ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ ΕΠΘ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΘΜΟΛΕΜΟΤ ΙΕΘΛΕΜΟΤ
Γενικέρ παπαηηπήζειρ:
Δπί ηεο αξρήο ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ε Πξνζθνξά Αλαθνξάο πξέπεη λα απνηππψλεη - πξνζδηνξίδεη
ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ ζηηο αγνξέο δηαζχλδεζεο, σο επηρείξεζε θαηέρνπζα εκαληηθή Ηζρχ
ζηελ Αγνξά (ΗΑ).
χκθσλα κε ηελ αλάιπζε αγνξάο, ε πξνηεηλφκελε Πξνζθνξά Αλαθνξάο ζπληζηά κία εθ ησλ κνξθψλ
πινπνίεζεο ηεο ππνρξέσζεο δηαθάλεηαο πνπ ν ΟΣΔ, σο επηρείξεζε κε εκαληηθή Ηζρχ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο
ρνλδξηθήο, νθείιεη λα ηεξεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη θαη λα ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ
ππνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ν ίδηνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη. ε θακία
πεξίπησζε δελ πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζην θείκελν πνπ αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ ΟΣΔ,
αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο θαη γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο.
Ωο εθ ηνχηνπ θαη ελψ ε Πξνζθνξά Αλαθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλππνρξεψζεσλ ηνπ ΟΣΔ, εληνχηνηο ζην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν δηαπηζηψλνπκε φηη επηρεηξείηαη
πξνζδηνξηζκφο αληίζηνηρσλ ππνρξεψζεσλ θαη γηα ηνλ Σ.Π. σζάλ λα ππφθεηηαη θαη ν ίδηνο ζε αληίζηνηρε κε
ηνλ ΟΣΔ ξχζκηζε. Δπηρεηξείηαη ηδίσο λα επηβιεζεί θαη ζηνλ Σ.Π. λα αθνινπζεί ηελ ίδηα θνζηνινγηθή πνιηηηθή
φπσο ηζρχεη θαη ξπζκίδεηαη γηα ηνλ ΟΣΔ. Πέξαλ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ Σ.Π. σο πάξνρνη κε ΗΑ ζε επίπεδν
ηεξκαηηζκνχ πξνο ηνπο ζπλδξνκεηηθνχο ηνπο αξηζκνχο, νηαδήπνηε άιιε αληίζηνηρε κε ηνλ ΟΣΔ ππνρξέσζε
απφ πιεπξάο ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή.
Δπηπξφζζεηα δηαπηζηψλνπκε φηη επηρεηξείηαη ε εηζαγσγή θαη επηβνιή ηεο λέαο ππεξεζίαο δηαζχλδεζεο (MID –
SPAN) σο απνθιεηζηηθφο ηξφπνο δηαζχλδεζεο θαη αθνινχζσο ε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ άιισλ ηξφπσλ
δηαζχλδεζεο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο ηεο ππεξεζίαο MID
SPAN. Ζ ελ ιφγσ πξφηαζε δελ καο βξίζθεη ζχκθσλνπο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:


Σν λέν πξντφλ φπσο έρεη πεξηγξαθεί δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί απφ πιεπξάο καο θαη λα γίλεη απνδεθηφ
σο ν θχξηνο ηξφπνο δηαζχλδεζεο δεδνκέλσλ ησλ ζνβαξψλ ειιείςεσλ θαη αζαθεηψλ πνπ ππάξρνπλ
ζηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο, φπσο έρεη απνηππσζεί ζην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν.



Κέζσ ηνπ λένπ πξντφληνο επηρεηξείηαη λα θαζνξηζηεί ε εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ παξφρνπ απφ ηνλ ΟΣΔ,
γεγνλφο πνπ δελ γίλεηαη απνδεθηφ.



Γελ κπνξνχκε λα πξνβαίλνπκε ζε επαλαζρεδηαζκφ θαη αιιαγέο ηνπνινγίαο δηθηχνπ δεδνκέλνπ φηη
ζα ρξεηαζηεί νχησο ή άιισο λα γίλεη ζρεηηθφο επαλαζρεδηαζκφο ελφςεη θαη ηεο αλακελφκελεο
κεηάβαζεο ζε δηαζχλδεζε κέζσ πξσηνθφιινπ ΗΡ απφ ΟΣΔ.

