
Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd

Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα

Παράρτημα 6 – Βασικές Πρόνοιες και Διαδικασίες Παροχής 



1/4 Παράρτημα 6 | Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd © 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 

3. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 

3.6. Διαδικασία Παροχής Συνεγκατάστασης 3 
3.7. Πρόσβαση στον Χώρο Συνεγκατάστασης 3 



2/4 Παράρτημα 6 | Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd © 2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.1. Στα πλαίσια Διασύνδεσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα 

με τα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MyTelco, η MyTelco 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 MyTelco 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. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

2.1. Η Συνεγκατάσταση θα παρέχεται εντός ειδικά διαμορφωμένων χώρων της 

MyTelco για φιλοξενία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 

2.2. Η ηλεκτρική παροχή θα αφορά εναλλασσόμενη τάση 240 V και η οποία θα 

υποστηρίζεται από γεννήτρια και UPS. 

2.3. Ο εξοπλισμός του Παροχέα θα εγκαθίσταται στο χώρο Συνεγκατάστασης με έξοδα 

και ευθύνη του Παροχέα, από τον ίδιο ή από υπεργολάβο του. 

3. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

3.1. Ο εξοπλισμός που θα εγκαθιστά ο Παροχέας στο χώρο Συνεγκατάστασης θα 

διασυνδέεται από την MyTelco στο Δημόσιο Δίκτυο της MyTelco με χρήση συνδετικών 

καλωδίων, σχετικού εξοπλισμού υποδομής και οπτικά καλώδια που θα παρέχει η 

MyTelco. Ο συνδετικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για τη Διασύνδεση θα ανήκει 

στην MyTelco. 

3.2. 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 MyTelco. 
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3.3. Αν ο Παροχέας δεν επιθυμεί τη Διασύνδεσή του στο Δημόσιο Δίκτυο της MyTelco με 

μισθωμένες συνδέσεις που προσφέρει η MyTelco, τότε θα πρέπει να τερματίσει το 

οπτικό του καλώδιο στον χώρο Συνεγκατάστασης που θα του παρέχεται. 

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

αντιπρόσωπο του. 

3.5. Η διασύνδεση μεταξύ του εξοπλισμού του Παροχέα και του Κόμβου Διασύνδεσης 

της MyTelco θα γίνεται από την MyTelco. 

3.6. Διαδικασία Παροχής Συνεγκατάστασης 

3.6.1. Για σκοπούς Συνεγκατάστασης, ο Παροχέας θα πρέπει να υποβάλει γραπτό 

αίτημα προς την MyTelco όπου θα περιγράφει τα ακόλουθα: 

α) Τύπο εξοπλισμού (συμπερίληψη προδιαγραφών) 

β) Διαστάσεις εξοπλισμού 

γ) Αριθμό γραμμών 2Mbps ή/και 155Mbps τεχνολογίας SDH ή/και τεχνολογίας 

1000Mbps Ethernet/IP που επιθυμεί να διασυνδεθεί με τον Κόμβο Διασύνδεσης 

της MyTelco. 

δ) αίτημα εγκατάστασης οπτικού καλώδιου το οποίο θα συνδέει το εξοπλισμό 

του από το σημείο διασύνδεσης του μέχρι τον εξοπλισμό του εντός του χώρου 

συνεγκατάστασης της MyTelco (εαν εφαρμόζεται). 

Η MyTelco θα ετοιμάζει και θα αποστέλλει προσφορά προς τον Παροχέα εντός 30 

εργάσιμων ημερών η οποία θα συμπεριλαμβάνει τις επαναλαμβανόμενες και μη 

χρεώσεις. 

3.7. Πρόσβαση στον Χώρο Συνεγκατάστασης 

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 MyTelco 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 
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Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο Παροχέας θα μπορεί να αποτείνεται στο Κέντρο 

Παρακολούθησης Δίκτυου της MyTelco (NOC). 


