
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ (1)  

[άρθρο 3 εδάφιο (2), άρθρο 8 εδάφιο (1), άρθρο 11 εδάφιο (3), άρθρο 12, άρθρο 18 

εδάφιο (2), άρθρο 19 εδάφιο (1), άρθρο 39 εδάφιο (1)] 

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που διέπουν τις συμβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται από 

αναθέτοντες φορείς εφαρμόζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες: 

1. Όσον αφορά το αέριο και τη θερμότητα: 

α) Διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό 

υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής αερίου ή 

θερμότητας, 

β) τροφοδότηση των εν λόγω σταθερών δικτύων με αέριο ή θερμότητα. 

Η τροφοδότηση με αέριο ή θερμότητα σταθερών δικτύων που προορίζονται να παρέχουν 

υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα φορέα κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) 

του σχετικού ορισμού του εδαφίου (1) του άρθρου 2, δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την 

έννοια της παρούσης παραγράφου, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i) Η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον συγκεκριμένο αναθέτοντα φορέα αποτελεί 

αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης δραστηριότητας άλλης από εκείνες που 

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή στις παραγράφους 2 έως 3 του παρόντος 

παραρτήματος, 

ii) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της 

παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί το πολύ στο είκοσι τοις εκατόν (20%) του κύκλου 

εργασιών του αναθέτοντος φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών (3) τελευταίων ετών, 

συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους. 

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η «παροχή» περιλαμβάνει την παραγωγή, τη χονδρική, 

καθώς και τη λιανική πώληση φυσικού αερίου. Ωστόσο η παραγωγή φυσικού αερίου με τη 

μορφή εξόρυξης υπόκειται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4 του παρόντος 

παραρτήματος. 

2. Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια: 

α) Διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό 

υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας, 



β) τροφοδότηση των εν λόγω σταθερών δικτύων με ηλεκτρική ενέργεια. 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η τροφοδότηση με ηλεκτρισμό περιλαμβάνει την 

παραγωγή, τη χονδρική και τη λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο 

κοινό από αναθέτοντα φορέα κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) του σχετικού 

ορισμού του εδαφίου (1) του άρθρου 2, δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την έννοια της 

παρούσας παραγράφου, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον συγκεκριμένο αναθέτοντα φορέα γίνεται διότι 

η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας άλλης από εκείνες που 

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος 

παραρτήματος, 

β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνον από την ιδιοκατανάλωση του 

συγκεκριμένου αναθέτοντος φορέα και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατόν (30%) της 

συνολικής παραγωγής ενέργειας του φορέα, με βάση τον μέσο όρο των τριών τελευταίων 

ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους. 

3. Δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή ή την εκμετάλλευση δικτύων που παρέχουν 

υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, 

τρόλεϊ, λεωφορεία ή οχήματα συρόμενα με καλώδιο. 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία 

παρέχεται με τους όρους που ορίζονται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους, όπως εκείνοι 

που αφορούν τις ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα 

παροχής της υπηρεσίας. 

4. Δραστηριότητες εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την παροχή υπηρεσιών 

αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών 

σταθμών μεταφορικών μέσων, σε αεροπορικούς, θαλάσσιους ή ποτάμιους μεταφορείς. 

5. Δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή: 

α) Τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, 

β) άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδρομικών, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από 

φορέα ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια του σημείου ii) 

του δευτέρου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, και εφόσον δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 εδάφιο (1) του περί της Ρύθμισης των 

Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του 

Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για 

Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, όσον αφορά τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην 

υποπαράγραφο ii) της παρούσας παραγράφου. 



Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και με την επιφύλαξη του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, νοούνται ως: 

i) «Ταχυδρομικό αντικείμενο»: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο 

υπό την τελική του μορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του. Τα αντικείμενα αυτά 

περιλαμβάνουν, πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας π.χ. βιβλία, καταλόγους, 

εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν αντικείμενα με ή χωρίς 

εμπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους, 

ii) «ταχυδρομικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά 

και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι υπηρεσίες 

που εμπίπτουν όσο και αυτές που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της καθολικής 

υπηρεσίες που ορίζεται σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, 

iii) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών»: υπηρεσίες παρεχόμενες στους εξής τομείς: 

– Υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο και 

μεταγενέστερες της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των «mailroom 

management services»), 

– υπηρεσίες συνδεόμενες με ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται 

στο στοιχείο α), όπως το διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς συγκεκριμένο 

παραλήπτη. 

6. Δραστηριότητες που συνδέονται με την εκμετάλλευση γεωγραφικής περιοχής με σκοπό: 

α) Την εξόρυξη πετρελαίου ή αερίου, 

β) την αναζήτηση, ή την εξόρυξη άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