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θξίλεηαη ζθφπηκν λα αθαηξεζεί ην ελ ιφγσ πξντφλ απφ ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο.
Σν ελ ιφγσ πξντφλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνδεθηφ απφ ηνλ Σ.Π. κφλν κέζσ εκπνξηθήο ζπκθσλίαο.
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ε θάζε πεξίπησζε θαη εθφζνλ ε Δπηηξνπή αο αμηνινγήζεη φηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί, ζα πξέπεη λα ηζρχζεη
σο ελαιιαθηηθή πξφζβαζε καδί κε ηνπο ήδε πθηζηάκελνπο ηξφπνπο δηαζχλδεζεο θαη λα ζπληζηά δπλαηφηεηα
ηνπ Παξφρνπ λα ηελ επηιέμεη.
Δπίζεο εθφζνλ δηαηεξεζεί ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ ηα εμήο:
1. ηελ πινπνίεζε MID SPAN ηίζεληαη θαλφλεο δηακνηξαζκνχ θφζηνπο (Excess MID SPAN), ρσξίο λα
επεμεγείηαη ν ηξφπνο εμαγσγήο απηψλ. Οχησο ή άιισο ε πινπνίεζε ηχπνπ MID SPAN έρεη ηε ινγηθή
αλάιεςεο ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο απφ θάζε κέξνο. Γελ πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε ρξέσζε βάζεη
ρξήζεο.
2. ηελ πινπνίεζε MID SPAN ηίζεηαη σο φξνο πινπνίεζεο ε ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα. Θεσξνχκε φηη ζα
πξέπεη λα αθαηξεζεί ν ελ ιφγσ φξνο.
3. ηελ πινπνίεζε MID SPAN γίλεηαη αλαθνξά ζε θφζηε, ρσξίο λα πξνζδηνξίδνληαη ηα θφζηε.
4. Πξέπεη επίζεο λα είλαη μεθάζαξν φηη ζε πινπνίεζε MID SPAN δελ ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ εθάπαμ
θφζηε κεηαηξνπήο πθηζηάκελσλ Εεχμεσλ Γηαζχλδεζεο (κε ηα σο ζήκεξα πξνζθεξφκελα πξντφληα
δηαζχλδεζεο).

Επιμέποςρ Παπαηηπήζειρ
1. Άπθπο 1.1 «Ανηικείμενο»
Λα πξνζηεζεί γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο κεηά ηελ πξψηε παξάγξαθν ε θάησζη αλαθνξά, ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο:

«Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα Πξνζθνξά εμεηδηθεχεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ, λα παξέρεη φιεο ηηο κνξθέο
πξφζβαζεο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηεο σο άλσ Απφθαζεο, ζηηο νξηζζείζεο αγνξέο δηαζχλδεζεο δεκφζησλ
ζηαζεξψλ δηθηχσλ ζηηο νπνίεο κε ηελ σο άλσ Απφθαζε θξίζεθε φηη θαηέρεη ΗΑ, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο
δηαθάλεηαο, ακεξνιεςίαο θαη θνζηνζηξέθεηαο θαη ζπληζηά αλαζεψξεζε ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο
Γηαζχλδεζεο, φπσο απηή εγθξίζεθε κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 612/011/14.11.2011 (ΦΔΘ 1758/Β/2011).»

2. Άπθπο 2 «ύμβαζη»
ην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν, έρεη απαιεηθζεί ηειείσο ε δηάηαμε πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
Πξνζθνξάο. Θξίλνπκε απαξαίηεην λα πξνζηεζεί γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ε θάησζη δηάηαμε, φπσο νξίδεηαη
ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο:

«Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηελ ΔΔΣΣ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 714/09/10.04.2014 (ΦΔΘ 1049/Β/28.04.2014), Θεθάιαην Α,
Δλφηεηα 3 – Θαλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο, παξάγξαθν 2.3, θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζεκείσλ 2.3.1.1 θαη
2.3.1.2 ηεο σο άλσ δηάηαμεο, ιφγσ ελδερνκέλσλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ κεηαβνιψλ, θαζψο θαη
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κεηαβνιψλ ιφγσ επαλαζρεδηαζκνχ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηθηχνπ, νη νπνίεο επηθέξνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ
δνκή ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ.
Ο ΟΣΔ ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα πξνβεί ζε κνλνκεξή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο πκθσλίαο
Γηαζχλδεζεο, ε νπνία ππνγξάθεηαη κε ηνπο Σ.Π. κε βάζε ηελ παξνχζα, ε αλαζεψξεζε ηεο νπνίαο γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο VΗII ηεο παξνχζαο.»

