την παροχή
Συνεγκατάστασης από τη Cablenet. Οι γενικοί όροι και διαδικασίες παροχής
Συνεγκατάστασης φαίνονται στο Παράρτηµα 6 ενώ οι λεπτοµερείς όροι (τεχνικοί, και
οικονοµικοί) οποιασδήποτε συµφωνίας συνεγκατάστασης αποτελούν αντικείµενο διµερούς
συµφωνίας µεταξύ της Cablenet και του Παροχέα.

2.

ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

2.1.

Οι ζεύξεις σηµατοδοσίας του Παροχέα θα πρέπει να συνδεθούν µε σηµεία σηµατοδοσίας
(Signaling Points, SPs) της Cablenet µέσω καναλιών 64 Kbits από τις Ζεύξεις
Διασύνδεσης. Αναφέρεται ότι όλοι οι διαθέσιµοι Κόµβοι Διασύνδεσης της Cablenet
αποτελούν και σηµεία σηµατοδοσίας.

2.2.

Για την επίτευξη αδιάλειπτης παροχής σηµατοδοσίας ο κάθε κόµβος του Παροχέα, που
συνδέεται µε τα Κόµβο Διασύνδεσης της Cablenet, θα συνδέεται µε δύο κανάλια
σηµατοδοσίας ανά Κόµβο Διασύνδεσης.

2.3.

Η λειτουργία "καταµερισµός φορτίου" θα εφαρµόζεται µεταξύ των δύο καναλιών
σηµατοδοσίας.

2.4.

Παροχέας του οποίου η κίνηση δε δικαιολογεί την ύπαρξη δεύτερου καναλιού
σηµατοδοσίας δύναται να µειώσει τα κανάλια σηµατοδοσίας σε ένα.

2.5.

Η σηµατοδοσία µεταξύ των Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cabelnet και του
Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα θα είναι SS7/ISUP για TDM. Οι
προδιαγραφές σηµατοδοσίας “Message Transfer Part-MTP & Integrated Services User
Part-ISUP” που υποστηρίζει η Cablenet βασίζονται στις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών - Τοµέας Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union –
Telecommunications sector, ITU-Τ) Q700 µέχρι Q707 και Q761 µέχρι Q764 και Q766 και

!

1.
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τις αντίστοιχες συστάσεις του Ευρωπαϊκου Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων
(European Telecommunications Standards Institute, ETSI).
2.6.

Ο Παροχέας θα πρέπει να εξασφαλίσει από το γραφείο του Επιτρόπου Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών κωδικό σηµείου σηµατοδοσίας (Signaling Point Code, SPC). Ο κωδικός
σηµείου σηµατοδοσίας αυτός είναι µοναδικός στο εθνικό δίκτυο σηµατοδοσίας και
χαρακτηρίζει τον κόµβο σηµατοδοσίας του Παροχέα. Σηµειώνεται ότι η δοµή του κωδικού
σηµείου σηµατοδοσίας που ακολουθείται απαιτεί 14 bits.

2.7.

Η ταυτότητα του καλούντα θα στέλνεται µε τη µορφή που καθορίζεται στο ΣΑΚΔ µε την
παράµετρο "nature of address indicator" καθορισµένη στην ένδειξη “National".

2.8.

Κάθε Μέρος θα ενηµερώνει το άλλο για κάθε υπηρεσία, σε ποιες περιπτώσεις θα
αποστέλλει το µήνυµα "Answer Signal", καθώς και την τιµή των παραµέτρων του.

3.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

3.1.

Το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα πρέπει να συγχρονίζεται µε τα Δίκτυα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet σύµφωνα µε τη µέθοδο επιτελούς – υποτελούς,
µε τους Κόµβους Διασύνδεσης να δρουν ως πρωτεύοντα κύρια ή µε πλησιόχρονη
λειτουργία από δικό του ανεξάρτητο ρολόι αναφοράς (π.χ. ατοµικό ρολόι Καισίου –
Cesium clock) σύµφωνα µε τη σύσταση G.811 της ITU-T, µε µακροπρόθεσµη ακρίβεια της
τάξεως του 10-11.

3.2.

Εάν υιοθετηθεί η µέθοδος επιτελούς-υποτελούς, ο συγχρονισµός θα διανέµεται από τους
Κόµβους Διασύνδεσης της Cablenet στα Σηµεία Διασύνδεσης µέσω κυκλωµάτων
(tributaries) των Ζεύξεων Διασύνδεσης (2,048 Mbit/s) που µεταφέρουν κίνηση.

3.3.

Εάν ο συγχρονισµός επιτυγχάνεται µέσω κυκλωµάτων (tributaries) 2,048 Mbit/s που
µεταφέρουν κίνηση, για σκοπούς διαφύλαξης της ασφάλειας, το Δίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών του Παροχέα πρέπει να συγχρονίζεται µε δυο Κόµβους Διασύνδεσης και µε
δύο ζεύξεις συγχρονισµού ανά Κόµβο Διασύνδεσης.

4.

ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗ

4.1.

Η Cablenet και ο Παροχέας θα αλληλοενηµερώνονται, µε την υπογραφή της Συµφωνίας
Διασύνδεσης, σχετικά µε το εύρος αρίθµησης που τους έχει εκχωρηθεί από τον Επίτροπο,
και τα αντίστοιχα προθέµατα δροµολόγησης. Επιπρόσθετα, θα αλληλοενηµερώνονται
περιοδικά σε σχέση µε το εύρος αρίθµησης που πρόκειται να τους εκχωρηθεί από τον
Επίτροπο, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη προσαρµογή των Δικτύων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών τους.

5.

AΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΛΟΥΣΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

5.1.

Η λειτουργία των συµπληρωµατικών υπηρεσιών "Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής" και
"Περιορισµός Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής" εξαρτώνται από την αποστολή του
αριθµού του καλούντα και την κατάσταση των σχετικών παραµέτρων σηµατοδοσίας, που
δείχνουν κατά πόσον επιτρέπεται η εµφάνιση της ταυτότητας του καλούντα στον τερµατικό
εξοπλισµό του καλούµενου. Η µεταφορά της πιο πάνω πληροφορίας µεταξύ της Cablenet
και του Παροχέα είναι απαραίτητη.

5.2.

Τα Μέρη αναλαµβάνουν ότι:

!

(α) θα σέβονται τον Περιορισµό Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής όπου αυτό απαιτείται
από τον καλούντα Συνδροµητή ή από κανόνες δηµόσιας τάξεως. Η ταυτότητα των
καλούντων Συνδροµητών για τους οποίους εφαρµόζεται ο Περιορισµός Αναγνώρισης
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Καλούσας Γραµµής θα αναγνωρίζεται για σκοπούς χρέωσης, τιµολόγησης, εξαγωγής
στατιστικών στοιχείων σε σχέση µε την προέλευση των κλήσεων, καθώς και για κλήσεις
προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αναγνώρισης κακόβουλης κλήσης και πρόληψης
και εντοπισµού καταδολίευσης, και

!

(β) θα διασφαλίζουν την ορθή µεταφορά της ταυτότητας του καλούντα σύµφωνα µε το
ΣΑΚΔ.
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ΜΕΡΟΣ 5 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ

1.1.

Το παράρτηµα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης µε τις πρόνοιες του
να εφαρµόζονται µετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία. Περιγράφει
τις αρχές και διαδικασίες που θα διέπουν την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης του
Τηλεφωνικού Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cablenet µε το Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα.

2.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2.1.

Για να επιτευχθεί η βέλτιστη τεχνική διαχείριση των Υπηρεσιών Διασύνδεσης από τη
Cablenet και τον Παροχέα, απαιτείται συνεργασία µεταξύ των δύο Μερών. Βασικά
στοιχεία της συνεργασίας αυτής είναι:
(α) Ο Καθορισµός συναντήσεων µεταξύ των Μερών.
(β) Καθορισµός των σηµείων Επικοινωνίας µεταξύ των Μερών.
(γ) Ο καθορισµός των διαδικασιών που τα δύο Μέρη θα ακολουθούν για την Τεχνική
Διαχείριση.

3.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

3.1.

Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεµάτων:
(α) Από κοινού ενηµέρωση
(β) Συζήτηση γενικών θεµάτων λειτουργίας της Διασύνδεσης
(γ) Επίλυση πιθανών προβληµάτων συνεργασίας
(δ) Συζήτηση τρόπων βελτίωσης των διαδικασιών
(ε) Επεξεργασία και συµφωνία σεναρίων αντιµετώπισης προβληµάτων σχετικά µε τη
διαχείριση της Διασύνδεσης
(ζ) Οποιαδήποτε άλλα θέµατα αφορούν την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης.

3.2.

Για τις συναντήσεις θα συµφωνείται η ηµεροµηνία, ο χώρος της συνάντησης και τα
θέµατα που θα συζητηθούν τουλάχιστο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες προηγουµένως.
Στην περίπτωση έκτακτης συνάντησης ο χρόνος αυτός µπορεί να είναι µικρότερος. Τα
στελέχη που θα συµµετέχουν στις συναντήσεις, θα ορίζονται κατά περίπτωση από τα
δύο µέρη ανάλογα µε τα προς συζήτηση θέµατα.

3.3.

Οι αποφάσεις που θα λαµβάνονται στις συναντήσεις, αφού συµφωνηθούν θα είναι
δεσµευτικές και για τα δύο Μέρη.

4.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

4.1.

Για την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία µεταξύ των δύο Μερών ειδικά στις περιπτώσεις
τεχνικών προβληµάτων που παρουσιάζονται στη Διασύνδεση των Δικτύων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών τους και τις παρεχόµενες υπηρεσίες, θα καθοριστεί
µοναδικό σηµείο επικοινωνίας για κάθε Μέρος. Η ευθύνη των σηµείων επικοινωνίας θα
είναι η τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης.

4.2.

Το καθορισµένο σηµείο επικοινωνίας κάθε Μέρους θα:

!

(α) Είναι διαθέσιµο για επίλυση προβληµάτων/βλαβών σε 24ωρη βάση, όλες τις ηµέρες
του χρόνου.
(β) Έχει δυνατότητες ευρείας κάλυψης της λειτουργικής κατάστασης του δικτύου κάθε
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Μέρους (συµπεριλαµβανοµένων και των Σηµείων Διασύνδεσης).
4.3.

Τα σηµεία επικοινωνίας των Μερών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Μέρος

5.

Σηµείο

Τηλέφωνο

Cablenet

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
(ΚΔΔ, NOC ) Cablenet

22294430

Παροχέας

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
(ΚΔΔ, NOC ) Παροχέα

χχχχχχ

Ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο
ncc@cablenetcy.net
χχχχχχχ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Οι διαδικασίες τεχνικής διαχείρισης περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

5.1.

Διαχείριση Απόδοσης (Performance Management) Υπηρεσιών Διασύνδεσης.
Διαχείριση Ελέγχου Τηλεφωνικής Κίνησης (Traffic Control Management).
Διαχείριση Βλαβών/Σφαλµάτων (Fault Management).
Διαδικασίες Αλληλοενηµέρωσης των Μερών για προγραµµατισµένες εργασίες.

Διαχείριση Απόδοσης Υπηρεσιών Διασύνδεσης
Η διαχείριση της απόδοσης των προσφερόµενων Υπηρεσιών Διασύνδεσης συνίσταται
στις παρακάτω ενέργειες:

5.1.1.

Παρακολούθηση Απόδοσης (Performance Monitoring)
Τα δύο Μέρη θα πραγµατοποιούν στα Σηµεία Διασύνδεσης µετρήσεις για την
παρακολούθηση της ποιότητας της υπηρεσίας διασύνδεσης. Οι µετρήσεις θα
πραγµατοποιούνται µόνιµα ή περιοδικά στο σύνολο των κλήσεων ή δείγµα αυτών. Τα
στοιχεία των µετρήσεων θα ανταλλάσσονται µεταξύ των σηµείων επικοινωνίας των Μερών
κατά τη διάρκεια αντιµετώπισης έκτακτων προβληµάτων, αν αυτό είναι αναγκαίο. Οι
µετρήσεις που θα λαµβάνονται φαίνονται παρακάτω.

