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Παρατηρήσεις της Εταιρείας ΛΑΝΝΕΤ Επικοινωνίες ΑΕ  για το 
Σχέδιο της Νέας Σύµβασης RUO OTE 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
Παράγραφος 1.1 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 1.2 
Χρόνος Αποδοχής ΤοΒ :   Προτείνεται η διευκρίνιση ότι το συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα των τριών(3) ηµερών αφορά εργάσιµες ηµέρες. 
 
Παράγραφος 1.3 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 1.4 
Στην  υποπαράγραφο β προτείνεται η  αντικατάσταση του γενικού και ασαφούς όρου 
"εξωτερικοί συνεργάτες" µε τον όρο "προστηθέντες ή/και βοηθοί εκπλήρωσης". 
Στην υποπαράγραφο ε επειδή ο καθορισµός του τι συνιστά ακεραιότητα του δικτύου 
του ΟΤΕ είναι αόριστος  προτείνεται τη διαγραφή του συγκεκριµένου εδαφίου. 
 
Παράγραφος 1.5 
Στη υποπαράγραφο γ  προτείνουµε τη διαγραφή της σε συνάρτηση µε ότι ουσιαστικά 
απονευρώνει τα οριζόµενα περί µη εκχώρησης των α και β  υποπαραγράφων του 
ίδιου άρθρου.  
 
Παράγραφος 1.6 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 1.7 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 1.8 
Θεωρούµε υπερβολική και ασαφή τη διατύπωση της υποπαραγράφου γ. Η ασάφεια 
της διατύπωσης του συγκεκριµένου όρου διευρύνει επικίνδυνα τις εις βάρος µας 
περιπτώσεις που συνιστούν ανωτέρα βία. Προτείνεται η διαγραφή της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
Παράγραφος 2.1.1  
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 2.1.2 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 2.2.1 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 2.2.2 
Στη παράγραφο αυτή, όπως και σε επόµενες δε αναφέρεται η µέθοδος µε την οποία 
θα υπάρχει ο διαχωρισµός χονδρικής και λιανικής του ΟΤΕ για θέµατα παροχής ΤοΒ 
και η διαδικασία επιτήρησης της.  Είναι προφανές ότι η απλή σύµβαση 
εµπιστευτικότητας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 1 της παρούσης δεν είναι 
επαρκής. 
 
Παράγραφος 2.2.3 
Οι περιπτώσεις περιορισµού της διαθεσιµότητας και απόρριψης αιτήµατος του 
τοπικού βρόχου όπως αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δε πρέπει να 
περιλαµβάνουν τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
Κατηγορία Α 
Για Ανενεργό βρόχο: 
• ∆ιατύπωση άρνησης συνδροµητή. Πιστεύουµε ότι τέτοια περίσταση δε 

υφίσταται. Εφόσον η εταιρεία µας έχει στα χέρια της αίτηµα παροχής βρόχου 
από το συνδροµητή , όπως προβλέπεται και ο ανενεργός βρόχος δεν ανήκει σε 
κανέναν δεν υφίσταται περίπτωση άρνησης συνδροµητή. 

•  Μη εξεύρεση συνδροµητή (κλειστό). Στα πλαίσια της ως άνω ανάλυσης δεν 
είναι δυνατό να υφίσταται και αυτή η περίπτωση. Εάν νοείται ότι ο ΟΤΕ 
χρειάζεται να στείλει συνεργείο προς επιδιόρθωση του κατανεµητή του 
σπιτιού και δε µπορεί να κλείσει ραντεβού, οφείλει κατά την άποψή µας να 
ειδοποιήσει την εταιρεία µας για να προβούµε σε χειρισµό του θέµατος. 

 
Για Ενεργό ή µεριζόµενο βρόχο : 
• Αδυναµία δικτύου σύνδεσης ONU. Γνωρίζουµε το σχετικό πρόβληµα. 

Παρόλα αυτά εκτιµούµε ότι η σχετική περίπτωση δε πρέπει να υπάρχει 
δεδοµένου ότι το σύνολο των συνδροµητών ΟΤΕ που αντιστοιχίζονται στις 
ONU είναι γνωστό στον ΟΤΕ (από την δική του υπηρεσία ADSL).  Επίσης σε 
κάθε περίπτωση στα πλαίσια των υποχρεώσεων πληροφόρησης που πρέπει να 
παρέχει  ο ΟΤΕ οφείλει να καθορίζει ποιες περιοχές, συνδροµητές ,Α/Κ κλπ 
καλύπτονται αποκλειστικά από τις ONU. Βέβαια η ΕΕΤΤ οφείλει να 
επαληθεύσει κατά πόσο οι περιοχές που καλύπτονται από ONU, καλύπτονται 
πλήρως και δεν υπάρχει διαθέσιµη υποδοµή χάλκινου δικτύου. 

• Αδυναµία δικτύου σύνδεσης ADSL. Η συγκεκριµένη περίπτωση δεν γίνεται 
δεκτή ως έχει. ∆ιότι ο συνδροµητής µπορεί να θέλει να πάρει σύνδεση xDSL 
από άλλο Πάροχο πλην ΟΤΕ. Στις περιπτώσει αυτές (εφόσον ο πελάτης 
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επιθυµεί αποσύνδεση από  το δίκτυο ADSL του ΟΤΕ) είναι δυνατό στη 
σχετική αίτηση προς το Πάροχο να περιλαµβάνεται η σχετική διακοπή. 
Προφανώς θα λαµβάνεται κατάλληλη µέριµνα ώστε η διακοπή της υπηρεσίας 
να συµπίπτει µε τη παραχώρηση του βρόχου. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει στη 
παράγραφο 2.3.2 του σχεδίου. 

• ∆ιεπιλογική σύνδεση για BRA. Ειδικά για τη περίπτωση παροχής BRA σε 
καθεστώς µεριζόµενης πρόσβασης δεν υπάρχει λόγος απόρριψης του 
αιτήµατος.  

• MSN για BRA. Ειδικά για τη περίπτωση παροχής BRA σε καθεστώς 
µεριζόµενης πρόσβασης δεν υπάρχει λόγος απόρριψης του αιτήµατος.  

 
Κατηγορία Β: 
Καµία παρατήρηση. Πρόκειται για κατά περίπτωση εξωτερικοί και προφανώς 
αστάθµητοι παράγοντες που υποβιβάζουν την ποιότητα του σήµατος στους χάλκινους 
βρόχους. Σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει να γίνονται µετρήσεις πιστοποίησης όπως 
περιγράφονται στη παράγραφο 2.4 της παρούσης όπου και παρατίθενται περαιτέρω 
σχόλια.   
 
Κατηγορία Γ: 
Η συγκεκριµένη παράγραφος ως διατυπώνεται αφήνει στον ΟΤΕ τη δυνατότητα να 
συνεχίζει να αντικαθιστά και στη συνέχεια να καταστρέφει ή να µην συντηρεί 
χάλκινα καλώδια στο κύριο δίκτυο, όπου έχει τοποθετηθεί ή θα τοποθετηθεί ΚΟΙ. 
Συνεπώς ο ΟΤΕ δεν µπορεί να αφήνεται να παροπλίζει και να απαξιώνει τα χάλκινα 
καλώδια κυρίου δικτύου. Προτείνεται λοιπόν στα πλαίσια της διαδικασίας  σύνταξης 
του RUO η ΕΕΤΤ να ζητήσει από τον ΟΤΕ να χαρτογραφηθούν όλες οι περιοχές που 
έχει γίνει η ως άνω µεταβολή  και µάλιστα να περιορίσει (καλύτερα να απαγορεύσει) 
την αποµείωση του χάλκινου δικτύου. Ο ΟΤΕ φυσικά και µπορεί να χρησιµοποιεί 
ΚΟΙ αλλά δεν είναι δυνατό στα πλαίσια της απελευθερωµένης αγοράς να 
προχωρά στην καταστροφή του χάλκινου δικτύου.  Στη διαδικασία αυτή µπορούµε 
και από πλευράς µας να βοηθήσουµε την ΕΕΤΤ µε προτάσεις και λύσεις προς 
επίλυση του θέµατος. 
 
