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Κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ στον τομέα του σχεδιασμού,  

της κατασκευής και της διαχείρισης κτιρίων γραφείων  

 
 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στόχος των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές κατά την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και εργασιών με μειωμένες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Η χρήση των κριτηρίων είναι εθελοντική. Τα κριτήρια διατυπώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, εάν θεωρηθούν κατάλληλα από την επιμέρους αρχή, να μπορούν 

να ενσωματωθούν στα τεύχη δημοπράτησης που εκδίδει.  Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για την ομάδα προϊόντων 

«κτίρια γραφείων». Υποστηρίζεται από έγγραφο καθοδήγησης το οποίο παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με το πώς μπορεί να ενσωματωθεί αποτελεσματικά το παρόν σύνολο 

κριτηρίων για τις ΟΔΣ στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Μια συνοδευτική Τεχνική Ενημερωτική Έκθεση περιλαμβάνει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την 

αιτιολόγηση της επιλογής των συγκεκριμένων κριτηρίων, καθώς και παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. 

Τα κριτήρια διαιρούνται σε κριτήρια επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης. Για κάθε σύνολο κριτηρίων, οι δημόσιες 

αρχές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο επιπέδων φιλοδοξίας: 

 Τα στοιχειώδη κριτήρια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή των ΟΔΣ, εστιάζοντας στον/στους κυριότερο/-ους τομέα/-είς περιβαλλοντικών 

επιδόσεων ενός προϊόντος και αποσκοπώντας στη διατήρηση των διοικητικών δαπανών των εταιρειών στο ελάχιστο.  

 Τα αναλυτικά κριτήρια λαμβάνουν υπόψη περισσότερα ζητήματα ή υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τις αρχές που 

επιθυμούν να προχωρήσουν περισσότερο στην υποστήριξη περιβαλλοντικών στόχων και στόχων καινοτομίας. 

Υπενθυμίζεται ότι η σύναψη συμβάσεων για κτίρια γραφείων αποτελεί ιδιαιτέρως περίπλοκο ζήτημα, το οποίο έχει απαραιτήτως ως αποτέλεσμα, τόσο για το επίπεδο 

φιλοδοξίας που θέτουν τα στοιχειώδη κριτήρια όσο και για το επίπεδο φιλοδοξίας που θέτουν τα αναλυτικά κριτήρια, η ένταξη οικολογικών κριτηρίων να συνεπάγεται -σε 

σύγκριση με τις συνήθεις λύσεις- αυξημένη εμπειρογνωμοσύνη, προσπάθεια εξακρίβωσης και, τουλάχιστον για κάποια από τα κριτήρια και αναλόγως της οδού σύναψης 

συμβάσεων και της πείρας της ομάδας σχεδιασμού και των αναδόχων, υψηλότερο αρχικό κόστος. 
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Ενώ οι ΟΔΣ αποτελούν εθελοντικό μέσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι υπάρχει άλλη νομοθεσία της ΕΕ η οποία ρυθμίζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κτιρίων 

γραφείων με δεσμευτικές υποχρεώσεις. Παραδείγματος χάριν, το άρθρο 6 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ)
1
 ορίζει ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι κεντρικές δημόσιες διοικήσεις αγοράζουν μόνο προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονομική αποδοτικότητα, 

την οικονομική σκοπιμότητα, τη γενικότερη βιωσιμότητα, την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον επαρκή ανταγωνισμό.  

1.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
 

Το παρόν σύνολο κριτηρίων για τις ΟΔΣ καλύπτει τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων για κτίρια γραφείων, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της εγκατάστασης του 

εργοταξίου, της κατασκευής, της εξυπηρέτησης και της συνεχούς διαχείρισης των εν λόγω κτιρίων. Για τους σκοπούς των κριτηρίων, η ομάδα προϊόντων «κτίρια γραφείων» 

περιλαμβάνει κτίρια στα οποία διενεργούνται κυρίως διοικητικές, γραφειοκρατικές δραστηριότητες και δραστηριότητες γραφείου. Επίσης, το κτίριο γραφείων ορίζεται ως 

εξής: 

«Κτίριο του οποίου η κύρια λειτουργία είναι η παροχή χώρου για διοικητικές, οικονομικές, επαγγελματικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες  εξυπηρέτησης πελατών. Ο χώρος του 

γραφείου πρέπει να αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος της συνολικής ακαθάριστης έκτασης του κτιρίου. Το κτίριο μπορεί να περιλαμβάνει επίσης άλλα είδη χώρων, 

όπως αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες εκπαίδευσης, εγκαταστάσεις προσωπικού ή αίθουσες τεχνικών εγκαταστάσεων.» 