3. Ιεθάλαιο 4, ενόηηηα 4.α «Ιοινή Υπήζη Τποδομών - Τλοποίηζη ηύπος MID SPAN»
Ζ MID SPAN δηαζχλδεζε δελ πξέπεη λα έρεη επηπξφζζεην θφζηνο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα
πεξηγξαθεί ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ αηηνχκελσλ ρσξεηηθνηήησλ. Δπηπξφζζεηα, δελ πξνζδηνξίδνληαη
ηα θφζηε MID SPAN.
Ωο πξνο ηελ πξνζεζκία κεηάβαζεο ησλ εμήληα (60) εκεξψλ πνπ ηάζζεηαη ζην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν,
θξίλνπκε φηη ν ρξφλνο δελ είλαη εχινγνο. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε αγνξψλ (ΑΠ ΔΔΣΣ 714/09/10.04.2014
(ΦΔΘ 1049/Β/28.04.2014), Θεθάιαην Α, Δλφηεηα 3 – Θαλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο, παξάγξαθν 2.1 ν ΟΣΔ θέξεη
ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη αλαιπηηθά ηελ ΔΔΣΣ θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9)
κήλεο λσξίηεξα γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκφ δηθηχνπ ησλ άιισλ παξφρσλ.

4. Ιεθάλαιο 4, ενόηηηα 4.β.2 «Σο ζημείο διαζύνδεζηρ βπίζκεηαι ζηην άμεζη γειηνίαζη με ηιρ
εγκαηαζηάζειρ ηος ΟΣΕ ή ηος Σ.Π. (απόζηαζη ηηρ ηάξευρ ηυν ~50μέηπυν)»

«….Σελ ππεξεζία Ζκη-Εεχμεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πξνζθέξεη θαη ν Σ.Π. ζηνλ ΟΣΔ
πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ν δεχηεξνο ηελ θίλεζε επζχλεο ηνπ…νη ρξεψζεηο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο ηνπ
ΟΣΔ/Σ.Π. πξνθχπηνπλ βάζεη ηνπ εθάζηνηε Θνζηνινγηθνχ Διέγρνπ ΟΣΔ θαη είλαη ζπκκεηξηθέο γηα ηα Κέξε.
Γελ γίλεηαη δεθηή ε αλσηέξσ αλαθνξά. Ο Σ.Π. δελ έρεη θαζνξηζηεί ΗΑ ελ πξνθεηκέλσ νχηε θέξεη αληίζηνηρεο
ππνρξεψζεηο θνζηνζηξέθεηαο φπσο ν ΟΣΔ. Ωο εθ ηνχηνπ ε εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ Σ.Π. ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο Ζκί- Εεχμεο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί απφ ηνλ ίδην ηνλ Σ.Π.

5. Ιεθάλαιο 4, ενόηηηα 4.β.3 «Σο ζημείο διαζύνδεζηρ βπίζκεηαι ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος ΟΣΕ»
Θα πξέπεη λα γίλεη ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ηεο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο Εεχμεο Φπζηθήο
πλεγθαηάζηαζεο (Εεχμε Φ), φπσο έρεη ζπκθσλεζεί θαη παξέρεηαη ήδε ζηνπο Σ.Π. πγθεθξηκέλα,
πξνηείλνπκε κεηά ην ηέινο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηελ πξνζζήθε ησλ θάησζη δηαηάμεσλ:

«Θάζε κία ππεξεζία Φ..-ΕΔΤ αληηζηνηρεί ζε έλα (1) θνξέα STM-1 κέζσ ηνπ νπνίνπ πινπνηνχληαη κέρξη
63 δεχμεηο δηαζχλδεζεο 2 Mbps.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θνξέα STM-1, ν ΟΣΔ εγθαζηζηά ζην ρψξν ηνπ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη
θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ, ην νπνίν θαηαιήγεη ζε νπηηθφ θαηαλεκεηή ζην ρψξν Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο. Ο
ΟΣΔ δηαζέηεη 2 δεχγε νπηηθψλ ηλψλ γηα ζχλδεζε κε ηελ νπηηθή ίλα ηνπ Σ.Π.. Σν εκείν Οξηνζέηεζεο (Ο)
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είλαη ν νπηηθφο θαηαλεκεηήο ζην ρψξν Φ. Ζ ππεξεζία Φ..-ΕΔΤ αλά ζεκείν θπζηθήο δηαζχλδεζεο, αθνξά
ην ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ θέληξσλ ηνπ ΟΣΔ πνπ θηινμελνχληαη ζην ρψξν ελφο Α/Θ. O Σ.Π. δχλαηαη λα
αηηεζεί πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ππεξεζίεο Φ..-ΕΔΤ αλά θπζηθφ ζεκείν δηαζχλδεζεο ησλ νπηηθψλ δηθηχσλ.
Σν θάζε κέξνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ
απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κέρξη ην .Ο. ζην ρψξν Φ. Οη θνξείο STM-1 πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ ππεξεζία
Φ..-ΕΔΤ

πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ Σ.Π. ζα εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά θίλεζε δηαζχλδεζεο ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ παξφρνπ. Ο ελεξγφο θαη παζεηηθφο εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
Φ..-ΕΔΤ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΣΔ κέρξη ην ρψξν Φ.. εγθαζίζηαληαη απφ ηνλ ΟΣΔ θαη απνηεινχλ
ηδηνθηεζία ηνπ. Ο ΟΣΔ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ηεο ππεξεζίαο Φ..-ΕΔΤ. Σν
θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο ηνπ Σ.Π. πνπ ελεξγνπνηείηαη
απφ ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ θαη ηεξκαηίδεη ζην .Ο., πξνθεηκέλνπ λα ηνπ παξαζρεζεί ε ππεξεζία ΦΕΔΤ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Σ.Π. θαη δελ απνηειεί αληηθείκελν επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο Εεχμεσλ
Γηαζχλδεζεο φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην Θεθάιαην 11 (Οηθνλνκηθνί Όξνη).»

6. Ιεθάλαιο 10, ενόηηηα 10.3 «Αιηήζειρ Ζεύξευν Διαζύνδεζηρ - Ιαναλιών ημαηοδοζίαρ»
ηελ πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο δεχμεσλ δηαζχλδεζεο – θαλαιηψλ ζεκαηνδνζίαο ππνβάιινληαη απφ ηνλ Σ.Π.
ζηνλ ΟΣΔ (κε ηελ εμαίξεζε ησλ αηηήζεσλ mid-span) πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ε νπνία
δηεθπεξαηψλεηαη θαη ειέγρεηαη κέζσ ηνπ Π ΟΣΔ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ επηζπκεί λα ππνβάιεη ζρεηηθέο
αηηήζεηο ζηνλ Σ.Π., νξίδεηαη φηη «…..Θαη’ αληηζηνηρία, γηα ηηο αηηήζεηο πνπ δχλαηαη λα θαηαζέζεη ν ΟΣΔ ζηνλ

Σ.Π., ν Σ.Π. δηαζέηεη ζπκκεηξηθέο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο / ελεκέξσζεο / αθχξσζεο / θαηάξγεζεο αηηεκάησλ
δηαζχλδεζεο σο πξνο ηνπο ρξφλνπο πινπνίεζεο θαη ηα ηέιε….»
Θξίλνπκε επηβεβιεκέλν λα αθαηξεζεί ε παξαπάλσ αλαθνξά. Ζ εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ παξφρνπ θαη
αληίζηνηρα ε ρξέσζε γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη πξνζδηνξηζηεί ζηελ Πξνζθνξά
Αλαθνξάο, νχηε θέξεη ηελ ππνρξέσζε θνζηνζηξεθψλ ηηκνινγίσλ. Δπηπξφζζεηα ν Σ.Π. δελ ππνρξενχηαη λα
δηαζέηεη αληίζηνηρν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα.

7. Ιεθάλαιο 10, ενόηηηα 10.5 «Πεπιγπαθή Τπηπεζίαρ Φςζικήρ ςνεγκαηάζηαζηρ για Ζεύξειρ
Διαζύνδεζηρ»
Λα πξνζηεζεί πξφλνηα γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Σ.Π. αηηείηαη Τπεξεζία Φ.. γηα Εεχμεηο Γηαζχλδεζεο, αιιά ν
ΟΣΔ δελ έρεη δηαζέζηκν ρψξν. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ρσξίο
επηπιένλ θφζηε πέξαλ ηνπ Σηκνθαηαιφγνπ Γηαζχλδεζεο θαη ηνπ θφζηνπο εηζαγσγήο Οπηηθψλ Ηλψλ ζε ρψξν
Φ.. Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο Α/Θ φπνπ ν Σ.Π. έρεη ήδε παξνπζία κέζσ Α.. θαη δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο
ρψξνο γηα παξνρή Φ.. ν Σ.Π. ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ρσξίο λα πξέπεη λα επσκηζηεί
ην θφζηνο ελνηθίαζεο ζπλεγθαηάζηαζεο Φ.., δεδνκέλνπ φηη δελ επηζπκεί ρψξν ηθξηψκαηνο.
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8. Ιεθάλαιο 11, ενόηηηα 11.4 «Εξόθληζη Σιμολογίυν»

