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Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση για το έργο "Πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων" 
 

Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
 
Με μεγάλο ενδιαφέρον μελετήσαμε τα έγγραφα του διαγωνισμού σχετικά με το έργο 
"Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη 
Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων" που έχετε δημοσιεύσει για τη διαδικασία της 
δημόσιας διαβούλευσης. Εκτιμούμε τη δυνατότητα που μας παρείχατε να παραθέσουμε τις 
απόψεις μας σχετικά με τις προδιαγραφές του έργου, τις οποίες και σας γνωστοποιούμε με 
την παρούσα επιστολή μας. 
 
Η LS Telcom έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην παροχή επαγγελματικών 
Συστημάτων Διαχείρισης Φάσματος σε Εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όπως η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Ελλάδα. Πελάτες μας σε περισσότερες από 
90 χώρες βασίζονται για την καθημερινή λειτουργία τους σε συστήματα και υπηρεσίες μας. Η  
LS Telcom είναι η ηγετική δύναμη που οδηγεί στην προώθηση της καινοτομίας και στην 
υλοποίηση σύγχρονων και αξιόπιστων λύσεων Διαχείρισης Φάσματος. Ένα καλό παράδειγμα 
αξιοπιστίας και ποιότητας είναι το εν λειτουργία Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ, το 
οποίο υλοποιήθηκε από την LS Telcom πριν από δέκα χρόνια. 
 
Πρώτα από όλα θα θέλαμε να συγχαρούμε την ΕΕΤΤ για τις προδιαγραφές που έχει 
δημοσιεύσει σχετικά με το έργο. Κατά την άποψή μας, η ΕΕΤΤ έχει ετοιμάσει μια εξαιρετική 
βάση για την υλοποίηση ενός επαγγελματικού, σύγχρονου και καινοτόμου συστήματος, όπως 
είναι σε λειτουργία σε λίγες μόνο χώρες στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα η ολοκληρωμένη πλατφόρμα 
για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του 
ραδιοφάσματος και των αδειών κατασκευής κεραιών θα παρέχει την πιο σύγχρονη 
τεχνολογία για την επικοινωνία και πληροφόρηση στο Ελληνικό κοινό και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕΤΤ. 
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Πέραν των παραπάνω έχουμε αναλύσει τις προδιαγραφές του διαγωνισμού σχετικά με το 
δημοσιευμένο προϋπολογισμού και την περίοδο υλοποίησης. Σε γενικές γραμμές οι 
απαιτήσεις της ΕΕΤΤ είναι εφικτές. Με βάση την εμπειρία μας από προηγούμενα έργα με 
παρόμοιες τεχνικές απαιτήσεις, ο προϋπολογισμός είναι υποτιμημένος και θέτει σε σημαντικό 
κίνδυνο το έργο. 
 
Για να μετριαστεί ο οικονομικός κίνδυνος σας προτείνουμε να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας 
προσέγγισης  υλοποίησης έργου σε φάσεις και την εκ νέου προτεραιοποίηση των 
απαιτήσεών στις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η πρότασή μας είναι να ανατεθούν 
προδιαγραφές χαμηλής προτεραιότητας και επιπλέον προαιρετικές απαιτήσεις σε μια 
ξεχωριστή φάση αναβάθμισης του συστήματος σε μεταγενέστερο στάδιο. 
 
Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου, που είναι 16 μήνες, φαίνεται να αποτελεί 
μάλλον μεγάλη πρόκληση αναφορικά με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η εμπειρία μας 
δείχνει ότι η φάση του λεπτομερούς σχεδιασμού και των προδιαγραφών της λύσης καθώς και 
η φάση παραμετροποίησης και προσαρμογής του συστήματος απαιτούν περισσότερο χρόνο. 
Εντοπίσαμε αυτό ως κίνδυνο για την επιτυχή υλοποίηση του όλου συστήματος. 
 
Για να μετριαστεί ο κίνδυνος του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, σας 
προτείνουμε να εξετάσετε την παράταση της περιόδου υλοποίησης κατά τέσσερις έως έξι 
μήνες. 
 
Το σχέδιο σύμβασης που δημοσιεύσατε παρέχει μια σταθερή βάση για το έργο και μας 
βρίσκει σε γενικές γραμμές σύμφωνους. Το μόνο που αναρωτιόμαστε είναι εάν θα μπορούσε 
να υπάρξει αναφορά για όρους και προϋποθέσεις αδειών χρήσης από τη μεριά του 
προμηθευτή, για τυποποιημένες εφαρμογές λογισμικού. Επιπλέον θα εκτιμούσαμε τον 
περιορισμό σε συνήθη βιομηχανικά πρότυπα της ρήτρας ευθύνης, η οποία να είναι σύμφωνη 
με τις ανάγκες για τη διαχείριση του κινδύνου που απορρέει από τη σύμβαση για ανώνυμες 
επιχειρήσεις. 
 
Για μια ακόμα φορά σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να 
μελετήσουμε τις προδιαγραφές και να σας παρέχουμε τις απόψεις μας. Πιστεύουμε ότι η 
υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με 
Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων θα είναι ένα μεγάλο και 
σημαντικό βήμα προς το μέλλον για την ΕΕΤΤ. Ελπίζουμε να είμαστε μέρος αυτού του έργου 
και να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ΕΕΤΤ στα επόμενα χρόνια. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Daniel Nowok 
Senior Account Manager 
Sales and Marketing 