5.1.1.1. Ποσοστό Συµφόρησης Κλήσεων για την απερχόµενη προς το άλλο µέρος κίνηση. (Το
Ποσοστό Συµφόρησης Κλήσεων είναι το ποσοστό των κλήσεων το οποίο δε
διεκπεραιώνεται λόγω µη εξεύρεσης ελεύθερης ζεύξης διασύνδεσης).
5.1.1.2. Ποσοστό Αποτυχηµένων Κλήσεων για την εξερχόµενη και εισερχόµενη κίνηση. (Το
Ποσοστό Αποτυχηµένων Κλήσεων είναι το ποσοστό των κλήσεων οι οποίες δεν
διεκπεραιώνονται λόγω τεχνικών προβληµάτων (π.χ. βλάβες, συµφόρηση κλπ.) και η
αποτυχία τους δεν οφείλεται στη συµπεριφορά των Συνδροµητών).
5.1.1.3. Μετρήσεις ASR (Answer Seizure Ratio) και για τις δύο κατευθύνσεις.
5.1.2.

Έλεγχος Απόδοσης (Performance Control) Προσφερόµενων Υπηρεσιών
Διασύνδεσης

5.1.2.1. Κάθε σηµείο επικοινωνίας έχει τη δυνατότητα να εφαρµόζει µέτρα ελέγχου κίνησης (traffic
controls) στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του τα οποία θα αποσκοπούν:

!

(α) Στην προστασία των µεταγωγικών κέντρων από υπερφόρτωση λόγω υψηλής κίνησης.
(β) Στη διατήρηση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών.
(γ) Στον περιορισµό της κίνησης τόσο στα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών των δύο
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Μερών, όσο από και προς το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του άλλου Μέρους,
η οποία κίνηση έχει µικρές πιθανότητες επιτυχούς διεκπεραίωσης λόγω συµφόρησης
και στη διευκόλυνση της κίνησης µε µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.
(δ) Στη βέλτιστη χρήση της διαθέσιµης χωρητικότητας των ζεύξεων διασύνδεσης.
5.1.2.2. Η εφαρµογή των µέτρων αυτών ενδεχοµένως να επηρεάσει προσωρινά την ποιότητα της
Διασύνδεσης. Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια εφαρµογής ελέγχων της κίνησης από
κάθε Μέρος, θα πραγµατοποιούνται µετρήσεις της επίδρασης των διαδικασιών αυτών σε
σχέση µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα αποτελέσµατα αυτών των
µετρήσεων θα µπορούν να κοινοποιηθούν στο άλλο Μέρος µετά από σχετικό έγγραφο
αίτηµά του.
5.1.2.3. Σε περιπτώσεις αναµενόµενων γεγονότων (π.χ. µαζικές κλήσεις από το ευρύ κοινό) ή
προγραµµατισµένων εργασιών, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των
Υπηρεσιών Διασύνδεσης, το κάθε Μέρος οφείλει να γνωστοποιήσει τα αιτήµατα για
ενεργοποίηση διαδικασιών ελέγχου κίνησης από το άλλο Μέρος τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν την έλευση των γεγονότων ή την πραγµατοποίηση των εργασιών.
Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή από τη Cablenet µέτρων ελέγχου κίνησης θα πρέπει να
συνάδει µε την αρχή της ισότιµης και µη διακριτικής µεταχείρισης.
5.1.2.4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, το σηµείο
επικοινωνίας του κάθε Μέρους, οφείλει να επικοινωνήσει αµέσως µε το άλλο σηµείο
επικοινωνίας του άλλου Μέρους, µε σκοπό τη συνεργασία για την αποφυγή σύγχυσης και
ανώφελων ή εσφαλµένων ενεργειών καθώς και το συντονισµό των διαδικασιών
αποκατάστασης της οµαλής λειτουργίας των Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των
Ζεύξεων Διασύνδεσης.
5.2.

Διαχείριση Ελέγχου Τηλεφωνικής Κίνησης (Traffic Control Management)
Συνίσταται από τις
διαδικασίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ελέγχου
τηλεφωνικής κίνησης και τις ενέργειες σε περίπτωση διαφωνίας, οι οποίες εφαρµόζονται
όταν ο έλεγχος της τηλεφωνικής κίνησης επηρεάζει την ποιότητα των προσφερόµενων
Υπηρεσιών Διασύνδεσης.

5.2.1.

Ενεργοποίηση

5.2.1.1. Εάν οποιοδήποτε Μέρος κρίνει σκόπιµο να ενεργοποιήσει διαδικασίες ελέγχου κίνησης
στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του, που ενδεχοµένως να επηρεάσουν αρνητικά
την ποιότητα των προσφερόµενων Υπηρεσιών Διασύνδεσης, οφείλει να ενηµερώσει
γραπτώς το άλλο Μέρος. Η ενηµέρωση θα γίνεται, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες πριν την ενεργοποίηση των ελέγχων, για τις περιπτώσεις όπου οι ενέργειες είναι
προγραµµατισµένες. Για τις έκτακτες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες
για την όσο το δυνατό πιο σύντοµη ενηµέρωση µεταξύ των δυο Μερών.
5.2.1.2. Στη γραπτή ενηµέρωση θα αναφέρονται, µεταξύ άλλων, οι λόγοι ενεργοποίησης των
διαδικασιών ελέγχου κίνησης, το είδος των ελέγχων, ο χρόνος εφαρµογής (εάν έχει γίνει
ήδη η ενεργοποίηση ή ο προβλεπόµενος χρόνος έναρξης για επικείµενη ενεργοποίηση)
καθώς και ο εκτιµώµενος χρόνος διάρκειας των διαδικασιών.
5.2.1.3. Το Μέρος που λαµβάνει την ειδοποίηση, οφείλει να αποστείλει γραπτή απάντηση στο άλλο
Μέρος, ότι ενηµερώθηκε σχετικά.
5.2.2.

Απενεργοποίηση

!

Όταν το Μέρος το οποίο έχει ενεργοποιήσει τις διαδικασίες ελέγχου κίνησης προβεί στην
απενεργοποίησή τους οφείλει να ενηµερώσει γραπτώς το άλλο Μέρος για τη λήξη τους.
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5.2.3.

Διαφωνία

5.2.3.1. Έστω ότι το ένα Μέρος έχει ενεργοποιήσει µέτρα ελέγχου κίνησης µε τα οποία
επηρεάζεται το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που παρακολουθεί το άλλο Μέρος. Αν
το δεύτερο Μέρος εκτιµήσει ότι έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλλαν την εφαρµογή των
διαδικασιών ελέγχου, δύναται να αποστείλει γραπτώς αίτηµα διακοπής των διαδικασιών.
Εάν το πρώτο Μέρος συµφωνεί µε το αίτηµα, διακόπτει τις διαδικασίες ελέγχου κίνησης
και ενηµερώνει σχετικά το δεύτερο Μέρος σύµφωνα µε τις πρόνοιες του όρου 19 της
Συµφωνίας Διασύνδεσης. Εάν το πρώτο Μέρος διαφωνεί µε το αίτηµα, ενηµερώνει το
δεύτερο Μέρος εκθέτοντας τους λόγους συνέχισης των διαδικασιών ελέγχου κίνησης του
Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τηρούνται οι πρόνοιες του όρου 19 της
Συµφωνίας Διασύνδεσης.
5.2.3.2. Όταν ένα Μέρος αντιµετωπίζει έκτακτα προβλήµατα στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών µπορεί να ζητήσει από το άλλο Μέρος να λάβει µέτρα ελέγχου κίνησης
προς αυτό (εάν αυτό είναι τεχνικά δυνατό) προκειµένου να το προστατέψει και να
αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση ή πλήρης απώλειά του. Στην περίπτωση αυτή
ακολουθούνται µε παρόµοιο τρόπο οι παραπάνω διαδικασίες ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης των µέτρων ελέγχου τηλεφωνικής κίνησης.
5.3.

Διαχείριση Βλαβών/Σφαλµάτων (Fault Management)

5.3.1.

Βασικές Αρχές

5.3.1.1. Κάθε Μέρος θα φροντίζει για τη διαχείριση των Βλαβών/Σφαλµάτων του Δικτύου
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του που επηρεάζουν την ποιότητα των προσφερόµενων
υπηρεσιών Διασύνδεσης.
5.3.1.2. Κάθε Μέρος θα τηρεί ιστορικά αρχεία (χρόνος αναγγελίας, χρόνος αποκατάστασης,
ενέργειες, κλπ), για κάθε Βλάβη/Σφάλµα που αντιµετωπίσθηκε. Τα αρχεία αυτά θα
τηρούνται για ένα έτος.
5.3.1.3. Η επικοινωνία για την Διαχείριση Βλαβών/Σφαλµάτων θα γίνεται µεταξύ των Μοναδικών
Σηµείων Επικοινωνίας των δύο Μερών (βλέπε σηµείο 4.3 πιο πάνω).
5.3.2.

Περιπτώσεις εφαρµογής Διαδικασιών Διαχείρισης Βλαβών/Σφαλµάτων
Διακρίνονται οι εξής δύο περιπτώσεις:
(α) Βλάβη/Σφάλµα που εντοπίζεται στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους Α
που διενεργεί τον έλεγχο και επηρεάζει τη Διασύνδεση.
(β) Βλάβη/Σφάλµα που εντοπίζεται στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους Β
από το Μέρος Α που διενήργησε τον έλεγχο και επηρεάζει τη Διασύνδεση.

5.3.3.

Διαδικασία χειρισµού βλάβης/σφάλµατος που εντοπίζεται στο Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους που διενεργεί τον έλεγχο (Μέρος Α)
Το Μέρος Α:

!

• Αναφέρει στο Μέρος Β τον προβλεπόµενο χρόνο αποκατάστασης όπου αυτός είναι
δυνατό να καθοριστεί και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, εφόσον αυτές
επηρεάζουν το Μέρος Β.
• Αναφέρει στο Μέρος Β, όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες ώστε αυτό να είναι σε
θέση να πραγµατοποιεί τις αναγκαίες µετρήσεις και δοκιµές και να παρακολουθεί την
πρόοδο αποκατάστασης της Βλάβης/ Σφάλµατος.
• Ζητά πρόσθετες πληροφορίες για τη Βλάβη/ Σφάλµα από το Μέρος Β, εφόσον είναι
διαθέσιµες, καθώς και την πραγµατοποίηση κοινών δοκιµών, εφόσον είναι
απαραίτητες.
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• Ενηµερώνει το µέρος Β για την πορεία αποκατάστασης των Βλαβών/ Σφαλµάτων.
• Σε περίπτωση που η Βλάβη/Σφάλµα εντοπίζεται σε εξοπλισµό του Μέρους που
διενεργεί τον έλεγχο ο οποίος βρίσκεται στα υποστατικά του άλλου Μέρους, τότε τον
ενηµερώνει για την ανάγκη παροχής πρόσβασης σε αυτά σε προσωπικό του.
Οι πιο πάνω πληροφορίες παρέχονται από το Μέρος Α στο Μέρος Β µε την αποστολή
ηλεκτρονικού µηνύµατος στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του ΚΔΔ.
5.3.4.

