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ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΕRΝΕΤ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ,
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ BITSTREAM ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ

ΟΤΕ RURAL NORTH

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα ………………….τα κατωτέρω συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι :
 αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «OTE RURAL ΝΟRΤΗ» που
εδρεύει στο Μαρούσι (Κηφισίας 99, 15124) με Α.Φ.Μ. 800609850, Δ.Ο.Υ
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα για την παρούσα σύμβαση από τον
κ. Παναγιώτη Σαραντόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλο της OTE Rural North, στο
εξής αναφερόμενη στην παρούσα ως «ΟΤΕ Rural North» και
 αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία ………….…… που εδρεύει στο …………
με Α.Φ.Μ. … … …, Δ.Ο.Υ. … … … και εκπροσωπείται νόμιμα για την
παρούσα σύμβαση από τον …………, στο εξής αναφερόμενη στην παρούσα ως
«ΠΑΡΟΧΟΣ» και από κοινού αναφερόμενοι στην παρούσα ως οι
«Συμβαλλόμενοι» ή «Συμβαλλόμενα μέρη» ή απλώς «μέρη»,
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω:
1.

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή από την ΟΤΕ Rural North προς τον
ΠΑΡΟΧΟ, υπηρεσιών Bitstream, Ethernet, Οπτικής Υποδομής και συναφών ευκολιών,
όπως αυτές εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας και σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 765/016/23-06-2015
Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 1932/09-09-2015) «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ
Rural Νorth Α.Ε.Ε.Σ και OTE Rural South A.E.E.Σ για το έργο «Ανάπτυξη
Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας
και Υπηρεσίες εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των υποδομών με ΣΔΙΤ»», όπως αυτή
εκάστοτε ισχύει, στη συνέχεια αναφερομένη στην παρούσα ως «Προσφορά
Αναφοράς».
2.

Ισχύς της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση είναι διάρκειας ενός (1) έτους και ως ημερομηνία έναρξης
ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Μετά την πάροδο του ενός (1)
έτους η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου.
3.

Λύση της Σύμβασης

3.1 Η παρούσα σύμβαση λύεται:
α) Καθ’ οιονδήποτε χρόνο μετά από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων.
β) Με έγγραφη αναιτιολόγητη καταγγελία του ΠΑΡΟΧΟΥ κοινοποιούμενη προ εξήντα
(60) ημερολογιακών ημερών στην ΟΤΕ Rural North, εφόσον η μεταξύ τους σύμβαση
έχει καταστεί αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
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γ) Με έγγραφη καταγγελία για ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο, ιδίως για την
περίπτωση υπαίτιας παράβασης όρου αυτής. Στην περίπτωση αυτή, ο συμβαλλόμενος θα
κοινοποιεί στον έτερο συμβαλλόμενο γραπτή ειδοποίηση αναφέροντας συγκεκριμένα την
ή τις παραβάσεις και τάσσοντας προθεσμία συμμόρφωσης τριάντα (30) εργασίμων
ημερών από την εν λόγω ειδοποίηση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά την ως άνω
ταχθείσα προθεσμία, ο συμβαλλόμενος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση
με την κοινοποίηση ειδοποίησης προ τριών (3) ημερολογιακών ημερών προς το υπαίτιο
μέρος και μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής επέρχονται τα αποτελέσματα της
καταγγελίας.
Ειδικό και σπουδαίο λόγο στα πλαίσια της παρούσας ενδεικτικώς συνιστούν:
 Η μη εμπρόθεσμη εξόφληση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες
της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς και της παρούσας σύμβασης.
 Η μη προσκόμιση εγγυητικών επιστολών και η μη αντικατάσταση εγγυητικής
επιστολής ή άλλης μορφής εγγύησης που έληξε ή που κατέπεσε ολικά η μερικά
σύμφωνα με τις διαδικασίες και διατάξεις της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς.
Η διακινδύνευση της ακεραιότητας του δικτύου ενός εκ των συμβαλλομένων
μερών.
 H κήρυξη ενός εκ των μερών σε κατάσταση πτώχευσης ή η κατάθεση αίτησης
του ιδίου για την κήρυξή του σε πτώχευση ή η υποβολή αίτησης ή η θέση σε
διαδικασία εξυγίανσης ή η θέση σε αναγκαστική διαχείριση καθώς και η λύση ή
ακύρωση ή ανάκληση της άδειάς του. Στις περιπτώσεις που η καταγγελία
ασκείται λόγω κήρυξης σε πτώχευση του αντισυμβαλλόμενου ή κατάθεσης
αίτησης του ιδίου για την κήρυξή του σε πτώχευση, υποβολής αίτησης ή θέσης σε
διαδικασία εξυγίανσης, θέσης σε διαχείριση, λύσης, ακύρωσης ή ανάκλησης της
άδειας του αντισυμβαλλόμενου έχει άμεση ισχύ από την κοινοποίησή της.
 Η περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1.4.5 της Προσφοράς
Αναφοράς (Ανωτέρα βία).
δ) Με έγγραφη καταγγελία προ 15 ημερών αζημίως από την ΟΤΕ Rural North σε
περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης σύμπραξης και μη μεταβίβασης της
παρούσας σύμβασης από πλευράς της στην ΚτΠ ΑΕ ή σε οποιονδήποτε τρίτο
υποδείξει η τελευταία.
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Σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της παρούσας Σύμβασης, παύει
αυτοδικαίως και η παροχή όλων των υπηρεσιών/συνδέσεων προς τον ΠΑΡΟΧΟ
και όλες οι οφειλές του ΠΑΡΟΧΟΥ, απορρέουσες από την εκτέλεση της
παρούσας Σύμβασης, καθίστανται απαιτητές και ληξιπρόθεσμες από την
ημερομηνία της λύσης της και, σε περίπτωση μη καταβολής τους, η ΟΤΕ Rural
North έχει δικαίωμα να προβεί σε άμεση κατάπτωση των εις χείρας της
εγγυήσεων προς είσπραξη των ληξιπρόθεσμων αυτών οφειλών.
Σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης εκάστης υπηρεσίας από τον ΠΑΡΟΧΟ
πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου μίσθωσης κάθε υπηρεσίας, ο
ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλει στην ΟΤΕ Rural North τα
τέλη/μισθώματα που αντιστοιχούν στο χρόνο που υπολείπεται έως τη λήξη της
υποχρεωτικής ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας, όπως
αυτή αναγράφεται στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς.

4.