Τα κτίρια που απαρτίζονται από γραφεία θα εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες χρήσης βάσει σχεδιασμού των κρατών μελών. Ο ορισμός του «μεγαλύτερου μέρους» μπορεί 

να διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών, αλλά γενικά αντιστοιχεί σε ποσοστό 50-80% του κτιρίου. Τα κριτήρια για τις ΟΔΣ δεν καλύπτουν χώρους στάθμευσης εκτός του 

φυσικού αποτυπώματος ή της περιμέτρου του κτιρίου. Οι ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας κτιρίων γραφείων εμπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων.  Οι εν 

λόγω ανακαινίσεις ορίζονται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2010/31/ΕΕ) ως περιπτώσεις κατά τις οποίες:  

α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή τα τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει το 25% της αξίας του κτιρίου, εξαιρουμένης της αξίας 

του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτίριο· ή  

β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της επιφάνειας του κελύφους του κτιρίου. 

Το παρόν σύνολο κριτηρίων περιέχει συστάσεις που εφαρμόζονται τόσο στην ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων όσο και στην κατασκευή νέων. Τα κριτήρια υποστηρίζονται 

από καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης και προμήθειας ενός νέου ή ανακαινισμένου κτιρίου γραφείων.  Τα βασικά στάδια αυτής της διαδικασίας, τα οποία 

προσδιορίζονται στην καθοδήγηση, είναι τα εξής:   

- Προκαταρκτικός καθορισμός πεδίου εφαρμογής και σκοπιμότητα· 

- Λεπτομερής σχεδιασμός και αιτήσεις αδειοδότησης· 

- Εργασίες απογύμνωσης, κατεδάφισης και εγκατάστασης εργοταξίου· 

- Κατασκευή του κτιρίου ή εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας· 

- Εγκατάσταση συστημάτων ενέργειας και προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών· 

- Ολοκλήρωση και παράδοση· 

                                                           
1 

Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 

2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).
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- Διαχείριση εγκαταστάσεων· 

- Αξιολόγηση μετά την εγκατοίκηση. 

Τα συγκεκριμένα στάδια της διαδικασίας αυτής, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται η επίσημη σύναψη των συμβάσεων και για τα οποία παρέχονται κριτήρια 

στο παρόν έγγραφο, προσδιορίζονται στο σημείο 1.2. 

Οι ενεργειακές υπηρεσίες ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2012/27/ΕΕ
2
 ως εξής: 

«Το φυσικό όφελος, η χρησιμότητα ή το πλεονέκτημα που προκύπτουν από συνδυασμό ενέργειας με ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία ή με δράση η οποία μπορεί να 

περιλαμβάνει τις εργασίες, τη συντήρηση και τον έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, που παρέχεται βάσει σύμβασης και υπό κανονικές συνθήκες 

έχει αποδείξει ότι οδηγεί σε επαληθεύσιμη και μετρήσιμη ή εκτιμώμενη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας». 

Για τους σκοπούς των κριτηρίων για τις ΟΔΣ στον τομέα των κτιρίων γραφείων, η προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών εστιάζει κυρίως  στην παροχή ενέργειας χαμηλών ή 

μηδενικών εκπομπών άνθρακα σε ένα κτίριο γραφείων από παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, όπως εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, ή, όπως ορίζεται στην οδηγία 

2012/27/ΕΕ, με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης.  

Η διαχείριση εγκαταστάσεων ορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 15221
3
 ως εξής: 

«[η] ενσωμάτωση διαδικασιών εντός ενός οργανισμού για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί, οι οποίες υποστηρίζουν και 

βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των πρωτογενών δραστηριοτήτων του». 