Παράγραφος 2.1.1   
∆εν γίνονται δεκτοί οι ακόλουθοι λόγοι κατάργησης Λειτουργούντων Βρόχων: 
• Λήξη ή καταγγελία σύµβασης µε τον Τ.Π. (µαζική επιλογή ΟΤΕ). Η 

περίπτωση αυτή ως τίθεται δε είναι δυνατό να υπάρχει. ∆εν µπορεί ο ΟΤΕ να 
καταγγέλλει τη σύµβαση µε τον Πάροχο και απλώς να καταργούνται οι ενεργοί 
βρόχοι. Επειδή ο ΟΤΕ χειρίζεται (και δε κατέχει πλέον) το δίκτυο χαλκού δεν 
µπορεί να έχει τη διακριτική ευχέρεια να διακόπτει βρόχους ή όχι. Η σχετική 
απόφαση µπορεί µόνο να λαµβάνεται από την ΕΕΤΤ ή ακόµα περισσότερο σε 
δευτεροβάθµια κλπ δικαστικά όργανα. Ειδικά δε για την απλή περίπτωση λήξης 
της σύµβασης (πέρας χρόνου) όπου δε συντρέχει ουδείς άλλος λόγος, προφανώς 
και πρέπει να ανανεώνεται αυτόµατα και φυσικά ο Πάροχος και ο ΟΤΕ να 
συµφωνήσουν µε όλη την άνεση χρόνου σε καινούργια. Ας µην ξεχνάµε ότι θα 
υπάρχουν συνδροµητές που σε περίπτωση που εφαρµοστεί  η διακοπή σταµατούν 
να απολαµβάνουν τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας. 

• Μη χρήση βρόχου για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα 3 µηνών. Ο λόγος 
κατάργησης ως τίθεται δε µπορεί να γίνει δεκτός. ∆εδοµένου ότι δε συµφέρει την 
όποια εταιρεία να πληρώνει µη ενεργούς βρόχους είναι προφανές ότι δε 
χρειάζεται σχετική πρόβλεψη. Όµως η πρόβλεψη αυτή δεν επιτρέπει επίσης την 
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εποχιακή χρήση βρόχων (π.χ. σε παραθεριστικές περιοχές) όπου de facto  η 
γίνεται  για ορισµένες περιόδους του έτους.  

 
Παράγραφος 2.3.2 
Σχετικά µε τις περιπτώσεις που αναγράφονται δεν υπάρχει διαφωνία. Όµως πρέπει να 
υπάρχουν προβλέψεις που αφορούν το χειρισµό της µετάβασης από µία κατηγορία 
υπηρεσίας σε άλλη του συνδροµητή. Σχετικά προστίθενται στις παρατηρήσεις µας για 
το κεφάλαιο 3. 
 
Παράγραφος 2.4.1/2 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 2.5 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 2.6.1 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 2.6.2 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 2.6.3 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 2.6.4 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 2.7 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 2.8.1-4 
Περαιτέρω στοιχεία ή ανάγκες που απαιτούνται στη λειτουργία του πληροφοριακού 
συστήµατος δύνανται να ζητηθούν κατά την λειτουργία του συστήµατος. Θα πρέπει 
λοιπόν να υπάρχει η σχετική δυνατότητα να υπάρχουν τροποποιήσεις που θα 
εφαρµόζονται κατόπι συζήτησης µεταξύ των Τ.Π. και του ΟΤΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Παράγραφος 3.1.1  
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.1.2  
∆ε διαφωνούµε µε τις περιπτώσεις για τις οποίες πιθανό να µην είναι δυνατή η 
συνεγκατάσταση εντός των κτιρίων του ΟΤΕ.  Πάντως σε κάθε περίπτωση η 
διαθεσιµότητα χώρων εντός των κτιρίων ΟΤΕ θα πρέπει να είναι σε κρίση της ΕΕΤΤ. 
Προτείνεται η ΕΕΤΤ να διαθέτει σχετική υπηρεσία όπου θα γνωµοδοτεί την 
καταλληλότητα ή όχι των χώρων συνεγκατάστασης λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις 
υποδείξεις του ΟΤΕ όσο και των παρόχων, ∆ηλαδή σε Α/Κ που χαρακτηρίζονται ως 
«µη διαθέσιµα» θα πρέπει να τίθεται σε επιθεώρηση από την ΕΕΤΤ η οποία και θα 
πιστοποιεί πραγµατικά την διαθεσιµότητα ή όχι του χώρου. 
 
Παράγραφος 3.1.3  
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.1.4  
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.1.5 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.2.1 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.2.2 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.2.3 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.3.1 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.3.2 
Θεωρούµε ότι δε χρειάζεται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Εφόσον αποδεχθούµε 
τη φυσική συνεγκατάσταση για κάποιους χώρους (στους οποίους και δεν υπάρχει 
σχετική υποδοµή) προτείνουµε να δίνεται προκαταβολή ίση µε το 15% της 
προϋπολογισµένης δαπάνης του έργου (δηλ. για τους χώρους ενδιαφέροντος). 
Προφανώς θα υπογράφεται και η σχετική σύµβαση. Ακολούθως 2 εβδοµάδες προ της 
έναρξης κατασκευής των χώρων του κάθε αστικού κέντρου θα καταβάλλεται το 
επιπρόσθετα το 20% της δαπάνης της προϋπολογισµένης κατασκευής τους. Βέβαια η 
σχετική καταβολή θα λαµβάνει χώρα αφού θα ειδοποιείται ο Πάροχος από τον ΟΤΕ 
εγγράφως σχετικά 2 εβδοµάδες πριν από την σχετική ηµεροµηνία καταβολής.  
 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών  και τη παραλαβή των χώρων από τους 
Παρόχους προτείνεται να καταβάλλεται στον ΟΤΕ ένα επιπρόσθετο 40% του 
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προϋπολογιστικού κόστους. Μέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής ο 
ΟΤΕ πραγµατοποιεί τις επιµετρήσεις που απαιτούνται για την τελική εκκαθάριση του 
κόστους του έργου. Στις διαδικασίες αυτές προτείνεται να καλούνται εγγράφως και 
έγκαιρα εκπρόσωποι των παρόχων.  Οι τελευταίοι θα µετέχουν των επιµετρήσεων και 
θα  παραλάβουν τα σχετικά παραστατικά από τα οποία και µε τη σύµφωνη γνώµη του 
παρόχου θα οριστικοποιηθεί το σχετικό χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο. Σε 
περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου εκδίδεται σχετικό παραστατικό προς τον πάροχο 
από τον ΟΤΕ.   
 
Κατά τα λοιπά συµφωνούµε µε τη προτεινόµενη διαδικασία. 
 
Παράγραφος 3.4.1 
Η εικονική συνεγκατάσταση δε µπορεί να περιορίζεται µόνο για τις περιπτώσεις όπου 
δεν υπάρχει άλλη τεχνική λύση. Απλά θα πρέπει να αποτελεί διαδικασία  όπου θα 
µπορεί να επιλέγεται από του παρόχους. Παράλληλα η καταλληλότητα ή όχι των 
χώρων δε µπορεί να κρίνεται από τον ΟΤΕ, αλλά από την ΕΕΤΤ. 
 
Παράγραφος 3.4.2 
Πρακτικά προτείνεται η υπογραφή σύµβασης που θα ρυθµίζει τις υποχρεώσεις και 
των δύο πλευρών αφού εκτιµάται ότι κάθε περίπτωση εικονικής συνεγκατάστασης θα 
αποτελεί διαφορετική περίπτωση. 
 
Παράγραφος 3.4.3 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.4.4 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.5.1 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.5.2 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.5.3 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.5.4 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.6.1 
Σχετικά µε τη χρήση του ΕΣΚΤ είναι προφανές ότι κατά περίπτωση θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται για την υποστήριξη και άλλων υπηρεσιών που ο Τ.Π. µπορεί να 
αγοράζει από τον ΟΤΕ. Ο τελευταίος δεν επιθυµεί κάτι τέτοιο αλλά είναι προφανές 
για την οικονοµία των  λύσεων αλλά και την κοινή λογική ότι θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται το ΕΣΚΤ και για παροχή µισθωµένων κυκλωµάτων. 
 
Παράγραφος 3.6.2 
Καµία παρατήρηση. 
 