«11.4.1. Σα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο δηαζχλδεζεο ζα εμνθινχληαη εληφο ηεο
αλαγξαθφκελεο ζε απηφ πξνζεζκίαο εμφθιεζεο, ε νπνία δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηπιάνηα (30) ΗΗ απφ
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηηκνιφγηα ζα έρνπλ
παξαιεθζεί απφ ηνλ Σ.Π., ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11.3.5, ή ζα έρνπλ ηεζεί ζηε δηάζεζε
ηνπ Σ.Π., ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11.3.4, εληφο πέληε (5) ΔΖ απφ ηελ έθδνζή ηνπο.»
Θξίλνπκε απαξαίηεην λα απμεζεί ην δηάζηεκα γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζε ζαξάληα πέληε (45)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο ψζηε λα αθνινπζεί ηελ πξνζεζκία πνπ εθαξκφδεηαη ήδε θαη ζηηο ινηπέο ξπζκηδφκελεο
αγνξέο ρνλδξηθήο ζηηο νπνίεο ν ΟΣΔ έρεη ΗΑ.
Δπηπξφζζεηα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηηκνινγίσλ πνπ αθνξνχλ ζε ππνδνκέο Γηαζχλδεζεο θαη ζηα Θαλάιηα
εκαηνδνζίαο, ηα νπνία βάζεη ηνπ άξζξνπ 11.3.4 ζα δηαηίζεληαη ζηνλ Σ.Π. κέζσ SFTP server, ζα πξέπεη λα
ππάξμεη ζρεηηθή πξφλνηα ψζηε εάλ παξνπζηαζηεί αδπλακία πξφζβαζεο ηνπ Σ.Π. ζηνλ SFTP server γηα ηελ
αλάθηεζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ν ρξφλνο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα ζεσξείηαη αλελεξγφο θαη
λα κελ πξνζκεηξάηαη ζην δηάζηεκα εμφθιεζεο ησλ ελ ιφγσ ηηκνινγίσλ. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε θάησζη
αλαδηαηχπσζε:

11.4.1. Σα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο δηαζχλδεζεο ζα εμνθινχληαη εληφο ηεο
αλαγξαθφκελεο ζε απηφ πξνζεζκίαο εμφθιεζεο, ε νπνία δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ηυν ζαπάνηα πένηε (45)
ΗΗ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηηκνιφγηα ζα
έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηνλ Σ.Π., ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11.3.5, ή ζα έρνπλ ηεζεί ζηε
δηάζεζε ηνπ Σ.Π., ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11.3.4, εληφο πέληε (5) ΔΖ απφ ηελ έθδνζή
ηνπο. ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ηνπ Σ.Π. ζηνλ SFTP server γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ
ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11.3.4, ηόηε η υρ άνυ πποθεζμία εξόθληζήρ ηος
εκκινεί από ηην επόμενη επγάζιμη ημέπα από ηην αποκαηάζηαζη ηηρ υρ άνυ ππόζβαζηρ.»

9.

Ιεθάλαιο 11, ενόηηηα 11.7 «Επιμεπιζμόρ Ιόζηοςρ Ζεύξευν Διαζύνδεζηρ»

