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Αριθμός 259 

Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΝΟΜΟ 
(ΝΟΜΟΗ 122(Η) ΣΟΤ 2003, 239(Η) ΣΟΤ 2004, 143(Η) ΣΟΤ 2005, 173(Η) ΣΟΤ 2006, 92(Η) ΣΟΤ 2008,  

211(Η) ΣΟΤ 2012,  206(Η) ΣΟΤ 2015, 18(Η) ΣΟΤ 2017) 

 ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΑΡ. 02 / 2018 
___________________ 

ΠΔΡΊ ΔΦΑΡΜΟΓΉ ΓΔΜΔΤΣΗΚΟΌ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΆΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΑΕΗΚΉ ΔΓΚΑΣΆΣΑΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΊΑ ΑΠ ΣΟΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΉ 

ΤΣΉΜΑΣΟ ΓΗΑΝΟΜΉ ΤΠΟΓΟΜΉ ΔΤΦΤΝ ΤΣΖΜΆΣΩΝ ΜΈΣΡΖΖ (ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE) 
 
Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ), αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρεη ην άξζξν 26(1) ησλ πεξί 
Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2017, απνθάζηζε λα εθδψζεη ηελ αθφινπζε Ρπζκηζηηθή 
Απφθαζε αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή δεζκεπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία απφ 
ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΓΓ) ππνδνκήο επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο (ΑΜΗ-Advanced Metering 
Infrastructure). 
 
Ζ παξνχζα Ρπζκηζηηθή Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε «πεξί Δθαξκνγήο Γεζκεπηηθνχ Υξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηε Μαδηθή 
Δγθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγία απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο Τπνδνκήο Δπθπψλ πζηεκάησλ Μέηξεζεο 
(Advanced Metering Infrastructure)».  
 
Ζ ΡΑΔΚ αθνχ έιαβε, κεηαμχ άιισλ, ππφςε: 
 
 Σηο πξφλνηεο ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2017 θαη ησλ δπλάκεη απηψλ 

εθδνζέλησλ Καλνληζκψλ θαη εηδηθά: 

Tνπ άξζξνπ 93(2)(α): 

- Ζ ΡΑΔΚ εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, φπνπ είλαη εθηθηφ θαη νηθνλνκηθά δπλαηφ, ηα 
νπνία βνεζνχλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ πινπνίεζε απηψλ ησλ 
ζπζηεκάησλ κέηξεζεο δχλαηαη λα ππφθεηηαη ζε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηνηρείσλ 
θφζηνπο θαη νθέινπο γηα ηελ αγνξά θαη ηνπο επηκέξνπο πειάηεο, ζε ζρέζε µε ηε κνξθή επθπνχο κέηξεζεο πνπ 
είλαη νηθνλνκηθά πεξηζζφηεξν εχινγε θαη απνδνηηθή, θαζψο θαη ην ρξνληθφ πιαίζην ζην νπνίν είλαη εθηθηή ε 
εμάπισζε ησλ ζπζηεκάησλ. 



- Με βάζε απηή ηελ αμηνιφγεζε, ε ΡΑΔΚ θαηαξηίδεη ρξνλνδηάγξακκα µε ζηφρν έσο ηε δεθαεηία γηα ηελ 
πινπνίεζε επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο. Δάλ ε αλάπηπμε επθπψλ κεηξεηψλ εθηηκεζεί ζεηηθά, ηνπιάρηζηνλ ην 
80 % ησλ πειαηψλ πξέπεη λα εμνπιηζηνχλ µε επθπή ζπζηήκαηα κέηξεζεο έσο ην 2020. 

Tνπ άξζξνπ 25(2)(α)(iv):  

- H ΡΑΔΚ έρεη εμνπζία, θαζήθνλ θαη αξκνδηφηεηα κεηαμχ άιισλ λαπξνσζεί ηελ πξφζβαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο 
αληαπφθξηζεο ηεο δήηεζεο ζηελ εμηζνξξφπεζε, ηελ εθεδξεία θαη ζε άιιεο αγνξέο ππεξεζηψλ. 

Σνπ άξζξνπ 25(12):  

- H ΡΑΔΚ ελζαξξχλεη πφξνπο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, φπσο ε αληαπφθξηζε ζηε δήηεζε, ζπκκεηέρνπλ 
παξάιιεια µε ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζηηο αγνξέο ειεθηξηζκνχ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ. 