 

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση σχετικά µε τη προσφορά RUO OTE                               8/25 

Παράγραφος 3.6.3 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.6.4 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.6.5 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.7 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.8 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.8.1 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.8.2 
Όπως γίνεται αντιληπτό στη περίπτωση της αποµακρυσµένης συνεγκατάστασης 
ιδιαίτερα σηµαντική είναι η χωρητικότητα του κατανεµητή ΓΚΟ του Α/Κ και οι 
δυνατότητες επέκτασής του. Προτείνεται λοιπόν για κάθε Α/Κ που υφίσταται ή 
ζητείται συνεγκατάσταση όπου ο ΟΤΕ να παρέχει τη πληροφορία της διαθέσιµης 
χωρητικότητας του ΓΚΟ αλλά και της δυνατότητας επέκτασής του. Η πληροφορία 
αυτή είναι πολύ σηµαντική εφόσον κάποιος πάροχος αποφασίσει να χρησιµοποιήσει 
Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση. 
 
Παράγραφος 3.8.3 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.9 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.10 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.11 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.12 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.13 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.14 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.15.1-3 
Καµία παρατήρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
Παράγραφος 4.1.1 
Συµφωνούµε γενικά µε τη διαδικασία διαχείρισης των λογαριασµών. Όµως όπως 
είναι προφανές η εξόφληση του λογαριασµού θα πρέπει να γίνεται σε χρονικό 
διάστηµα 30 ηµερών από της παραλαβής του και όχι από την αναγραφοµένη 
ηµεροµηνία εκδόσεως. 
 
Ο ΟΤΕ προφανώς ευθύνεται σε περίπτωση που η διακοπή της υπηρεσίας ή η 
πληµµελή παροχή της αφορά ενέργειες του. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά 
αναφέρουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
• Κατά τη διάρκεια εργασιών που υλοποιεί για την επέκταση και 

εκσυγχρονισµό του δικτύου, όπου προκαλούνται διακοπές που δεν 
επιδιορθώνονται.  

• Λάθη λειτουργικά που αφορούν τη χρήση του ΓΚΟ σε καθηµερινή βάση (π.χ. 
λαθεµένη αποσύνδεση βρόχου, µπλέξιµο ζευγών κλπ).  

• Προβλήµατα ποιότητας στο παρεχόµενο βρόχο που διαφοροποιούν την 
υπηρεσία που δύναται να απολαµβάνει ο χρήστης. 

 
Παράγραφος 4.1.2 
Τα τέλη τοπικού βρόχου αποφασίζονται από την ΕΕΤΤ και συνεπώς δεν έχουµε να 
παρατηρήσουµε επιπρόσθετα. 
 
 Παράγραφος 4.2.1 
Το προτεινόµενο µοντέλο χρεώσεων είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και άδικο σε σχέση µε 
τον πάροχο που επιθυµεί να εισέλθει πρώτος στους χώρους συνεγκατάστασης. Επειδή 
αντιλαµβανόµαστε ότι και ο ΟΤΕ έχει πραγµατοποιήσει ανάλογα επενδύσεις για την 
δηµιουργία των χώρων συνεγκατάστασης θα θέλαµε να προτείνουµε µείωση της 
επιβάρυνσης που υπάρχει για τον πρώτο που υλοποιεί συνεγκατάσταση. 
Συγκεκριµένα προτείνουµε η πρώτη καταβολή να είναι το 50% του ολικού κόστους 
συνεγκατάστασης. Ο δεύτερος θα καταβάλλει στο πρώτο το 25% του ως άνω 
κόστους. Ο τρίτος θα καταβάλλει στο πρώτο και δεύτερο  το 16,67% του αρχικού 
κόστους. Στη φάση αυτή το υπόλοιπο 50% (του αρχικού κόστους) διαχωρίζεται σε 
τρία ίσα τµήµατα µεταξύ των τριών πρώτων. Ακολούθως ο τέταρτος  καταβάλλει 
στους τρεις προηγούµενους το 25% του αρχικού κόστους κοκ. Είναι προφανές ότι η 
πρόταση αυτή έχει ως σκοπό την υποβοήθηση της συνεγκατάστασης ώστε να γίνει 
προσιτή.    
 
Παράγραφος 4.2.2 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 4.2.3 
Στη περίπτωση της επιδιορθωτικής συντήρησης των Η/Μ  εγκαταστάσεων 
προτείνεται να παρίσταται κατά τη διαδικασία εκπρόσωπος του παρόχου. Ο 
τελευταίος θα ειδοποιείται µε έγγραφη επιστολή  από την αρµόδια υπηρεσία του ΟΤΕ 
για την τοποθεσία, ηµεροµηνία και ώρα που θα γίνει η εργασία.  Ο εκπρόσωπος του 
παρόχου θα µπορεί να πιστοποιήσει στοιχεία όπως ανθρωποώρες απασχόλησης για 
επιδιόρθωση της βλάβης , ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν, τιµολόγια που 



 

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση σχετικά µε τη προσφορά RUO OTE                               10/25 

προσκοµίσθηκαν κλπ. Προφανώς η µη παρουσία του αντιπροσώπου έπειτα από τη 
σχετική ως άνω ενηµέρωση δεν αποτελεί εµπόδιο για την ολοκλήρωση των εργασιών 
και ειδικά σε καταστάσεις άµεσης ανάγκης παρέµβασης προς επιδιόρθωσης βλάβης. 
Κατά τα λοιπά συµφωνούµε µε το περιεχόµενο της παραγράφου ως έχει.   
 
Παράγραφος 4.2.4 
Συµφωνούµε µε τα σχετικά τέλη µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει η έγκριση από 
πλευράς ΕΕΤΤ.  
 
Παράγραφος 4.3 
∆εν συµφωνούµε µε τη προτεινόµενη διαδικασία στο σκέλος όπου εφόσον υπάρχει 
αµφισβήτηση χρεώσεων θα καταβάλλεται όλο το ποσό του λογαριασµού. Είναι 
προφανές ότι το υπό αµφισβήτηση ποσό δεν είναι δυνατό να καταβάλλεται 
(αλλιώς πρακτικά τεκµαίρεται ότι αµφισβήτηση δεν υπάρχει). Η µη καταβολή 
του σχετικού ποσού είναι ο µοχλός πίεσης για να βρεθεί λύση. Σε κάθε περίπτωση (µε 
τη θέσπιση κάποιου ορίου) στη συγκεκριµένη παράγραφο πρέπει να προβλέπεται 
προσφυγή στην ΕΕΤΤ και βέβαια στα Ελληνικά ∆ικαστήρια (όπως αναφέρεται). 
 
Παράγραφος 4.4 
Το όλο θέµα της διακοπής της υπηρεσίας λόγω µη πληρωµής τελών νοµίζουµε ότι 
αντιµετωπίζεται χωρίς τη δέουσα προσοχή. Φαίνεται να αντιµετωπίζεται υπό το υπό 
το πρίσµα της λογικής της διασύνδεσης και όχι συνδροµητών που προφανώς έχουν 
µοναδικό τρόπο παροχής υπηρεσιών το µεριζόµενο, µη µεριζόµενο κλπ βρόχο. 
Πρακτικά δίνεται µε το παρόν κείµενο περιθώριο δύο (2) µηνών, µέχρι την οριστική 
διακοπή. Το χρονικό περιθώριο είναι πολύ µικρό. ∆εδοµένης της σπουδαιότητας του 
θέµατος προτείνεται η σχετική εξέταση να λαµβάνει χώρα ανά τέσσερις µήνες, 
Ιανουάριο, Μάιο  και Σεπτέµβριο. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος οφείλει να είναι 
ενήµερος για το αµέσως προηγούµενο τετράµηνο. ∆ηλαδή αν η σχετική εξέταση 
λαµβάνει χώρα τον Μάιο, ο πάροχος οφείλει να είναι ενήµερος στις πληρωµές του 
έως και το Φεβρουάριο του ιδίου έτους , δοθέντος ότι ο λογαριασµός Μαρτίου θα 
εκδοθεί το κατά τα µέσα του Απριλίου και µετά απαιτούνται 30 ηµέρες για την 
εξόφλησή του. Προφανώς ανάλογα ισχύουν και για τις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις 
του έτους. 
 
