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ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

 

 Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Παραστάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη Διαβούλευση μεταξύ 25 Αυγούστου 2017 μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2017 επί του Προσχεδίου της Ρυθμιστικής Απόφασης 

της ΡΑΕΚ Αρ. 05/2017 «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής του Λογισμικού 

MDMS (Meter Data Management System)»   

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Α/Α 
Στοιχεία 

Ενδιαφερόμενου 
Κεφάλαιο/Θέμα 

Αρ. Σελ./ 
Αρ. Παρ. 

Σχόλια, Ενστάσεις ή/και 
Παραστάσεις Ενδιαφερόμενου 

Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση 
Ενδιαφερόμενου 

Θέση ΡΑΕΚ 

1 ΔΣΔ-ΑΗΚ 
Διαδικασίας 
Αγοράς 

1 

Δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό να 
καθοριστεί σε μια Ρυθμιστική Απόφαση 
ο τύπος της Διαδικασίας Αγοράς που 
θα υιοθετηθεί από την ΑΗΚ 

Κατά την άποψη του ΔΣΔ ο τύπος της 
Διαδικασίας Αγοράς δεν αποτελεί 
ρυθμιστικό θέμα. 

Η επιλογή διαδικασίας Ανοικτού Διαγωνισμού προτάθηκε από τον ίδιο τον 
ΔΣΔ στη βάση σχετικής ενημέρωσης που υπέβαλε στη ΡΑΕΚ στις 24 Ιουλίου 
2017 στην οποία αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι δεν έγινε κατορθωτό να 
επιλεγεί Κλειστή διαδικασία Διαγωνισμού. 
 
Επίσης, η επιλογή διαδικασίας Ανοικτού Διαγωνισμού αναφερόταν από τον 
ίδιο τον ΔΣΔ στις συναντήσεις μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΔ. Συγκεκριμένα, στη 
συνάντηση της 1ης Ιουνίου 2017, ο ΔΣΔ ανάφερε αυτολεξεί, όπως έχει 
καταγραφεί και στα Τελικά Πρακτικά της εν λόγω συνάντησης, τα εξής:  
 
«Για το MDMS ο κ. Π. Μηνά ανέφερε ότι, η προδιαγραφή ετοιμάστηκε από 
πλευράς ΔΣΔ αρχές Ιουνίου 2017 και έχει αποσταλεί στο Σύμβουλο για τελικά 
σχόλια και τελική διαμόρφωση, τα οποία αναμένονται τέλος Ιουνίου 2017. 
Αναμένεται να εκδοθεί ανοικτός διαγωνισμός περί τα τέλη Ιουλίου 2017» 

 

Επίσης, κατά την υπό αναφορά συνάντηση, ο ΔΣΔ υπέβαλε σχετικό γραπτό 
Υπόμνημα στη ΡΑΕΚ, στο οποίο αναφέρονταν τα ίδια με τα πιο πάνω για το 
διαγωνισμό και χρονοδιαγράμματα για το MDMS.   
 
Η αναφορά στο Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης για έκδοση ανοικτού 
Διαγωνισμού, βασίστηκε στα όσα ο ΔΣΔ έχει ενημερώσει τη ΡΑΕΚ, και ως εκ 
τούτου θεωρείται βάσιμη.  

2 ΔΣΔ-ΑΗΚ 

Χρόνος 
κατακύρωσης 
του 
Διαγωνισμού 

1 

Ο χρόνος κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού που αναφέρεται στο 
προσχέδιο της Ρυθμιστικής Απόφασης, 
δηλαδή ο Δεκέμβριος 2017, δεν είναι 
εφικτός με τα σημερινά δεδομένα, 
όπως αυτά διαμορφώθηκαν και 
αναφέρθηκαν από τον ΔΣΔ κατά τις 
συναντήσεις 1/6/2017 και 24/7/2017 
μεταξύ ΔΣΔ και ΡΑΕΚ. Συγκεκριμένα, 
από τα τέλη Ιουλίου 2017,  
 

(α) Έχει κατακυρωθεί τελικά ο 
διαγωνισμός για το Πιλοτικό Σύστημα 
ΑΜΙ και  

(β) ξεκίνησε η υλοποίηση του νέου 
συστήματος καταγραφής και συλλογής 
μετρητικών δεδομένων (IBM Maximo). 

Και οι δύο εξελίξεις που αναφέρονται 
στο σχόλιο, επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό την υπό διαμόρφωση, Τεχνική 
Προδιαγραφή για την εισαγωγή του 
Συστήματος MDMS. 

Επιπρόσθετα, ο ΔΣΔ θεωρεί ότι δεν 
εξυπηρετεί η οποιαδήποτε αναφορά 
σε ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας. 
Αντίθετα περιορίζει την ευελιξία του 
οργανισμού να λάβει τις καλύτερες 
αποφάσεις 

 
Στη συνάντηση της 1ης Ιουνίου 2017 μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΔ, ο ΔΣΔ ανάφερε 
αυτολεξεί, όπως έχει καταγραφεί και στα Τελικά Πρακτικά της εν λόγω 
συνάντησης, τα εξής:  
 
«Αναμένεται να εκδοθεί ανοικτός διαγωνισμός περί τα τέλη Ιουλίου 2017. Η 
κατακύρωση του διαγωνισμού αναμένεται να γίνει τον Δεκέμβριο 2017. Ο 
χρόνος υλοποίησης του έργου, από την ημέρα κατακύρωσης, αναμένεται να 
είναι 15 μήνες, οπότε αναμένεται να τεθεί το MDMS σε λειτουργία τον Απρίλιο 
2019.»   
 