«11.7.1. Σν εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ δεχμεσλ δηαζχλδεζεο θαηεγνξίαο β (άξζξν 4) θαη ησλ ηειψλ
ζεκαηνδνζίαο, θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ δηαζπλδεφκελσλ κεξψλ (ΟΣΔ θαη Σ.Π.), κε θξηηήξηα ηνλ φγθν, ηελ
θαηεχζπλζε θαη ην είδνο ηεο θίλεζεο δηαζχλδεζεο ε νπνία δηαβηβάδεηαη κεηαμχ ησλ δηαζπλδεφκελσλ
δηθηχσλ, κφλν κέρξη ηε κεηάπησζε ησλ Τθηζηάκελσλ ηχπσλ δηαζχλδεζεο ζε MID SPAN θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη πθηζηάκελνη ηχπνη δηαζχλδεζεο εμππεξεηνχλ ηελ θίλεζε επζχλεο θαη ησλ δχν Κεξψλ.
ηηο πεξηπηψζεηο πθηζηάκελσλ δηαζπλδέζεσλ θαηεγνξηψλ β2 θαη β3, ε ζπλνιηθή ρξέσζε γηα ηελ απ΄ άθξνπ
ζε άθξνλ δηαζχλδεζε δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηε ρξέσζε κηαο αζηηθήο δεχμεο δηαζχλδεζεο 2Mbps απφζηαζεο
κεδέλ ρηιηνκέηξσλ ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ΟΣΔ»
Όπσο ηνπνζεηεζήθακε ζρεηηθψο ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί ηειείσο ην πξντφλ MID SPAN θαη λα
δηαηεξεζεί ν πθηζηάκελνο ηξφπνο δηαζχλδεζεο κέρξη ηελ κεηάβαζε ζε IP δηαζχλδεζε. Δληνχηνηο ζα πξέπεη
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λα γίλεη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ δεχμεσλ δηαζχλδεζεο, θαζψο δελ είλαη
εχινγνο θαη αλαινγηθφο, φπσο άιισζηε έθξηλε θαη ε ΔΔΣΣ κε ηελ ΑΠ 695/59/27/6/13 ε νπνία αθνξνχζε ζε
επίιπζε δηαθνξάο κεηαμχ Σ.Π. θαη ΟΣΔ.
Δηδηθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ Σ.Π. λα
ρξεψλεη αληίζηνηρα ηνλ ΟΣΔ γηα ηηο ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο πνπ παξέρεη ν ίδηνο ζηνλ ΟΣΔ. Δπηπξφζζεηα ν
ΟΣΔ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη νκνίσο ηέινο ζχλδεζεο δηαζχλδεζεο γηα ηηο δεχμεηο δηαζχλδεζεο νη νπνίεο
απνηεινχλ επζχλε ηνπ Σ.Π. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ην θφζηνο κεηάδνζεο γηα ηηο δεχμεηο δηαζχλδεζεο
πνπ είλαη επζχλε ηνπ Σ.Π θαη γηα ηηο νπνίεο ν Σ.Π έρεη πινπνηήζεη θχθισκα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κέρξη
ην ζεκείν νξηνζέηεζεο ηνπ ΟΣΔ.

10. Ιεθάλαιο 12, ενόηηηα 12.1 «Γενικά»
Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο ηνπνζέηεζήο καο γηα δηαγξαθή ηνπ πξντφληνο MID SPAN, ζηελ πεξίπησζε πνπ
δηαηεξεζεί ε ελ ιφγσ ππεξεζία θαη δεδνκέλνπ φηη θαη ν Σ.Π. ζα παξέρεη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο
ζηνλ ΟΣΔ, ζην πιαίζην ακνηβαηφηεηαο ζα πξέπεη λα ππάξμεη αληίζηνηρε πξφλνηα θαη γηα ηνλ Σ.Π. λα δχλαηαη
λα αηηεζεί ζπγθεθξηκέλε παξνρή εγγπήζεσλ απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ απφ Τπεξεζίεο
Γηαζχλδεζεο ή/θαη πλαθψλ Δπθνιηψλ.

11. Ιεθάλαιο 12, ενόηηηα 12.3 «Πολιηική εγγςοδοζίαρ»

«12.3.6. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Σ.Π. δελ θαηέζηε ππεξήκεξνο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ ηνπ
πξνο ηνλ ΟΣΔ, από ηην παποσή ςπηπεζιών ηλεκηπονικών επικοινυνιών, καηά ηην σπονική πεπίοδο
ηυν δύο (2) ηελεςηαίυν εηών απφ ηελ εκεξνκελία αμηνιφγεζήο ηνπ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ν ΟΣΔ δελ απαηηεί θάπνηαο κνξθήο
εγγχεζε πιένλ ηεο εγγχεζεο πνπ πξνζθνκίζηεθε πξνζπκβαηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
πξνζθνκίζηεθε πξνζπκβαηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. …..12.3.7. Γελ ζεσξείηαη φηη ν Σ.Π. έρεη
θαηαζηεί ππεξήκεξνο φηαλ ζηην πποαναθεπόμενη διεηία ππάξρνπλ νθεηιέο πνπ νθείινληαη ζε ηηκνιφγηα
ηα νπνία δελ εμνθιήζεθαλ:…..»
Αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξηθή ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Παξφρνπ, ζεσξνχκε πιένλ εχινγν θαη
δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά, λα ηξνπνπνηεζεί ε δηάξθεηα ειέγρνπ ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο
απφ ηα δχν (2) ρξφληα ζε έμη (6) κήλεο, φπσο ηζρχεη θαη ζηηο ινηπέο ξπζκηδφκελεο αγνξέο. ην ίδην πιαίζην
ζεσξνχκε δπζαλάινγν λα γίλεηαη έιεγρνο αλ ν Πάξνρνο είλαη ππεξήκεξνο ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ ΟΣΔ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε είλαη θαηαρξεζηηθή θαη
δπζαλάινγε σο πξνο ην εχξνο ξχζκηζεο πνπ απαηηείηαη. Ωο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζή ηεο ψζηε
λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλαιιαθηηθή ηζηνξηθφηεηα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο πνπ παξέρνληαη
απφ ηνλ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλνπκε ηελ αθφινπζε
αλαδηαηχπσζε:
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«12.3.6. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Σ.Π. δελ θαηέζηε ππεξήκεξνο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ ηνπ
πξνο ηνλ ΟΣΔ, από ηην παποσή ςπηπεζιών ηλεκηπονικών επικοινυνιών πος παπέσονηαι ζύμθυνα
με ηην παπούζα, καηά ηην σπονική πεπίοδο ηυν έξι (6) ηελεςηαίυν μηνών απφ ηελ εκεξνκελία
αμηνιφγεζήο ηνπ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα
ζχκβαζε, ν ΟΣΔ δελ απαηηεί θάπνηαο κνξθήο εγγχεζε πιένλ ηεο εγγχεζεο πνπ πξνζθνκίζηεθε
πξνζπκβαηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο....12.3.7. Γελ ζεσξείηαη φηη ν Σ.Π. έρεη θαηαζηεί ππεξήκεξνο
φηαλ ζηο πποαναθεπόμενο διάζηημα ηυν