Για τους σκοπούς των παρόντων κριτηρίων, οι «πρωτογενείς δραστηριότητες» αφορούν τη λειτουργία του κτιρίου γραφείων, ενώ ο σημαντικότερος τομέας κατά το πρότυπο 

EN 15221 είναι ο τομέας «χώρος και υποδομές», ο οποίος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση χώρων στέγασης, χώρων εργασίας, τεχνικής 

υποδομής και συστημάτων ΤΠΕ. 

Για καθεμιά από τις δραστηριότητες αυτές, προτείνονται περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα κριτήρια καλύπτουν τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται 

με κτίρια γραφείων, οι οποίες αφορούν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση του κτιρίου και τη χρήση πόρων για την 

κατασκευή των δομικών υλικών. Τα κριτήρια αυτά επηρεάζονται με τη σειρά τους από τη διαχείριση, τη διάρκεια ζωής και την καταλληλότητα προς χρήση του κτιρίου.  

Καλύπτονται, επομένως, και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής και τη χρήση του κτιρίου, όπως η δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος εσωτερικών 

χώρων.   

Γενικά, τα κριτήρια εστιάζουν στο κτίριο γραφείων ως σύστημα και όχι στα επιμέρους δομοστοιχεία του. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν διαθέσιμα χωριστά κριτήρια για τις 

ΟΔΣ τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύναψη συμβάσεων για τα διάφορα δομοστοιχεία. Κατά τον χρόνο συγγραφής των κριτηρίων, στα σημαντικά 

δομοστοιχεία για τα οποία υπάρχουν κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ
4
 περιλαμβάνονται τα εξής: 

- τοιχώματα με φατνώματα,  

- συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΠΗΘ), 

- συστήματα θέρμανσης με βάση το νερό,  

                                                           
2 

Ό.π. 1.
 

3 
Σειρά EN 15221, Διαχείριση εγκαταστάσεων, έκδοση Οκτωβρίου 2006.

 

4 
Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οικολογικές δημόσιες συμβάσεις, ΓΔ για το Περιβάλλον, http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
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- εσωτερικός φωτισμός, 

- βρύσες και κεφαλές ντους,  

- τουαλέτες και ουρητήρια. 

Παρόλο που τα κριτήρια αυτά έχουν αναπτυχθεί ειδικά για κτίρια γραφείων, πολλές από τις απαιτήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επίσης ως σημείο αναφοράς για 

τη σύναψη συμβάσεων για άλλους τύπους κτιρίων. 

 

1.2 Δυνατότητα εφαρμογής των κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις στον τομέα του σχεδιασμού, 

της κατασκευής και της διαχείρισης κτιρίων γραφείων 
 

Ο σχεδιασμός και η προμήθεια ενός κτιρίου γραφείων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είτε πρόκειται για νέα κατασκευή είτε για ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, 

αποτελεί πολύπλοκη διαδικασία.  Όπως τονίζεται από το δίκτυο SCI (Βιώσιμη κατασκευή και καινοτομία μέσω της σύναψης συμβάσεων) στην καθοδήγησή του προς τις 

ευρωπαϊκές αρμόδιες αρχές
5
, η μορφή της προμήθειας και ο τρόπος με τον οποίο τα κριτήρια για τις ΟΔΣ ενσωματώνονται στη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων 

μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα.   

Η διαδικασία κατασκευής ενός νέου κτιρίου γραφείων ή εκτέλεσης ανακαίνισης γραφείων μεγάλης κλίμακας αποτελεί μια διακριτή ακολουθία δραστηριοτήτων σύναψης 

σχετικών συμβάσεων.  Αυτή η ακολουθία συμβάσεων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το αποτέλεσμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε τύπος σύμβασης συνεπάγεται 

διακριτές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του αγοραστή, της ομάδας σχεδιασμού του κτιρίου, των αναδόχων και των μελλοντικών ενοίκων και διαχειριστών εγκαταστάσεων.  

Επίσης, κάθε τύπος σύμβασης έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην προσπάθεια προμήθειας ενός κτιρίου με βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις.  