Επίσης, κατά την υπό αναφορά συνάντηση, ο ΔΣΔ υπέβαλε σχετικό γραπτό 
Υπόμνημα στη ΡΑΕΚ, στο οποίο αναφέρονταν τα ίδια με τα πιο πάνω για το 
διαγωνισμό και χρονοδιαγράμματα για το MDMS.   
 
Στη συνάντηση της 24ης Ιουλίου 2017 μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΔ, ο ΔΣΔ ανάφερε 
αυτολεξεί, όπως έχει καταγραφεί και στα Τελικά Πρακτικά της εν λόγω 
συνάντησης, τα εξής:  
 
«Για το MDMS ο κ. Π. Μηνά ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να μην συνδεθεί 
με την έλλειψη προσωπικού και κατατέθηκε επιστολή από τον ΔΣΔ (Αρ. Φακ. 
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ΔΔΜ/414.3 ημερομηνίας 24/7/2017) σχετικά με το εν λόγω θέμα και τους 
λόγους καθυστέρησης στην υλοποίηση του. Ανέφερε ότι ο Απρίλης 2019 είναι 
η τελική ημερομηνία πλήρους λειτουργίας του MDMS, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα, νοουμένου ότι δεν θα υπάρξουν δεδομένα/εξελίξεις που να 
είναι εκτός του ελέγχου του ΔΣΔ (ΑΗΚ), όπως η προσφυγή στην 
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και οι προεκτάσεις της οποιασδήποτε 
προσφυγής». 
 

Η αναφορά στο Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης για κατακύρωση του 
Διαγωνισμού εντός Δεκεμβρίου 2017 και υλοποίηση του έργου από την 
ημέρα κατακύρωσης του σε διάρκεια 15 μηνών, βασίστηκε στα όσα ο ΔΣΔ 
έχει ενημερώσει τη ΡΑΕΚ, και ως εκ τούτου θεωρείται βάσιμη. 

3 ΔΣΔ-ΑΗΚ 

Τελική 
ημερομηνία για 
την πλήρη 
λειτουργία του 
συστήματος 
MDMS 

1 

Η τελική ημερομηνία για την πλήρη 

λειτουργία του συστήματος MDMS που 

αναφέρεται στο προσχέδιο της 

Ρυθμιστικής Απόφασης πιθανόν να 

επηρεαστεί από εξωγενείς 

αστάθμητους παράγοντες όπως: 

1. Προσφυγές στην Αναθεωρητική 
Αρχή Προσφορών η άλλες 
νομικές/διαδικαστικές δυσκολίες,  

 
2. Παρά το γεγονός ότι, ο ΔΣΔ 

προσπαθεί να αποσυνδέσει την 
υλοποίηση του έργου MDMS με το 
θέμα της σοβαρότατης 
υποστελέχωσης του, οι 
συνεχιζόμενες καθυστερήσεις και η 
αβεβαιότητα για πρόσληψη 
προσωπικού, αναπόφευκτα θα 
επηρεάσουν την υλοποίηση και τα 
χρονοδιαγράμματα όλων των έργων  
του ΔΣΔ  

 

 
Ο ΔΣΔ θεωρεί ότι θα πρέπει ότι η 
Ρυθμιστική Απόφαση θα πρέπει να 
περιλάβει αναφορές σχετικά με τα πιο 
πάνω ώστε να καλύπτεται η περίπτωση 
που τυχόν καθυστέρηση δεν οφείλεται 
στον ΔΣΔ. 

Υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που 
δεν είναι υπό τον έλεγχο του ΔΣΔ οι 
οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε 
καθυστέρηση υλοποίησης του 
συγκεκριμένου έργου αλλά και άλλων 
έργων του ΔΣΔ. 
 

Οποιοιδήποτε εξωγενείς αστάθμητοι παράγοντες, οι οποίοι είναι εκτός της 
δικαιοδοσίας ή/και αρμοδιότητας του ΔΣΔ, ασφαλώς και δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ευθύνη του ΔΣΔ για τυχόν καθυστερήσεις του έργου.  
 
Όσον αφορά το θέμα που εγείρεται για τη σοβαρή υποστελέχωση του ΔΣΔ, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του ΔΣΔ, αυτό δεν εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ.  
 
Ως εκ τούτου, η ΡΑΕΚ δεν θεωρεί ότι θα πρέπει η Ρυθμιστική Απόφαση να 
περιλάβει αναφορές σχετικά με τα πιο πάνω.  

       

Σημειώσεις: 

§ Στη στήλη [2] αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου που έχει υποβάλει το αντίστοιχο σχόλιο, ένσταση ή/και παράσταση.   
§ Στη στήλη [3] αναγράφεται ο αριθμός του Κεφαλαίου και το Θέμα του εγγράφου στο οποίο αναφέρεται το σχόλιο, ένσταση ή/και παράσταση.  
§ Στη στήλη [4] αναγράφεται ο αριθμός της σελίδας/παραγράφου του εγγράφου στην οποία αναφέρεται το σχόλιο, ένσταση ή/και παράσταση. 
§ Στη στήλη [5] παρατίθεται αναλυτική περιγραφή του σχολίου, ένστασης ή/και παράστασης.  
§ Στη στήλη [6] παρατίθεται αναλυτική τεκμηρίωση/αιτιολόγηση του αντίστοιχου σχολίου, ένστασης ή/και παράστασης. 
§ Στη στήλη [7] παρατίθεται η θέση της ΡΑΕΚ επί του αντίστοιχου σχολίου, ένστασης ή/και παράστασης. 