Παράγραφος 4.5 
Σε συνέχεια των προτεινόµενων στη Παράγραφο 3.3.2  είναι προφανές ότι δεν 
αποδεχόµαστε την προτεινόµενη από τον ΟΤΕ εγγυητική επιστολή. Κατ’ επέκταση 
δεν αποδεχόµαστε τη θέση του ΟΤΕ ότι δεν υπογράφει σύµβαση αν δεν έχει 
κατατεθεί η ως άνω εγγυητική. Πρόκειται προφανώς για καταχρηστική διάταξη που 
σκόπιµα ο ΟΤΕ χρησιµοποιεί για να χτυπήσει τον ανταγωνισµό. Από πλευράς µας 
επιµένουµε στο σχήµα πληρωµών της παραγράφου 3.3.2 όπου ουσιαστικά η 
εγγυητική επιστολή έχει αντικατασταθεί από προκαταβολή και διάφορες πληρωµές 
σε δόσεις (βλ. Σχόλια για τη παράγραφο 3.3.2). 
 
Εξίσου µη αποδεκτή (πρόκειται για καταφανή παραβίαση δεσπόζουσας θέσης) είναι 
η υποχρεωτική καταβολή για πιστωτικά τέλη που τυχόν ήθελε προκύψουν από 
πιθανή δυσµενή εξέλιξη των περιοδικών τελών στο διπλάσιο των σχετικών παγίων 
τελών. Πρόκειται για σαφώς καταχρηστικό όρο  ο οποίος και πρέπει να αφαιρεθεί.  
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Τέλος σχετικά µε τα δικαιώµατα του ΟΤΕ όπως περιγράφονται στη παράγραφο 4.5 
είναι πραγµατικά απαράδεκτες και προφανώς µη αποδεκτές οι θέσεις του. 
Προτείνεται λοιπόν  η ΕΕΤΤ να προβεί σε συνολική διαγραφή τους. Πρόκειται 
περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ υλοποιεί τη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και µε τη 
«λογική» του  αυτή προχωρά σε θέσεις που είναι εκτός οποιουδήποτε πλαισίου.  
 
∆εν είναι δυνατό για την εταιρεία µας που είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο 
Αθηνών να αποδεχθεί έλεγχο φερεγγυότητας από τρίτη εταιρεία η οποία είναι 
εµπορική και ανταγωνίστρια. ∆ηλαδή ο σχετικός «έλεγχος»  αν επιβληθεί θα 
οδηγήσει τον ΟΤΕ (που είναι ανταγωνιστής µας) να γνωρίζει  εσωτερικά δεδοµένα 
της εταιρείας µας.  Είναι προφανώς αντιληπτό ότι τέτοια πρακτική  εµποδίζεται από 
πλήθος  νοµικών, οικονοµικών  και χρηµατιστηριακών εµποδίων που προκύπτουν. 
Όπως γίνεται αντιληπτό ανάλογα προβλήµατα θα έχουν και άλλες εταιρείες.   
 
Επιπρόσθετα καταχρηστικά ο ΟΤΕ απειλεί ότι αν οι όροι της σύµβασης δεν γίνουν 
αποδεκτοί, δεν θα προχωρήσει σε υπογραφή της. Γνωρίζουµε όµως ότι το RUO 
αποτελεί το κείµενο πρότυπο στο οποίο και στηρίζονται οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ 
ΟΤΕ και Παρόχων για την επίτευξη εµπορικής συµφωνίας µεταξύ σχετικά µε  τις 
υπηρεσίες που σχετίζονται µε τον τοπικό βρόχο. ∆εν είναι λοιπόν λογικό ως τέτοιο 
κείµενο να παρέχει στον ΟΤΕ «άρνηση» παροχής υπηρεσίας, µε βάση δικαιώµατα 
που καταχρηστικά ζητά µέσα από το σχέδιο που τίθεται σε διαβούλευση. Στον ΟΤΕ 
δε µπορεί και επίσηµα  να του δίνεται η δυνατότητα άρνησης παροχής υπηρεσίας σε 
Παρόχους και µάλιστα η σχετική άρνηση να γίνεται αποκλειστικά µε δικά του 
κριτήρια. Ο ΟΤΕ δεν είναι δυνατό να προσπαθεί να διαφεύγει των υποχρεώσεών 
του για παροχή ανοικτής πρόσβασης στο δίκτυο των χάλκινων βρόχων του µε τη 
χρήση τέτοιων καταχρηστικών όρων που ουσιαστικά «νοµιµοποιούν» ένα σύνολο 
από εµπόδια τόσο για τους υπάρχοντες όσο και τους νεοεισερχόµενους παίκτες. 
 
 Ο ΟΤΕ δεν είναι ρυθµιστής της αγοράς αλλά ένας παίκτης µε ιδιαίτερα ειδικό βάρος 
αφού είναι ο κατέχων σχεδόν του 100% της αγοράς βρόχων. Είναι γνωστό ότι 
αποτελεί αποκλειστικό προνόµιο της ΕΕΤΤ να ρυθµίζει τις διαδικασίες παροχής 
τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών  και δε µπορούµε να δεχθούµε ο ΟΤΕ να 
αναλαµβάνει τέτοιο ρόλο. 
 
Προτείνουµε λοιπόν η ΕΕΤΤ να προχωρήσει σε συνολική  διαγραφή της παραγράφου 
4.5 ώστε πραγµατικά να ανοίξει ο ανταγωνισµός στο τοπικό βρόχο και κατά συνέπεια 
στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες.  Όπως είναι γνωστό η χώρα µας είναι η τελευταία στην 
Ε.Ε. στη αδεσµοποίητη πρόσβαση σε βρόχους και η υιοθέτηση όρων και 
προϋποθέσεων όπως αυτών της παραγράφου 4.5 δεν προάγουν την επενδυτική 
πρωτοβουλία και προφανώς δεν ευνοούν τη βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 
Παράγραφος 5.1 
Και πάλι θα θέλαµε να διαφωνήσουµε στη λογική της εγγυητικής επιστολής όπως 
αναλύσαµε στα σχόλια των παραγράφων 3.3.2 και 4.5.  
 
Προτείνεται και πάλι η προκαταβολή ποσού (µε την  υπογραφή της σύµβασης 
κατασκευής) 15% της προϋπολογισµένης αξίας των έργων συνεγκατάστασης. 
Ακολούθως προτείνεται  καταβληθεί ένα ακόµα 20% της µέσης ανά Α/Κ δαπάνης ένα 
(1) µήνα πριν από τη προγραµµατισµένη παράδοση του έργου. Οποιαδήποτε 
απόκλιση από το χρονοδιάγραµµα θα επιφέρει και αντίστοιχη µεταβολή του χρόνου 
καταβολής του αντίστοιχου ποσού. Σε συνέχεια και κατά την παραλαβή του έργου ο 
Τ.Π. θα καταβάλλει ένα ακόµα 40% της σχετικής προυπολογοσθείσας αξίας εντός 
ενός µηνός, είτε στείλει εκπρόσωπό του στη διαδικασία παραλαβής ή όχι. Ακολούθως 
ο υπολογισµός χρεωστικών ή πιστωτικών υπολοίπων προς τον Τ.Π. συµφωνούµε να 
γίνεται όπως στη παράγραφο 5.1. 
 