Αναλόγως της επιλεγόμενης οδού προμήθειας, ορισμένες από τις συμβάσεις αυτές μπορεί να ανατίθενται στον ίδιο ανάδοχο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, 

ανατίθενται χωριστά.  Ορισμένες συμβάσεις μπορεί να είναι ενσωματωμένες σε μια συμφωνία σχεδιασμού και κατασκευής ή σε μια συμφωνία σχεδιασμού, κατασκευής και 

λειτουργίας, ενώ ένας ανάδοχος μπορεί να συντονίζει την κύρια σύμβαση κατασκευής, την εγκατάσταση ή την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, ακόμα και τη διαχείριση 

εγκαταστάσεων. 

Είναι, επομένως, σημαντικό να προσδιοριστούν τα κύρια σημεία στην ακολουθία δραστηριοτήτων σύναψης των συμβάσεων, στα οποία θα πρέπει να ενσωματωθούν τα 

κριτήρια για τις ΟΔΣ. Για τον σκοπό αυτό, τα παρόντα κριτήρια είναι διατεταγμένα έτσι ώστε να αποτυπώνουν τις πλέον συνήθεις δραστηριότητες σύναψης συμβάσεων και 

συνοδεύονται από έγγραφο καθοδήγησης το οποίο παρέχει γενικές συμβουλές για τον τρόπο και τον χρόνο ενσωμάτωσης των κριτηρίων  για τις ΟΔΣ σε αυτή τη διαδικασία.  

Επίσης, υποδεικνύει, με βάση την εμπειρία από έργα σε ολόκληρη την ΕΕ, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση της ακολουθίας σύναψης συμβάσεων, 

ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα, ζητήματα που πρέπει να εξετάζονται κατά τα βασικά στάδια της διαδικασίας και ειδικές κατηγορίες εμπειρογνωμοσύνης 

που μπορούν να βοηθήσουν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. 

Τα προτεινόμενα κριτήρια καλύπτουν τα ακόλουθα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων για νέα ή ανακαινισμένα κτίρια γραφείων. Έχουν προσδιοριστεί ως στάδια 

κατά τα οποία θα λαμβάνει χώρα η επίσημη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων ή απαιτείται παρακολούθησή της. 

                                                           
5 

Δίκτυο SCI (2013) Procuring innovative and sustainable construction A guide for European public authorities (Σύναψη συμβάσεων για καινοτόμες και βιώσιμες κατασκευές. Οδηγός προς τις 

ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές), www.sci-network.eu.
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A. Επιλογή της ομάδας σχεδιασμού και των αναδόχων 

B. Λεπτομερής σχεδιασμός και απαιτήσεις επιδόσεων 

Γ. Εργασίες απογύμνωσης, κατεδάφισης και εγκατάστασης εργοταξίου 

Δ. Κατασκευή του κτιρίου ή εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας 

Ε. Εγκατάσταση συστημάτων ενέργειας ή προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών 

ΣΤ. Ολοκλήρωση και παράδοση 

Ζ. Διαχείριση εγκαταστάσεων 

Αναλόγως του επιπέδου φιλοδοξίας του έργου και της πείρας της αναθέτουσας αρχής, δεν θα είναι απαραιτήτως σημαντικά όλα τα κριτήρια για τις ΟΔΣ που 

περιλαμβάνονται στο παρόν σύνολο κριτηρίων. Επίσης, αναλόγως της προτιμώμενης ακολουθίας σύναψης των συμβάσεων, ορισμένα κριτήρια μπορεί να καλύπτονται με 

τον καλύτερο τρόπο σε συγκεκριμένα στάδια. Ορισμένες δραστηριότητες μπορεί επίσης να ανατίθενται ως χωριστές συμβάσεις, για τις οποίες απαιτείται εκπλήρωση ειδικών 

κριτηρίων.  

Οι στρατηγικοί περιβαλλοντικοί στόχοι ενός έργου συνιστάται να καθορίζονται εξαρχής όσον αφορά το σύνολο κριτηρίων για τις ΟΔΣ.  Τα βέλτιστα στάδια ενσωμάτωσης 

των κριτηρίων για τις ΟΔΣ θα πρέπει να προσδιορίζονται μόλις αποφασίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η σύναψη των συμβάσεων.  Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται 

ιδιαιτέρως η ενσωμάτωση των κριτηρίων για τις ΟΔΣ στον εσωτερικό σχεδιασμό του έργου και στη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο 

στάδιο, προκειμένου να εξασφαλίζονται τα επιθυμητά αποτελέσματα και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους.  