έξι

(6) μηνών ππάξρνπλ νθεηιέο πνπ νθείινληαη ζε

ηηκνιφγηα ηα νπνία δελ εμνθιήζεθαλ:…..».

12. Ιεθάλαιο 12, ενόηηηα 12.4.1. «Εγγςηηική Επιζηολή»

12.4.1.5. Ο Σ.Π. ππνρξενχηαη ακειιεηί λα πξνζθνκίζεη αλαλέσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ην αξγφηεξν
ηπιάνηα πένηε (35) ΕΗ ππιν από ηην ημεπομηνία λήξηρ ηεο πθηζηάκελεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Θαηά
ηελ παξάδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαλέσζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ζα δηέπεηαη απφ ηνπο
ίδηνπο φξνπο θαη ζα έρεη ζε θάζε πεξίπησζε σο ρξφλν έλαξμεο ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
πνπ αληηθαζηζηά θαη σο ρξφλν ιήμεο ηνλ εθ λένπ ζπκθσλεζέληα ρξφλν αλαλέσζεο.………».
Οξηζκέλα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα δελ εθδίδνπλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο κε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ηζρχνο, κε
απνηέιεζκα νη πάξνρνη ζηελ πεξίπησζε απηή λα ρξεψλνληαη κε δχν ζρεδφλ ηζφπνζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο
γηα ηελ ίδηα ζχκβαζε, θαζψο θαη ηξαπεδηθή πξνκήζεηα εηο δηπινχλ. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλνπκε ηελ θάησζη
αλαδηαηχπσζε, πνπ ηζρχεη θαη ζε Πξνζθνξέο Αλαθνξάο άιισλ αγνξψλ:

12.4.1.5. Ο Σ.Π. ππνρξενχηαη ακειιεηί λα πξνζθνκίζεη αλαλέσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ην αξγφηεξν
πένηε (5) ΕΗ ππιν από ηην ημεπομηνία λήξηρ ηεο πθηζηάκελεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Θαηά ηελ
παξάδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαλέσζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ζα δηέπεηαη απφ ηνπο
ίδηνπο φξνπο θαη ζα έρεη ζε θάζε πεξίπησζε σο ρξφλν έλαξμεο ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
πνπ αληηθαζηζηά θαη σο ρξφλν ιήμεο ηνλ εθ λένπ ζπκθσλεζέληα ρξφλν αλαλέσζεο.……».