Εμπιστευτικότητα

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι απαγορεύεται η κοινοποίηση κάθε
πληροφορίας η οποία φέρει εγγράφως τον χαρακτηρισμό «εμπιστευτική» ή
«απόρρητη». Σε περίπτωση προφορικής κοινοποίησης πληροφοριών οι οποίες
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, η εμπιστευτικότητα αυτών θα πρέπει να
επιβεβαιωθεί και εγγράφως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την γνωστοποίηση αυτών
στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα οι
συγκεκριμένες πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές και απόρρητες και πάντως
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους απαγορεύεται σε κάθε μέρος να
ανακοινώνει, αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε
οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη και ρητή συγκατάθεση του
άλλου μέρους.
Η ως άνω απαγόρευση κοινοποίησης δεν ισχύει εάν (α) οι εν λόγω Εμπιστευτικές
Πληροφορίες έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, χωρίς παραβίαση υποχρεώσεως
εμπιστευτικότητας, ιδίως επειδή είτε αυτές έχουν ήδη γίνει δημόσια γνωστές από το
ίδιο το μέρος ή (β) η εν λόγω δημοσιοποίηση επιβάλλεται από την κείμενη Ελληνική
Νοµοθεσία ή µε πράξη αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής ή µε σχετική απόφαση
∆ικαστικής ή Εισαγγελικής Αρχής.
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Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εγγυάται ότι, για όσο χρονικό διάστημα οι συγκεκριμένες
πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές και απόρρητες και πάντως καθ’ όλη τη
διάρκεια της συνεργασίας του με το άλλο μέρος, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα
συμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της
εκάστοτε ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς ή/και της παρούσας σύμβασης ή/και να
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους από τη σύμβαση αυτή. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος
εγγυάται ότι δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει
καθ’ οποιοδήποτε τρόπο προς όφελός του ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν της
υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, μυστικά ή πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα
που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τα
πνευματικά ή οιασδήποτε άλλης φύσεως δικαιώματα και την πελατεία του.
Οι ως άνω υποχρεώσεις καλύπτουν τα συμβαλλόμενα μέρη, τους υπαλλήλους και το
προσωπικό αυτών, καθώς και κάθε τυχόν εξωτερικό συνεργάτη ή οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο δρα για λογαριασμό τους προς το σκοπό ή επ’ ευκαιρίας υλοποίησης της
παρούσας σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη υπόσχονται και εγγυώνται ότι θα
λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της ως άνω
δέσμευσης, από τα εν λόγω πρόσωπα. Κατά την τήρηση του απορρήτου των
Εμπιστευτικών Πληροφοριών αμφοτέρων των μερών, τα δεσμευόμενα πρόσωπα
(σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο), οφείλουν να καταβάλουν τουλάχιστον την
επιμέλεια που καταβάλλουν για τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του ιδίου μέρους και
σε κάθε περίπτωση την επιμέλεια που επιβάλλεται από τις συναλλαγές.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη παραβιάσει την ως άνω
συνομολογηθείσα υποχρέωση προστασίας της εμπιστευτικότητας, είτε από αμέλεια
είτε από δόλο, θα ευθύνεται έναντι του αντισυμβαλλόμενου για κάθε τυχόν ζημία που
αυτός ήθελε υποστεί συνέπεια της ως άνω παραβίασης.
Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι η γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών
μεταξύ τους, αφ’ αυτής δεν συνιστά πρόταση συνεργασίας μεταξύ τους, ούτε συνιστά
βάση οιασδήποτε άλλης συμφωνίας μεταξύ των μερών.
Στην περίπτωση που η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν
προχωρήσει, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να παύσουν άμεσα οιαδήποτε χρήση
των εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν περιέλθει εν γνώσει τους σχετικά
και να επιστρέψουν ή να καταστρέψουν όλες τις παραπάνω πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν αντιγράφων ή άλλων εγγράφων και στοιχείων που
εμπεριέχουν ή ενσωματώνουν αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες.
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Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών οι οποίες απορρέουν από την παρούσα
σύμβαση ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένης και της κάθε τυχόν ανανέωσής της, και παραμένουν ισχυρές
επί δύο (2) έτη μετά τη με οποιαδήποτε τρόπο λύση της συμβατικής σχέσης ή της
συνεργασίας που συνδέει τα μέρη. Ειδικά δε, τα στοιχεία που αφορούν την
ακεραιότητα του δικτύου οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών, τα μέρη
υποχρεούνται να μη τα γνωστοποιήσουν οποτεδήποτε μετά την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης.
5.

Επίλυση Διαφορών-Ισχύον Δίκαιο

5.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για την επίλυση τυχόν διαφορών και τυχόν διαφωνιών που
προκύπτουν από την ερμηνεία και την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης.
5.2.
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια
δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτήν
ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
6.

Τελικές Διατάξεις

6.1. Ρητώς συνομολογείται από αμφότερα τα μέρη ότι όλοι οι όροι της παρούσας είναι
ουσιώδεις και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως την
εγκεκριμένη από την Ε.Ε.Τ.Τ. Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ RURAL 2015 (υπ’ αριθμ.
765/016/23-06-2015 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., ΦΕΚ 1932/09-09-2015) και των εκάστοτε
τροποποιήσεών της, η οποία σε κάθε περίπτωση υπερισχύει της παρούσας.
6.2. Τα παραρτήματα της παρούσας αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
6.3. Η μη άσκηση από τους συμβαλλόμενους οιουδήποτε συμβατικού δικαιώματος
που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή την Προσφορά Αναφοράς, δεν θα
ερμηνεύεται ως παραίτηση από το δικαίωμά του αυτό ή από τυχόν άλλο δικαίωμά του.
6.4. Τυχόν ακυρότητα όρων της παρούσας σύμβασης δεν επηρεάζει την ισχύ των
λοιπών όρων της παρούσας σύμβασης. Τυχόν άκυροι όροι θα πρέπει να
αντικατασταθούν εντός ευλόγου χρόνου από άλλους έγκυρους, οι οποίοι θα πρέπει να
διατυπωθούν κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται στην αληθή βούληση των
συμβαλλόμενων. Μέχρι την κατά τα ως άνω αντικατάστασή τους, οι Συμβαλλόμενοι
εφαρμόζουν τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμιστικές και νομοθετικές διατάξεις.
6.5. Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο με κοινή έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλομένων μερών.
6.6. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δυο (2) αντίτυπα, έλαβε δε το κάθε
συμβαλλόμενο μέρος από ένα αντίγραφο. Υπογράφονται και μονογράφονται σε κάθε
σελίδα από τους νομίμους εκπροσώπους των μερών όπως αυτοί αναφέρονται στην
παρούσα. Οι όροι της σύμβασης είναι αποδεκτοί χωρίς επιφύλαξη και από τα δυο μέρη.
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6.7. Η παρούσα σύμβαση, καλύπτει πλήρως όλα όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των
μερών σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης και αντικαθιστά και καταργεί όλες τις
προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΕ RURAL NORTH

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΕTHERNET, ΟΠΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ BITSTREAM ΤΗΣ ΟΤΕ
RURAL NORTH

8

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX
1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX

1.1.

Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX συνοδεύεται από την εφαρμογή των
ακόλουθων εφάπαξ τελών ενεργοποίησης:


Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Διάθεσης χώρου σε ικρίωμα



Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Σύνδεσης RIX -Ethernet.



Eφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης RIX-Bitstream



Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης ΕΞΚΟΙ RIX.

Η χρέωση των παραπάνω εφάπαξ τελών εφαρμόζεται την ημερομηνία παράδοσης της
εκάστοτε υπηρεσίας Φιλοξενίας σε RIX.
1.2.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX

Η λειτουργία των υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX συνοδεύεται από την εφαρμογή των
ακόλουθων μηνιαίων τελών:


Μηνιαίο Τέλος Διάθεσης χώρου σε ικρίωμα.



Μηνιαίο Τέλος Σύνδεσης RIX-Ethernet.



Μηνιαίο Τέλος RIX-Bitstream



Μηνιαίο Τέλος Σύνδεσης ΕΞΚΟΙ RIX



Μηνιαίο Τέλος χρήσης ΕΗΖ



Τέλος Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η χρέωση των παραπάνω τελών εφαρμόζεται από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα της
ημερομηνίας παράδοσης της εκάστοτε υπηρεσίας Φιλοξενίας σε RIX, και καθ’ όλη τη
διάρκεια παροχής της, εκτός από το τέλος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα
καταβάλλεται σύμφωνα με την 1.3.
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Η υπηρεσία «Διάθεση Χώρου σε Ικρίωμα» έχει ως ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τα τρία
(3) έτη.
1.3.

ΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ RIX ΜΕ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ΟΤΕ Rural North χρεώνει τον ΠΑΡΟΧΟ σε μηνιαία βάση για την κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος στο αντίστοιχο RIX.
Κάθε μήνα η OTE Rural North θα προβαίνει σε επιμερισμό της χρέωσης που λαμβάνει
και αφορά αποκλειστικά την κατανάλωση της Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά RIX μεταξύ
των μερών, τα οποία είναι συνεγκατεστημένα στο RIX (OTE Rural North & Πάροχοι
Λιανικής). Η ΟΤΕ Rural North θα αναφέρει για κάθε χώρο RIX πως προκύπτει η
συνολική χρέωση που επιμερίζεται στους Παρόχους, ποια είναι η περίοδος για την οποία
προκύπτει η χρέωση στην ΟΤΕ Rural North και ποιο είναι το συνολικό ποσό χρέωσης
που πρόκειται να επιμεριστεί.
Ο επιμερισμός της χρέωσης θα λαμβάνει υπόψη την ονομαστική ισχύ του ενεργού
εξοπλισμού που θα έχει εγκαταστήσει το κάθε μέρος, καθώς επίσης και την διάρκεια
(ημέρες) του χρόνου εγκατάστασης του κάθε μέρους. Στην περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ
δεν έχει εγκαταστήσει ενεργό εξοπλισμό, η ονομαστική ισχύς του ενεργού εξοπλισμού
θα θεωρείται μηδέν και κατά συνέπεια δεν προκύπτει κάποια χρέωση κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ΟΤΕ Rural North θα εκδίδει και θα αποστέλλει στον ΠΑΡΟΧΟ, εντός του πρώτου
δεκαπενθήμερου κάθε μήνα, τιμολόγιο που αφορά τη χρέωση, εφόσον υπάρχει ενεργός
εξοπλισμός, για την κατανάλωση από τον ΠΑΡΟΧΟ ηλεκτρικού ρεύματος του
εξοπλισμού αυτού στα RIX, βάσει της συνολικής χρέωσης των αντίστοιχων RIX. Η
χρέωση αυτή για τον πρώτο μήνα, θα είναι αναλογική των ημερών που θα έχει κάνει ο
ΠΑΡΟΧΟΣ χρήση της εν λόγω υπηρεσίας Για τους επόμενους μήνες μετά τον πρώτο
μήνα, η χρέωση θα αφορά το διάστημα που αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα εκδίδει η
ΟΤΕ Rural North για τα αντίστοιχα RIX.
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1.4.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX

Η μεταβολή της χωρητικότητας για τις υπηρεσίες Φιλοξενίας σε RIX συνοδεύονται από
την αυτόματη αναπροσαρμογή των μηνιαίων τελών, καθώς επίσης και την εφαρμογή των
ακόλουθων τελών:
 Εφάπαξ Τέλος Μεταβολής Χωρητικότητας Σύνδεσης RIX– Ethernet.
 Εφάπαξ Τέλος Μεταβολής Χωρητικότητας Σύνδεσης RIX - Bitstream
Το παραπάνω τέλος εφαρμόζεται την ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε υπηρεσίας
Φιλοξενίας σε RIX. Τα μηνιαία τέλη αναπροσαρμόζονται από την επόμενη ημέρα της
μεταβολής της εκάστοτε υπηρεσίας Φιλοξενίας σε RIX.
1.5.

ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τα Τέλη Άσκοπης Μετάβασης/Απασχόλησης Συνεργείου αφορούν στο κόστος άσκοπης
μετάβασης/απασχόλησης Τεχνικών στο RIX κατά την υλοποίηση ή την αποκατάσταση
βλάβης των υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX. Διακρίνονται σε:


Τέλος Άσκοπης Απασχόλησης/Μετάβασης κατά την Υλοποίηση Υπηρεσίας



Τέλος Άσκοπης Απασχόλησης/Μετάβασης για την Αποκατάσταση Βλάβης

Τα παραπάνω τέλη εφαρμόζονται την ημερομηνία της εκάστοτε άσκοπης μετάβασης ή
απασχόλησης.
Τα ανωτέρω Τέλη Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου δύναται να χρεώνονται και από τον
ΠΑΡΟΧΟ στην ΟΤΕ Rural North, δεν μπορούν να υπερβαίνουν δε τα αντίστοιχα τέλη
της ΟΤΕ Rural North .
1.6.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η ακύρωση αίτησης από τον ΠΑΡΟΧΟ κατά τη διάρκεια της σχετικής μελέτης
εφικτότητας από τον ΟΤΕ Rural North δεν επιφέρει πρόσθετες χρεώσεις. Σε περίπτωση
ακύρωσης αίτησης μετά την έναρξη των εργασιών για την υλοποίηση των υπηρεσιών, ο
ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται με το 50% των αναλογούντων Εφάπαξ Τελών Ενεργοποίησης
της παραγρ. 1.1. της παρούσας
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Σε περίπτωση υποβολής αίτησης ακύρωσης κατά τη φάση της παράδοσης των
υπηρεσιών από την ΟΤΕ Rural North, όπως αυτή ορίζεται στην Προσφορά Αναφοράς, ο
ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται με το 100% των αντίστοιχων Εφάπαξ Τελών Ενεργοποίησης
της παραγρ. 1.1. της παρούσας
1.7.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση κατάργησης πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου
χρόνου μίσθωσης της υπηρεσίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλει στην ΟΤΕ
Rural North μηνιαίως τα τέλη της παρ. 1.2 της παρούσας που αντιστοιχούν στο χρόνο
που υπολείπεται έως τη λήξη της υποχρεωτικής ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης της
υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση κατάργησης σε υπηρεσία αορίστου χρόνου, η
χρέωση του ΠΑΡΟΧΟΥ θα παύσει από την επομένη ημέρα της ολοκλήρωσης της
κατάργησης, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 4.2.10 της Προσφοράς Αναφοράς, και σε
κάθε περίπτωση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής
αίτησης κατάργησης.
1.8.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η ΟΤΕ Rural North εκδίδει και αποστέλλει στον ΠΑΡΟΧΟ εντός του πρώτου
δεκαπενθήμερου κάθε μήνα τιμολόγιο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Τις πάγιες μηνιαίες χρεώσεις των υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX, οι οποίες
υπολογίζονται από την ΟΤΕ Rural North

και προκαταβάλλονται για κάθε χρήση,

σύμφωνα με τη χωρητικότητά των υπηρεσιών.
2. Τις ακόλουθες χρεώσεις, οι οποίες εφαρμόζονται απολογιστικά:


Τη χρέωση των εφάπαξ τελών ενεργοποίησης, ακύρωσης, μεταβολής,
άσκοπης μετάβασης και απασχόλησης.



Τη χρέωση των μηνιαίων τελών για το μήνα ενεργοποίησης της εκάστοτε
υπηρεσίας Φιλοξενίας σε RIX, η οποία θα είναι αναλογική των ημερών
χρήσης της υπηρεσίας.
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Τις μεταβολές στα μηνιαία τέλη των υπηρεσιών Φιλοξενίας σε RIX, λόγω
μεταβολών

ή

καταργήσεων

των

υπηρεσιών,

υπό

τη

μορφή

χρεώσεων/πιστώσεων.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να εξοφλεί τα τιμολόγια εντός της αναγραφόμενης σε καθένα
από αυτά ημερομηνίας εξόφλησης σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας 2 της
Προσφοράς Αναφοράς.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ETHERNET
2. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET
2.1.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET

Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών Ethernet συνοδεύεται από την εφαρμογή των
ακόλουθων εφάπαξ τελών ενεργοποίησης:


Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης End User E-Line/E-Link.



Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Backhaul E-Line/E-Link.



Εφάπαξ Τέλος εκπόνησης Τεχνοοικονομικής Προσφοράς.

Η χρέωση των παραπάνω τελών Ενεργοποίησης εφαρμόζεται την ημερομηνία
παράδοσης της εκάστοτε υπηρεσίας Ethernet.
Στην περίπτωση που απαιτείται εκτέλεση πρόσθετων εργασιών για την παροχή των
υπηρεσιών Ethernet, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα χρεώνεται και με το τίμημα που προκύπτει από
την Τεχνοοικονομική Πρόσφορά, για τις επιπλέον κατασκευαστικές εργασίες στο οπτικό
δίκτυο, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 5.4 της Προσφοράς Αναφοράς.
Το Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνοοικονομικής Προσφοράς χρεώνεται στις περιπτώσεις
απόρριψης ή μη έγκαιρης αποδοχής της Τεχνοοικονομικής Προσφοράς από τον
ΠΑΡΟΧΟ.

2.2.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET

Η λειτουργία των υπηρεσιών Ethernet συνοδεύεται από την εφαρμογή των ακόλουθων
μηνιαίων τελών:


Μηνιαίο Τέλος End User E-Line/E-Link.



Μηνιαίο Τέλος Backhaul E-Line/E-Link.
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Η χρέωση των παραπάνω τελών εφαρμόζεται από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα της
ημερομηνίας παράδοσης της εκάστοτε υπηρεσίας Ethernet και καθ’ όλη τη διάρκεια
παροχής της.
2.3.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET

Η μεταβολή των υπηρεσιών Ethernet και η μεταφορά των υπηρεσιών End User Ethernet
θα συνοδεύονται από την αυτόματη αναπροσαρμογή των μηνιαίων τελών, καθώς επίσης
και την εφαρμογή των ακόλουθων εφάπαξ τελών:


Εφάπαξ Τέλος Μεταβολής Τύπου/Χωρητικότητας Υπηρεσίας Ethernet.



Εφάπαξ Τέλος Μεταφοράς άκρου για End User

Στην περίπτωση της μεταφοράς άκρου, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα χρεώνεται και με το τίμημα που
προκύπτει από την Τεχνοοικονομική Πρόσφορά, για τις επιπλέον κατασκευαστικές
εργασίες στο οπτικό δίκτυο πρόσβασης για την μεταφοράς άκρου , όπως αυτή
προβλέπεται στην παρ. 5.4 της Προσφοράς Αναφοράς.
Τα παραπάνω τέλη εφαρμόζονται την ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε υπηρεσίας
Ethernet. Τα μηνιαία τέλη αναπροσαρμόζονται από την επόμενη ημέρα της μεταβολής
της εκάστοτε υπηρεσίας Ethernet. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις μεταφοράς υπηρεσιών
End User Ethernet θα ανανεώνεται η δέσμευση ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδου
παραμονής.
2.4.

ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Τα Τέλη Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου αφορούν στο κόστος άσκοπης μετάβασης
Τεχνικών κατά την υλοποίηση ή την αποκατάσταση βλάβης των υπηρεσιών Ethernet.
Εφαρμόζονται την ημερομηνία της εκάστοτε άσκοπης μετάβασης και διακρίνονται σε:


Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου κατά την Υλοποίηση Υπηρεσίας.



Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για την Αποκατάσταση Βλάβης.