 

1.3 Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
 

1.3.1 Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτιρίων γραφείων 

Σύμφωνα με αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από κτίρια γραφείων σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους αφορούν τη 

χρήση ενέργειας κατά την εγκατοίκησή τους.  Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη χρήση ενέργειας έχουν τα συστήματα φωτισμού, θέρμανσης, ψύξης και αερισμού. Η σχετική 

σημασία τους ποικίλλει κυρίως αναλόγως της θερμικής απόδοσης του κτιρίου και της κλιματικής ζώνης στην οποία βρίσκεται.  Το γεγονός αυτό αναδεικνύει πόσο 

σημαντικό είναι να λαμβάνεται υπόψη η συνολική ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δυνατότητα παραγωγής καθαρότερης 

ενέργειας.   

Η παραγωγή δομικών προϊόντων είναι υπεύθυνη για τις επόμενες σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  Αυτές αφορούν τους χρησιμοποιούμενους πόρους, τις 

εκπομπές και τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα που συνδέονται με την εξόρυξη, την επεξεργασία και τη μεταφορά πρώτων υλών.   Η  χρήση πόρων επηρεάζεται από την 

ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται κατά τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων, κατασκευής και κατεδάφισης στο εργοτάξιο, η οποία μπορεί να είναι σημαντική ως 

ποσοστό της συνολικής ροής υλικών σε ένα εργοτάξιο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημασία του σχεδιασμού και του καθορισμού προδιαγραφών για την αποδοτική 

χρήση των πόρων. Τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία που καλύπτονται είναι τα δάπεδα, οι στέγες, η δομή και οι εξωτερικοί τοίχοι. Από την άποψη αυτή, η ανακύκλωση και 

η επαναχρησιμοποίηση δομικών υλικών και προϊόντων, καθώς και ολόκληρων δομικών στοιχείων, μπορεί να συμβάλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

στην ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας.  
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Ένα σχετικό ζήτημα στην περίπτωση δομικών υλικών μεγάλου όγκου και μεγάλου βάρους είναι οι επιπτώσεις που αφορούν τη μεταφορά αδρανών προσμειγμάτων 

(φυσικών, ανακυκλωμένων ή δευτερευόντων) σε χώρους παραγωγής. Η μεταφορά των υλικών αυτών πραγματοποιείται συνήθως με φορτηγό, γεγονός που συνεπάγεται 

εκπομπές λόγω των καυσίμων που είναι γενικά μεγαλύτερες από ή ίσες με τις εκπομπές κατά την παραγωγή των εν λόγω υλικών. Εάν τα υλικά αυτά μεταφέρονται σε 

αποστάσεις άνω των 25 km, οι παραγόμενες εκπομπές μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σταδίου παραγωγής των κύριων δομικών 

στοιχείων. Η ελαχιστοποίηση των εκπομπών που συνδέονται με τις μεταφορές μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της χρήσης μεταφορικών μέσων με μικρότερες 

επιπτώσεις, όπως μέσων σιδηροδρομικής ή διά θαλάσσης μεταφοράς των εν λόγω υλικών. Τέλος, η χρήση ανακυκλωμένων υλικών, όπως αδρανών προσμειγμάτων από 

απόβλητα κατασκευής και κατεδάφισης, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς για τα εν λόγω υλικά, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, 

και να παρέχει σχετικά οφέλη αποδοτικής χρήσης των πόρων.     