13. Ιεθάλαιο 15, ενόηηηα 15.3. «Πληποθοπιακά ηοισεία»

«15.3.1. Ιεηηνπξγνχζεο Γξακκέο Γηαζχλδεζεο: Ο ΟΣΔ έρεη αλαπηχμεη θαη ιεηηνπξγεί ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
αζθαινχο θαηάζεζεο αηηήζεσλ πινπνίεζεο δηαζχλδεζεο (WCRM-WILL), κέζσ ηνπ νπνίνπ ν Σ.Π.
ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πνξεία ησλ αηηεκάησλ ηνπ. Από ηα ανυηέπυ εξαιπείηαι η ςλοποίηζη ηύπος MID
SPAN πος δε θα ςλοποιηθεί ζηο Π..».
Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο ηνπνζέηεζήο καο σο πξνο ηελ δηαγξαθή ηεο ππεξεζίαο MID SPAN απφ ηελ
Πξνζθνξά Αλαθνξάο, εθφζνλ δηαηεξεζεί σο ππεξεζία δηαζχλδεζεο, ζεσξνχκε επηβεβιεκέλν λα δηαηεξεζεί
ε ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα παξέρεη ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ MID SPAN, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ ζηα πιαίζηα δηαθάλεηαο θαη βέιηηζηεο
δηαρείξηζεο ησλ αηηεκάησλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο.
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14. Πποζάπηημα V, ενόηηηα 5 «Πποβλέτειρ»
Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο ηνπνζέηεζήο καο σο πξνο ηελ δηαγξαθή ηεο ππεξεζίαο MID SPAN απφ ηελ
Πξνζθνξά Αλαθνξάο, εθφζνλ δηαηεξεζεί σο ππεξεζία δηαζχλδεζεο, ζεσξνχκε επηβεβιεκέλν λα ππάξμεη
αληίζηνηρε πξφλνηα ππνβνιήο πξνβιέςεσλ θαη απφ ηνλ ΟΣΔ πξνο ηνλ Σ.Π. γηα ηηο δηαζπλδέζεηο επζχλεο
ηνπ.

15. Πποζάπηημα VII «Διαζύνδεζη ηύπος MID SPAN»
Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε θάησζη ππνγεγξακκέλε πξφηαζε

«Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δχν δηθηχσλ ζα απνθαζίδεηαη ζε ζπλεξγαζία ΟΣΔ θαη Σ.Π. κε
βάζε ην πιήζνο ησλ απαηηνχκελσλ Δ1 θπθισκάησλ δηαζχλδεζεο έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη εθάζηνηε
αλάγθεο ρσξεηηθφηεηαο (ζπκθσλία δηαζηαζηνπνίεζεο). Κεηαμχ ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο ΟTE θαη Σ.Π. ην
ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ Δ1 ζα νκαδνπνηείηαη ζε VC-4 (nxVC-4, φπνπ n=1,4) θαη ζα δξνκνινγείηαη κέζσ ηνπ
ελφο εθ ησλ δχν θιάδσλ δηαζχλδεζεο ΟΣΔ θαη Σ.Π. ε πεπίπηυζη πος η συπηηικόηηηα διαζύνδεζηρ
ξεπεπνά ηα 63 Ε1, καηόπιν ζσεηικήρ ζςμθυνίαρ ηυν μεπών η ςλοποίηζη θα μποπεί να γίνει με
σπήζη διεπαθήρ STM-4, ώζηε να μην απαιηείηαι η σπήζη επιπλέον πόπυν από ηο ΙΟΘ.»

16. Πποζάπηημα VIΘI, ενόηηηα 2 «Τποσπεώζειρ»
ην ηέινο ηνπ εδαθίνπ 2.1 ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε θάησζη αλαθνξά, ε νπνία ππάξρεη ζηελ ηζρχνπζα
Πξνζθνξά αλαθνξάο θαη αθαηξέζεθε:

«Θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ν ΟΣΔ, ιφγσ ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηελ νπνία θαηέρεη ζηηο
νξηζζείζεο αγνξέο ρνλδξηθήο δηαζχλδεζεο δεκνζίσλ ζηαζεξψλ δηθηχσλ θέξεη «εηδηθή επζχλε» (special
responsibility) λα κελ ελεξγεί κε ηξφπν πνπ λα πεξηνξίδεη ηνλ αληαγσληζκφ.»

17. Πποζάπηημα VIΘI, ενόηηηα 9 «Κύζη / Κήξη ηηρ ύμβαζηρ»

«9.2 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαγγειία αζθείηαη ιφγσ θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ζέζεο ζε δηαρείξηζε, ιχζεο,
αθχξσζεο ή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, έρεη άκεζε ηζρχ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζε
απηφλ, ρσξίο λα παξέρεηαη πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο.»
Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην ηέινο ηεο σο άλσ πξφηαζεο ε αθφινπζε αλαθνξά ε νπνία
ππάξρεη ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά αλαθνξάο θαη αθαηξέζεθε:

«ε θάζε πεξίπησζε, ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 281
ΑΘ θαη ηελ ινηπή εθάζηνηε ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, ηδίσο δε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν
2 θαη 2α ηνπ Λ.703/77».
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