Παράγραφος 5.2 
Οποιαδήποτε αναδροµική χρέωση δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή. Σε κάθε 
περίπτωση προβλέπεται το εξαιρετικά βραχύ  χρονικό διάστηµα  των δύο (2) µόνο 
µηνών για την αποπληρωµή τυχόν προκυπτουσών χρεωστικών τιµολογίων αλλιώς 
προφανώς συντρέχουν οι όροι της παρούσης προσφοράς RUO (όποιοι τελικά 
ισχύσουν). Εάν η ΕΕΤΤ αποδεχθεί την αναδροµική χρέωση (που εµείς αρνούµαστε) 
τότε σε περίπτωση που προκύψουν χρεωστικά υπόλοιπα (για αυτούς που έχουν ήδη 
εξοφλήσει µε το παλαιό καθεστώς) τότε ο χρόνος αποπληρωµής τους θα πρέπει να 
είναι σαφώς µεγαλύτερος. Πιο συγκεκριµένα προτείνεται µέχρι ποσού πενήντα 
χιλιάδων Ευρώ (50.000€) ισόποσες δόσεις 8 µηνών. Για µεγαλύτερα ποσά, έως 
διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000€) προτείνονται ισόποσες δόσεις 16 µηνών. Για 
ποσά άνω των 200.000€ προτείνονται ισόποσες δόσεις 24 µηνών. Σηµειώνεται ότι τα 
ως άνω χρονικά διαστήµατα προτείνεται  να ισχύουν ύστερα από την έγγραφη 
αποδοχή από τον Τ.Π. των σχετικών χρεώσεων αφού περαιωθούν οι όποιες 
διευκρινήσεις απαιτηθούν εκατέρωθεν και συµφωνηθεί το ύψος της χρέωσης. 
Προτείνεται επίσης η σχετική διαδικασία διευκρινήσεων να περατώνεται εντός 45 
ηµερών από της επίδοσης στο Τ.Π. του σχετικού υπολογιστικού σηµειώµατος από 
τον ΟΤΕ.      
 
Παράγραφος 5.3 
∆εν διαφωνούµε µε το χρονοδιάγραµµα που αφορά το τετράµηνο που προτείνεται για  
τις όποιες προσαρµογές απαιτούνται για τη αναβάθµιση του CRM-LLU, εξαιτίας 
αλλαγών που θα προκαλέσει το νέο RIO. Πάντως οι όποιες διαδικασίες αλλαγών δε 
µπορεί να θεωρούνται ως αίτιο αναστολής της λειτουργίας του ή και καθυστέρησης 
υλοποίησης των υποχρεώσεων του ΟΤΕ όσο αφορά το RUO. Εφιστάται η προσοχή 
της Επιτροπής σε αυτό το θέµα. Συνεπώς από πλευράς ΟΤΕ πρέπει να ληφθούν κατά 
την διάρκεια των σχετικών αλλαγών όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ώστε να µην 
υπάρξει οποιαδήποτε διακοπή του. 
 
Κατά  τα υπόλοιπα συµφωνούµε µε το περιεχόµενο της παραγράφου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 
Η διαδικασία δεν διασφαλίζει πως η πληροφορία για το  πελάτη που ζητά αλλαγή της 
κατάστασης του βρόχου του δεν θα µεταφέρεται στα τµήµατα λιανικής του ΟΤΕ. 
Γενικά το όλο σχέδιο αναφοράς δεν θίγει πως θα γίνεται ο σχετικός διαχωρισµός που 
έχει επιβληθεί από την ΕΕΤΤ. Παραµένουµε στη διάθεση της Επιτροπής µε όποια 
µέθοδο και αν θελήσει (π.χ. µε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση) για να προτείνουµε µεθόδους 
και διαδικασίες που υλοποιούν και ελέγχουν το προτεινόµενο διαχωρισµό.  
 
Υποβολή Αιτήσεων 
Σχετικά µε τη διαδικασία καθαυτή που αφορά την υποβολή αιτήσεων επί του 
παρόντος δεν έχουµε κάποια παρατήρηση επειδή η εµπειρία µας στο υπάρχον CRM-
LLU είναι µικρή. Συνεπώς σχετικά θα κριθεί η διαδικασία από τη καθηµερινή χρήση 
και µόνο. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ θα πρέπει να είναι (τουλάχιστο στη δοκιµαστική 
φάση λειτουργίας αλλά και µετέπειτα) διαθέσιµος για αλλαγές. 
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Αίτηση αδεσµοποίητου τοπικού βρόχου για την παροχή υπηρεσίας φορητότητας. 
 
Α. Αίτηση παροχής Φορητότητας αριθµού µε χρήση ΑΝΤοΒ. 

Σχετικά δεν έχουµε καµία παρατήρηση.  
 

Β. Αίτηση σύγχρονης παροχής ENΤοΒ & Φορητότητας αριθµού 
Σχετικά δεν έχουµε καµία παρατήρηση.  
 

Γ. Μετατροπή ΜΤοΒ σε Πλήρη µε σύγχρονη παροχή Φορητότητας 
Σχετικά δεν έχουµε καµία παρατήρηση.  

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 
 
Παράγραφος 1 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 1.1 
Κατά τη γνώµη µας πρέπει να προστεθεί ότι ο ΟΤΕ υποχρεούται στα ανεπίβλεπτα 
κέντρα των κατηγοριών Γ και ∆ να παρέχει το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών µε τους 
πελάτες του και για τους παρόχους. 
 
Παράγραφος 2 
Προτείνουµε να αφαιρεθεί στη καθυστέρηση παροχής υπηρεσιών η παράγραφος 9 
όπου προφανώς αντικατοπτρίζει αναφερόµενα στις παραγράφους 3.3.2 και 4.5 για 
τους λόγους που αναλύονται στα σχόλια των ως άνω παραγράφων. 
 
Παράγραφος 3.1.1 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.1.2 
Θεωρούµε ότι το πλαίσιο διακύµανσης  των προβλέψεων περί του 10% είναι σχετικά 
µικρό, ειδικά για µία ραγδαία αναπτυσσόµενη αγορά που θα είναι ο τοπικός βρόχος. 
Πιστεύοντας επίσης ότι κατά το δυνατό πρέπει να βοηθηθεί η ανάπτυξη της 
Ευρυζωνικότητας, αλλά και κατανοώντας ότι πρέπει να υπάρχει και ένα πλαίσιο 
ελέγχου των προβλέψεων προτείνεται το σχετικό εύρος διακύµανσης να είναι 25%. 
Ανάλογα το  κάτω όριο θα πρέπει να τροποποιηθεί στο 75% (αλλά για την περίοδο 
των  6 προηγούµενων µηνών και όχι τριών) , οπότε στη περίπτωση αυτή µπορεί να 
γίνεται αλλαγή των προβλέψεων του επόµενου τριµήνου σε αριθµό µε τη µέση τιµή 
των παραγγελιών του προηγούµενου εξαµήνου  επαυξηµένη κατά 25%. 
 
Παράγραφος 3.1.3 
Με βάση τα όσα αναλύσαµε στα σχόλια της παραγράφου 3.1.2 του Παραρτήµατος 14 
και συµφωνώντας µε τη φόρµουλα: 
 

A=B-Γ 
 
Θέλουµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα: 
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Στην ως άνω φόρµουλα: 
  
Α είναι ο αριθµός ΤοΒ εκτός SLA που χρησιµοποίησε ο πάροχος το υπό εξέταση 
έτος. ∆ιαφοροποιούµαστε λοιπόν σε σχέση µε τη έννοια ενεργός που χρησιµοποιεί ο 
ΟΤΕ. Το σχετικό λεκτικό φαίνεται ότι δε λαµβάνεται υπόψη και η περίπτωση βρόχων 
που παραδόθηκαν (εκπρόθεσµα) οι οποίοι όµως δεν είναι ενεργοί για το Πάροχο την 
ηµεροµηνία εξέτασης – υπολογισµού των ρητρών. Τον ΟΤΕ δε πρέπει να τον αφορά 
αν την ως άνω ηµεροµηνία ποιοι βρόχοι ήταν ενεργοί αλλά πόσοι χρησιµοποιήθηκαν 
από το Πάροχο µέσα στην υπό εξέταση περίοδο. 
 
Β είναι το 100 % είτε α) των ΤοΒ (Λ) που λειτούργησαν στη διάρκεια του έτους υπό 
τη προϋπόθεση ότι οι αιτήσεις κατατέθηκαν στο υπό εξέταση έτος µε Λ<110% είτε β) 
του αθροίσµατος Π125% των τριµηνιαίων προβλέψεων που έστειλε ο Τ.Π. για το υπό 
εκκαθάριση έτος εφόσον Λ> Π125%. Σε περίπτωση που υπάρχουν βρόχοι που 
λειτούργησαν για πρώτη φορά την υπό εξέταση χρονιά αλλά µε αίτηση από τη 
περασµένη χρονιά τότε προσµετρούνται κανονικά στην υπό εξέταση χρονιά. 
 