Τα ανωτέρω Τέλη Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου δύναται να χρεώνονται και από τον
ΠΑΡΟΧΟ στην ΟΤΕ Rural North, δεν μπορούν να υπερβαίνουν δε τα αντίστοιχα τέλη
της ΟΤΕ Rural North.
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2.5.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ETHERNET

Η ακύρωση αίτησης από τον ΠΑΡΟΧΟ πριν από την αποδοχή της από την ΟΤΕ Rural
North, ή ενώ εκκρεμεί η υποβολή Τεχνοοικονομικής Προσφοράς δεν επιφέρει πρόσθετες
χρεώσεις. Σε περίπτωση ακύρωσης αίτησης μετά την έναρξη των εργασιών για την
υλοποίηση των υπηρεσιών, ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται με το 50% των αναλογούντων
Εφάπαξ Τελών Ενεργοποίησης της παραγρ. 2.1. της παρούσας καθώς και κάθε άλλο
ποσό δαπάνης που θα έχει καταβάλει η ΟΤΕ Rural North, για την κατασκευή αυτή, στα
πλαίσια της Τεχνοοικονομικής Προσφοράς.
Σε περίπτωση ακύρωσης αίτησης από τον ΠΑΡΟΧΟ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
παράδοσης των υπηρεσιών από την ΟΤΕ Rural North, όπως αυτή ορίζεται στην
Προσφορά Αναφοράς, ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται με το 100% των αντίστοιχων Εφάπαξ
Τελών Ενεργοποίησης της παραγρ. 2.1 της παρούσας καθώς και με κάθε άλλο τυχόν
κόστος, το οποίο προκύπτει βάσει τεχνοοικονομικής προσφοράς.
2.6.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση κατάργησης πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου
χρόνου μίσθωσης της υπηρεσίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλει στην ΟΤΕ
Rural North μηνιαίως τα τέλη της παρ. 2.2 της παρούσης που αντιστοιχούν στο χρόνο
που υπολείπεται έως τη λήξη της υποχρεωτικής ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης της
υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση κατάργησης σε υπηρεσία αορίστου χρόνου, η
χρέωση του ΠΑΡΟΧΟΥ θα παύσει από την επομένη ημέρα της ολοκλήρωσης της
κατάργησης, και σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την
υποβολή της σχετικής αίτησης.

2.7.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
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H ΟΤΕ Rural North εκδίδει και αποστέλλει στον ΠΑΡΟΧΟ εντός του πρώτου
δεκαπενθήμερου κάθε μήνα τιμολόγιο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Τις πάγιες μηνιαίες χρεώσεις των υπηρεσιών Ethernet, οι οποίες υπολογίζονται
από την ΟΤΕ Rural North και προκαταβάλλονται για κάθε χρήση, σύμφωνα με
τον τύπο και τη χωρητικότητα των υπηρεσιών.
2. Τις ακόλουθες χρεώσεις, οι οποίες εφαρμόζονται απολογιστικά:


Τη χρέωση των εφάπαξ τελών ενεργοποίησης, ακύρωσης, μεταβολής, τελών
άσκοπης μετάβασης και των τελών εκπόνησης τεχνοοικονομικής προσφοράς.



Τη χρέωση των μηνιαίων τελών για το μήνα ενεργοποίησης της εκάστοτε υπηρεσίας
Ethernet, η οποία θα είναι αναλογική των ημερών χρήσης της υπηρεσίας.



Τις μεταβολές στα μηνιαία τέλη των υπηρεσιών λόγω μεταβολών ή καταργήσεων
των υπηρεσιών Ethernet, υπό τη μορφή χρεώσεων/πιστώσεων.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να εξοφλεί τα τιμολόγια εντός της αναγραφόμενης σε καθένα
από αυτά ημερομηνίας εξόφλησης σύμφωνα με τους όρους της ενότητας 2 της
Προσφοράς Αναφοράς.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
3.1 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
3.1.1 ΤΕΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τα τέλη ενεργοποίησης που αφορούν τις υπηρεσίες Οπτικής Υποδομής είναι:


Τέλος παραχώρησης δικαιώματος Μακροχρόνιας χρήσης Ζεύγους Οπτικών Ινών –
Οπισθόζευξης.



Τέλος παραχώρησης δικαιώματος Μακροχρόνιας χρήσης Ζεύγους Οπτικών Ινών –
Τελικού Χρήστη.



Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Βραχυχρόνιας μίσθωσης Ζεύγους Οπτικών Ινών –
Οπισθόζευξης.



Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Βραχυχρόνιας μίσθωσης Ζεύγους Οπτικών Ινών –
Τελικού Χρήστη .



Εφάπαξ Τέλος Μεταφοράς Άκρου Ζεύγους Οπτικών Ινών – Τελικού Χρήστη
(προκύπτει από την σχετική Τεχνοοικονομική Προσφορά).



Εφάπαξ Τέλος εκπόνησης Τεχνοοικονομικής Προσφοράς Ζεύγους Οπτικών Ινών



Τέλος παραχώρησης δικαιώματος Μακροχρόνιας χρήσης Μικροσωληνίου.



Εφάπαξ

Τέλος

εκπόνησης

Τεχνοοικονομικής

Προσφοράς

για

παροχή

Μικροσωληνίου
Η χρέωση των εφάπαξ τελών ενεργοποίησης και μεταφοράς εφαρμόζεται από την
ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε υπηρεσίας Ζεύγους Οπτικών Ινών

ή

Μικροσωληνίου.
Στην περίπτωση που απαιτείται εκτέλεση πρόσθετων εργασιών για την παροχή των
υπηρεσιών Οπτικής Υποδομής, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα χρεώνεται και με το τίμημα που
προκύπτει από την Τεχνοοικονομική Πρόσφορά, για τις επιπλέον κατασκευαστικές
εργασίες στο οπτικό δίκτυο, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 3.1.4 και 3.2.4 της
Προσφοράς Αναφοράς.

18

Το Εφάπαξ Τέλος Εκπόνησης Τεχνοοικονομικής Προσφοράς Ζεύγους Οπτικών Ινών και
το

εφάπαξ

Τέλος

Εκπόνησης

Τεχνοοικονομικής

Προσφοράς

Μικροσωληνίου,

χρεώνονται στις περιπτώσεις απόρριψης ή μη έγκαιρης αποδοχής της Τεχνοοικονομικής
Προσφοράς από τον ΠΑΡΟΧΟ, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.1.4.5

και 3.2.4.5

της

Προσφοράς Αναφοράς.
Το τέλος παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3.1.6. της παρούσας.
3.1.2 ΤΕΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τα τέλη λειτουργίας που αφορούν τις υπηρεσίες Οπτικής Υποδομής είναι:


Ετήσιο τέλος λειτουργίας και συντήρησης Μακροχρόνιας χρήσης Ζεύγους Οπτικών
Ινών Οπισθόζευξη.



