ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η παρούσα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Υπηρεσιών για τα Σημεία Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (στο εξής «Σύμβαση Προμήθειας») έγινε την 30η Ιουλίου 2019, στα
Κεντρικά Γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Λευκωσία.
Η Σύμβαση Προμήθειας διέπεται από τις πρόνοιες και διατάξεις του περί Ηλεκτρισμού Νόμου,
Κεφ.170, του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ.171 και του περί Ρύθμισης της
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών
Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμου του 2017, Ν.59(I)/2017, ως επίσης και οποιωνδήποτε άλλων
σχετικών τροποποιητικών Νόμων και Κανονισμών που εκδίδονται από καιρό σε καιρό σύμφωνα
με τους προαναφερόμενους Νόμους, τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, τους
Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες και τους Γενικούς Όρους Παροχής
Ηλεκτρικής Ενέργειας και γίνεται:

ΜΕΤΑΞΥ:

της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, με Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού με αρ. ΠΘ0001/2006 και
ισχύ από τις 23.12.2004 μέχρι τις 23.12.2034, η οποία έχει εκδοθεί με βάση το άρθρο 34 των
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018 (στο εξής αναφερόμενη
ως «Προμηθευτής»), αφενός

και

της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, (στο εξής αναφερόμενη ως
«Διεύθυνση ΜΡΔ»), η οποία για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης ενεργεί ως
Διαχειριστής Δημοσίως Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του
άρθρου 15 του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων
Νόμου του 2017 και στην οποία υπάγονται όλες οι μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ,
όπως αυτές καθορίζονται στη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2014 για το Λειτουργικό Διαχωρισμό
των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ και στις Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου
(στο εξής αναφερόμενη ως «ΡΑΕΚ») με αρ. 265/2017 και 05/2019, αφετέρου
Ο Προμηθευτής και η Διεύθυνση ΜΡΔ για σκοπούς της παρούσας Σύμβασης θα καλούνται
χωριστά ως «το Μέρος» και από κοινού ως «τα Μέρη» ή ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Επειδή τα Μέρη αντιλαμβάνονται ότι η παρούσα Σύμβαση Προμήθειας γίνεται για σκοπούς
συμμόρφωσης με οδηγίες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (στο εξής «ΡΑΕΚ»), οι
οποίες βασίζονται στο ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
στην Κύπρο και συγκεκριμένα στις Αποφάσεις με αρ. 265/2017 και 05/2019, καθώς και των
επιστολών της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 03.01.06.07.01/212-19, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019
και Αρ. Φακ. 04.07.02/753-19, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019.
Και Επειδή τα Μέρη συμφωνούν και αντιλαμβάνονται ότι η παρούσα Σύμβαση διέπεται από
τις πρόνοιες των άρθρων 15 και 16 του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών
Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμου του 2017 και κατά συνέπεια όσα προνοούνται στην παρούσα
πρέπει να είναι σύμφωνα με τους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες της
ΡΑΕΚ, ως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,
Και Επειδή η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει, πέραν των πιο πάνω, τη διευθέτηση και τη
ρύθμιση των εσωτερικών χρεώσεων μεταξύ δύο Διευθύνσεων της ΑΗΚ σε σχέση με την παροχή
υπηρεσιών,
Και Επειδή ο Προμηθευτής πωλεί ηλεκτρική ενέργεια στη Διεύθυνση ΜΡΔ για να μπορεί η
Διεύθυνση ΜΡΔ να παρέχει υπηρεσία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε τρίτους στη βάση των
Συμφωνιών Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας που επισυνάπτονται στην παρούσα ως
Παράρτημα 2,
Και Επειδή ο Προμηθευτής παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης των συμβάσεων των πελατών της
υπηρεσίας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τη Διεύθυνση ΜΡΔ,
Και Επειδή τόσο ο Προμηθευτής όσο και η Διεύθυνση ΜΡΔ επιθυμούν όπως ο Προμηθευτής
λαμβάνει μια λογική ανταμοιβή για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή
υπηρεσιών στη Διεύθυνση ΜΡΔ,

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.1.

Ολόκληρο το Προοίμιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης Προμήθειας.

1.2.
Η γλώσσα η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται και στην οποία πρέπει να ερμηνεύεται η
Σύμβασης Προμήθειας είναι η Ελληνική.
1.3.
Λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντιστρόφως, όπου το κείμενο
το απαιτεί.
1.4.
Η ακυρότητα οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης Προμήθειας δεν επιφέρει τη συνολική
ακυρότητα της παρούσας.
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2.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Σύμβασης Προμήθειας είναι η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσιών
διαχείρισης συμβάσεων, από τον Προμηθευτή στη Διεύθυνση ΜΡΔ, για σκοπούς παροχής
υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε τρίτους.