Γ είναι ο αριθµός των λειτουργούντων ΤοΒ, που οι αιτήσεις τους κατατέθηκαν εντός 
του υπό εκκαθάριση έτους και παραδόθηκαν από τον ΟΤΕ εµπρόθεσµα σύµφωνα µε 
τους όρους της σύµβασης συν τον αριθµό των εµπρόθεσµων παραδόσεων 
εκκρεµούντων αιτήσεων από τη προηγούµενη της εξεταζόµενης χρονιάς. 
 
Προφανώς εάν το Α είναι θετικό εφαρµόζονται ρήτρες οι οποίες και  προτείνουµε να 
έχουν την ακόλουθη µορφή (Πίνακες 1 και 2): 

 
Πίνακας 1: ΠτοΒ (ΕΝΤοΒ-ΑΝΤοΒ) 

Εργάσιµες Ηµέρες 
υπέρβασης 

από τον πραγµατικό 
χρόνο παράδοσης 

 

Ρήτρα για τις περιοχές 
Α&Β του πίνακα 1 

 

Ρήτρα για τις 
περιοχές Γ&∆ του 

πίνακα 1 
 

1η-6η 
 

Το 1/12 του εφάπαξ ΠΤοΒ για 
κάθε µέρα καθυστέρησης 

Το 1/24 του εφάπαξ ΠΤοΒ 
για κάθε µέρα 
καθυστέρησης 

7η-12η Το 2/12 του εφάπαξ ΠΤοΒ για 
κάθε µέρα καθυστέρησης 

Το 1/12 του εφάπαξ ΠΤοΒ 
για κάθε µέρα 
καθυστέρησης 

Για την 13η και µετά Το εφάπαξ ΠΤοΒ για τις 
πρώτες 12 ηµέρες   και 
επιπρόσθετα το 1,5*(1/12) 
*ΠΤοΒ για κάθε επιπρόσθετη 
ηµέρα καθυστέρησης 

Το 50%  του εφάπαξ 
ΠΤοΒ για τις πρώτες 12 
ηµέρες   και επιπρόσθετα 
το 1,5*(1/24) *ΠΤοΒ για 
κάθε επιπρόσθετη ηµέρα 
καθυστέρησης 

 
  Στο Πίνακα 1 όπως και στο Πίνακα 2 έχει ληφθεί σχετική πρόνοια για τις περιοχές 
Γ, ∆ που περιλαµβάνουν τα µη επιβλεπόµενα Α/Κ. 
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Πίνακας 2: ΜτοΒ - ΕΝΤοΒ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ 
Εργάσιµες Ηµέρες 

υπέρβασης 
από τον πραγµατικό 
χρόνο παράδοσης 

Ρήτρα για τις περιοχές 
Α&Β του ΟΤΕ 

 

Ρήτρα για τις 
περιοχές Γ&∆ του 

ΟΤΕ  

1η-5η 
 

Το 1/10 του εφάπαξ ΜΤοΒ για 
κάθε EH καθυστέρησης 

Το 1/20 του εφάπαξ 
ΜΤοΒ για κάθε EH 
καθυστέρησης 

6η-10η Το 2/10 του εφάπαξ ΜΤοΒ για 
κάθε EH καθυστέρησης 

Το 2/20του εφάπαξ ΜΤοΒ 
για κάθε EH 
καθυστέρησης 

Για την 11η και µετά Το εφάπαξ ΜΤοΒ για τις 
πρώτες 10 ηµέρες   και 
επιπρόσθετα το 1,5*(1/10) 
*ΜΤοΒ για κάθε επιπρόσθετη 
EH καθυστέρησης 

Το 50%  του εφάπαξ 
ΜΤοΒ για τις πρώτες 12 
ηµέρες   και επιπρόσθετα 
το 1,5*(1/20) *ΜΤοΒ για 
κάθε επιπρόσθετη EH 
καθυστέρησης 

 
Από τα στοιχεία των Πινάκων 1,2 είναι φανερό ότι η συνολική ρήτρα δύναται να 
υπερβεί το µηναίο µίσθωµα του ΤοΒ σε ακραίες περιπτώσεις καθυστέρησης. 
Πρέπει στη σχετική σύµβαση επίσης να περιλαµβάνεται ότι η καταβολή των 
ρητρών από τον ΟΤΕ δεν τον απαλλάσσει από όποια άλλη νόµιµη απαίτηση-
αξίωση των παρόχων λόγω καθυστερήσεων.  
 
Παράγραφος 3.2.1 
∆ιαφωνούµε µε το χρόνο 2 ΕΗ ως χρόνο επισκευής βλάβης. Προτείνουµε να 
περιοριστεί στην 1 ΕΗ.  
 
Παράγραφος 3.2.2 
∆ιαφωνούµε µε τη προτεινόµενη κλιµάκωση των ρητρών και αντιπροτείνουµε την 
ακόλουθη (Πίνακας 3): 
 
Πίνακας 3:  ΠΤοΒ /ΜΤοΒ για την καθυστέρηση άρσης αναγγελθείσας βλάβης 

Υπέρβαση 
πραγµατικού 

χρόνου άρσης των 
αναγγελθεισών 

βλαβών 

ΠΤοΒ/ ΜΤοΒ για τις 
περιοχές Α&Β του 

ΟΤΕ  

ΠΤοΒ/ ΜΤοΒ για τις 
περιοχές Α&Β του 

ΟΤΕ  

1η -3η  
 

Το 1/3 του µηνιαίου 
µισθώµατος ΠΤοΒ /ΜΤοΒ για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 1/6 του µηνιαίου 
µισθώµατος ΠΤοΒ /ΜΤοΒ 
για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Για τη 4η και πάνω Το εφάπαξ µηναίο µίσθωµα 
ΠΤοΒ /ΜΤοΒ για τις 3 πρώτες 
ηµέρες και επιπρόσθετα το 
1,5*(1/3)* (ΠΤοΒ /ΜΤοΒ) για 
κάθε επιπλέον ΕΗ 
καθυστέρησης. 

Το 50% του εφάπαξ 
µηναίου µισθώµατος 
ΠΤοΒ /ΜΤοΒ για τις 3 
πρώτες ηµέρες και 
επιπρόσθετα το 1,5*(1/3)* 
(ΠΤοΒ /ΜΤοΒ) για κάθε 
επιπλέον ΕΗ 
καθυστέρησης. 
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 3 είναι φανερό ότι η συνολική ρήτρα δύναται να 
υπερβεί το µηναίο µίσθωµα του ΤοΒ σε ακραίες περιπτώσεις καθυστέρησης. 
 
Πρέπει στη σχετική σύµβαση επίσης να περιλαµβάνεται ότι η καταβολή των 
ρητρών από τον ΟΤΕ δεν τον απαλλάσσει από όποια άλλη νόµιµη απαίτηση-
αξίωση των παρόχων λόγω καθυστερήσεων. 
 
Παράγραφος 3.2.3 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 3.2.3 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 4.1.1 
Καµία παρατήρηση.  
 
Παράγραφος 4.1.2 
Πιστεύουµε πως οι ρήτρες που αφορούν τη χρονική καθυστέρηση  παράδοσης της 
συνεγκατάστασης έχουν το νόηµα να πιέζουν τον ΟΤΕ να παραδίδει τους χώρους 
αυτούς στους συµφωνηµένους χρόνους. Αποδεχόµενοι δε τους χρόνους που προτείνει 
ο ΟΤΕ στη παράγραφο 4.1.1, πιστεύουµε ότι πρέπει να τους τηρεί απαρέγκλιτα. Για 
το λόγο αυτό προτείνουµε τις ακόλουθες ρήτρες στους Πίνακες 4,5,6 σαφώς ποιο 
αυξηµένες σε σχέση µε τις προτεινόµενες στο σχέδιο του ΟΤΕ. 
 
Πίνακας 4: Παράδοση ∆ιαµορφωµένου Χώρου στη Φυσική Συνεγκατάσταση 
(νέου ή επέκτασης) 
 

Περιοχές ΟΤΕ Α, Β Γ, ∆ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΗΤΡΑ* ΡΗΤΡΑ* 

Για κάθε ΕΗ  έως και 20 1/20  του απολογιστικού 
κόστους κατασκευής για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

1/40 του 
απολογιστικού 
κόστους κατασκευής 
για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Για κάθε ΕΗ  άνω των 20 100% του απολογιστικού 
κόστους κατασκευής για τις 
πρώτες 20 ΕΗ 
καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 
1,5*(1/20)*(Απολογιστικού 
κόστους Κατασκευής) για 
κάθε παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης.  