Διαδικασία χειρισµού βλάβης/ σφάλµατος που εντοπίζεται στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών του άλλου Μέρους (Μέρος Β) από το Μέρος Α που διενήργησε τον έλεγχο
και επηρεάζει τη Διασύνδεση.
Η αναφορά της Βλάβης/Σφάλµατος θα γίνεται ως ακολούθως:
•

•

•
•
•

Το Μέρος που εντοπίζει τη Βλάβη/ Σφάλµα (Μέρος Α) θα ενηµερώνει γραπτώς το
άλλο Μέρος (Β) για την ύπαρξη της Βλάβης/ Σφάλµατος µε ηλεκτρονικό µήνυµα στο
ΚΔΔ του άλλου Μέρους. Το Μέρος Β θα πρέπει να αποστείλει µέσα σε διάστηµα
µιας (1) ώρας µε ηλεκτρονικό µήνυµα βεβαίωσης παραλαβής του µηνύµατος.
Η Βλάβη/ Σφάλµα θα καταχωρείται από το Μέρος που παραλαµβάνει την Βλάβη/
Σφάλµα (Μέρος Β) µε µοναδικό αριθµό αναφοράς (Fault Ticket Number) και θα
ενηµερώνει το Μέρος Α για τον αριθµό αυτό. Η προτεραιότητα χειρισµού των
βλαβών/ σφαλµάτων θα καθορίζεται από την κατηγορία στην οποία αρχικά θα
ενταχθούν, σύµφωνα µε τα κριτήρια που φαίνονται στην παράγραφο 5.3.5 πιο κάτω,
από το Μέρος που αναφέρει το πρόβληµα (Μέρος Α). Σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο µετά την αρχική διερεύνηση από το υπεύθυνο Μέρος, η Βλάβη/Σφάλµα
µπορεί να ενταχθεί σε άλλη κατηγορία οπότε ο χρόνος ανταπόκρισης για διερεύνηση
και ο τελικός χρόνος αποκατάστασης θα αρχίσουν να µετρούν από την ώρα που
έγινε αυτή η αλλαγή στην κατηγορία της βλάβης/σφάλµατος. Βλάβες/Σφάλµατα που
βρίσκονταν σε αναµονή τυγχάνουν προτεραιότητας έναντι νέων βλαβών/ σφαλµάτων
της ίδιας κατηγορίας. Οποιαδήποτε µετέπειτα επικοινωνία αναφορικά µε τη βλάβη/
σφάλµα θα γίνεται µε χρήση του αριθµού αναφοράς της (Fault Ticket Number).
Το Μέρος που παραλαµβάνει την πληροφόρηση (Μέρος Β) θα διερευνά και θα
επιλύει το πρόβληµα, σύµφωνα µε τις εσωτερικές του διαδικασίες και µε τη
συνεργασία του άλλου Μέρους (Μέρους Α) όπου αυτή είναι απαραίτητη.
Το δύο Μέρη θα αλληλοενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα της διερεύνησης ή/ και
θα ανταλλάσσουν τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες µέχρι την επίλυση της
βλάβης/ σφάλµατος.
Αν το Μέρος που διερευνά τη βλάβη/ σφάλµα (Μέρος Β) χρειάζεται περισσότερες
ενέργειες από το Μέρος που αναφέρει τη βλάβη/ σφάλµα (Μέρος Α), θα ενηµερώνει
γραπτώς το Μέρος Α για τις ενέργειες που πρέπει να προβεί και η επίλυση της
βλάβης/ σφάλµατος θα µπαίνει σε 48ωρη αναµονή. Αν το Μέρος Α δεν ανταποκριθεί
εντός 48 ωρών η βλάβη /σφάλµα θα θεωρείται ότι έχει επιλυθεί. Αν η βλάβη/ σφάλµα
αναφερθεί ξανά από το Μέρος Α µετά τις 48 ώρες τότε η νέα αναφορά θα θεωρείται
νέα βλάβη/ σφάλµα και η διαδικασία θα αρχίζει από την αρχή.

!

Το πιο κάτω διάγραµµα παρουσιάζει τη διαδικασία αναφοράς Βλαβών/ Σφαλµάτων για
την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.3.4:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD 2-2017
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ - ΜΕΡΟΣ 5 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

43
! /177

ΑΡΧΗ

1. Εν ηµέρωση Mέρους Β
για Σφάλµα/ Βλάβη
Μέρος Α

2.2Καταχ ώρηση
Μέρος Β

NAI

2.1. Νέο Σφάλµα/
Βλάβη;
Μέρος Β
OXI

2.3. Εν ηµέρωση Μέρους Α
για αριθµό καταχ ώρησης
Μέρος Β
3. Διαδικασίες
Διερεύν ησης και
Επ ίλυσης
Μέρος Β
(µε συνεργ ασία Μέρους Α)

4. Εν ηµέρωση Μέρους Α
Μέρος Β
NAI
NAI
5.1. Χρειάζον ται
εν έργειες απ ό Μέρος Α;

5.2. Απ άν τηση
εν τός 48 ωρών ;

Μέρος Β
OXI

Μέρος Α
OXI

ΤΕΛΟΣ

Διάγραµµα 1: Διαδικασία Αναφοράς Βλαβών/ Σφαλµάτων

5.3.5.

Επικοινωνία η οποία θα ανταλλάσσεται µεταξύ των Δύο Μερών κατά την
διαδικασία Διαχείρισης Βλαβών/Σφαλµάτων

5.3.5.1.

Χειρισµός βλάβης/σφάλµατος που εντοπίζεται στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών του Μέρους που διενεργεί τον έλεγχο (Μέρος Α ή Β)

5.3.5.1.1. Το Μέρος Α αφού εντοπίσει τη Βλάβη/Σφάλµα στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
του και η Βλάβη/Σφάλµα επηρεάζει τη Διασύνδεση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες
αποστέλλει ηλεκτρονικό µήνυµα στο ΚΔΔ του Μέρους Β το οποίο θα περιέχει
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•
•

!

•

Πλήρη Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλµατος και του τρόπου µε τον οποίο επηρεάζει
την Διασύνδεση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες της.
Την κατηγορία στην οποία εµπίπτει η βλάβη/σφάλµα σύµφωνα µε τα κριτήρια της
παραγράφου 5.3.6 πιο κάτω.
Την ηµεροµηνία και ώρα εντοπισµού της Βλάβης/Σφάλµατος στο Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του.
Την ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της διερεύνησης από το αρµόδιο προσωπικό του
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•
•
•
•

για την αποκατάσταση της Βλάβης/Σφάλµατος.
Τον αριθµό αναφοράς της Βλάβης/Σφάλµατος (Fault Ticket Number) για διευκόλυνση
της επικοινωνίας του προσωπικού των Σηµείων Επικοινωνίας των δύο (2) Μερών.
Περιγραφή των προβλεπόµενων ενεργειών για αποκατάσταση της Βλάβης/
Σφάλµατος και τον προβλεπόµενο χρόνο αποκατάστασης (fault clearance time)
όπου αυτός είναι δυνατό να καθοριστεί.
Τα απαραίτητα στοιχεία για την διεξαγωγή των αναγκαίων µετρήσεων/δοκιµών από
το µέρος Β.
Το όνοµα, τον τίτλο και την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου πρόσωπο του σηµείου
επικοινωνίας του Μέρους για τον χειρισµό της βλάβης.

5.3.5.1.2. Οι πιο πάνω πληροφορίες θα αποστέλλονται από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο
διαχείρισης βλαβών/σφαλµάτων του Μέρους Α σε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο
διαχείρισης βλαβών/σφαλµάτων του Μέρους Β.
5.3.5.1.3. Με την παραλαβή των πληροφοριών το Μέρος Β οφείλει να επιβεβαιώσει την παραλαβή
του µέσα σε χρονικό διάστηµα µιας (1) ώρας.
5.3.5.1.4. Κατά την εξέλιξη των ενεργειών αποκατάστασης της Βλάβης/Σφάλµατος και ανά µια (1)
ώρα το Μέρος που διερευνά και ενεργεί για την αποκατάσταση της βλάβης -το Μέρος Αθα ενηµερώνει το Μέρος Β, µε τις ενέργειες αποκατάστασης και τα χρονοδιαγράµµατα
των ενεργειών αποκατάστασης µέχρι και την στιγµή αποστολής του σχετικού εντύπου.
5.3.5.1.5. Μετά την αποκατάσταση της Βλάβης/Σφάλµατος το υπεύθυνο Μέρος θα στείλει άµεσα
γραπτή βεβαίωση για άρση της βλάβης στο άλλο Μέρος και το αργότερο µέσα σε τρεις
(3) εργάσιµες µέρες το Μέρος που διενήργησε την διερεύνηση και αποκατάσταση της
βλάβης-το Μέρος Α- θα ενηµερώνει µε ηλεκτρονικό µήνυµα το άλλο Μέρος, το οποίο θα
περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•
•
•
•
5.3.5.2.

Πλήρη Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλµατος (κατηγορία βλάβης, τεχνικοί λόγοι κλπ)
Αναλυτικά Χρονοδιαγράµµατα ενεργειών (εντοπισµός, διερεύνηση, ενηµέρωση,
αποκατάσταση).
Αριθµό Αναφοράς της Βλάβης/Σφάλµατος (Fault Ticket Number)
Περιγραφή ενεργειών του προσωπικού του Μέρους Α για αποκατάσταση της
Βλάβης/Σφάλµατος.
Το όνοµα, τον τίτλο του εξουσιοδοτηµένου προσώπου του σηµείου επικοινωνίας του
Μέρους για τον χειρισµό της βλάβης.

Χειρισµός Βλάβης/Σφάλµατος που εντοπίζεται στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών του άλλου Μέρους από το Μέρος Α που διενήργησε τον έλεγχο, και
η βλάβη επηρεάζει την Διασύνδεση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες της.

5.3.5.2.1. Το Μέρος Α το οποίο διενήργησε τον έλεγχο αφού εντοπίσει τη βλάβη/σφάλµα στο
Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του άλλου Μέρους, και η βλάβη/σφάλµα επηρεάζει
τη Διασύνδεση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, αποστέλλει ενηµέρωση µε
ηλεκτρονικό µήνυµα στο ΚΔΔ του Μέρους Β, η οποία θα περιέχει τις ακόλουθες
πληροφορίες:
•
•
•
•

!

•

Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλµατος και του τρόπου µε τον οποίο επηρεάζει την
Διασύνδεση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες της.
Την κατηγορία στην οποία πιθανό –µετά από δική του εκτίµηση- να εµπίπτει η
Βλάβη/Σφάλµα σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου 5.3.6 πιο κάτω.
Την ηµεροµηνία και ώρα εντοπισµού της Βλάβης/Σφάλµατος στο Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους Β.
Πιθανό αριθµό αναφοράς βλάβης/σφάλµατος (Ticket Fault Number) τον οποίο έχει
δώσει στην βλάβη.
Το όνοµα, τον τίτλο και την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου πρόσωπο του σηµείου
επικοινωνίας του Μέρους για τον χειρισµό της βλάβης.
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5.3.5.2.2. Το Μέρος Β µε την παραλαβή των πληροφοριών οφείλει να αποστείλει γραπτή
απάντηση εντός µιας (1) ώρας για την παραλαβή του.
Το Μέρος Β αφού εντοπίσει τη Βλάβη/Σφάλµα στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
του, αποστέλλει ηλεκτρονικό µήνυµα στο ΚΔΔ του Μέρους Α το οποίο θα περιέχει
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•
•
•
•
•
•
•

Πλήρη Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλµατος και του τρόπου µε τον οποίο επηρεάζει
την Διασύνδεση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες της.
Την κατηγορία στην οποία εµπίπτει η Βλάβη/Σφάλµα σύµφωνα µε τα κριτήρια της
παραγράφου 5.3.6 πιο κάτω.
Την ηµεροµηνία και ώρα εντοπισµού της Βλάβης/Σφάλµατος στο Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του.
Την ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της διερεύνησης από το αρµόδιο προσωπικό του
για την αποκατάσταση της Βλάβης/Σφάλµατος.
Τον αριθµό αναφοράς της Βλάβης/Σφάλµατος (Fault Ticket Number) για
διευκόλυνση της επικοινωνίας του προσωπικού των Σηµείων Επικοινωνίας των δύο
(2) Μερών.
Περιγραφή των προβλεπόµενων ενεργειών για αποκατάσταση της Βλάβης/
Σφάλµατος και τον προβλεπόµενο χρόνο αποκατάστασης (fault clearance time)
όπου αυτός είναι δυνατό να καθοριστεί.
Τα απαραίτητα στοιχεία για την διεξαγωγή των αναγκαίων µετρήσεων/δοκιµών από
το µέρος Α.
Το όνοµα, τον τίτλο και την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου πρόσωπο του σηµείου
επικοινωνίας του Μέρους για τον χειρισµό της βλάβης.

5.3.5.2.3. Κατά την εξέλιξη των ενεργειών αποκατάστασης της Βλάβης/Σφάλµατος και ανά µια (1)
ώρα το Μέρος που διερευνά και ενεργεί για την αποκατάσταση της βλάβης –το Μέρος Βθα αποστέλλει ηλεκτρονικό µήνυµα στο ΚΔΔ του Μέρους Α, το οποίο θα περιγράφει τις
ενέργειες αποκατάστασης και τα χρονοδιαγράµµατα των ενεργειών αποκατάστασης
όπου αυτό είναι δυνατό να καθοριστεί.
5.3.5.2.4. Μετά την αποκατάσταση της Βλάβης/Σφάλµατος το υπεύθυνο Μέρος θα στείλει άµεσα
γραπτή βεβαίωση για άρση της βλάβης στο άλλο Μέρος και το αργότερο µέσα σε τρεις
(3) εργάσιµες µέρες το Μέρος που διενήργησε την διερεύνηση και αποκατάσταση της
βλάβης-το Μέρος Β- θα αποστείλει ηλεκτρονικό µήνυµα στο ΚΔΔ του άλλου Μέρους το
οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•
•
•

!