 

Ένας ακόμα παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η διάρκεια ζωής του κτιρίου και των στοιχείων του, η οποία αποκαλείται ορισμένες φορές «λειτουργική 

διάρκεια ζωής».  Κατά κανόνα, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ζωής των κύριων δομικών στοιχείων του κτιρίου, τόσο μικρότερες είναι οι σχετικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του κύκλου ζωής τους.  Υποτίθεται, ωστόσο, ότι δίνεται προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση του κύκλου ζωής του κτιρίου συνολικά 

(συμπεριλαμβανομένων του σταδίου χρήσης και της παραγωγής δομικών υλικών) στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης κατά τη λειτουργική διάρκεια ζωής του.  Ο 

κατάλληλος σχεδιασμός για τη διευκόλυνση της προσαρμογής ενός κτιρίου και της δομής του όταν αυτό φτάσει στο τέλος της λειτουργικής διάρκειας ζωής του για την 

αναθέτουσα αρχή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα στην προσπάθεια επέκτασης της διάρκειας ζωής των κτιρίων.  

Η λειτουργική διάρκεια ζωής μπορεί να επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες.  Παραδείγματος χάριν, η λειτουργικότητα του κτιρίου ως υγιούς και ελκυστικού 

περιβάλλοντος εργασίας μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη μεγαλύτερης λειτουργικής διάρκειας ζωής και να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη ανακαινίσεων.  Για παράδειγμα, 

από στοιχεία προκύπτει ότι, σε ένα υγιεινό κτίριο που διαθέτει καλής ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων και φυσικό φωτισμό, το εργατικό δυναμικό είναι περισσότερο 

παραγωγικό και σημειώνονται λιγότερες απουσίες για λόγους ασθενείας.   

Η ενσωμάτωση φυσικών λύσεων, όπως πράσινων στεγών και τοίχων, βιοτόπων σε αυλές και αίθρια, διατηρήσιμων αστικών συστημάτων αποχέτευσης (SUDS) και δέντρων 

για δρόμους, μπορεί να έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα (επιπροσθέτως της υποστήριξης της βιοποικιλότητας). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο περιορισμός της απορροής 

ομβρίων υδάτων, η βελτίωση της θερμικής απόδοσης μέσω φυσικής ψύξης, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων και η ενίσχυση της ελκυστικότητας 

και της παραγωγικότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. 

1.3.2 Πώς αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις κύκλου ζωής των δομικών υλικών 

Όπως επισημάνθηκε ήδη, τα δομικά υλικά συνδέονται με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  Τα κριτήρια παρέχουν στους αγοραστές και στους προσφέροντες 

επιλογές για τον τρόπο αξιολόγησης αυτών των επιπτώσεων και τον τρόπο επιλογής δομικών στοιχείων χαμηλότερων επιπτώσεων. 

Τα κριτήρια παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης συνολικής αξιολόγησης των επιπτώσεων κύκλου ζωής των υλικών, ώστε να μπορούν οι προσφέροντες και οι ομάδες 

σχεδιασμού τους να αποφασίζουν βελτιώσεις. Τα κριτήρια αυτά είναι απαιτητικά από τεχνική άποψη, γεγονός που τα καθιστά ιδιαιτέρως κατάλληλα για περισσότερο 

προηγμένα έργα με πεπειραμένες ομάδες σχεδιασμού. Ορισμένα κριτήρια καλύπτουν μόνο συγκεκριμένα στάδια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου.  Σκοπός τους είναι να 

προάγουν μέτρα για την αντιμετώπιση γνωστών ειδικών επιπτώσεων και σχετικές επιλογές βελτίωσης για συγκεκριμένα υλικά. Τα κριτήρια αυτά είναι λιγότερο απαιτητικά 

από τεχνική άποψη και μπορεί να είναι καταλληλότερα για λιγότερο προηγμένα έργα και λιγότερο πεπειραμένες ομάδες σχεδιασμού.   

Τα κριτήρια ανάθεσης που έχουν στη διάθεσή τους οι αγοραστές είναι, κατά φθίνουσα σειρά φιλοδοξίας και τεχνικής πολυπλοκότητας, τα ακόλουθα: 

1. Ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ): Εκτέλεση ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ) (βλ. αναλυτικό κριτήριο 10.1). Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, οι προσφέροντες πρέπει να 

αξιολογούν τις επιπτώσεις κύκλου ζωής των κύριων δομικών στοιχείων. 
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2. Περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων (EPD): Συνυπολογισμός περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων (βλ. στοιχειώδες κριτήριο 10.1). Όταν χρησιμοποιείται το 

κριτήριο των περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων, πρέπει να δηλώνεται επίσης το σύνολο των ενσωματωμένων εκπομπών ισοδυνάμου CO2 (δυναμικό 

υπερθέρμανσης του πλανήτη) των κυριότερων δομικών στοιχείων (βλ. κριτήριο 8.2). 

