11(I)/2006
Ν. 39(I)/2011

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4275, 24.3.2011

Ο περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
στους Τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και
για Συναφή Θέµατα (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 39(Ι) του 2011
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2006
Για σκοπούς µεταφοράς της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο«Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009, σχετικά µε την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς
αποδοτικών οχηµάτων οδικών µεταφορών» (Ε.Ε. L.120, 15.5.2009, σ.5),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
11(Ι) του 2006.

Προσθήκη νέου
Τµήµατος 5 στο
Κεφάλαιο VIΙ του
Μέρους ΙΙ του βασικού
νόµου, το οποίο
περιλαµβάνει τα άρθρα
61Α, 61Β και 61Γ.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών
Σύναψης Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών στους Τοµείς του
Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και
για Συναφή Θέµατα (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011 και θα διαβάζεται µαζί µε
τον περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών,
Έργων και Υπηρεσιών στους Τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών
και των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο του 2006 (που
στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόµος») και ο βασικός νόµος και ο παρών
Νόµος θα διαβάζονται µαζί ως οι περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή
Θέµατα Νόµοι του 2006 και 2011.
2. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά από το άρθρο 61
αυτού, του ακόλουθου νέου Τµήµατος:

«Τµήµα 5 – Εφαρµογή της Οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά µε την προώθηση
καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών
οχηµάτων οδικών µεταφορών.
Αγορά
καθαρών και
ενεργειακώς
αποδοτικών
οχηµάτων
οδικών
µεταφορών.

61Α.-(1) Τηρουµένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος
Νόµου, οι αναθέτοντες φορείς, οποτεδήποτε προβαίνουν στην
αγορά οχηµάτων οδικών µεταφορών, λαµβάνουν υπόψη τις
επιπτώσεις της λειτουργικής κατανάλωσης ενέργειας και τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του
οχήµατος, όπως προβλέπονται στο εδάφιο (2), και εφαρµόζουν
µία τουλάχιστον από τις εναλλακτικές επιλογές που
προβλέπονται στο εδάφιο (3).
(2) Οι λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο
(1) περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
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(α) την ενεργειακή κατανάλωση·
(β) τις εκποµπές CO 2· και
(γ) τις εκποµπές NOx, NMHC και αιωρούµενων σωµατιδίων:
Νοείται ότι, εκτός από τις λειτουργικές ενεργειακές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
(α) µέχρι (γ) πιο πάνω, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, επίσης,
να λαµβάνουν υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
(3) Οι απαιτήσεις των εδαφίων (1) και (2) ικανοποιούνται
σύµφωνα µε τις εξής εναλλακτικές επιλογές:

Μεθοδολογία
για τον
υπολογισµό του
λειτουργικού
κόστους καθ’
όλη τη διάρκεια
ζωής του
οχήµατος.
Παράρτηµα
XIII(A).

(α)

µε τον καθορισµό, στα έγγραφα του διαγωνισµού για
την αγορά των οχηµάτων οδικών µεταφορών,
τεχνικών προδιαγραφών σχετικών µε τις ενεργειακές
και περιβαλλοντικές επιδόσεις για κάθε επίπτωση που
πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς και για κάθε
πρόσθετη περιβαλλοντική επίπτωση· ή

(β)

µε τη συµπερίληψη των ενεργειακών και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα έγγραφα του
διαγωνισµού, νοουµένου ότι:
(i)

αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας τις εν λόγω
επιπτώσεις ως κριτήρια ανάθεσης· και

(ii)

σε περιπτώσεις που αυτές οι επιπτώσεις
αποτιµώνται χρηµατικά, χρησιµοποιείται η
µεθοδολογία που προβλέπει το άρθρο 61Β.

