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Διάρκεια Διαβούλευσης Από 09/08/2017 έως 24/08/2017 

Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) 

Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου 
Επικοινωνίας για την Πράξη 

Λαμπαδίτου Ευτέρπη 

Τηλέφωνο 211 880 6953, 211 880 6905 

e-mail info@lagie.gr  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση 
Διαβούλευσης (φορέα) 

http://www.lagie.gr/perissoteres-
anakoinoseis/anakoinosi/article/1506/  

 

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης του ως άνω διαγωνισμού υποβληθήκαν σχόλια από ένα 

(1) συμμετέχοντα. Τα σχόλια που ελήφθησαν επεξεργάστηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή και τηρούνται 

στον φάκελο του διαγωνισμού. 

Ο Πίνακας των Αποτελεσμάτων της Διαβούλευσης επισυνάπτεται ως ακολούθως. 

 

 

 

 

                          

          Δρ. Ζούμας Χριστόφορος 

              Δ/ντής Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση 
με παραπομπή στο σχέδιο της Διακήρυξης 

Απάντηση 
Δικαιούχου – 

Ενσωμάτωση στη 
Διακήρυξη 

Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων 
(Φορέας, 

Οργανισμός, 
Εταιρεία) 

1 Άρθρο 2.7.7 
Στο συγκεκριμένο άρθρο, ζητείται από τους 
υποψήφιους ISO27001 για το Data Center. Παρ’ 
όλο που το ISO27001 είναι ένα ισχυρό 
πιστοποιητικό για την ασφάλεια του DATA 
CENTER, δεν είναι η μοναδική ικανή και 
αναγκαία συνθήκη για την ασφάλεια των 
πληροφοριακών συστημάτων σε ένα DATA 
CENTER. 
Υπάρχουν μεγάλοι Οργανισμοί που έχουν 
ισχυρές δικλείδες ασφαλείας στα υπολογιστικά 
κέντρα τους και ακολουθούν διαφορετικά 
πρότυπα και διαδικασίες για την ασφάλεια τους. 
Να τονιστεί επίσης, ότι και το ίδιο το ΕΣΗΔΗΣ 
είναι εγκατεστημένο σε DATA CENTER που δεν 
διαθέτει αυτό το πιστοποιητικό, όπως να 
σημειωθεί και η περίπτωση μεγάλου 
Οργανισμού που έχοντας το πιστοποιητικό αυτό, 
δεν απέφυγε ευρείας κλίμακας παρέμβαση στα 
πληροφορικά του συστήματα.  
 
Θεωρούμε ότι στα πλαίσια του εν λόγω 
διαγωνισμού θα πρέπει να υπάρχει “υποχρέωση 
εγκατάστασης των συστημάτων σε ασφαλές  
DATA CENTER, για το οποίο ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να περιγράψει τις διαδικασίες ασφάλειας 
(φυσικής/συστημάτων/δεδομένων/δικτύου/disa
ster recovery).”. 

OXI Η κατοχή του προτύπου ISO 27001, δεν αποτελεί την 
αποκλειστική πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας DATACENTER 
καθώς, λαμβάνοντας υπόψη τις χρησιμοποιούμενες κατά 
περίπτωση τεχνολογίες, είναι δυνατό να εφαρμόζονται επιπλέον 
διαδικασίες ή/και να υφίστανται διαφορετικές πιστοποιήσεις 
(π.χ. SSAE16/ISAE 3402 Type II/SOC1-3, ISO27017, ISO 27018 
(Cloud Security & Privacy), PCI DSS v.3.2 κλπ). 
 
Αποδοχή του αιτήματος/σχολίου για περιγραφή των 
διαδικασιών που εφαρμόζονται από τον Οικονομικό Φορέα,  
απαιτεί την αξιολόγηση αυτών, η οποία εκφεύγει της φύσης του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού (μειοδοτικός με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής). 
 
Σχετικά με τη βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του 
DATACENTER, στο οποίο φιλοξενούνται οι υποδομές υλικού και 
λογισμικού του Οικονομικού Φορέα, ο οποίος υποβάλει 
υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την ικανοποίηση των 
προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος 
Υποβολής Δηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης Δημοπρασιών, όπως 
αυτές περιγράφονται στα άρθρα 46-48 του Κώδικα Συναλλαγών 
Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Θανάσης Πετμεζάς  
COSMO-ONE  
HELLAS MARKET 
SITE Α.Ε. 

 