3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η Σύμβαση Προμήθειας ισχύει από την 30η
Ιουλίου 2019, μέχρι και την 29η Ιουλίου 2021 περιλαμβανομένης.
3.2.
Η Σύμβαση Προμήθειας θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε δύο (2) χρόνια, εκτός εάν
οποιοδήποτε μέρος τερματίσει τη Σύμβαση Προμήθειας, όπως προνοείται στον όρο 6.1.
3.3.
Η λήξη της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα
και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων μερών που απορρέουν από τους όρους της παρούσας
Σύμβασης Προμήθειας.

4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

4.1.
Με την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας, ο Προμηθευτής συμφωνεί και αναλαμβάνει
όπως προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στη Διεύθυνση ΜΡΔ, στους υφιστάμενους σταθμούς
φόρτισης όπως φαίνονται στο Παράρτημα 1, όπως αυτό θα τροποποιείται ή αντικαθίσταται με
τη συμπερίληψη μελλοντικών σταθμών φόρτισης οι οποίοι θα εγκατασταθούν και θα ανήκουν
στη Διεύθυνση ΜΡΔ ή και στη διαγραφή υφιστάμενων σταθμών φόρτισης και σύμφωνα με τις
πρόνοιες των Συμφωνιών Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας οι οποίες επισυνάπτονται ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ως Παράρτημα 2. Το Παράρτημα 2 δύναται να
τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης ΜΡΔ.
4.2.
Ο Προμηθευτής συμφωνεί περαιτέρω ότι αναλαμβάνει να παρέχει όλες τις υπηρεσίες
που αφορούν τη δημιουργία πελάτη e-charge για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος
περιλαμβανομένης της υπογραφής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Φόρτισης Ηλεκτρικού
Οχήματος, την προμήθεια της κάρτας φόρτισης και της τιμολόγησης του πελάτη e-charge
σύμφωνα με τα στοιχεία που θα προμηθεύει η Διεύθυνση ΜΡΔ προς τον Προμηθευτή.
Νοείται ότι, η διαχείριση των συμβάσεων από τον Προμηθευτή, εκ μέρους της Διεύθυνσης ΜΡΔ
αποτελεί υπηρεσία που παρέχεται με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου 2 της Ρυθμιστικής
Απόφασης 04/2014 για τον Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, και
περιλαμβάνει μη εξαντλητικά τα πιο κάτω, τα οποία προνοούνται στη σχετική Συμφωνία
Παροχής Υπηρεσιών, μεταξύ των μερών:
1. Παραλαβή και έλεγχος της σύμβασης του πελάτη e-charge.

3

2. Έκδοση της κάρτας πρόσβασης του πελάτη e-charge για τα σημεία φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων
3. Έκδοση τιμολογίων, εισπράξεις και έκδοση αποδείξεων πληρωμής
4. Ενημέρωση των ΜΡΔ και αποστολή της σύμβασης του πελάτη e-charge

5.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΡΔ

5.1.
Η Διεύθυνση ΜΡΔ συμφωνεί και αναλαμβάνει όπως, καταβάλει όλο το κόστος των
τιμολογίων ηλεκτρισμού των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και το κόστος
των χρεώσεων ανθρωποωρών του προσωπικού του Προμηθευτή, όπως αυτό θα καταγράφεται
στην εκάστοτε σχετική Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ Διεύθυνσης Μη Ρυθμιζόμενων
Δραστηριοτήτων και Διεύθυνσης Προμήθειας (στο εξής αναφερόμενη ως «ΣΠΥ»), με βάση τις
χρονοχρεώσεις του προσωπικού.
Νοείται ότι, η διατίμηση των τιμολογίων ηλεκτρισμού των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων είναι η εγκεκριμένη διατίμηση 10.
Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση όπου δημιουργηθεί μελλοντικά ξεχωριστή διατίμηση για
σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η χρέωση του Προμηθευτή προς τη Διεύθυνση ΜΡΔ
θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα

5.2.
Η Διεύθυνση ΜΡΔ συμφωνεί ότι θα πραγματοποιούνται εσωτερικές μηνιαίες λογιστικές
χρεώσεις ούτως ώστε να εξοφλείται το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύεται
από τον Προμηθευτή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση τιμολογίου για κάθε σταθμό
φόρτισης.
5.3.
Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού για προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας, η Διεύθυνση ΜΡΔ υποχρεούται να καταβάλλει τον εκάστοτε εγκεκριμένο
τόκο υπερημερίας της ΑΗΚ, όπως αυτός ισχύει για όλους τους πελάτες της ΑΗΚ, χωρίς
διακρίσεις και που κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας έχει υπολογιστεί
στο 2%.
5.4.
Η Διεύθυνση ΜΡΔ οφείλει να εγκρίνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Προμηθευτή
μέσω του λογισμικού συστήματος «Χρόνος», ώστε να χρεώνεται τις ανθρωποώρες του
προσωπικού του Προμηθευτή που αναλώνονται για τη διαχείριση των πελατών υπηρεσίας
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
5.5.
Η Διεύθυνση ΜΡΔ κατανοεί και αντιλαμβάνεται ότι το ποσό της εγγύησης δύναται να
αναπροσαρμόζεται από τον Προμηθευτή κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης,
σε περίπτωση που παρατηρείται σημαντική απόκλιση των Λογαριασμών Κατανάλωσης της
Διεύθυνσης ΜΡΔ, σε σχέση με το εκτιμώμενο ποσό που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό
της εγγύησης ή σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης καθυστέρησης της Διεύθυνσης ΜΡΔ στην
εξόφληση των λογαριασμών της.
5.6.

Η Διεύθυνση ΜΡΔ δίδει τη ρητή συγκατάθεση της

4

5.6.1. για την παροχή πληροφοριών σε τρίτους Προμηθευτές σχετικά με την ύπαρξη
ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τυχόν εντολών διακοπής μετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) τελευταίους
μήνες, στο πλαίσιο επεξεργασίας αίτησης της Διεύθυνσης ΜΡΔ για αλλαγή
Προμηθευτή.
5.6.2. για την παροχή των στοιχείων της, συμπεριλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται
προσωπικών δεδομένων, στη ΡΑΕΚ, για την εκτέλεση των εξουσιών, καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων της δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου
122(Ι)/2003.

6.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.1.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Σύμβαση Προμήθειας τερματίζεται
λόγω επέλευσης τουλάχιστο ενός από των πιο κάτω συμβάντων:
6.1.1. με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο Μερών,
6.1.2. μετά από γραπτό αίτημα της Διεύθυνσης ΜΡΔ, με προειδοποίηση τριάντα (30)
τουλάχιστο ημερών
6.1.3. λόγω επέλευσης αλλαγής του νομικού καθεστώτος που ρυθμίζει την παροχή
υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με βάση τις πρόνοιες του περί
Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμου του
2017
6.1.4. μετά από απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου και/ή Αρμόδιας Αρχής, Δικαστικού
Διατάγματος
6.1.5. λόγω άλλης σχετικής τροποποίησης σε Νομοθεσία
6.1.6. λόγω παραβίασης ουσιώδους όρου της παρούσας Σύμβασης όπως η μη παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας και/ή η μη πληρωμή των οφειλόμενων ποσών για λόγους
άλλους από την επέλευση γεγονότος που αποτελεί ανωτέρα βία (force majeure), με
γραπτή προειδοποίηση τριάντα (30) τουλάχιστο ημερών
6.1.7. μετά από διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για τους λόγους που
προνοούνται στον περί Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 170
6.1.8. λόγω απενεργοποίησης του σταθμού φόρτισης και/ή εγκατάλειψης του
ηλεκτροδοτούμενου υποστατικού, με γραπτή προειδοποίηση τριάντα (30)
τουλάχιστο ημερών.
6.2.
Εάν και εφόσον η Διεύθυνση ΜΡΔ οφείλει ποσά στον Προμηθευτή κατά τον τερματισμό
της παρούσας Σύμβασης, συμφωνεί όπως τα καταβάλει άμεσα.
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7.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

7.1.
Η παρούσα Σύμβαση Προμήθειας δύναται να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν και τα
δύο Συμβαλλόμενα Μέρη με εξαίρεση τις τροποποιήσεις που αφορούν:
7.1.1. Τη Διατίμηση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία δύναται να τροποποιηθεί
μονομερώς από τον Προμηθευτή σε περίπτωση αλλαγής των Διατιμήσεων και/ή
ρύθμισης των Διατιμήσεων για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μετά από
Απόφαση των αρμόδιων αρχών
7.1.2. Το ύψος της παρεχόμενης εγγύησης πληρωμής μετά από επανεξέταση της
πολιτικής του Προμηθευτή για το ύψος των εγγυήσεων και μετά από ενημέρωση της
Διεύθυνσης ΜΡΔ μέσω του τρέχοντος Λογαριασμού Κατανάλωσης για την
αναπροσαρμογή της εγγύησης και χρέωσης ή πίστωσης του ποσού της διαφοράς
στον επόμενο Λογαριασμό Κατανάλωσης.
7.2.
Οποιαδήποτε τροποποίηση των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας
δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, ρητά
αποκλειόμενης οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.
7.3.
Οποιαδήποτε τροποποίηση θα επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση Προμήθειας και
θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

8.

ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα Σύμβαση Προμήθειας διέπεται από και ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με τους
Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τυχόν διαφορές κατά την εκτέλεση της παρούσας
Σύμβασης θα προωθούνται προς επίλυση στη Μεικτή Ειδική Υπεπιτροπή (ΜΕΥ) Παραγωγής
και Προμήθειας και στον Γενικό Διευθυντή. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να επιλυθούν εντός
της ΑΗΚ, οι διαφορές θα παραπέμπονται για επίλυση στη ΡΑΕΚ.

ΟΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

………………………………………….
ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΟΡΔΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

………………………………………….
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στην παρουσία των ακόλουθων δύο μαρτύρων:
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1. ..........……………......……………...

2 …………....…...………………..…….

Όνομα: ……..............……………………

Όνομα:………...…....…………………..

Διεύθυνση: .…....………………....……..

Διεύθυνση…..…………....………..…..

Αρ. Ταυτότητας: ………………………...

Αρ. Ταυτότητας: ……………...............

7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α Κωδικός

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NIC0001
NIC0002
PAF0001
NIC0003
LAR0001
LAR0002
NIC0004
PAF0002
LIM0003
NIC0005
NIC0007
NIC0006
LIM0001

Αρ.
Μετρητή

Αρ.
Λογαριασμού

Acc
Status

Δήμος

Περιφέρεια

Χώρος

Ημερομηνία
Εγκατάστασης

788729

9503333066 3 Active

Στρόβολου

Λ-Κ-Μ

Κεντρικά Γραφεία Α.Η.Κ

29/1/2014

788757

9444018391 4 Active

Λευκωσίας

Λ-Κ-Μ

30/4/2014

788782

3289135303 2

Πάφου

Πάφου

788786

2027372930 9 Active

Αγλαντζιάς

Λ-Κ-Μ

788781

0776975758 9 Final Bill

Λάρνακας

788772

7651885814 7 Active

Παραλίμνι

788784

8551066269 6 Active

Έγκωμη

ΛάρνακαςΑμμοχώστου
ΛάρνακαςΑμμοχώστου
Λ-Κ-Μ

Περιφερειακό Γραφείο Α.Η.Κ Λ-ΚΜ
Περιφερειακό Γραφείο Α.Η.Κ
Πάφου
Συμβολή
Κερύνειας/Μπουμπουλίνας
Κεντρικό Χώρο Στάθμευσης
(Παλαί Πασιά)
Χώρο Στάθμευσης Αμφιθεάτρου
Παραλιμνίου
Οδός Λευκοθέου

788783

0479364520 3 Active
2548100062 5 Active

Λεμεσού

Κεντρικό Χώρο Στάθμευσης στο
κέντρο της πόλης
Πλατεία Πλατρών

29/4/2014

788775
788836

0593552804 1

Πόλη
Χρυσοχούς
Πλατεία
Πλατρών
Στρόβολος

Λ-Κ-Μ

Δημαρχείο Στροβόλου

15/1/2015

1026883

1076301790 1 Active

788785
788731

Active

Active

Πάφου

29/4/2014
26/5/2014
20/6/2014
20/6/2014
30/4/2014

13/8/2014

7630649491 5 Active

Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Χώρο Στάθμευσης Πανεπιστημίου
Κύπρου
Κύπρου
Κύπρου
Λατσιών
Λ-Κ-Μ
Μπροστά από Δημαρχείο Λατσιών

26/5/2014

7429988562 9 Active

Λεμεσού

21/1/2014

Λεμεσού
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Χώρος Στάθμευσης Εναερίου

8/5/2018

14
15
16
17
18
19
20

LIM0002
LAR0004
PAF0003
LAR0003
LIM0005
LIM0004
LAR0005

788780

3066433507 9 Active

Λεμεσού

Λεμεσού

Χώρος Στάθμευσης Επίχωσης

30/6/2014

788779

9952944094 5 Active

Παραλίμνι

7662926205 6 Active

788462

8035460585 1

1026834

7430006638 3 Active

Αερολιμένας
Πάφου
Αερολιμένας
Λάρνακας
Παρεκλησιάς

Χώρος Στάθμευσης Γραφείου ΚΟΤ
στον Πρωταρά
Μπροστά από Είσοδο
Αεροδρομίου Πάφου
Μπροστά από Είσοδο
Αεροδρομίου Λάρνακας
Χώρος Στάθμευσης Chester's Pub

23/12/2014

788489

ΛάρνακαςΑμμοχώστου
Πάφου

788602

6124018912 8 Active

30/5/2017

1027268

Active

Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης
Δημοτικών Γραφείων
Δημαρχείο Αραδίππου (Σταδίου)

Active

Αγίου
Αθανασίου
Αραδίππου

9

ΛάρνακαςΑμμοχώστου
Λεμεσού
Λεμεσού
ΛάρνακαςΑμμοχώστου

20/9/2015
16/7/2015
24/3/2017

6/12/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
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