61Β.-(1) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (ii) της
παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 61Α, το λειτουργικό
κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για την κατανάλωση
ενέργειας, καθώς και για τις εκποµπές CO2 και τις εκποµπές
ρύπων, όπως περιέχονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος
XIII(A), που συνδέονται µε τη λειτουργία των υπό αγορά
οχηµάτων, αποτιµάται χρηµατικά και υπολογίζεται µε τη
µεθοδολογία που ορίζεται στις παραγράφους που ακολουθούν:

(α)

Το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας του
οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται
σύµφωνα µε την ακόλουθη µεθοδολογία:
(i)

η ανά χιλιόµετρο κατανάλωση καυσίµου του
οχήµατος σύµφωνα µε το εδάφιο (2) υπολογίζεται
σε µονάδες κατανάλωσης ενέργειας ανά
χιλιόµετρο, ανεξάρτητα εάν αυτός ο υπολογισµός
γίνεται απευθείας, όπως, µεταξύ άλλων, συµβαίνει
στα ηλεκτρικά οχήµατα, ή όχι. Όταν η
κατανάλωση καυσίµων δίδεται σε διαφορετικές
µονάδες, µετατρέπεται σε ανά χιλιόµετρο
κατανάλωση ενέργειας χρησιµοποιώντας τους
συντελεστές µετατροπής του Πίνακα 1 του
Παραρτήµατος XIII(A) για το ενεργειακό
περιεχόµενο των διαφόρων ειδών καυσίµων·

(ii)

χρησιµοποιείται ενιαία χρηµατική αξία ανά
µονάδα ενέργειας. Αυτή η ενιαία αξία είναι
χαµηλότερη από το κόστος ανά µονάδα ενέργειας

Παράρτηµα
XIII(A).
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της βενζίνης ή του ντίζελ προ φόρων όταν
χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κίνησης·
(iii)

(β)

Το λειτουργικό κόστος των εκποµπών CO2 του οχήµατος
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως γινόµενο
των διανυόµενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιοµέτρων,
όπου χρειάζεται βάσει των χιλιοµέτρων που έχουν ήδη
διανυθεί, σύµφωνα µε το εδάφιο (3), επί τις εκποµπές
CO2 σε χιλιόγραµµα ανά χιλιόµετρο σύµφωνα µε την
εδάφιο (2), και επί το κόστος ανά χιλιόγραµµο σύµφωνα
µε την κλίµακα που εκτίθεται στον Πίνακα 2 του
Παραρτήµατος XIII(A).

(γ)

Το λειτουργικό κόστος των εκποµπών ρύπων, όπως
περιέχεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος XIII(A), του
οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως
άθροισµα του λειτουργικού κόστους των εκποµπών NOx,
NMHC και αιωρούµενων σωµατιδίων καθ’ όλη τη
διάρκεια ζωής. Το λειτουργικό κόστος καθ’ όλη τη
διάρκεια ζωής για κάθε ρύπο υπολογίζεται ως γινόµενο
των διανυόµενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιοµέτρων,
όπου χρειάζεται βάσει των χιλιοµέτρων που έχουν ήδη
διανυθεί, σύµφωνα µε το εδάφιο (3), επί τις εκποµπές σε
γραµµάρια ανά χιλιόµετρο σύµφωνα µε το εδάφιο (2), και
επί το αντίστοιχο κόστος ανά γραµµάριο. Το κόστος
υπολογίζεται βάσει των µέσων όρων των ισχυουσών για
την Κοινότητα αξιών οι οποίες εκτίθενται στον Πίνακα 2
του Παραρτήµατος XIII(A):

Παράρτηµα
XIII(A).
Παράρτηµα
XIII(A).

Παράρτηµα
XIII(A).

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς, δύνανται να
εφαρµόζουν υψηλότερο κόστος µε την προϋπόθεση ότι
αυτό το κόστος δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες αξίες του
Πίνακα 2 του Παραρτήµατος XIII(A) πολλαπλασιασµένες
επί τον συντελεστή 2.

Παράρτηµα
XIII(A).

Παράρτηµα
XIII(A).

το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας
του οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του
υπολογίζεται ως γινόµενο των διανυόµενων καθ’
όλη τη διάρκεια ζωής χιλιοµέτρων, όπου
χρειάζεται βάσει των χιλιοµέτρων που έχουν ήδη
διανυθεί, σύµφωνα µε το εδάφιο (3), επί την
κατανάλωση ενέργειας ανά χιλιόµετρο σύµφωνα
µε την υποπαράγραφο (i) και επί το κόστος ανά
µονάδα ενέργειας σύµφωνα µε τη την
υποπαράγραφο (ii).