•

Πλήρη Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλµατος (κατηγορία βλάβης, τεχνικοί λόγοι κλπ).
Αναλυτικά Χρονοδιαγράµµατα ενεργειών (εντοπισµός, διερεύνηση, ενηµέρωση,
αποκατάσταση).
Αριθµό Αναφοράς της Βλάβης/σφάλµατος (Fault Ticket Number).
Περιγραφή ενεργειών του προσωπικού του Μέρους Β για αποκατάσταση της
Βλάβης/Σφάλµατος.
Το όνοµα, τον τίτλο του εξουσιοδοτηµένου προσώπου του σηµείου επικοινωνίας του
Μέρους για τον χειρισµό της βλάβης.
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5.3.6.

Ταξινόµηση Σφαλµάτων/Βλαβών
Τα Σφάλµατα/Βλάβες ταξινοµούνται σε τρεις γενικές κατηγορίες, ως εξής:
Προτεραιότητα
/κατηγορία

Είδος Σφάλµατος/Βλάβης

Χρόνοι
Διερεύνησης /
Αποκατάστασης

1. Α1

Προκαλούν ολική απώλεια
Αµέσως και πάντως
Διασύνδεσης ή Υπηρεσίας Διασύνδεσης εντός µίας (1) ώρας.

2. Α2

Προκαλούν µερική απώλεια
Διασύνδεσης ή επηρεάζουν την οµαλή
λειτουργία Υπηρεσίας Διασύνδεσης

Το αργότερο, εντός
τριών (3) ωρών.

3. Α3

Υπόλοιπα Σφάλµατα/Βλάβες

Το αργότερο εντός έξι
(6) ωρών.

Πίνακας 1: Κατηγορίες Βλαβών/Σφαλµάτων-Χρόνοι διερεύνησης/ Αποκατάστασης
Οι πιο πάνω χρόνοι αποκατάστασης Βλαβών/Σφαλµάτων δεν είναι περιοριστικοί στην
περίπτωση που το Μέρος που έχει την ευθύνη να αποκαταστήσει την βλάβη αδυνατεί
για τεχνικούς ή άλλους λόγους να την αποκαταστήσει µέσα στους χρόνους αυτούς. Για
τον χειρισµό των περιπτώσεων αυτών το υπεύθυνο Μέρος ενηµερώνει το άλλο Μέρος
για την µη τήρηση των πιο κάτω χρονοδιαγραµµάτων-παραθέτοντας αναλυτικά τους
λόγους για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις και θα δίνεται επιπρόσθετος χρόνος
αποκατάστασης ανά κατηγορία βλάβης σύµφωνα µε τον πιο κάτω πίνακα, εκτός εάν
συµφωνηθεί διαφορετικό χρονοδιάγραµµα αποκατάστασης βλάβης µεταξύ των µερών:
Προτεραιότητα
/κατηγορία

Είδος Σφάλµατος/Βλάβης

Επιπρόσθετος Χρόνος
Αποκατάστασης
Σφάλµατος/Βλάβης

1. Α1

Προκαλούν ολική απώλεια Διασύνδεσης
ή Υπηρεσίας Διασύνδεσης

Δύο (2) ώρες

2. Α2

Προκαλούν µερική απώλεια Διασύνδεσης
ή επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία
Υπηρεσίας Διασύνδεσης

Δύο (2) ώρες

Πίνακας 2: Κατηγορίες Βλαβών/Σφαλµάτων-Επιπρόσθετοι Χρόνοι Αποκατάστασης
Σε συνέχεια των µέγιστων χρόνων αποκατάστασης για την κατηγορία Βλαβών/
Σφαλµάτων Α1,
διευκρινίζεται ότι ο τυπικός χρόνος αποκατάστασης Βλαβών/
Σφαλµάτων για Μισθωµένες Γραµµές είναι (6) έξι ώρες.
Αποζηµιώσεις για καθυστέρηση αποκατάστασης βλαβών/σφαλµάτων

5.4.1.

Ως µέρος της Συµφωνίας Διασύνδεσης τα Μέρη συµφωνούν στην συµπερίληψη
αποζηµιώσεων σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης καθυστέρησης ενός εκ των δύο (2)
Μερών να αποκαταστήσει βλάβες/σφάλµατα που σύµφωνα µε τους όρους των πιο
πάνω παραγράφων επηρεάζουν την Διασύνδεση και τις προσφερόµενες υπηρεσίες.
Από την πλευρά της Cablenet παρέχεται συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου
Υπηρεσιών στο Παράρτηµα 8. Ο Δικαιούχος από την δική του πλευρά έχει την
υποχρέωση να παρέχει αντίστοιχη συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου
Υπηρεσιών.

!

5.4.
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5.5.

Προγραµµατισµένες Εργασίες

!

Το κάθε Μέρος θα κοινοποιεί τις εργασίες που προγραµµατίζονται να γίνουν στο Δίκτυο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του που ενδέχεται να επηρεάσουν τη Διασύνδεση, και τις
προσφερόµενες υπηρεσίες τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες µέρες πριν την ηµέρα των
προγραµµατισµένων εργασιών. Εάν οι προγραµµατισµένες εργασίες αφορούν
εξοπλισµό που είναι εγκατεστηµένος στα υποστατικά του άλλου Μέρους, τότε θα ζητείται
η παροχή πρόσβασης από προσωπικό του, µε χρονοδιάγραµµα που θα συµφωνηθεί
µεταξύ των Μερών Σε περίπτωση εκτάκτων εργασιών ή επουσιωδών αλλαγών ο πιο
πάνω χρόνος προειδοποίησης δύναται να σµικρυνθεί µετά από συµφωνία των Μερών.
Σε περίπτωση διαφωνίας ακολουθείται η διαδικασία επίλυσης διαφορών. Συστήνεται
όπως οι προγραµµατισµένες εργασίες γίνονται από τις 24:00µ.µ. της προηγούµενης
µέχρι τις 06:00 π.µ. της επόµενης ηµέρας, 365 µέρες τον χρόνο, για µείωση της
πιθανότητας διακοπής υπηρεσιών που προσφέρονται σε συνδροµητές των δύο µερών
εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά από τα δύο µέρη.
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ΜΕΡΟΣ 6 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
1.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

1.1.

Εγκατάσταση Οπτικού Τερµατικού Εξοπλισµού

1.2.

Ο Παροχέας παραχωρεί τουλάχιστον χώρο 3U σε ικρίωµα 19¨ για εγκατάσταση,
λειτουργία και συντήρηση του οπτικού τερµατικού εξοπλισµού και του κατανεµητή οπτικών
καλωδίων (ODF).

1.3.

Ο Παροχέας έχει την ευθύνη για τη διευθέτηση των αναγκαίων διευκολύνσεων
(διασωληνώσεις, υποδοµή) στα υποστατικά του, µέχρι το σηµείο εγκατάστασης του
κατανεµητή οπτικών καλωδίων, µέσω του οποίου θα εγκατασταθεί το καλώδιο οπτικών
ινών.

1.4.

Ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισµού πρέπει να είναι καθαρός, απαλλαγµένος από
σκόνη και κλιµατιζόµενος µε θερµοκρασία 20-25οC και σχετική υγρασία µικρότερη του
60%. Επίσης ο χώρος πρέπει να είναι απαλλαγµένος από κραδασµούς και
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές.

1.5.

Ο εξοπλισµός ανήκει στην Cablenet και ο Παροχέας δεν έχει το δικαίωµα οποιασδήποτε
επέµβασης σε αυτόν.

1.6.

Ο Παροχέας έχει την ευθύνη παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας 240V και αδιάλειπτης
τροφοδοσίας (UPS) και πληρωµής οποιονδήποτε εξόδων της. Η Cablenet θα ενηµερώνει
τον Παροχέα για το µέγιστο φορτίο του εξοπλισµού που θα εγκαταστήσει.

1.7.

Εάν ο Παροχέας χρειαστεί να διακόψει την ηλεκτρική παροχή προς τον εξοπλισµό της
Cablenet ή πρόκειται να προβεί σε αλλαγές στον εξοπλισµό του οι οποίες πιθανόν να
επηρεάσουν τον εξοπλισµό της Cablenet ή τις ζεύξεις που λειτουργούν µέσω αυτού,
οφείλει να το αναφέρει από πριν στην Cablenet µε προειδοποίηση τουλάχιστον πέντε
εργάσιµων ηµερών.

1.8.

Εάν ο Παροχέας ζητήσει τερµατισµό των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω του
εξοπλισµού, η Cablenet έχει το δικαίωµα αφαίρεσης του.

1.9.

Η Cablenet έχει το δικαίωµα αλλαγής του εξοπλισµού µε εναλλακτικό ή αναβάθµισης του,
νοουµένου ότι θα συνεχίσουν να παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες στον Παροχέα µε
τουλάχιστον την ίδια ποιότητα.

1.10.

Ο Παροχέας έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στον εξοπλισµό από τη
µη τήρηση των πιο πάνω προϋποθέσεων.

1.11.

Τα χρονοδιαγράµµατα παράδοσης ζεύξεων διασύνδεσης αναγράφονται στη Συµφωνία
Παροχής Συµφωνηµένου Επίπεδου Υπηρεσιών στην παράγραφο 9.1.

2.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

2.1.

Δοκιµές Μισθωµένων Γραµµών Ζεύξεων Διασύνδεσης Ρυθµού Μετάδοσης 2 Μbps

!

Για την παροχή ψηφιακής Μισθωµένης Γραµµής (ΜΓ) ρυθµού 2 Mbps για σκοπούς
δοκιµών, πραγµατοποιούνται µετρήσεις ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι άλλου φορέα
ψηλότερου ρυθµού.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD 2-2017
49
! /177
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ - ΜΕΡΟΣ 6 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

2.2.

(α)

Παροχή Μισθωµένης Γραµµής ρυθµού 2 Mbps, που δεν είναι µέρος άλλου
φορέα ψηλότερου ρυθµού.
Οι µετρήσεις ποιότητας της Μισθωµένης Γραµµής γίνονται σύµφωνα µε τις πρόνοιες
που περιγράφονται στις προδιαγραφές Μ2100/G.826 της ITU-T και η περίοδος
µέτρησης είναι µια (1) ώρα.

(β)

Παροχή Μισθωµένης Γραµµής 2 Mbps, που είναι µέρος υφιστάµενου φορέα
ψηλότερου ρυθµού ο οποίος έχει ήδη υποβληθεί µε επιτυχία στις αναγκαίες
µετρήσεις ποιότητας
Οι µετρήσεις ποιότητας της Μισθωµένης Γραµµής περιλαµβάνουν έλεγχο συνέχειας
(continuity test) σύµφωνα µε τις πρόνοιες που περιγράφονται στις προδιαγραφές
Μ2100/G.826 της ITU-T και η περίοδος µέτρησης είναι πέντε (5) µε δεκαπέντε (15)
λεπτά.

Δοκιµές Μερικώς Μισθωµένου Κυκλώµατος Ρυθµού Μετάδοσης 2 Mbps
Για την παροχή ψηφιακής Μισθωµένης Γραµµής (ΜΓ) ρυθµού 2 Mbps για σκοπούς
δοκιµών, πραγµατοποιούνται µετρήσεις ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι άλλου φορέα
ψηλότερου ρυθµού.

2.3.

(α)

Παροχή Μερικώς Μισθωµένου Κυκλώµατος ρυθµού 2 Mbps, που δεν είναι
µέρος άλλου φορέα ψηλότερου ρυθµού.
Οι µετρήσεις ποιότητας Μερικώς Μισθωµένου Κυκλώµατος ρυθµού 2 Mbps γίνονται
σύµφωνα µε τις πρόνοιες που περιγράφονται στις προδιαγραφές Μ2100/G.826 της
ITU-T και η περίοδος µέτρησης είναι µια (1) ώρα.

(β)

Παροχή Μερικώς Μισθωµένου Κυκλώµατος ρυθµού 2 Mbps που είναι µέρος
υφιστάµενου φορέα ψηλότερου ρυθµού ο οποίος έχει ήδη υποβληθεί µε
επιτυχία στις αναγκαίες µετρήσεις ποιότητας.
Οι µετρήσεις ποιότητας Μερικώς Μισθωµένου Κυκλώµατος ρυθµού 2 Mbps
περιλαµβάνουν έλεγχο συνέχειας (continuity test) σύµφωνα µε τις πρόνοιες που
περιγράφονται στις προδιαγραφές Μ2100/G.826 της ITU-T και η περίοδος µέτρησης
είναι πέντε (5) µε δεκαπέντε (15) λεπτά.