Ετήσιο τέλος λειτουργίας και συντήρησης Μακροχρόνιας χρήσης Ζεύγους Οπτικών
Ινών – Τελικού Χρήστη.



Μηνιαίο Τέλος Βραχυχρόνιας μίσθωσης Ζεύγους Οπτικών Ινών - Οπισθόζευξη.



Μηνιαίο Τέλος Βραχυχρόνιας μίσθωσης Ζεύγους Οπτικών Ινών – Τελικού Χρήστη.



Ετήσιο τέλος λειτουργίας και συντήρησης Μακροχρόνιας χρήσης Μικροσωληνίου.

Η χρέωση των παραπάνω ετήσιων και μηνιαίων τελών εφαρμόζεται από την επόμενη
ημερολογιακή

ημέρα

της

ημερομηνίας

παράδοσης

της

εκάστοτε

υπηρεσίας

Οι υπηρεσίες Μακροχρόνιας χρήσης Ζεύγους Οπτικών Ινών έχουν διάρκεια δέσμευσης
10 έτη ή 15 έτη, όπως αυτή προκύπτει ανά υπηρεσία από το αίτημα του ΠΑΡΟΧΟΥ και
την αντίστοιχη αποδοχή του αιτήματος από την ΟΤΕ Rural North. Οι υπηρεσίες
Μακροχρόνιας χρήσης Μικροσωληνίου έχουν διάρκεια δέσμευσης τα 10 έτη. Μετά την
περίοδο της εκάστοτε συμφωνηθείσας διάρκειας δέσμευσης, η υπηρεσία καταργείται
εκτός εάν προκύψει νέα συμφωνία μεταξύ ΟΤΕ Rural North και Παρόχου.

19

3.1.3 ΤΕΛΗ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Τα Τέλη Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου αφορούν στο κόστος άσκοπης μετάβασης
συνεργείου Τεχνικών κατά την υλοποίηση ή την αποκατάσταση βλάβης των υπηρεσιών
Ζεύγους Οπτικών Ινών και Μικροσωληνίου. Διακρίνονται σε:


Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου κατά την Υλοποίηση Υπηρεσίας.



Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου κατά την Αποκατάσταση Βλάβης.
Τα Τέλη Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου κατά την Υλοποίηση Υπηρεσίας και για
την Αποκατάσταση Βλάβης, με τα οποία δύναται να χρεώνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ την ΟΤΕ
Rural North, δεν μπορούν να υπερβαίνουν δε τα αντίστοιχα τέλη της ΟΤΕ Rural
North.

Τα παραπάνω τέλη εφαρμόζονται την ημερομηνία της εκάστοτε άσκοπης μετάβασης.
3.1.4 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση κατάργησης για την υπηρεσία
βραχυχρόνιας μίσθωσης Ζεύγους Οπτικών Ινών, πριν τη συμπλήρωση του
ελαχίστου χρόνου μίσθωσης της υπηρεσίας, ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να
καταβάλει στην ΟΤΕ Rural North, μηνιαίως τα τέλη βραχυχρόνιας χρήσης
της παρ. 3.1.2 της παρούσας, που αντιστοιχούν στο χρόνο που υπολείπεται
έως τη λήξη της υποχρεωτικής ελάχιστης διάρκειας της υπηρεσίας.
 Σε περίπτωση που η υπηρεσία Βραχυχρόνια μίσθωσης Ζεύγους Οπτικών
Ινών γίνει αορίστου χρόνου και υποβληθεί αίτηση κατάργησης , η χρέωση
του ΠΑΡΟΧΟΥ θα παύσει από την επομένη ημέρα της ολοκλήρωσης της
κατάργησης και σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών
από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
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 Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση κατάργησης για τις υπηρεσίες
μακροχρόνιας χρήσης, πριν την καταβολή του συνολικού
παραχώρησης

δικαιώματος

μακροχρόνιας

χρήσης

Οπτικών

τέλους
Ινών

ή

Μικροσωληνίου σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.6. της παρούσας, ο
ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλει στην ΟΤΕ Rural North το
υπολειπόμενο τέλος παραχώρησης δικαιώματος χρήσης.
Η χρέωση τελών λειτουργίας και συντήρησης (Q&M) παύει με την
ολοκλήρωσης της κατάργησης.
.
3.1.5 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
 Για τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ισχύουν τα ακόλουθα:
Η ακύρωση αίτησης από τον ΠΑΡΟΧΟ πριν από την αποδοχή της από τον ΟΤΕ
Rural North ή ενώ εκκρεμεί η υποβολή Τεχνοοικονομικής Προσφοράς δεν
επιφέρει πρόσθετες χρεώσεις. Σε περίπτωση ακύρωσης αίτησης μετά την έναρξη
της υλοποίησης των εργασιών δηλαδή μετά την αποδοχή της αίτησης από την
ΟΤΕ Rural North, ή μετά την αποδοχή της Τεχνοοικονομικής Προσφοράς από
τον ΠΑΡΟΧΟ (εφόσον απαιτείται), ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται με το 50% των
αναλογούντων Εφάπαξ Τελών της υπηρεσίας όπως αυτά περιγράφονται στην
παράγραφο 3.1.1. της παρούσας , καθώς και κάθε άλλο ποσό δαπάνης που θα έχει
καταβάλει η ΟΤΕ Rural North, για την κατασκευή αυτή, στα πλαίσια της
Τεχνοοικονομικής Προσφοράς.
Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης του ΠΑΡΟΧΟΥ κατά τη φάση παράδοσης
των υπηρεσιών από την ΟΤΕ Rural North, όπως αυτή ορίζεται στην Προσφορά
Αναφοράς, ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται με το 100% των αντίστοιχων Εφάπαξ
Τελών της υπηρεσίας όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3.1.1 της
παρούσας, καθώς και το

ενδεχόμενο κόστος, το οποίο προκύπτει βάσει

τεχνοοικονομικής προσφοράς.
 Για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας χρήσης ισχύουν τα ακόλουθα:
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Ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να προβεί σε ακύρωση αίτησης για την παροχή Ζεύγους Οπτικών
Ινών Μακροχρόνιας χρήσης ή για την παροχή Μικροσωληνίου μόνο πριν από την
αποδοχή της από την ΟΤΕ Rural North ή ενώ εκκρεμεί η υποβολή Τεχνοοικονομικής
Προσφοράς, χωρίς να επιβαρυνθεί με πρόσθετες χρεώσεις.
Σε περίπτωση υποβολής από τον ΠΑΡΟΧΟ αιτήματος ακύρωσης της αίτησης μετά την
αποδοχή της από την ΟΤΕ Rural North ή μετά την αποδοχή της Τεχνοοικονομικής
Προσφοράς από τον ΠΑΡΟΧΟ (εφόσον απαιτείται), ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται με το
ποσόν της πρώτης δόσης, καθώς επίσης και με κάθε άλλο ποσόν δαπάνης που θα έχει
καταβάλει η ΟΤΕ Rural North για την κατασκευή αυτή.