50% του 
απολογιστικού 
κόστους κατασκευής 
για τις πρώτες 20 ΕΗ 
καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 
1,5*(1/40)*(Απολογι
στικού κόστους 
Κατασκευής) για 
κάθε παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης. 
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Πίνακας 5: Παράδοση ∆ιαµορφωµένου Χώρου στη Εικονική Συνεγκατάσταση  
 

Περιοχές ΟΤΕ Α, Β Γ, ∆ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΗΤΡΑ* ΡΗΤΡΑ* 

Για κάθε ΕΗ  έως και 15 1/15  του απολογιστικού 
κόστους κατασκευής για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

1/30 του 
απολογιστικού 
κόστους κατασκευής 
για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Για κάθε ΕΗ  άνω των 15 100% του απολογιστικού 
κόστους κατασκευής για τις 
πρώτες 15 ΕΗ 
καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 
1,5*(1/15)*(Απολογιστικού 
κόστους Κατασκευής) για 
κάθε παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης.  

50% του 
απολογιστικού 
κόστους κατασκευής 
για τις πρώτες 15 ΕΗ 
καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 
1,5*(1/30)*(Απολογι
στικού κόστους 
Κατασκευής) για 
κάθε παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης. 

 
Πίνακας 6: Παράδοση ∆ιαµορφωµένου Χώρου στη Σύµµεικτη Συνεγκατάσταση  
 

Περιοχές ΟΤΕ Α, Β Γ, ∆ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΗΤΡΑ* ΡΗΤΡΑ* 

Για κάθε ΕΗ  έως και 15 1/15  του απολογιστικού 
κόστους κατασκευής για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

1/30 του 
απολογιστικού 
κόστους κατασκευής 
για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Για κάθε ΕΗ  άνω των 15 100% του απολογιστικού 
κόστους κατασκευής για τις 
πρώτες 15 ΕΗ 
καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 
1,5*(1/15)*(Απολογιστικού 
κόστους Κατασκευής) για 
κάθε παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης.  

50% του 
απολογιστικού 
κόστους κατασκευής 
για τις πρώτες 15 ΕΗ 
καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 
1,5*(1/30)*(Απολογι
στικού κόστους 
Κατασκευής) για 
κάθε παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης. 

 
* Το ποσόν της κατά περίπτωσης προκύπτουσας ρήτρας θα µοιράζεται 
αναλογικά µεταξύ των παρόχων για τους οποίους υπήρξε αρχική αίτηση 
συνεγκατάστασης για τα σηµεία όπου εµφανίστηκε καθυστέρηση σε σχέση µε 
το εξαµηνιαίο πλάνο παραγγελιών. 
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Παράγραφος 4.2.1 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 4.2.2 
Πιστεύουµε πως οι ρήτρες που αφορούν τη χρονική καθυστέρηση  παράδοσης της 
ΕΣΚΤ, ΦΥΠ κλπ  έχουν το νόηµα να πιέζουν τον ΟΤΕ να παραδίδει τους χώρους 
αυτούς στους συµφωνηµένους χρόνους. Αποδεχόµενοι δε τους χρόνους που προτείνει 
ο ΟΤΕ στη παράγραφο 4.2.1, πιστεύουµε ότι πρέπει να τους τηρεί απαρέγκλιτα. Για 
το λόγο αυτό προτείνουµε τις ακόλουθες ρήτρες στους Πίνακες 7,8,9 και 10 σαφώς 
ποιο αυξηµένες σε σχέση µε τις προτεινόµενες στο σχέδιο του ΟΤΕ. 
 
Πίνακας 7: Κατασκευή ΦΥΠ- Τοποθέτηση ΕΣΚΤ στην αποµακρυσµένη 
συνεγκατάσταση 
 

Περιοχές ΟΤΕ Α, Β Γ, ∆ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΗΤΡΑ* ΡΗΤΡΑ* 

Για κάθε ΕΗ  έως και 20 1/20  του µηναίου τέλος 
των ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις ηµέρες 
καθυστέρησης για κάθε 
µέρα καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ 

1/40 του µηναίου 
τέλος των ΤοΒ που 
δεν παραδόθηκαν 
στις ηµέρες 
καθυστέρησης για 
κάθε µέρα 
καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ 

Για κάθε ΕΗ  άνω των 20 100% του µηναίου τέλος 
των ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις ηµέρες 
καθυστέρησης για κάθε 
µέρα καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ για τις πρώτες 20 
ΕΗ καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 
1,5*(1/20)*( του µηναίου 
τέλος των ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις ηµέρες 
καθυστέρησης για κάθε 
µέρα καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ) για κάθε 
παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης.  

50% του µηναίου 
τέλος των ΤοΒ που 
δεν παραδόθηκαν 
στις ηµέρες 
καθυστέρησης για 
κάθε µέρα 
καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ για τις 
πρώτες 20 ΕΗ 
καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 
1,5*(1/40)*( του 
µηναίου τέλος των 
ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις 
ηµέρες 
καθυστέρησης για 
κάθε µέρα 
καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ) για κάθε 
παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης.. 
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Πίνακας 8: Παράδοση νέου ΕΣΚΤ σε υφιστάµενο ΦΥΠ στην αποµακρυσµένη 
συνεγκατάσταση 
 

Περιοχές ΟΤΕ Α, Β Γ, ∆ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΗΤΡΑ* ΡΗΤΡΑ* 

Για κάθε ΕΗ  έως και 15 1/15  του µηναίου τέλος 
των ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις ηµέρες 
καθυστέρησης για κάθε 
µέρα καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ 

1/30 του µηναίου 
τέλος των ΤοΒ που 
δεν παραδόθηκαν 
στις ηµέρες 
καθυστέρησης για 
κάθε µέρα 
καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ 

Για κάθε ΕΗ  άνω των 15 100% του µηναίου τέλος 
των ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις ηµέρες 
καθυστέρησης για κάθε 
µέρα καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ για τις πρώτες 
15ΕΗ καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 
1,5*(1/15)*( του µηναίου 
τέλος των ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις ηµέρες 
καθυστέρησης για κάθε 
µέρα καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ) για κάθε 
παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης. 

50% του µηναίου 
τέλος των ΤοΒ που 
δεν παραδόθηκαν 
στις ηµέρες 
καθυστέρησης για 
κάθε µέρα 
καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ για τις 
πρώτες 15ΕΗ 
καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 
1,5*(1/30)*( του 
µηναίου τέλος των 
ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις 
ηµέρες 
καθυστέρησης για 
κάθε µέρα 
καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ) για κάθε 
παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης.. 
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Πίνακας 9: Σύνδεση του ΕΞΣΚ µε το ΕΣΚΤ στην αποµακρυσµένη  
συνεγκατάσταση 
 

Περιοχές ΟΤΕ Α, Β Γ, ∆ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΗΤΡΑ* ΡΗΤΡΑ* 

Για κάθε ΕΗ  έως και 15 1/15  του µηναίου τέλος 
των ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις ηµέρες 
καθυστέρησης για κάθε 
µέρα καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ 

1/30 του µηναίου 
τέλος των ΤοΒ που 
δεν παραδόθηκαν 
στις ηµέρες 
καθυστέρησης για 
κάθε µέρα 
καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ 

Για κάθε ΕΗ  άνω των 15 100% του µηναίου τέλος 
των ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις ηµέρες 
καθυστέρησης για κάθε 
µέρα καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ για τις πρώτες 
15ΕΗ καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 
1,5*(1/15)*( του µηναίου 
τέλος των ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις ηµέρες 
καθυστέρησης για κάθε 
µέρα καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ) για κάθε 
παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης. 