Δοκιµές Ψηφιακού Φορέα STM1
Για την παροχή Μισθωµένης Γραµµής ρυθµού STM-1 πραγµατοποιούνται µετρήσεις
ποιότητας σύµφωνα µε τις πρόνοιες που περιγράφονται στις προδιαγραφές Μ2101/G826
της ITU-T και η περίοδος µέτρησης είναι εικοσιτέσσερις (24) ώρες.

2.4.

Σηµατοδοσία SS7
Η διαδικασία ελέγχου της σηµατοδοσίας θα διεξάγεται σύµφωνα µε τις Συστάσεις της
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ( ITU) και θα συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα:
MTP Level 2 Tests-ITU
MTP Level 3 Tests-ITU
ISUP Basic Call Tests
ISUP Supplementary Services Tests

-

ITU-T Rec. Q.781-SS7
ITU-T Rec. Q.782-SS7
ITU-T Rec. Q.784-SS7
ITU-T Rec. Q.785-SS7

Δοκιµές Υπηρεσιών

2.5.1.

Τα Μέρη θα πρέπει να συµφωνήσουν εκ των προτέρων τη διαδικασία ανταλλαγής
τεχνικών πληροφοριών µεταξύ τους, καθώς και τη διαδικασία δοκιµών
συµπεριλαµβανοµένων της σύστασης και απόλυσης κλήσεων µε στόχο τη σωστή
λειτουργία των Υπηρεσίων Διασύνδεσης.

!
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2.6.

Δροµολόγηση Κλήσεων
Οι δοκιµές δροµολόγησης κλήσεων θα διεξάγονται ώστε να ελέγχεται η ορθότητα των
δεδοµένων δροµολόγησης στα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών των δύο Μερών και θα
καλύπτουν όλες τις Υπηρεσίες Διασύνδεσης που θα προσφέρονται µε βάση τη Συµφωνία
Διασύνδεσης. Οι δοκιµές θα πραγµατοποιούνται από τον Παροχέα, σε συνεργασία µε τη
Cablenet.

2.7.

Δοκιµές Χρέωσης
Οι δοκιµές χρέωσης θα πραγµατοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται η σωστή χρέωση των
Υπηρεσιών Διασύνδεσης που θα παρέχονται βάσει της Συµφωνίας Διασύνδεσης και θα
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
(α) Έλεγχος της ορθής αποστολής και λήψης των απαραίτητων κριτηρίων χρέωσης για
όλες τις περιπτώσεις κλήσεων που πραγµατοποιούνται βάσει της παραγράφου 2.6 πιο
πάνω.
(β) Έλεγχος της ορθής καταχώρησης της χρέωσης σε αρχεία (αριθµός κλήσεων και
συνολική διάρκεια κλήσεων σε δευτερόλεπτα).
(γ)
Αντιπαραβολή των αρχείων χρέωσης των δυο Μερών προκειµένου να διαπιστωθεί
η ταύτιση των καταχωρήσεων.
(δ) Παράδοση από κάθε Μέρος της µορφοποιηµένης πληροφορίας χρέωσης (τιµολόγιο
και πληροφορίες τιµολογίου) η οποία θα ανταλλάσσεται περιοδικά προκειµένου να
διευθετούνται οι οικονοµικοί διακανονισµοί µεταξύ των δυο µερών και έλεγχος της
συµφωνίας των στοιχείων που προέκυψαν από τις δοκιµαστικές κλήσεις.
Αποδοχή Υπηρεσιών Διασύνδεσης

2.8.1.

Σε περίπτωση που οι πιο πάνω δοκιµές και έλεγχοι των Υπηρεσιών Διασύνδεσης είναι
επιτυχείς, τα Μέρη προχωρούν σε γραπτή αποδοχή των Υπηρεσιών Διασύνδεσης.

2.8.2.

Σε περίπτωση που οι δοκιµές και έλεγχοι των Υπηρεσιών Διασύνδεσης δεν είναι επιτυχείς
τα Μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για συµπλήρωση τους σε εύλογο
χρονικό διάστηµα.

!
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ΜΕΡΟΣ 7- 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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ΜΕΡΟΣ 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

1.1.

Για σκοπούς σύναψης συµφωνίας διασύνδεσης µε την Cablenet o Παροχέας θα πρέπει να
αποστείλει γραπτό αίτηµα προς την Cablenet το οποίο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τις
ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα:
α) το όνοµα του Παροχέα και του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του.
β) πιστοποιητικό εγγραφής του Παροχέα στον Έφορο Εταιρειών.
γ) πιστοποιητικό εγγραφής διευθυντών του Παροχέα.
γ) το όνοµα του διευθυντή του Παροχέα ο οποίος θα υπογράψει την συµφωνία
πλαίσιο.
δ) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου.

1.2.

Το γραπτό αίτηµα του Παροχέα µπορεί να αποστέλλεται µέσω:
α) Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: carrierservices@cablenetcy.net
β) Τηλεοµοιοτύπου: 22446807
γ) Ταχυδροµικός στην πιο κάτω διεύθυνση:
Cablenet Communication Systems Ltd
Υπόψη: Διευθυντή Ρυθµιστικών Θεµάτων
Οδός Αγίου Νικολάου 41-49
Κτίριο Νιµέλι, Μπλοκ Α, 3ος όροφος
2408 Έγκωµη, Λευκωσία
T.Θ. 27636, Τ.Κ. 2432
H Cablenet εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών θα προχωρήσει µε αποστολή γραπτού
µηνύµατος µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του
Παροχέα µε σκοπό την έναρξη των διαπραγµατεύσεων για σύναψη Συµφωνίας
διασύνδεσης.

1.4.

Οι διαπραγµατεύσεις για την σύναψη συµφωνίας Διασύνδεσης θα πρέπει να
ολοκληρωθούν εντός 4 εβδοµάδων από την αποστολή του αιτήµατος του Παροχέα.

1.5.

Σε περίπτωση όπου τα Μέρα δεν έρθουν σε συµφωνία για σύναψη συµφωνίας
Διασύνδεσης, τότε τα Μέρη δύναται να αποταθούν στον Επίτροπο για επίλυση διαφοράς,
σύµφωνο µε την σχετική διαδικασία.

2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΥΞΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

2.1.

Για σκοπούς παροχής υπηρεσιών Διασύνδεσης ο Παροχέας θα πρέπει συµπληρώνει και
να υποβάλει το σχετικό έντυπο αίτησης προς την Cablenet στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
που αναγράφεται στην παράγραφο 1.2 πιο πάνω.

2.2.

Σε περίπτωση όπου η αίτηση δεν είναι επαρκώς συµπληρωµένη τότε η Cablenet, εντός
τριών (3) εργασίµων ήµερων από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης θα ενηµερώνει
τον Πάροχο ανάλογα.

2.3.

Ο Πάροχος θα πρέπει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών να προσκοµίσει τα ελλείπει
στοιχεία. Σε περίπτωση όπου ο Παροχέας δεν ανταποκριθεί, τότε η αίτηση θα
απορρίπτεται. Οι λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτός στο Παροχέα.

2.4.

Η Cablenet θα ετοιµάζει και θα αποστέλλει προσφορά προς τον Παροχέα εντός δεκαπέντε
(15) εργάσιµων ηµερών η οποία θα συµπεριλαµβάνει τις επαναλαµβανόµενες και µη
χρεώσεις. Η διάρκεια ισχύς της προσφοράς θα είναι δύο (2) µήνες.

!
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Για περιπτώσεις πρώτης ζεύξης Διασύνδεσης µε Κόµβο Διασύνδεσης (µε
συνεγκατάσταση)
Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία γραπτής αποστολής της
αποδοχής της προσφοράς από τον Παροχέα, της εγκατάστασης του εξοπλισµού του στον
χώρο συνεγκατάστασης και ολοκλήρωση της ορθής εγκατάστασης µισθωµένων γραµµών
οι οποίες συνδέουν τον εξοπλισµό του µε το τηλεφωνικό του κέντρο, η Cablenet µε την
συνεργασία του Παροχέα θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες υλοποίησης και τους
τελικούς ελέγχους της παροχής υπηρεσιών διασύνδεσης. Κατά την επιτυχή ολοκλήρωση
των ελέγχων η παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης θα είναι άµεσα διαθέσιµη.

2.6.

Για περιπτώσεις πρώτης ζεύξης Διασύνδεσης µε Κόµβο Διασύνδεσης (χωρίς
συνεγκατάσταση, µε εναέρια πρόσβαση στα υποστατικά του Παροχέα)
Εντός πενήντα (50) εργάσιµων ηµερών (αφορά µέγιστο χρονοδιάγραµµα) από την
ηµεροµηνία γραπτής αποστολής της αποδοχής της προσφοράς από τον Παροχέα και
καταβολής του 50% των µη επαναλαµβανόµενων χρεώσεων, η Cablenet θα προχωρήσει
µε την ανάπτυξη δηµοσίου δικτύου µε σκοπό την πρόσβαση της στον κόµβο του
Παροχέα. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την πρόσβαση της Cablenet
στον κόµβο του Παροχέα, η Cablenet µε την συνεργασία του Παροχέα θα ολοκληρώσει τις
απαραίτητες εργασίες υλοποίησης και τους τελικούς ελέγχους της παροχής υπηρεσιών
διασύνδεσης. Κατά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων η παροχή υπηρεσιών
διασύνδεσης θα είναι άµεσα διαθέσιµη.

2.7.

Για περιπτώσεις πρώτης ζεύξης Διασύνδεσης µε Κόµβο Διασύνδεσης (χωρίς
συνεγκατάσταση, µε υπόγεια πρόσβαση στα υποστατικά του Παροχέα)
Εντός εβδοµήντα (70) εργάσιµων ηµερών (αφορά µέγιστο χρονοδιάγραµµα) από την
ηµεροµηνία γραπτής αποστολής της αποδοχής της προσφοράς από τον Παροχέα και
καταβολής του 50% των µη επαναλαµβανόµενων χρεώσεων, η Cablenet θα προχωρήσει
µε την ανάπτυξη δηµοσίου δικτύου µε σκοπό την πρόσβαση της στον κόµβο του
Παροχέα. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την πρόσβαση της Cablenet
στον κόµβο του Παροχέα, η Cablenet µε την συνεργασία του Παροχέα θα ολοκληρώσει τις
απαραίτητες εργασίες υλοποίησης και τους τελικούς ελέγχους της παροχής υπηρεσιών
διασύνδεσης. Κατά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων η παροχή υπηρεσιών
διασύνδεσης θα είναι άµεσα διαθέσιµη.

2.8.

Για περιπτώσεις επιπρόσθετων ζεύξεων Διασύνδεσης µε Κόµβο Διασύνδεσης
Εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία γραπτής αποστολής της
αποδοχής της προσφοράς από τον Παροχέα, η Cablenet µε την συνεργασία του Παροχέα
θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες υλοποίησης και τους τελικούς ελέγχους της
παροχής υπηρεσιών διασύνδεσης. Κατά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων η παροχή
υπηρεσιών διασύνδεσης θα είναι άµεσα διαθέσιµη.

3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1.

Για σκοπούς Συνεγκατάστασης, ο Παροχέας θα πρέπει συµπληρώνει και να υποβάλει το
σχετικό έντυπο αίτησης προς την Cablenet.

3.2.

Σε περίπτωση όπου η αίτηση δεν είναι επαρκώς συµπληρωµένη τότε η Cablenet, εντός
τριών (3) εργασίµων ήµερων από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης θα ενηµερώνει
τον Πάροχο ανάλογα.

3.3.

Ο Παροχέας θα πρέπει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών να προσκοµίσει τα ελλείπει
στοιχεία. Σε περίπτωση όπου ο Παροχέας δεν ανταποκριθεί, τότε η αίτηση θα
απορρίπτεται. Οι λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτός στο Παροχέα.

!
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3.4.

Η Cablenet θα ετοιµάζει και θα αποστέλλει προσφορά προς τον Παροχέα εντός δεκαπέντε
(15) εργάσιµων ηµερών η οποία θα συµπεριλαµβάνει τις επαναλαµβανόµενες και µη
χρεώσεις. Η διάρκεια ισχύς της προσφοράς θα είναι δύο (2) µήνες.

3.5.

Εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία γραπτής αποστολής της
αποδοχής της προσφοράς από τον Παροχέα και καταβολής του 50% των µη
επαναλαµβανόµενων χρεώσεων, η Cablenet θα διαθέτει τον απαιτούµενο χώρο προς τον
Παροχέα για να προχωρήσει µε την εγκατάσταση του εξοπλισµού του.

4.