Σνπ άξζξνπ 52(1):  

- O Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Γηαλνκήο φηαλ πξνγξακκαηίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, εμεηάδεη ηε 
δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο/δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο ή/θαη ηε δπλαηφηεηα 
απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ή 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ δπλακηθνχ ειεθηξηθήο ελεξγείαο. 

 Σηο πξφλνηεο ηεο πξφηαζεο Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο 
θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αλαδηαηχπσζε) 15886/17, 20 Γεθεκβξίνπ 2017.  

 Σε Μειέηε Κφζηνπο Οθέινπο (Μάξηηνο 2014) ηελ νπνία εθπφλεζε ε ΑΖΚ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο επθπψλ 
ζπζηεκάησλ κέηξεζεο. 

 Σηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πηινηηθή εγθαηάζηαζε επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη ηελ εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ αβεβαηνηήησλ ηεο πην πάλσ Μειέηεο.  

 Σε ζέζε ηνπ ΓΓ πνπ εθθξάζζεθε θαη θαηαγξάθεθε ζε ζπλεδξία ζηα γξαθεία ηεο ΡΑΔΚ, ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2017, ε 

νπνία αλαθέξεη φηη ιφγσ ηνπ κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ παξήιζε εμαηηίαο πξνζθπγψλ απφ ηελ εκέξα 
πξνθήξπμεο ησλ φξσλ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πηινηηθή εγθαηάζηαζε επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, θαζηζηά ηνλ ελ 
ιφγσ δηαγσληζκφ ηερληθά μεπεξαζκέλν θαη άλεπ αληηθεηκέλνπ. 

 Σε ζέζε ηνπ ΓΓ, πνπ εθθξάζζεθε θαη θαηαγξάθεθε ζε ζπλεδξία ζηα γξαθεία ηεο ΡΑΔΚ, ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2017 φηη 

ιφγσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ MDMS ζε θαζνιηθή θιίκαθα δελ ππάξρεη ιφγνο πινπνίεζεο ηεο πηινηηθήο εγθαηάζηαζεο 
επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο.  

 Σν ζρέδην Τπνδνκήο Δπθπψλ πζηεκάησλ Μέηξεζεο (Advanced Metering Infrastructure - ΑΜΗ) φπσο ππνβιήζεθε 
απφ ηνλ ΓΓ θαηά ηε ζπλεδξία ζηα γξαθεία ηεο ΡΑΔΚ ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2017, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε εθαξκνγή 
ηέηνηνπ ζρεδίνπ παξέρεη άκεζα νθέιε ζηε δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο, ήηνη:  

- Παξαηεξεζηκφηεηα (observability), παξαθνινχζεζε, αλάθηεζε δεδνκέλσλ θαη κεηξήζεσλ ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο θαη ηζρχνο. 

- Πξφβιεςε δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θνξηίνπ. 

- Αλάιπζε Γηθηχνπ κε ηε ρξήζε ησλ αλαθηψκελσλ δεδνκέλσλ. 

- Γηαρείξηζε Φνξηίνπ θαη δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

- Βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζην Γίθηπν Γηαλνκήο. 

- Τπνζηήξημε Μειεηψλ Γηθηχνπ. 

- Γηαρείξηζε Ζιεθηξηθήο Φφξηηζεο. 

- Δπέκβαζε ζηα ΦΒ πζηήκαηα (ηειερεηξηζκφο θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφκελεο 
ηζρχνο θαη ελέξγεηαο). 

- Βειηηζηνπνίεζε ηεο πξφβιεςεο ηεο παξαγφκελεο ηζρχνο απφ ΑΠΔ αλά κηζάσξν ηεο επφκελεο εκέξαο — 
Τπνρξέσζε ΓΓ πξνο ΓΜΚ ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο θαη ηνπο Καλφλεο 
Αγνξάο Ζιεθηξηζκνχ.  
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- Μεγηζηνπνίεζε δηείζδπζεο ΑΠΔ. 

- Δλαιιαθηηθή ιχζε/δηαρείξηζε γηα ην χζηεκα Σειερεηξηζκνχ Φνξηίνπ (ΣΖΦΟΡ-Ripple). 

- Αλάγθεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο. 

- Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο . 

- Μείσζε απσιεηψλ ζην δίθηπν δηαλνκήο. 

- Γηεπθφιπλζε εληνπηζκνχ βιαβψλ θαη θαη' επέθηαζε γξεγνξφηεξε επαλαθνξά ηεο παξνρήο. 

- Απνηξνπή θινπψλ. 

- Δμ' απνζηάζεσο δηαθνπή παξνρήο ζε θαθνπιεξσηέο. 