50% του µηναίου 
τέλος των ΤοΒ που 
δεν παραδόθηκαν 
στις ηµέρες 
καθυστέρησης για 
κάθε µέρα 
καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ για τις 
πρώτες 15ΕΗ 
καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 
1,5*(1/30)*( του 
µηναίου τέλος των 
ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις 
ηµέρες 
καθυστέρησης για 
κάθε µέρα 
καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ) για κάθε 
παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης.. 
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Πίνακας 10: Επαύξηση Ζευγών Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου στη Φυσική/ 
Εικονική/ Σύµµεικτη Συνεγκατάσταση 
 
 

Περιοχές ΟΤΕ Α, Β Γ, ∆ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΡΗΤΡΑ* ΡΗΤΡΑ* 

Για κάθε ΕΗ  έως και 3 1/3  του µηναίου τέλος των 
ΤοΒ που δεν παραδόθηκαν 
στις ηµέρες καθυστέρησης 
για κάθε µέρα 
καθυστέρησης και κάθε 
ΤοΒ 

1/6 του µηναίου 
τέλος των ΤοΒ που 
δεν παραδόθηκαν 
στις ηµέρες 
καθυστέρησης για 
κάθε µέρα 
καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ 

Για κάθε ΕΗ  άνω των 3 100% του µηναίου τέλος 
των ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις ηµέρες 
καθυστέρησης για κάθε 
µέρα καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ για τις πρώτες 
3ΕΗ καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 1,5*(1/3)*( 
του µηναίου τέλος των ΤοΒ 
που δεν παραδόθηκαν στις 
ηµέρες καθυστέρησης για 
κάθε µέρα καθυστέρησης 
και κάθε ΤοΒ) για κάθε 
παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης. 

100% του µηναίου 
τέλος των ΤοΒ που 
δεν παραδόθηκαν 
στις ηµέρες 
καθυστέρησης για 
κάθε µέρα 
καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ για τις 
πρώτες 3ΕΗ 
καθυστέρησης και 
επιπρόσθετα το 
1,5*(1/6)*( του 
µηναίου τέλος των 
ΤοΒ που δεν 
παραδόθηκαν στις 
ηµέρες 
καθυστέρησης για 
κάθε µέρα 
καθυστέρησης και 
κάθε ΤοΒ) για κάθε 
παραπάνω ΕΗ 
καθυστέρησης. 

 
 
* Από τα στοιχεία των  Πίνακα 7,8,9,10 είναι φανερό ότι η συνολική ρήτρα 
δύναται να υπερβεί το µηναίο µίσθωµα του ΤοΒ σε ακραίες περιπτώσεις 
καθυστέρησης. 
 
Πρέπει στη σχετική σύµβαση επίσης να περιλαµβάνεται ότι η καταβολή των 
ρητρών από τον ΟΤΕ δεν τον απαλλάσσει από όποια άλλη νόµιµη απαίτηση-
αξίωση των παρόχων λόγω καθυστερήσεων. 
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Παράγραφος 4.3.1 
Καµία παρατήρηση. 
 
Παράγραφος 4.3.2 
∆εν αποδεχόµαστε το ποσοστό του 80%, αφού υπαίτιος για τη βλάβη  θα είναι ο ΟΤΕ 
αφού πρόκειται για ΕΣΚΤ και ΚΟΙ στα κτίριά του. 
 
 
Παράγραφος 4.3.3 
Πιστεύουµε πως οι ρήτρες που αφορούν τη χρονική καθυστέρηση άρσης βλάβης 
έχουν το νόηµα να πιέζουν τον ΟΤΕ να αναγκάζουν τον ΟΤΕ στην ταχεία 
αποκατάστασή τους. Αποδεχόµενοι δε τους χρόνους που προτείνει ο ΟΤΕ στη 
παράγραφο 4.3.2, πιστεύουµε ότι πρέπει να τους τηρεί απαρέγκλιτα. Για το λόγο αυτό 
προτείνουµε τις ακόλουθες ρήτρες στους Πίνακες 11 και 12 σαφώς ποιο αυξηµένες 
σε σχέση µε τις προτεινόµενες στο σχέδιο του ΟΤΕ.  
 
 
 
Πίνακας 11: ΕΣΚΤ (στο 100% των αναγγελθεισών βλαβών) 
 

Υπέρβαση 
πραγµατικού 

χρόνου άρσης των 
αναγγελθεισών 

βλαβών 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Α&Β του ΟΤΕ 

 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Γ&∆ του ΟΤΕ 

 

1η -3η  
 

Το 1/3 του µηνιαίου 
µισθώµατος ΠΤοΒ /ΜΤοΒ για 

κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 1/6 του µηνιαίου 
µισθώµατος ΠΤοΒ /ΜΤοΒ 

για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Για τη 4η και πάνω Το εφάπαξ µηναίο µίσθωµα 
ΠΤοΒ /ΜΤοΒ για τις 3 πρώτες 
ηµέρες και επιπρόσθετα το 

1,5*(1/3)* (ΠΤοΒ /ΜΤοΒ) για 
κάθε επιπλέον ΕΗ 
καθυστέρησης. 

Το 50% του εφάπαξ 
µηναίου µισθώµατος 
ΠΤοΒ /ΜΤοΒ για τις 3 
πρώτες ηµέρες και 

επιπρόσθετα το 1,5*(1/3)* 
(ΠΤοΒ /ΜΤοΒ) για κάθε 

επιπλέον ΕΗ 
καθυστέρησης. 

 
*Πρόκειται για ΤοΒ που εξυπηρετούνται από το εκάστοτε ΕΣΚΤ. 
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Πίνακας 12: ΚΟΙ συνεγκατάστασης-ΦΥΠ (στο 100% των αναγγελθεισών 
βλαβών) 
 

Υπέρβαση 
πραγµατικού 

χρόνου άρσης των 
αναγγελθεισών 

βλαβών 

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Α&Β του ΟΤΕ  

Ρήτρα* για τις 
περιοχές Γ&∆ του ΟΤΕ 

 

1η -3η  
 

Το 1/3 του µηνιαίου 
µισθώµατος ΠΤοΒ /ΜΤοΒ για 
κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 1/6 του µηνιαίου 
µισθώµατος ΠΤοΒ /ΜΤοΒ 
για κάθε ΕΗ 
καθυστέρησης 

Για τη 4η και πάνω Το εφάπαξ µηναίο µίσθωµα 
ΠΤοΒ /ΜΤοΒ για τις 3 πρώτες 
ηµέρες και επιπρόσθετα το 
1,5*(1/3)* (ΠΤοΒ /ΜΤοΒ) για 
κάθε επιπλέον ΕΗ 
καθυστέρησης. 

Το 50% του εφάπαξ 
µηναίου µισθώµατος 
ΠΤοΒ /ΜΤοΒ για τις 3 
πρώτες ηµέρες και 
επιπρόσθετα το 1,5*(1/3)* 
(ΠΤοΒ /ΜΤοΒ) για κάθε 
επιπλέον ΕΗ 
καθυστέρησης. 

 
*Πρόκειται για ΤοΒ που εξυπηρετούνται από το εκάστοτε ΚΟΙ. Από τα στοιχεία 
των  Πινάκων 11,12 είναι φανερό ότι η συνολική ρήτρα δύναται να υπερβεί το 
µηναίο µίσθωµα του ΤοΒ σε ακραίες περιπτώσεις καθυστέρησης. 
 
Πρέπει στη σχετική σύµβαση επίσης να περιλαµβάνεται ότι η καταβολή των 
ρητρών από τον ΟΤΕ δεν τον απαλλάσσει από όποια άλλη νόµιµη απαίτηση-
αξίωση των παρόχων λόγω καθυστερήσεων. 
 
 
Παράγραφος 4.4.1 
Καµία παρατήρηση. 
 
 
Παράγραφος 4.4.2 
Επειδή δεν έχουµε καµία σχετική εµπειρία, ως προς τους χρόνους άρσης βλαβών υπό 
καθεστώς εικονικής συνεγκατάστασης θεωρούµε τις ρήτρες επαρκείς, 
επιφυλασσόµενοι όµως σε µεταγενέστερο στάδιο να διαθέσουµε περισσότερα 
στοιχεία.  
 
Παράγραφος 5 
Καµία παρατήρηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 
Καµία παρατήρηση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25 
Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις µας της παραγράφου 3.3.2 του κυρίου 
σώµατος της σύµβασης. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26 
∆εν αποδεχόµαστε όπως αναφέραµε και στα σχόλια της παραγράφου 4.5 του κυρίου 
σώµατος της σύµβασης τη παροχή εγγυητικής επιστολής. 