3.1.6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Για τις υπηρεσίες οπτικής υποδομής βραχυχρόνιας μίσθωσης ισχύει το εξής:
H ΟΤΕ Rural North εκδίδει και αποστέλλει στον ΠΑΡΟΧΟ εντός του πρώτου
δεκαπενθήμερου κάθε μήνα τιμολόγιο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα
ακόλουθα:
i. Τις πάγιες μηνιαίες χρεώσεις των υπηρεσιών οπτικής υποδομής, οι οποίες
υπολογίζονται από την ΟΤΕ Rural North και προκαταβάλλονται για κάθε χρήση,
σύμφωνα με τον τύπο των υπηρεσιών.
ii. Τις ακόλουθες χρεώσεις, οι οποίες εφαρμόζονται απολογιστικά:


Τη χρέωση των εφάπαξ τελών ενεργοποίησης, ακύρωσης, μεταφοράς
άκρου, άσκοπης μετάβασης και των τελών εκπόνησης τεχνοοικονομικής
προσφοράς.



Τη χρέωση των μηνιαίων τελών για το μήνα ενεργοποίησης της εκάστοτε
υπηρεσίας, η οποία

θα είναι αναλογική των ημερών χρήσης της

υπηρεσίας.


Τις μεταβολές στα μηνιαία τέλη των υπηρεσιών, λόγω καταργήσεων των
υπηρεσιών οπτικής υποδομής, υπό τη μορφή χρεώσεων/πιστώσεων.
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Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να εξοφλεί τα τιμολόγια εντός της αναγραφόμενης σε
καθένα από αυτά ημερομηνίας εξόφλησης σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας
2 της Προσφοράς Αναφοράς
2. Για τις υπηρεσίες οπτικής υποδομής μακροχρόνιας χρήσης ισχύει το εξής:
Το τέλος παραχώρησης δικαιώματος μακροχρόνιας χρήσης Ζεύγους Οπτικών Ινών ή
Μικροσωληνίου θα καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις:
α. Η πρώτη δόση ορίζεται στο 20% του τέλους παραχώρησης της αντίστοιχης
υπηρεσίας μακροχρόνιας χρήσης. Η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει
είτε εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την αποδοχή της αίτησης από
την ΟΤΕ Rural North στην περίπτωση που δεν απαιτείται Τεχνοοικονομική
Προσφορά, είτε εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την αποδοχή της
Τεχνοοικονομικής Προσφοράς από τον ΠΑΡΟΧΟ στην περίπτωση που
απαιτείται Τεχνοοικονομική Προσφορά, σύμφωνα με την Προσφορά Αναφοράς.
Σε περίπτωση μη καταβολής της πρώτης δόσης από τον Πάροχο, ο ΟΤΕ Rural
North δικαιούται να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την υλοποίηση της
συγκεκριμένης υπηρεσίας.
β. Η δεύτερη δόση ορίζεται στο 80% του τέλους παραχώρησης της αντίστοιχης
υπηρεσίας μακροχρόνιας χρήσης. Η ΟΤΕ Rural θα εκδώσει τιμολόγιο εντός του
πρώτου δεκαπενθήμερου του μήνα, μετά την παράδοση της υπηρεσίας. Εντός
τριών μηνών από την έκδοση του τιμολογίου, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα καταβάλει στην
OTE Rural North τη δεύτερη δόση και το ποσό του ΦΠΑ, που αναγράφεται στο
τιμολόγιο.
Τα ετήσια τέλη λειτουργίας και συντήρησης θα προκαταβάλλονται στην αρχή κάθε
ημερολογιακού έτους, εντός τριών μηνών από την έκδοση του τιμολογίου, η οποία, για
το πρώτο έτος (ήτοι για το διάστημα από την παράδοση της υπηρεσίας και μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου του έτους ενεργοποίησής της, θα γίνει εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου
του επόμενου μήνα από την παράδοση της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για το πρώτο και
τελευταίο έτος παροχής κάθε υπηρεσίας, τα εν λόγω τέλη θα υπολογισθούν αναλογικά με
βάση τους μήνες για τους οποίους θα παρασχεθεί η αντίστοιχη υπηρεσία.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BITSTREAM
4.1 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM
4.1.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM
Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών Bitstream συνοδεύεται από την εφαρμογή των
ακόλουθων ενδεικτικών εφάπαξ τελών ενεργοποίησης:


Εφάπαξ Τέλος Παροχής Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ



Εφάπαξ Τέλος Παροχής Bitstream σε Ανενεργό ΤοΥΒ



Εφάπαξ Τέλος μετάβασης από υπηρεσία ΠΤοΒ/ΜΤοΒ/ΠΤοΥΒ/ΧΕΠ σε Bitstream
του ίδιου ή άλλου Παρόχου



Εφάπαξ Τέλος μετάβασης από Bitstream σε Ενεργό ΤοΥΒ Παρόχου σε Bitstream σε
Ενεργό ΤοΥΒ άλλου Παρόχου

Η χρέωση των παραπάνω τελών εφαρμόζεται με την ενεργοποίηση των υπηρεσιών
Bitstream.
4.1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM
Η λειτουργία των υπηρεσιών Bitstream συνοδεύεται από την εφαρμογή των ακόλουθων
ενδεικτικών μηνιαίων τελών:


Μηνιαίο Τέλος παροχής Bitstream Class A



Μηνιαίο Τέλος παροχής Bitstream Class A Business



Μηνιαίο Τέλος παροχής Bitstream Class B



Μηνιαίο Τέλος παροχής Bitstream Class B Business

Η χρέωση των παραπάνω τελών εφαρμόζεται από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα της
ημερομηνίας παράδοσης της εκάστοτε υπηρεσίας Bitstream και καθ’ όλη τη διάρκεια
παροχής

της.

