Μαρούσι, 21-3-2017
ΑΠ: 803/2
ΑΠΟΦΑΣΗ
∆ιόρθωση σφάλµατος στο Παράρτηµα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21-2-2017.
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),
Αφού έλαβε υπόψη:
α.

τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήµερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία
α’, ιστ’ και µγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού,

β.

την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισµός Εθνικής αγοράς χονδρικής
τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισµός επιχειρήσεων µε
σηµαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος
Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (µε ηµεροµηνία
πραγµατικής κυκλοφορίας 23/1/2017),

γ.

την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.2.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα
οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας
vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α’ Φάσης της Πρώτης
Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως
ορίζεται στο Παράρτηµα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ
4505/Β/30.12.2016)»,

δ.

την µε αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6484/Φ960/6.2.2017 επιστολή ΟΤΕ
«Υποβολή αιτήµατος της εταιρίας ΟΤΕ για την ανάθεση περιοχών για
την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring και λοιπών δικαιολογητικών» ,

ε.

την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6485/Φ960/6.2.2017 επιστολή της ΟΤΕ
ΑΕ µε θέµα «Επικαιροποιηµένη πληροφορία σχετικά µε το δίκτυο
πρόσβασης»,

στ.

την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3297/07.02.2017 επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ µε
θέµα «corrected data»,

ζ.

την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4143/15.02.2017 επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ µε
θέµα «Θέση και απόσταση για {7301-ΚΛΜ-342}»,

η.

την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 6518/Φ.960/2.03.2017 επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ
µε θέµα «∆ιόρθωση στοιχείων αιτήµατος ανάθεσης περιοχών για την
ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring»

θ.

την Εισήγηση µε αριθ. 31323/Φ.600/10.03.2017 της αρµόδιας
Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της
ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή ∆ηµ. Τσαµάκη και ∆ρ. Νικόλαου Χ. Παπαουλάκη)
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Εκτιµώντας ότι:
1. Με το ως άνω σχετικό η΄ η ΟΤΕ ΑΕ ενηµέρωσε την ΕΕΤΤ ότι:
(α) εκ παραδροµής συµπεριελήφθησαν στον Πίνακα 3 της µε αριθ. πρωτ.
ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6484/Φ960/6.2.2017 επιστολής της µε τα αναλυτικά στοιχεία
των ΤΚΜ που θα αναβαθµιστούν σε VDSL Vectoring 3 καµπίνες του
Αστικού Κέντρου Γαλατσίου οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη
από 550 µέτρα από το αστικό κέντρο. Οι καµπίνες αυτές έχουν κωδικούς
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ {WCRM) 1195-120, 1195-126 και 1195-208. Αντί των ανωτέρω
καµπινών έπρεπε να είχαν συµπεριληφθεί οι καµπίνες µε κωδικούς
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ {WCRM) 1195-308, 1195-405 και 1195-412 µε ενεργοποίηση
το 4ο τρίµηνο 2017.
(β) Στον αναλυτικό Πίνακα µε την επικαιροποιηµένη πληροφορία σχετικά
µε το δίκτυο πρόσβασης, σύµφωνα µε τη λίστα του Παραρτήµατος 2,
σηµείο Α, του ως άνω β’ σχετικού, την οποία υπέβαλε µε την µε αριθ.
πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6485/Φ960/6.2.2017 επιστολής της για τις ανωτέρω
καµπίνες, η απεικόνιση της πληροφορίας αναβάθµισης σε τεχνολογία
VDSL Vectoring όπως προκύπτει από την πληροφορία στη στήλη
«Πρόβλεψη για ενεργοποιηµένα ΥΚΕΕ/ΥΚΚ για παροχή VDSL Vectoring
εντός 31 µηνών» είναι ορθή.
2. Με το ίδιο ως άνω σχετικό η ΟΤΕ ΑΕ αιτήθηκε τη διόρθωση του Πίνακα 3
της µε αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6484/Φ960/6.2.2017 επιστολής της ως
προς τα ως άνω αναφερόµενα στοιχεία.
3. Ενόψει των ανωτέρω απαιτείται η διόρθωση του ως άνω σφάλµατος στο
Παράρτηµα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.2.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των
ΑΚ για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας
vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης
περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο
Παράρτηµα
3
της
ΑΠ
ΕΕΤΤ
792/07/22.12.2016
(ΦΕΚ
4505/Β/30.12.2016)» και η δηµοσιοποίηση της διόρθωσης προς γνώση
των ενδιαφεροµένων.
4. Επισηµαίνεται ότι το σφάλµα στους κωδικούς των καµπινών που
συµπεριλήφθησαν στο Παράρτηµα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.2.2017 δεν
επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα αστικά κέντρα που ανατέθηκαν στον
ΟΤΕ µε το ως άνω γ΄ σχετικό.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
1. Εντέλλεται τη διόρθωση του Παραρτήµατος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ
800/03/21.2.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα οποία έχει εκδηλώσει
ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της
διαδικασίας της Α’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την
ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα 3 της
ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)» ως εξής:
(α) το κελί Α249 του αρχείου excel αντικαθίσταται από 1195-120 σε 1195308,
(β) το κελί D249 του αρχείου excel αντικαθίσταται από 120 σε 308,
(γ) το κελί Α275 του αρχείου excel αντικαθίσταται από 1195-126 σε 1195405,
(δ) το κελί D275 του αρχείου excel αντικαθίσταται από 126 σε 405,
(ε) το κελί Α280 του αρχείου excel αντικαθίσταται από 1195-208 σε 1195412,
(στ) το κελί D280 του αρχείου excel αντικαθίσταται από 208 σε 412.

Κωδικοποίηση του Παραρτήµατος
επισυνάπτεται στην παρούσα.
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σύµφωνα

µε

τα

ανωτέρω

2. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τη
δηµοσίευσή της στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των
ενδιαφεροµένων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΤΣΑΜΑΚΗΣ
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