(2) Η κατανάλωση καυσίµου και οι προβλεπόµενες στον Πίνακα
2 του Παραρτήµατος XIII(A) εκποµπές CO2 και ρύπων ανά
χιλιόµετρο για τη λειτουργία του οχήµατος βασίζονται σε
τυποποιηµένες µεθόδους δοκιµών της Κοινότητας για τα οχήµατα
για τα οποία οι εν λόγω µέθοδοι δοκιµών έχουν ορισθεί µε
νοµοθεσία έγκρισης τύπου Κοινότητας. Για οχήµατα που δεν
καλύπτονται από τυποποιηµένες µεθόδους δοκιµών της
Κοινότητας, η συγκρισιµότητα µεταξύ διαφορετικών προσφορών
εξασφαλίζεται µε τη χρήση ευρέως αναγνωρισµένων µεθόδων
δοκιµών ή αποτελεσµάτων δοκιµών που έχουν εκτελεστεί από
τον αναθέτοντα φορέα ή σύµφωνα µε πληροφορίες που παρέχει ο
κατασκευαστής.
(3) Τα συνολικώς διανυόµενα χιλιόµετρα καθ’ όλη τη διάρκεια
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Παράρτηµα
XIII(A).

ζωής του οχήµατος, εάν δεν προσδιορίζονται άλλως,
αντιστοιχούν στις τιµές του Πίνακα 3 του Παραρτήµατος
XIII(A).

Ορισµοί.

61Γ. Για τους σκοπούς του παρόντος Τµήµατος, εκτός αν από το
κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

Παράρτηµα
XIII(A).
Προσθήκη νέου
Παραρτήµατος XIII(A)
στο βασικό νόµο.

(α)

ο όρος «όχηµα» σηµαίνει «όχηµα οδικών µεταφορών»·

(β)

ο όρος «όχηµα οδικών µεταφορών» σηµαίνει όχηµα που
υπάγεται στις κατηγορίες οχηµάτων του Πίνακα 3 του
Παραρτήµατος XΙΙΙ(A).».

3. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά το Παράρτηµα
XIII αυτού, του ακόλουθου νέου Παραρτήµατος XIII(A):
«Παράρτηµα XIII(A)
(Άρθρα 61Α, 61Β και 61Γ)
∆εδοµένα για τον υπολογισµό του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής των οχηµάτων οδικών µεταφορών
Πίνακας 1: Ενεργειακό περιεχόµενο καυσίµων κίνησης

Καύσιµο

Ενεργειακό
περιεχόµενο

Ντίζελ
Βενζίνη
Φυσικό αέριο/ Βιοαέριο
Υγραέριο (LPG)
Αιθανόλη
Βιοντίζελ
Καύσιµα γαλακτώµατα
Υδρογόνο

36 MJ/λίτρο
32 MJ/λίτρο
33-38 MJ/Nm3
24 MJ/λίτρο
21 MJ/λίτρο
33 MJ/λίτρο
32 MJ/λίτρο
11 MJ/Nm3

Πίνακας 2: Κόστος εκποµπών στις οδικές µεταφορές (σε τιµές 2007)
CO2
0,03-0,04 EUR/kg

NOx
0,0044 EUR /g

NMHC
0,001 EUR/g

Αιωρούµενα σωµατίδια
0,087 EUR/g

Πίνακας 3: ∆ιανυόµενα χιλιόµετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχηµάτων οδικών µεταφορών
Κατηγορία οχηµάτων (κατηγορίες M και N όπως ορίζονται στην Κ.∆.Π.
218/2010 ηµερ. 21/05/2010)
Επιβατικά αυτοκίνητα (M1 )
Ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα (N1 )
Βαρέα φορτηγά οχήµατα (N2 , N3 )
Λεωφορεία (M2 , M3 )
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∆ιανυόµενα
χιλιόµετρα καθ’ όλη
τη διάρκεια ζωής
200 000 km
250 000 km
1 000 000 km
800 000 km».
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