- Αλάγλσζε κέηξεζεο ζε κε πξνζβάζηκνπο θαη απνκαθξπζκέλνπο ρψξνπο. 

- Δμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηειε-αλάγλσζε απνκαθξπζκέλσλ ρψξσλ. 

- Τπνζηήξημε εμ' απνζηάζεσο ζπλδέζεσλ / απνζπλδέζεσλ. 

- Τπνζηήξημε κεηξήζεσλ εηζαγσγήο/εμαγσγήο. 

 Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΖΚ Αξ.: 15.331, εκεξνκελίαο 24 Οθησβξίνπ 2017, κε ηελ νπνία 
ελέθξηλε ηελ εγθαηάζηαζε 45000 έμππλσλ κεηξεηψλ κε δαπάλε ηεο ηάμεο ησλ 8 εθ Δπξψ.  

 Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΖΚ Αξ.: 15.471, εκεξνκελίαο 27 Μαξηίνπ 2018, κε ηελ νπνία 
ελέθξηλε φπσο ε ΑΖΚ, αλαθνξηθά κε ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ησλ 45000 έμππλσλ κεηξεηψλ, επσκηζζεί ην 60% ηεο 
ζπλνιηθήο δαπάλεο θαη ε ππφινηπε δαπάλε λα είλαη αλαθηήζηκε σο εχινγν έμνδν.   

 Σε ζέζε ηνπ ΓΓ, πνπ εθθξάζζεθε θαη θαηαγξάθεθε ζε ζπλεδξία ζηα γξαθεία ηεο ΡΑΔΚ, ηελ 24ε Ηνπιίνπ 2017 φηη 
ε εηζαγσγή ππνδνκήο επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο είλαη ρξήζηκε απφ πιεπξάο δηαρείξηζεο δηθηχνπ θαη γηα 
ζθνπνχο νθέινπο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο γεληθφηεξα. 

 Σν αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, ην νπνίν 
θαηαηέζεθε απφ ηνλ ΓΓ ζε ζπλεδξία ζηα γξαθεία ηεο ΡΑΔΚ ηελ 1

ε
 Ηνπλίνπ 2017 θαη αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο (4) 

θάζεηο γηα ηελ έθδνζε δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 100,000 επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο αλά θάζε θαη ζε 
επηά (7) θάζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή 57143 επθπψλ ζπζηεκάησλ αλά έηνο. 

 Σν ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο καδηθήο εγθαηάζηαζεο επθπψλ  ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ν νπνίνο αλέξρεηαη ζηνπο 112 
κήλεο, απφ ηελ εκέξα έλαξμεο εγγξαθήο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Σηο απφςεηο ηνπ ΓΓ ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ δηελήξγεζε ε ΡΑΔΚ αλαθνξηθά κε ην ελδερφκελν καδηθήο 
εγθαηάζηαζεο επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηα Πξαθηηθά πνπ θξαηήζεθαλ απφ ην 
γξαθείν ηεο ΡΑΔΚ επί ησλ πην πάλσ ζπλαληήζεσλ.  

θαη επίζεο ιακβάλνληαο ππφςε:  

 Σν Πξνζρέδην Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο Αξ. 02/2018 πνπ έθδσζε ε ΡΑΔΚ ζρεηηθά κε ην ππφ αλαθνξά ζέκα, ην νπνίν 
δεκνζηεχζεθε ζηηο 6Ηνπιίνπ 2018 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔΚ 
θαη ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε θαη θιήζεθαλ νη θάηνρνη 
Αδεηψλ, αηηεηέο Αδεηψλ θαη άιια ελδηαθεξφκελα πξφζσπα λα ππνβάινπλ ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο 
εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο (έσο θαη ηηο 6Απγνχζηνπ 2018). 

 Σα ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ελδηαθεξφκελνπο θαη ζπκκεηέρνληεο ηεο Αγνξάο 
Ζιεθηξηζκνχ ηεο Κχπξνπ επί ηνπ Πξνζρεδίνπ Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο, φπνπ ε ΡΑΔΚ ζηα πιαίζηα πιήξνπο 
δηαθάλεηαο κε ζρεηηθή ηεο Αλαθνίλσζε, εκεξνκελίαο 17 Απγνχζηνπ 2018, αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθφ 
Πίλαθα ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεθαλ ηα ζπγθεληξσηηθά ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο πνπ ιήθζεθαλ.   

 Σελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο, φπνπ ε ΡΑΔΚ ζηα πιαίζηα πιήξνπο δηαθάλεηαο, κε ζρεηηθή 
ηεο Αλαθνίλσζε, εκεξνκελίαο 31Απγνχζηνπ 2018, αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθφ Πίλαθα ζηνλ νπνίν 
θαηαγξάθεθαλ νη ζέζεηο ηεο ΡΑΔΚ επί φισλ ησλ ππφ αλαθνξά ζπγθεληξσηηθψλ ζρνιίσλ, ελζηάζεσλ ή/θαη 
παξαζηάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε δηαβνχιεπζε.  
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ΑΠΟΦΑΙΕ 
 

1. Να θαιέζεη ηνλ ΓΓ λα πξνρσξήζεη ζηηο δένπζεο απφ κέξνπο ηνπ ελέξγεηεο γηα ηελ έλαξμε ησλ απαηηνχκελσλ 
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πιήξε θαη καδηθή εγθαηάζηαζε επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα 
πνπ έρεη εηζεγεζεί θαη έρεη θαηαζέζεη ν ΓΓ ζηε ΡΑΔΚ θαηά ηε ζπλάληεζε εκεξνκελίαο 1ε Ηνπλίνπ 2017. 

2. Να μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηελ 1
ε 

Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη λα νινθιεξσζεί εληφο 8 (νθηψ) εηψλ, 
φπσο ε εηζήγεζε ηνπ ΓΓ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο δξάζεηο κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ 
εγθαηάζηαζε 400000 έμππλσλ κεηξεηψλ: 

- 1
ε 

Πξνκήζεηα 100000 Έμππλσλ Μεηξεηψλ: Έθδνζε δηαγσληζκνχ Ηαλνπάξηνο 2019, Παξαιαβή εμνπιηζκνχ 
Ηαλνπάξηνο 2020 

- 2
ε 

Πξνκήζεηα 100000 Έμππλσλ Μεηξεηψλ: Έθδνζε δηαγσληζκνχ Ηαλνπάξηνο 2020, Παξαιαβή εμνπιηζκνχ 
Ηαλνπάξηνο 2021 

- 3
ε 

Πξνκήζεηα 100000 Έμππλσλ Μεηξεηψλ: Έθδνζε δηαγσληζκνχ Ηαλνπάξηνο 2021, Παξαιαβή εμνπιηζκνχ 
Ηαλνπάξηνο 2022 
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Πξνκήζεηα 100000 Έμππλσλ Μεηξεηψλ: Έθδνζε δηαγσληζκνχ Ηαλνπάξηνο 2022, Παξαιαβή εμνπιηζκνχ 
Ηαλνπάξηνο 2023 
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ε  

Δγθαηάζηαζε 57143 κεηξεηψλ έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2021 
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ε  

Δγθαηάζηαζε 57143 κεηξεηψλ έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2022 
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ε  

Δγθαηάζηαζε 57143 κεηξεηψλ έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2023 
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ε  

Δγθαηάζηαζε 57143 κεηξεηψλ έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2024 
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ε  

Δγθαηάζηαζε 57143 κεηξεηψλ έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2025 
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ε  

Δγθαηάζηαζε 57143 κεηξεηψλ έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2026 
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ε  

Δγθαηάζηαζε 57143 κεηξεηψλ έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2027 

3. Να θαιέζεη ηνλ ΓΓ λα πεξηιάβεη ζην πην πάλσ ρξνλνδηάγξακκα, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ 
έμππλσλ κεηξεηψλ, θαη νπνηνδήπνηε άιιν εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή θαη νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηεο 
ππνδνκήο επθπψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο (Advanced Metering Infrastructure).   

4. Να θαιέζεη ηνλ ΓΓ φπσο ζε φια ηα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πιήξε θαη καδηθή εγθαηάζηαζε επθπψλ 
ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, λα ιακβάλεη ππφςε ηηο πξφλνηεο ηεο πξφηαζεο Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αλαδηαηχπσζε) 
15886/17, 20 Γεθεκβξίνπ 2017, θαη ελ ζπλερεία ηηο πξφλνηεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο.  

5. Να θαιέζεη ηνλ ΓΓ φπσο κέρξη ηηο 19 Οθησβξίνπ 2018 θαηαζέζεη ζηε ΡΑΔΚ ηειηθφ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ γηα 
ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ Μαδηθήο Δγθαηάζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο 
Τπνδνκήο Δπθπψλ πζηεκάησλ Μέηξεζεο (Advanced Metering Infrastructure) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πινπνίεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ αλάθηεζεο ησλ εμφδσλ.   

___________________ 
 

Έγηλε ζηηο 14 επηεκβξίνπ 2018. 
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