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Κύριοι, 
 
Συνημμένως σας αποστέλλουμε τα σχόλια της Εταιρείας μας σχετικά με την 
διαβούλευση του θέματος.   

              
 

 
         

 

  

 

Με τιμή, 

 

Για την ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ   
Η. ΚΑΡΑΤΖΑΣ 

  
 

 

 



 
 
          1.3.2007 

 Απαντήσεις ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά 
με την Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων  Γραμμών Χονδρικής 

του ΟΤΕ.         

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Σχετικά με την Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων  Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ  
υπάρχουν οι εξής γενικές παρατηρήσεις.  
Α. Εξακολουθεί να μην αναφέρεται η δυνατότητα συνεγκατάστασης όπως και στην νέα 
προσφορά της διασύνδεσης πέραν βέβαια της δυνατότητας που δίνεται στο ΦΥΠ.. 
Β. Η απουσία τιμοκαταλόγου δημιουργεί τις παρακάτω δυσκολίες αξιολόγησης της 
Προσφοράς: 

1. Είναι αδύνατο να αξιολογηθεί εάν η διάρθρωση ενός κυκλώματος ,μεταξύ δύο 
σημείων, συνιστάμενη από τερματικά τμήματα και ζευκτικό τμήμα είναι μικρότερου 
κόστους από το μέχρι τώρα προσφερόμενο από τον ΟΤΕ μισθωμένο κύκλωμα. 

2. Σχετικά με τον αριθμό των προτεινόμενων 45 Κόμβων παροχής ΜΓ χονδρικής 
ΟΤΕ (ΚοΜΓ), έχουμε να παρατηρήσουμε ότι επειδή ο ΟΤΕ διαθέτει Κέντρο 
Μετάδοσης σε καθένα από 204 περίπου Ψηφιακά Κέντρα Μεταγωγής, θα μπορούσε 
κατ’ αρχήν ο αριθμός των ΚοΜΓ να είναι 204.  
Και στην περίπτωση αυτή η απουσία τιμοκαταλόγου δημιουργεί αδυναμία 
αξιολόγησης για να προταθεί από την πλευρά μας αριθμός ΚοΜΓ  (μεγαλύτερος ή 
μικρότερος των 45) που θα οδηγούσε στο οικονομικότερο αποτέλεσμα. 

      3.  Δεν προσφέρονται (μέσω της Προσφοράς αυτής) κυκλώματα τεχνολογίας      
Ethernet η οποία έχει και θα έχει δυναμισμό και προτίμηση στην Αγορά  

 Γ. Δεν γίνεται αναφορά για τις υφιστάμενες μισθωμένες γραμμές. Εκτιμούμε ότι θα 
εξακολουθούν να προσφέρονται στην χονδρική παράλληλα με τα τρία νέα προιόντα 
της παρούσας διαβούλευσης.    

 
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Τελευταία με την καθυστερημένη έκδοση αποτελεσμάτων κοστολογικού ελέγχου 
οι εναλλακτικοί χρεώνονται αναδρομικά τα αποτελέσματα του ελέγχου ακόμη και 
στην περίπτωση υπέρογκων αυξήσεων σε ορισμένα τέλη, ενώ προφανώς δεν 
τίθεται θέμα αναδρομικής εφαρμογής τελών λιανικής. Θεωρούμε ότι 
(προκειμένου να υπάρχει και το κίνητρο έγκαιρης υποβολής από τον ΟΤΕ) 
εφόσον τα κοστολογικά στοιχεία από τον ΟΤΕ δεν κατατεθούν εγκαίρως δεν θα 
πρέπει να υπάρχει αναδρομική αύξηση των τελών χονδρικής παρά μόνο μείωση. 
Σε περίπτωση που προκύπτουν αυξημένα κοστοστρεφή τέλη (σε σχέση με τις 



προσωρινές τιμές) η αναλογούσα ζημία θα πρέπει να περνάει στην επόμενη 
περίοδο και να επιβαρύνει τόσο τα τέλη λιανικής όσο και τα τέλη χονδρικής. 

2. Προτείνουμε η εισαγωγή του πληροφορικού συστήματος καταχώρησης 
παραγγελιών να επεκταθεί και στις μισθωμένες γραμμές που προσφέρονται 
σήμερα.  

3. Σημειώνουμε ότι απαιτούνται πιο αυστηροί όροι για τις ρήτρες. Θεωρούμε ότι οι 
προβλέψεις ρητρών που ίσχυαν μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί στο παραμικρό 
άρα δεν αποτελούν κανενός είδους εγγύηση.   

4. Στην πράξη έχουμε διαπιστώσει ότι ο ΟΤΕ αρνείται ή καθυστερεί την παράδοση 
κυκλωμάτων όταν πρέπει να επεκτείνει το αστικό του δίκτυο ή χρειάζεται μικρή 
εκσκαφή ή ακόμη και νέα καλώδια. Πρέπει να καθοριστεί ακριβώς υπό ποιες 
προϋποθέσεις μπορεί ο ΟΤΕ να επικαλεστεί λόγους κατασκευής δικτύου για 
καθυστέρηση κυκλωμάτων ή και για να ζητήσει την καταβολή πρόσθετων εξόδων 
από τον πάροχο. 
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