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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ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ
Όνομα:
Αρ. Εγγραφής (σε περίπτωση νομικού προσώπου):

Αρ. Μητρώου ΓΕΡΗΕΤ:

Διεύθυνση Επικοινωνίας
Οδός/Αριθμός:
Ταχυδρομικός Κώδικας:

Πόλη:

Τηλέφωνο:

Τηλεομοιότυπο:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ
Όνομα:
Θέση Εκπρόσωπου:
Τηλέφωνο:

Τηλεομοιότυπο:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
στη διεύθυνση επικοινωνίας
στην πιο κάτω διεύθυνση
Οδός/Αριθμός:
Ταχυδρομικός Κώδικας:

Πόλη:

ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Σημεία Διασύνδεσης
Κόμβος Παροχέα

Κόμβος Cablenet

Αριθμός Ζεύξεων 2Mbps
Προσθηκη

Αφαίρεση

Για περισσότερα σημεία διασύνδεσης επισυνάπτεται σχετικός πίνακας

ΜΕΡΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 155Mbps
Κόμβος Παροχέα

Κόμβος Cablenet

Προσθηκη

Αφαίρεση

Για περισσότερα σημεία διασύνδεσης επισυνάπτεται σχετικός πίνακας

!
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΜΒΩΝ ΠΑΡΟΧΕΑ
α/α

Ονομασία κόμβου

Διεύθυνση

1
2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΕΥΞΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Μεταφορά ζεύξεων διασύνδεσης από Cablenet
Μεταφορά ζεύξεων διασύνδεσης από Παροχέα (απαιτείται συνεγκατάσταση)

Επιπρόσθετα Στοιχεία Παροχέα:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

Υπογραφή και Σφραγίδα:

Ημερομηνία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ CABLENET
Ημερομηνία Παραλαβής Αίτησης
Όνομα Λειτουργού
Υπογραφή

!
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ
Όνομα:
Αρ. Εγγραφής (σε περίπτωση νομικού προσώπου):

Αρ. Μητρώου ΓΕΡΗΕΤ:

Διεύθυνση Επικοινωνίας
Οδός/Αριθμός:
Ταχυδρομικός Κώδικας:

Πόλη:

Τηλέφωνο:

Τηλεομοιότυπο:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ
Όνομα:
Θέση Εκπρόσωπου:
Τηλέφωνο:

Τηλεομοιότυπο:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κόμβος Cablenet:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ
α/α

Τύπος

Κατασκευστής

Hλ. Κατανάλωση

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Επιπρόσθετα Στοιχεία Παροχέα:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

Υπογραφή και Σφραγίδα:

Ημερομηνία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ CABLENET
Ημερομηνία Παραλαβής Αίτησης
Όνομα Λειτουργού
Υπογραφή

!
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ΜΕΡΟΣ 9 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

!

1. ΟΡΙΣΜΟΙ
2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ
5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ
7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
9. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ
11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ
12. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
15. ΕΝΤΥΠΑ
16. ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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Η Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήµερα στη Λευκωσία
την . . . . . . . . . . του µηνός . . . . . . . . . ., 20...µεταξύ της
Cablenet Communication Systems LTD
από οδό Αγίου Νικολάου 41-49, 2408 Λευκωσία, Κύπρο (η οποία για τους σκοπούς και όρους της
παρούσας Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών θα καλείται «η Cablenet »)
από το ένα µέρος και του/της
Δικαιούχος
µε αρ. έγγραφης . . . . . . . . . ., από . . . . . . . . . . (ο οποίος/η οποία για τους σκοπούς και όρους της
παρούσας Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών θα καλείται «ο Δικαιούχος»)
από το άλλο µέρος και µαρτυρεί τα ακολούθα:
ΕΠΕΙΔΗ τα Μέρη έχουν υπογράψει Συµφωνία Διασύνδεσης στις ...................... και
ΕΠΕΙΔΗ ο Δικαιούχος επιθυµεί να του παρέχονται από τη Cablenet οι Υπηρεσίες στο επίπεδο που
συµφωνείται µε βάση την παρούσα Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών και
ΕΠΕΙΔΗ η Cablenet συµφωνεί να παρέχει στο Δικαιούχο τις Υπηρεσίες στο επίπεδο που
συµφωνείται µε βάση την παρούσα Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών,
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1.

Οι ορισµοί που περιέχονται στη Συµφωνία Διασύνδεσης θα ισχύουν και στην παρούσα
Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών, έκτος εάν ορίζονται
διαφορετικά στην παρούσα Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών ή
έκτος εάν από το κείµενο της παρούσας Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου
Υπηρεσιών προκύπτει διαφορετικά.

1.2.

Για σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών,
ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί

!

1.

Συµφωνία Διασύνδεσης

σηµαίνει τη συµφωνία για παροχή Υπηρεσιών Διασύνδεσης που
υπογράφτηκε µεταξύ της Cablenet και του Δικαιούχου, ως αυτή
τροποποιείται από καιρό σε καιρό.

Συµφωνία Παροχής
Συµφωνηµένου Επιπέδου
Υπηρεσιών

σηµαίνει την παρούσα συµφωνία αποτελούµενη από το προοίµιο,
και τους όρους (1) µέχρι (16) και το συνηµµένο Παράρτηµα 1, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.

Υπηρεσίες

σηµαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Cablenet προς το
Δικαιούχο σε συµφωνηµένο επίπεδο, όπως καταγράφονται στον
όρο 8 πιο κάτω.
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Χρόνος Παροχής Υπηρεσίας

σηµαίνει το χρονικό διάστηµα (σε εργάσιµες ηµέρες ή βδοµάδες)
από την παραλαβή της αίτησης για παροχή Υπηρεσίας, σύµφωνα
µε τον όρο 9.3 πιο κάτω, µέχρι την παράδοση της Υπηρεσίας,
όπως αυτή συµφωνείται µεταξύ των Μερών.

Κρίσιµα Περιστατικά Βλάβης

σηµαίνει τα περιστατικά που προκαλούν απώλεια όλων των
Ζεύξεων Διασύνδεσης µε ένα ή περισσότερους Κόµβους
Διασύνδεσης.

Μη Κρίσιµα Περιστατικά
Βλάβης

σηµαίνει τα περιστατικά που προκαλούν απώλεια µερικών
Ζεύξεων Διασύνδεσης (όχι όλων) µε ένα ή περισσότερους
Κόµβους Διασύνδεσης.

Χρόνος Αποκατάστασης
Βλαβών Υπηρεσιών

σηµαίνει το χρονικό διάστηµα (σε εργάσιµες ήµερες) από την
παραλαβή της αναφοράς Βλάβης Υπηρεσίας µέχρι την
αποκατάσταση της Βλάβης και την ενηµέρωση του Δικαιούχου

Ποσοστό Ικανοποίησης
Αιτήσεων Παροχής
Υπηρεσιών

σηµαίνει το ποσοστό των αιτήσεων για παροχή Υπηρεσιών που
είναι υπόχρεα η Cablenet να ικανοποιήσει εντός του Χρόνου
Παροχής Υπηρεσίας.

Ποσοστό Αποκατάστασης
Βλαβών

σηµαίνει το ποσοστό των αναφορών Βλαβών που είναι υπόχρεα
η Cablenet να ικανοποιήσει εντός του Χρόνου Αποκατάστασης
Βλαβών Υπηρεσιών.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

2.1.

Η παρούσα Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών καθορίζει το
επίπεδο στο οποίο θα παρέχει η Cablenet τις Υπηρεσίες στο Δικαιούχο.

2.2.

Η Cablenet σε αντάλλαγµα της παραγγελίας των Υπηρεσιών και εκπλήρωσης των όρων
παροχής των Υπηρεσιών από το Δικαιούχο όπως προνοείται στη Συµφωνία Διασύνδεσης,
θα παρέχει τις Υπηρεσίες στο Δικαιούχο στο επίπεδο που καθορίζεται στην παρούσα
Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών.

2.3.

Σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ των όρων της παρούσας Συµφωνίας Παροχής
Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών και της Συµφωνίας Διασύνδεσης, θα υπερισχύουν
οι πρόνοιες της παρούσας Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών.

2.4.

Έκτος αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά, ως χρησιµοποιούνται στην παρούσα
Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών (i) «περιλαµβανόµενου» ή
«περιλαµβανόµενων» σηµαίνει «περιλαµβανόµενου ή περιλαµβανόµενων χωρίς
περιορισµό», (ii) λέξεις στον ενικό περιλαµβάνουν τον πληθυντικό, (iii) λέξεις στον
πληθυντικό περιλαµβάνουν τον ενικό και (iv) λέξεις που αφορούν το ένα γένος θα
ερµηνεύονται ότι αφορούν το κάθε γένος, (v) «όρος» σηµαίνει είτε ένα ορό είτε ένα υπόορό.

2.5.

Οι τίτλοι και οι επικεφαλίδες των ορών εισάγονται στην παρούσα Συµφωνία Παροχής
Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών για λόγους ευκολίας αναφοράς µονό και δεν

!

2.
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αποτελούν µέρος ούτε επηρεάζουν το νόηµα ή την ερµηνεία της παρούσας Συµφωνίας
Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών.
2.6.

Αναφορά στην παρούσα Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών ή σε
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη διάταξη της παρούσας
Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε άλλου
έγγραφου θα θεωρείται ως αναφορά στην παρούσα Συµφωνία, έγγραφο ή διάταξη που
βρίσκεται σε ισχύ σήµερα, ως τροποποιείται, αλλάζει, συµπληρώνεται, διαφοροποιείται,
εκχωρείται ή αντικαθίσταται, από καιρό σε καιρό.

2.7.

Αναφορά σε οποιοδήποτε νοµό ή νοµοθετική πρόνοια θα ερµηνεύεται ως αναφορά στο
νοµό ή την πρόνοια ως έχουν από καιρό σε καιρό τροποποιηθεί, διαφοροποιηθεί ή
επαναθεσπιθεί.

2.8.

Οι οροί 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, και 25 της Συµφωνίας Διασύνδεσης που
αφορούν τις Αποζηµιώσεις (Indemnity), τον Περιορισµό Ευθύνης, τον Τερµατισµό –
Αναστολή, την Εκχώρηση, τη Σχέση Μεταξύ των Μερών, τις Ειδοποιήσεις, το Ισχύον
Δικαίο και Επίλυση Διαφορών, Ολόκληρος Συµφωνία, Αποποιήσεις, Διαχωρισµό,
Πνευµατική Ιδιοκτησία και Δέσµευση Διαδόχων, θα ισχύουν κατ’ αναλογία στην παρούσα
Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών.

3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1.

Η παροχή των Υπηρεσιών από τη Cablenet στο Δικαιούχο θα διεκπεραιώνεται εντός του
Χρόνου Παροχής Υπηρεσιών και µε βάση τους στόχους του Ποσοστού Ικανοποίησης
Αιτήσεων Παροχής Υπηρεσιών που προνοούνται στον όρο 9 πιο κάτω.

3.2.

Η αποκατάσταση των Βλαβών Υπηρεσιών από τη Cablenet θα διεκπεραιώνεται εντός του
Χρόνου Αποκατάστασης Βλαβών Υπηρεσιών και µε βάση τους στόχους του Ποσοστού
Αποκατάστασης Βλαβών που προνοούνται στον ορό 10 πιο κάτω και σύµφωνα µε τις
διαδικασίες αποκατάστασης Βλαβών που περιγράφονται στον όρο 11 πιο κάτω.

3.3.

Οι διαδικασίες καταγραφής και ανταλλαγής πληροφοριών αναφορικά µε την ικανοποίηση
του Χρόνου Παροχής Υπηρεσιών και του Χρόνου Αποκατάστασης Βλαβών Υπηρεσιών,
περιέχονται αναλυτικά στον ορό 12 πιο κάτω.

3.4.

Ο όρος 13 πιο κάτω περιέχει πρόνοιες αναφορικά µε τις αποζηµιώσεις που θα καταβάλει
η Cablenet σε περίπτωση µη παροχής εξ υπαιτιότητας της του συµφωνηµένου επιπέδου
Υπηρεσιών, ενώ ο όρος 15 πιο κάτω περιέχει πρόνοιες για την αξιολόγηση των δεικτών
απόδοσης (Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών και Χρόνος Αποκατάστασης Βλαβών
Υπηρεσιών) και για την αναθεώρηση της παρούσας Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου
Επιπέδου Υπηρεσιών µε βάση την εν λόγω αξιολόγηση.

3.5.

Τα σχετικά έντυπα που οφείλουν να συµπληρώνουν τα Μέρη στα πλαίσια της παρούσας
Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών περιέχονται στον όρο 16 πιο
κάτω.