Τα

μηνιαία

τέλη

των

παρεχόμενων

υπηρεσιών

Bitstream

προκαταβάλλονται.
4.1.3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM
Η μεταβολή Πακέτου Bitstream θα συνοδεύεται από την αυτόματη αναπροσαρμογή των
μηνιαίων τελών, καθώς επίσης και την εφαρμογή του ακόλουθου εφάπαξ τέλους:


Εφάπαξ Τέλος Μεταβολής Πακέτου υπηρεσίας Bitstream
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Τα μηνιαία τέλη αναπροσαρμόζονται από την επόμενη ημέρα της μεταβολής της
εκάστοτε υπηρεσίας Bitstream.
4.1.4 ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΤΕ RURAL
ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ
Τα Τέλη Άσκοπης Μετάβασης/Απασχόλησης Συνεργείου αφορούν στο κόστος άσκοπης
μετάβασης Τεχνικών κατά την υλοποίηση ή την αποκατάσταση βλάβης των υπηρεσιών
Bitstream και διακρίνονται σε:


Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου κατά την Υλοποίηση Υπηρεσίας.



Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για Άρση Βλάβης.



Τέλος Άσκοπης Απασχόλησης Συνεργείου για Άρση Βλάβης

Τα παραπάνω τέλη εφαρμόζονται την ημερομηνία της εκάστοτε άσκοπης μετάβασης/
απασχόλησης.
Τα Τέλη Άσκοπης Μετάβασης/Απασχόλησης Συνεργείου κατά την Υλοποίηση
Υπηρεσίας και για την Αποκατάσταση Βλάβης, με τα οποία δύναται να χρεώνει και ο
ΠΑΡΟΧΟΣ τον OTE Rural, δεν μπορούν να υπερβαίνουν δε τα αντίστοιχα τέλη του
ΟΤΕ Rural.
4.1.5 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ εφόσον χρειάζεται να ακυρώσει αίτημα υποχρεούται να καταθέσει σχετικό
αίτημα ακύρωσης τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη
υλοποίηση του αιτήματος (όπως αποτυπώνεται στο το Π/Σ ΟΤΕ Rural). Η ακύρωση
αίτησης από τον ΠΑΡΟΧΟ θα χρεώνεται με το αντίστοιχο τέλος ακύρωσης. Εξαίρεση ως
προς το μέρος που αφορούν στην ακύρωση εκκρεμούς αιτήματος πριν την ειδοποίηση
από τον ΟΤΕ Rural, αποτελούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.7.10. της Ενότητας 6
της Προσφοράς Αναφοράς.
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ για τις περιπτώσεις όπου ο τελικός χρήστης βρίσκεται σε απόσταση
μεγαλύτερη από 1100 μέτρα ± 10%, από το ΚΠΣΠ, θα ενημερωθεί από την ΟΤΕ Rural
για τo ενδεχόμενο να λάβει υπηρεσία με υποβαθμισμένη ταχύτητα downstream. Σε
περίπτωση μη αποδοχής από πλευράς ΠΑΡΟΧΟΥ για το ενδεχόμενο αυτό (παροχή της
υπηρεσίας με υποβαθμισμένη ταχύτητα), ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει την δυνατότητα να προβεί
σε ακύρωση του αιτήματος.
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4.1.6 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ προβεί σε αίτημα κατάργησης της υπηρεσίας, χρεώνεται
με το αντίστοιχο εφάπαξ τέλος κατάργησης.
Επιπλέον του εφάπαξ τέλους κατάργησης, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση
κατάργησης πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου μίσθωσης της υπηρεσίας, ο
ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλει στην ΟΤΕ Rural North μηνιαίως τα τέλη της
παρ. 4.1.2 της παρούσας που αντιστοιχούν στο χρόνο που υπολείπεται έως τη λήξη της
υποχρεωτικής ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση κατάργησης σε υπηρεσία αορίστου χρόνου, η
χρέωση του ΠΑΡΟΧΟΥ θα παύσει από την επομένη ημέρα της ολοκλήρωσης της
κατάργησης.
Στις περιπτώσεις που η πραγματική διεύθυνση του τελικού χρήστη δεν διαφοροποιείται,
πάνω από ± 50 μέτρα, από την διεύθυνση/συντεταγμένες που έχει δηλώσει ο ΠΑΡΟΧΟΣ
στην υποβολή του αιτήματος και η υπηρεσία bitstream που παρέχει η ΟΤΕ Rural North
είναι κατώτερων χαρακτηριστικών, εφόσον η ΟΤΕ Rural North δεν ενημερώσει κατά την
υποβολή της αίτησης σχετικά, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δικαιούται να καταργήσει την υπηρεσία
χωρίς να χρεωθεί τα υπόλοιπα μηνιαία τέλη της υπηρεσίας υπό την προϋπόθεση ότι ο
ΠΑΡΟΧΟΣ θα αιτηθεί την κατάργηση εντός 30 ημερών από την ενεργοποίηση της
υπηρεσίας.

4.1.7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
H ΟΤΕ Rural North εκδίδει και αποστέλλει στον ΠΑΡΟΧΟ εντός του πρώτου
δεκαπενθήμερου κάθε μήνα τιμολόγιο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Τις πάγιες μηνιαίες χρεώσεις των υπηρεσιών Bitstream, οι οποίες υπολογίζονται
από την ΟΤΕ Rural North και προκαταβάλλονται για κάθε χρήση, σύμφωνα με
τον τύπο των υπηρεσιών.
2. Τις ακόλουθες χρεώσεις, οι οποίες εφαρμόζονται απολογιστικά:


Τη χρέωση των εφάπαξ τελών ενεργοποίησης, ακύρωσης, κατάργησης, μεταβολής
πακέτου, τελών άσκοπης μετάβασης και απασχόλησης.
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Τη χρέωση των μηνιαίων τελών για το μήνα ενεργοποίησης της εκάστοτε υπηρεσίας
Bitstream η οποία θα είναι αναλογική των ημερών χρήσης της υπηρεσίας.



Τις μεταβολές στα μηνιαία τέλη των υπηρεσιών λόγω μεταβολής πακέτου ή
καταργήσεων των υπηρεσιών Bitstream, υπό τη μορφή χρεώσεων/πιστώσεων.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να εξοφλεί τα τιμολόγια εντός της αναγραφόμενης σε καθένα
από αυτά ημερομηνίας εξόφλησης σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας 2 της
Προσφοράς Αναφοράς.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο

αναλυτικός τιμοκατάλογος των υπηρεσιών της OTE

Rural North καθορίζεται

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς και δημοσιεύεται
στην επίσημη ιστοσελίδα της. Η ΟΤΕ Rural North διατηρεί το δικαίωμα
αναπροσαρμογής μονομερώς των τελών που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογό της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι αναπροσαρμοσμένες τιμές
εφαρμόζονται από την ημερομηνία ισχύος τους και για τις ήδη ενεργοποιημένες
συνδέσεις.
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