3.6.

Η Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών τίθεται σε ισχύ από την
ηµεροµηνία που αναγράφεται πιο πάνω και θα ισχύει για περίοδο [συµφωνία µεταξύ των
Μερών] (αρχική περίοδος) και ανανεώνεται αυτόµατα µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις για [αριθµό χρόνων], έκτος αν τερµατιστεί νωρίτερα σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας, έκτος του όρου πέντε (5) αυτής, ο οποίος θα συνεχίσει να
βρίσκεται σε ισχύ µέχρις ότου οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες περιέλθουν στη δηµοσία
γνώση.

!

Νοείται ότι τα Μέρη συµφωνούν ότι η παρούσα Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου
Επιπέδου Υπηρεσιών θα τερµατίζεται αυτόµατα σε περίπτωση τερµατισµού της
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Συµφωνίας Διασύνδεσης έκτος του ορού (5) αυτής, ο οποίος θα συνεχίζει να βρίσκεται σε
ισχύ µέχρις ότου οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες περιέλθουν στη δηµοσία γνώση.
4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

4.1.

Υποχρεώσεις Cablenet

4.1.1.

Η Cablenet υποχρεούται να παρέχει τις Υπηρεσίες στο Δικαιούχο στο επίπεδο που
καθορίζει η παρούσα Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών.

4.1.2.

Η Cablenet υποχρεούται να καταβάλει προς το Δικαιούχο αποζηµιώσεις σύµφωνα µε τον
όρο 13 της παρούσας Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών.

4.2.

Υποχρεώσεις Δικαιούχου

4.2.1.

Προβλέψεις

4.2.1.1. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να αποστέλλει στη Cablenet προβλέψεις ανά Τοπικό
Τηλεφωνικό Κέντρο και Σηµείο Σύνδεσης Υπό-βρόχου αναφορικά µε:
• τον αριθµό των Ζεύξεων Διασύνδεσης ανά Κόµβο Διασύνδεσης
4.2.1.2. Οι προβλέψεις θα πρέπει να γίνονται για περίοδο 12 µηνών, ανά µήνα για το πρώτο
τρίµηνο και ανά τρίµηνο για τον υπόλοιπο χρόνο. Η υποβολή των προβλέψεων θα γίνεται
ανά τρίµηνο ως ακολούθως:
• Μέχρι 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 1η Απριλίου.
Μέχρι 1η Μαΐου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 1η Ιουλίου.
• Μέχρι 1η Αυγούστου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου.
• Μέχρι 1η Νοεµβρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου.
4.2.1.3. Στις περιπτώσεις οπού οι συνολικές τριµηνιαίες προβλέψεις του Δικαιούχου είναι ιδιαίτερα
αυξηµένες, η Cablenet δύναται να ζητήσει από το Δικαιούχο να επανεξετάσει τις
προβλέψεις του, εντός εύλογης προθεσµίας και να τις µειώσει αναλογικά σε φυσιολογικά
επίπεδα που θα προτείνει. Αν δεν επέλθει συµφωνία µεταξύ των Μερών και υπάρχει
αδυναµία ανταπόκρισης της Cablenet εντός του Χρόνου Παροχής Υπηρεσιών σύµφωνα
µε τους στόχους του Ποσοστού Ικανοποίησης Αιτήσεων Παροχής Υπηρεσιών, θα
ενηµερωθεί σχετικά ο Επίτροπος και θα ακολουθηθεί η διαδικασία επίλυσης διαφοράς.
4.2.1.4. Οι αιτήσεις για παροχή Υπηρεσιών που υποβάλλονται από το Δικαιούχο πρέπει να είναι
ισότιµα κατανεµηµένες καθ’ όλη τη διάρκεια του µήνα.
4.2.1.5. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σ’ ένα τρίµηνο αντιστοιχούν σε ποσοστό
µικρότερο του 80% των αντίστοιχων προβλέψεων του τριµήνου, τότε η Cablenet δύναται
να τροποποιεί τις προβλέψεις του Δικαιούχου για το επόµενο τρίµηνο σε αριθµό ίσο µε τις
πραγµατικές παραγγελίες του προηγούµενου τριµήνου αυξηµένου µέχρι 10%, µε την
προϋπόθεση ότι ο αριθµός των τροποποιηµένων προβλέψεων είναι µικρότερος των
προβλέψεων που είχε κάνει ο Δικαιούχος.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

5.1.

Τα Μέρη δεσµεύονται να τηρούν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που θα
ανταλλάσσονται µεταξύ τους σύµφωνα µε τον ορό 9 της Συµφωνίας Διασύνδεσης, οι
πρόνοιες του οποίου θα ισχύουν κατ’ αναλογία και στην παρούσα Συµφωνία Παροχής
Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσίας.

!
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6.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ

6.1.

Τα Μέρη δικαιούνται να τροποποιήσουν την παρούσα Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου
Επιπέδου Υπηρεσιών σύµφωνα µε τον ορό 16 της Συµφωνίας Διασύνδεσης, οι πρόνοιες
του οποίου θα ισχύουν κατ’ αναλογία και στην παρούσα Συµφωνία Παροχής
Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών.

6.2.

Τα Μέρη δύνανται να συµπληρώνουν την παρούσα συµφωνία και προσθέτουν όρους που
αφορούν το επίπεδο παροχής ποιότητας υπηρεσιών πέραν του βασικού επιπέδου
υπηρεσιών (Premium SLA).

7.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.1.

Αιτήσεις για τις οποίες υπάρχει καθυστέρηση είτε στην παροχή Υπηρεσιών, είτε στην
αποκατάσταση Βλαβών που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Cablenet θα εξαιρούνται
από το πλαίσιο της Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσίας. Ως
συµβάντα τα οποία δύνανται να συνιστούν λόγο καθυστέρησης, που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα της Cablenet, ορίζονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), τα ακολούθα:
(α) Για την παροχή των Υπηρεσιών:
1. Ζηµιά που προκλήθηκε στο Δίκτυο της Cablenet από άλλους έκτος της Cablenet.
2. Ζηµιά που προκλήθηκε έκτος Δικτύου της Cablenet , άλλα επηρεάζει την παροχή
των Υπηρεσιών.
3. Μη έγκαιρη συνεργασία του προσωπικού του Δικαιούχου ή του Συνδροµητή του
Δικαιούχου, εξ υπαιτιότητας του Δικαιούχου ή/και του Τελικού Χρήστη ή/και τρίτου
µέρους .
4. Ανωτέρα βία και/ή άλλα γεγονότα, πράξεις ή παραλείψεις πέραν του εύλογου έλεγχου
της Cablenet , όπως αυτά ορίζονται στον όρο 13 της Συµφωνίας Διασύνδεσης.
(β) Για την αποκατάσταση Βλαβών των Υπηρεσιών:
1. Ζηµιά που προκλήθηκε στο Δίκτυο της Cablenet από άλλους έκτος της Cablenet.
2. Ζηµιά που προκλήθηκε έκτος Δικτύου της Cablenet, άλλα επηρεάζει την παροχή
των Υπηρεσιών.
3. Ζηµιά που προκλήθηκε από τον τερµατικό εξοπλισµό του Συνδροµητή.
4. Όταν η Βλάβη δεν οφείλεται στο Δίκτυο της Cablenet.
5. Μη έγκαιρη συνεργασία του προσωπικού του Δικαιούχου ή του Συνδροµητή του
Δικαιούχου, εξ υπαιτιότητας του Δικαιούχου ή/και του Τελικού Χρήστη ή/και τρίτου
µέρους.
6. Ανωτέρα βία και/ή άλλα γεγονότα, πράξεις ή ατυχήµατα πέραν του εύλογου έλεγχου
της Cablenet, όπως αυτά ορίζονται στον ορό 13 της Συµφωνίας Διασύνδεσης.
7. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση της Cablenet στο χώρο του Δικαιούχου και/ή
του Συνδροµητή του Δικαιούχου.
8. Όταν δεν αναφερθεί η Βλάβη µε βάση τη συµφωνηµένη διαδικασία.
9. Όταν η χρήση των Υπηρεσιών δεν γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της Συµφωνίας
Διασύνδεσης.
10. Όταν η χρήση των Υπηρεσιών δεν γίνεται σύµφωνα µε εθνικούς και διεθνείς
κανονισµούς.

!

7.2.

Σε περίπτωση που η παροχή των Υπηρεσιών απαιτεί την εγκατάσταση από τη Cablenet
οπτικής ίνας σε περιοχή που δεν καλύπτεται από δακτύλιο οπτικών ινών ή σε περιοχή
που δεν έχει ανεπτυγµένο Δίκτυο η Cablenet, οι αιτήσεις για παροχή Υπηρεσιών δεν
περιλαµβάνονται στη Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσίας.
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Σε περίπτωση που ο αριθµός των υποβληθέντων αιτήσεων από τον Δικαιούχο για παροχή
Υπηρεσιών εντός µιας (1) εβδοµάδας είναι µεγαλύτερος του 50% των προβλέψεων του
Δικαιούχου για το µήνα, τα Μέρη θα συµφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης των αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή οι πέραν του 25% των αιτήσεων
εξαιρούνται από τους Όρους της παρούσας Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου
Επιπέδου Υπηρεσίας.

7.4.

Οι αιτήσεις για παροχή Υπηρεσιών οι οποίες υπερβαίνουν το Όριο του +10% των
προβλέψεων του Δικαιούχου, δεν περιλαµβάνονται στη Συµφωνία Παροχής
Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσίας.

7.5.

Εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλει τις προβλέψεις του εντός των ως άνω καθορισµένων
προθεσµιών, τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαµβάνονται στη Συµφωνία Παροχής
Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσίας.

7.6.

Αιτήσεις για τις οποίες υπάρχει καθυστέρηση, είτε στην παροχή Υπηρεσιών, είτε στην
αποκατάσταση Βλαβών λόγω αναβάθµισης του Δικτύου της Cablenet ή/και των σχετικών
υποστηρικτικών συστηµάτων ή/και λόγω έκτακτων εργασιών στο Δίκτυο της Cablenet θα
εξαιρούνται από το πλαίσιο της Συµφωνίας Παροχής Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών.

8.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8.1.

Η παρούσα Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσίας καλύπτει τις
Υπηρεσίες Διασύνδεσης που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του Παραρτήµατος 1 της
Συµφωνίας Διασύνδεσης.

8.2.

Οποιοδήποτε άλλο προϊόν και/ή υπηρεσία ζητηθεί από το Δικαιούχο εξαιρείται από τους
όρους της παρούσας Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών.

9.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9.1.

Ο Χρόνος Παροχής Υπηρεσίας και το Ποσοστό Ικανοποίησης Αιτήσεων Παροχής
Υπηρεσιών είναι:

!

7.3.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ζεύξεις Διασύνδεσης - Πρώτη
Ζεύξη Διασύνδεσης µε Κόµβο
Διασύνδεσης (χωρίς
συνεγκατάσταση, µε υπόγεια
πρόσβαση στα υποστατικά του
Παροχέα)

Εβδοµήντα (70) εργάσιµων
ηµερών από την αποδοχή της
προσφοράς από τον Παροχέα

85%

Ζεύξεις Διασύνδεσης - Πρώτη
Ζεύξη Διασύνδεσης µε Κόµβο
Διασύνδεσης (χωρίς
συνεγκατάσταση, µε εναέρια
πρόσβαση στα υποστατικά του
Παροχέα)

Πενήντα (50) εργάσιµων
ηµερών από την αποδοχή της
προσφοράς από τον Παροχέα

95%
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ (συνέχεια)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ζεύξεις Διασύνδεσης - Πρώτη
Ζεύξη Διασύνδεσης µε Κόµβο
Διασύνδεσης (µε συνεγκατάσταση)

Είκοσι (20) εργάσιµων
ηµερών από την αποδοχή της
προσφοράς από τον Παροχέα

95%

Ζεύξεις Διασύνδεσης Δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
Επιπρόσθετες Ζεύξεις Διασύνδεσης
από την αποδοχή της
µε Κόµβο Διασύνδεσης
προσφοράς από τον Παροχέα

95%

9.2.

Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης για παροχή Υπηρεσίας θεωρείται η ηµεροµηνία
παραλαβής της πλήρους αίτησης µέσω ταχυδροµείου ή µε το χέρι ή µέσω
τηλεοµοιότυπου. Σε περίπτωση που η πλήρης αίτηση θα παραδίδεται µέχρι τις 09:00 της
εργάσιµης ηµέρας τότε ο Χρόνος Παροχής Υπηρεσίας αρχίζει από την ήµερα αυτή. Σε
περίπτωση που η πλήρης αίτηση παραδίδεται µετά τις 09:00 της εργάσιµης ηµέρας τότε ο
Χρόνος Παροχής Υπηρεσίας αρχίζει από την εποµένη εργάσιµη ήµερα. Η Cablenet θα
παραλαµβάνει αιτήσεις σε εργάσιµες ήµερες

9.3.

Η παροχή των Υπηρεσιών θα γίνεται σε ώρα και µέρα που προτείνεται από τη Cablenet
και συµφωνείται από τα Μέρη.

10.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ

10.1.

Ο Χρόνος Αποκατάστασης Βλαβών Υπηρεσιών και το Ποσοστό Αποκατάστασης Βλαβών
είναι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ

Ζεύξεις Διασύνδεσης - Κρίσιµα Τρεις (3) ώρες από την
Περιστατικά Βλάβης
αναφορά Βλάβης

95%

Ζεύξεις Διασύνδεσης - Μη
Κρίσιµα Περιστατικά Βλάβης

80%

Έξι (6) ώρες από την αναφορά
Βλάβης

Ηµεροµηνία αναφοράς Βλάβης Υπηρεσίας θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής του
Έντυπου Αναφοράς Βλάβης σύµφωνα µε την Παράγραφο 5.3 του Παραρτήµατος 7 της
Συµφωνίας Διασύνδεσης.

11.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ

11.1.

Η διαδικασία για την αναφορά και αποκατάσταση Βλαβών για τις Υπηρεσίες περιγράφεται
στην Παράγραφο 5.3 του Παραρτήµατος 7 και στην Παράγραφο 7 του Παραρτήµατος 8
της Συµφωνίας Διασύνδεσης.

!

10.2.
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12.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

12.1.

Τα Μέρη υποχρεούνται να καταγραφούν ετήσια τις πληροφορίες που αφορούν τις αιτήσεις
για παροχή Υπηρεσιών, µαζί µε τους αντίστοιχους Χρόνους Παροχής Υπηρεσιών και τις
αιτήσεις για αποκατάσταση Βλαβών και τους αντίστοιχους Χρόνους Αποκατάστασης
Βλαβών Υπηρεσιών.

12.2.

Η Cablenet , θα αποστέλλει κάθε Ιανουάριο στο Δικαιούχο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση ........................ και µε ταχυδροµείο στη διεύθυνση .................................,
πλήρως συµπληρωµένα τα έντυπα 10.1 και 10.2 που επισυνάπτονται ως Παράρτηµα 1
της Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών, µε όλα τα απαραίτητα
στοιχειά του προηγούµενου έτους αναφορικά µε την παροχή Υπηρεσιών, την
αποκατάσταση Βλαβών Υπηρεσιών και τους σχετικούς Χρόνους Παροχής Υπηρεσιών και
Χρόνους Αποκατάστασης Βλαβών Υπηρεσιών.

12.3.

Ο Δικαιούχος θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες και θα αποστέλλει στη Cablenet τους
υπολογισµούς του αναφορικά µε τις τυχόν αποζηµιώσεις που διεκδικεί από τη Cablenet µε
βάση τη Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών, εντός δεκαπέντε (15)
ήµερων από την αποστολή των έντυπων που αναφέρονται στον όρο 12.2 πιο πάνω.
Νοείται ότι ο Δικαιούχος δεν θα δικαιούται να αποστείλει τέτοιους υπολογισµούς εκτός της
προαναφερόµενης προθεσµίας των δεκαπέντε (15) ηµερών.

12.4.

Σε περίπτωση που η Cablenet συµφωνεί, θα καταβάλλει στο Δικαιούχο το ζητούµενο
ποσό των αποζηµιώσεων υπό µορφή πίστωσης του λογαριασµού του, τον επόµενο
χρεωστικό µήνα.

13.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

13.1.

Αποζηµιώσεις για Παροχή Υπηρεσιών

13.1.1. Ο υπολογισµός των δεικτών απόδοσης (Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών και Χρόνος
Αποκατάστασης Βλαβών Υπηρεσιών) και οι αποζηµιώσεις σε περίπτωση µη
ικανοποίησης των στόχων (Ποσοστό Ικανοποίησης Αιτήσεων Παροχής Υπηρεσιών και
Ποσοστό Αποκατάστασης Βλαβών) που προβλέπονται στην παρούσα Συµφωνία Παροχής
Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται µε βάση τον αριθµό των αιτήσεων του
Δικαιούχου που υποβλήθηκαν στο υπό εξέταση έτος και έγιναν αποδέκτες από τη
Cablenet.
13.1.2. Αποζηµιώσεις θα καταβάλλονται µονό στις:
Ζεύξεις Διασύνδεσης
Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων για παροχή Ζεύξεων Διασύνδεσης που
παραδίδονται στο Δικαιούχο εκπρόθεσµα, µε βάση τις πρόνοιες της παρούσας Συµφωνίας
Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών είναι µεγαλύτερος από ποσοστό 15% επί
του συνολικού αριθµού των υποβληθέντων αιτήσεων από το Δικαιούχο για παροχή
Ζεύξεων Διασύνδεσης. Νοείται ότι αποζηµιώσεις θα καταβάλλονται µονό για τις αιτήσεις
που ικανοποιούνται εκπρόθεσµα και είναι πέραν του επιτρεπόµενου ποσοστού του 15%.
13.1.3. Από τον αριθµό των υποβληθέντων από το Δικαιούχο αιτήσεων για παροχή Υπηρεσιών,
για σκοπούς υπολογισµού του Ποσοστού Ικανοποίησης Αιτήσεων Παροχής Υπηρεσιών,
αφαιρούνται όλες οι αιτήσεις που εξαιρούνται µε βάση τον όρο 7 πιο πάνω.

!

13.1.4. Οι αποζηµιώσεις που δύναται να ζητήσει ο Δικαιούχος µε βάση τον όρο 13.1.2 πιο πάνω,
θα υπολογίζονται µε βάση τις εργάσιµες ήµερες υπέρβασης από τον καθορισµένο Χρόνο
Παροχής Υπηρεσιών. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξ’ υπαιτιότητας της Cablenet µέχρι
και πέντε εργασίµων ήµερων, θα καταβάλλονται από τη Cablenet αποζηµιώσεις ίσες µε το
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10% του µηνιαίου τέλους εγκατάστασης της Υπηρεσίας ανά ήµερα. Με την πάροδο των
πέντε (5) εργασίµων ήµερων και νοούµενου ότι η Cablenet δεν έχει παραδώσει την
Υπηρεσία στο Δικαιούχο, η Cablenet υποχρεούται να καταβάλλει στο Δικαιούχο
αποζηµίωση της τάξης του 100% του ηµερήσιου τέλους παροχής Υπηρεσίας για κάθε
ήµερα καθυστέρησης εξ’ υπαιτιότητας της στην παροχή της Υπηρεσίας. Νοείται ότι η
συνολική αποζηµίωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το τέλος εγκατάστασης. Οι αποζηµιώσεις
θα καταβάλλονται στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ηµερολογιακά τελευταίες.
13.2.

Αποζηµιώσεις για Αποκατάσταση Βλαβών

13.2.1. Αποζηµιώσεις θα καταβάλλονται µονό στην περίπτωση που ο αριθµός των Βλαβών που
αποκαθίστανται εκπρόθεσµα γίνεται µε βάση τις πρόνοιες της παρούσας Συµφωνίας
Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών, είναι µεγαλύτερος από ποσοστό 20% επί
του συνολικού αριθµού των αναφορών Βλαβών του Δικαιούχου για Μη Κρίσιµα
Περιστατικά Βλαβών Ζεύξεων διασύνδεσης
13.2.2. Από τον αριθµό των αναφορών βλαβών από το Δικαιούχο, για σκοπούς υπολογισµού του
Ποσοστού Αποκατάστασης Βλαβών, αφαιρούνται όλες οι αναφορές Bλαβών που
εξαιρούνται µε βάση τον όρο 7 πιο πάνω.
13.2.3. Στην περίπτωση αποκατάστασης Βλαβών Υπηρεσιών και για κάθε ώρα καθυστέρησης εξ’
υπαιτιότητας της Cablenet πέραν του Χρόνου Αποκατάστασης Βλαβών Υπηρεσιών και του
στόχου του Ποσοστού Αποκατάστασης Βλαβών όπως προνοείται στον όρο 10 πιο πάνω,
η Cablenet θα καταβάλει στο Δικαιούχο αποζηµίωση της τάξης του 50% του ανάλογου
ηµερήσιου τέλους παροχής Υπηρεσιών για κάθε ώρα καθυστέρησης εξ’ υπαιτιότητας της
στην αποκατάσταση της Βλάβης των Υπηρεσιών. Νοείται ότι το συνολικό ποσό της
καταβληθείσας αποζηµίωσης δεν δύναται να υπερβαίνει το µηνιαίο τέλος που καταβάλλει
ο Δικαιούχος για την εν λόγω υπηρεσία.
13.3.

Καταβολή Αποζηµιώσεων

13.3.1. Οι αποζηµιώσεις που αναφέρονται στους όρους 13.1 και 13.2 πιο πάνω θα συνοψίζονται
στο τέλος κάθε τριµήνου και θα καταβάλλονται στο Δικαιούχο υπό µορφή πίστωσης του
λογαριασµού του, τον επόµενο χρεωστικό µήνα.
14.

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14.1.

Με την επιφύλαξη των προνοιών του όρου 4.1.3 πιο πάνω, οι στόχοι (Ποσοστό
Ικανοποίησης Αιτήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Ποσοστό Αποκατάστασης Βλαβών) θα
αξιολογούνται από τα Μέρη στο τέλος κάθε τριµήνου µε την εξαγωγή των µετρήσεων. Στη
βάση της δοκιµής συνεργασίας µεταξύ των Μερών, οι εν λόγω στόχοι θα µπορούν να
αναπροσαρµόζονται µε τα Μέρη να καταβάλλουν από κοινού προσπάθεια στην
περίπτωση που η απόδοση είναι κάτω των οριοθετηµένων χρόνων/στόχων. Η
προσπάθεια αυτή πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα την αναθεώρηση της Συµφωνίας
Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών.

15.

ΕΝΤΥΠΑ

15.1.

Τα έντυπα µε τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα Μέρη, σύµφωνα µε τον όρο
12 της παρούσας Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών,
επισυνάπτονται ως Παράρτηµα 1.
ΓΕΝΙΚΑ

16.

!

16.1.

Η παρούσα Συµφωνία Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών υπογράφτηκε από
τα Μέρη στην παρουσία µαρτύρων, κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην αρχή της
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παρούσας Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών σε δύο πρωτότυπα
που δόθηκαν ανά ένα στο κάθε Μέρος.
16.2.

Το τέλος χαρτοσήµανσης της παρούσας Συµφωνίας Παροχής Συµφωνηµένου Επιπέδου
Υπηρεσιών καταβάλλεται από το Δικαιούχο.

Σ' ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ και πιστή τήρηση των πιο πάνω αναφερόµενων όρων, οι συµβαλλόµενοι θέτουν
τις υπογραφές τους πιο κάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
για Cablenet

για [παροχέα]

……………………………………………
Νεόφυτος Αντωνιάδης
Διευθυντής Ρυθµιστικών Θεµάτων
και Ειδικών Έργων

…………………………………………
όνοµα

……………………………………………
Περικλής Θεοδωρίδης
Εµπορικός Διευθυντής

ΜΑΡΤΥΡΑΣ 2

…………………………………………..
Όνοµα

…………………………………………..
Όνοµα

…………………………………………..

…………………………………………..

Αρ. Ταυτότητας

Αρ. Ταυτότητας

…………………………………………..

…………………………………………..

!

ΜΑΡΤΥΡΑΣ 1
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1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

Η ΑΙΤΗΣΗ
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΕ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
ΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ CABLENET

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

6

5

4

3

2

1

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ:……………………………………………………………………………….

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:………………………………………………………………………………..

ΕΝΤΥΠΟ: 10.1 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΣΧΟΛΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
(ΩΡΕΣ)

Η ΑΝΑΦΟΡΑ
ΒΛΑΒΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΒΛΑΒΗΣ (ΩΡΕΣ)
ΒΛΑΒΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ CABLENET

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΒΛΑΒΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

6

5

4

3

2

1

α/α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ:……………………………………………………………………………….

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:………………………………………………………………………………..

ΕΝΤΥΠΟ: 10.2 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ «ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