3. Απαίτηση για ανακυκλωμένο και επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο: Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, οι προσφέροντες πρέπει να παρέχουν υλικά τα οποία 

πληρούν μια ελάχιστη απαίτηση σχετικά με την ποσότητα ανακυκλωμένου και επαναχρησιμοποιημένου περιεχομένου όσον αφορά το σκυρόδεμα και την τοιχοποιία 

(βλ. κριτήριο 10.2). 

4. Απαίτηση για μειωμένες εκπομπές από τη μεταφορά βαρέων υλικών: Το κριτήριο αυτό ανταμείβει τις χαμηλές εκπομπές ισοδυνάμου CO2 από τη μεταφορά των 

αδρανών προσμειγμάτων που χρησιμοποιούνται για το σκυρόδεμα ή την τοιχοποιία (κριτήριο 10.3). 

Εάν μια αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να ανταμείψει το ανακυκλωμένο ή το επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο (3.) ή τις μειωμένες εκπομπές από τις μεταφορές (4.), θα 

πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού κριτηρίων που λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην τοπική αγορά δομικών υλικών.  Συνιστάται να 

αντιμετωπίζονται οι πιθανές αντισταθμίσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνδυάζοντας την απαίτηση για το ανακυκλωμένο και επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο 

με την απαίτηση για χαμηλότερες εκπομπές από τις μεταφορές. Η σχετική στάθμιση των δύο κριτηρίων θα πρέπει να εξασφαλίζει τον  αποτελεσματικό ανταγωνισμό μεταξύ 

των πιθανών προμηθευτών, ενθαρρύνοντας παράλληλα προσφορές που παρέχουν συνολικό περιβαλλοντικό όφελος.    

Το επίπεδο φιλοδοξίας που επιλέγεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών θα εξαρτάται από τις γνώσεις και την πείρα της αναθέτουσας αρχής, την κλίμακα του έργου 

και την κρίση της όσον αφορά το επίπεδο πείρας των πιθανόν προσφερόντων. Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να εξισορροπήσει προσεκτικά τα διάφορα περιβαλλοντικά και 

μη περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης και να τα αναφέρει σαφώς στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
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Κυριότερα περιβαλλοντικά ζητήματα σχετικά με τον κύκλο ζωής 

των κτιρίων γραφείων 

και κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

 Προτεινόμενη προσέγγιση της ΕΕ για ΟΔΣ στον τομέα των κτιρίων γραφείων 

 

Κυριότερα περιβαλλοντικά ζητήματα 

 Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και σχετικές 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη χρήση του 

κτιρίου και τις μετακινήσεις προς και από το κτίριο. 

 Εξάντληση φυσικών πόρων, ενσωματωμένη ενέργεια και 

εκπομπές που συνδέονται με την κατασκευή και τη 

μεταφορά δομικών υλικών. 

 Παραγωγή αποβλήτων κατά την εγκατάσταση του 

εργοταξίου, την κατασκευή, τη χρήση και την κατεδάφιση 

του κτιρίου. 

 Επιδείνωση της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών 

χώρων λόγω εκπομπών επικίνδυνων ουσιών από δομικά 

προϊόντα και της πρόσληψης σωματιδιακής ρύπανσης από 

το εξωτερικό περιβάλλον. 

 Ρύπανση του τοπικού περιβάλλοντος και επιδείνωση της 

ποιότητας του αέρα τοπικά λόγω εκπομπών από οχήματα τα 

οποία χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις προς και από 

το κτίριο. 

 Κατανάλωση ύδατος κατά τη χρήση του κτιρίου. 

Κυριότητες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής και 

παράμετροι χρήσης των πόρων: 

 Οι ακόλουθες κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων 

θεωρούνται οι σημαντικότερες: δυναμικό υπερθέρμανσης 

του πλανήτη, οξίνιση, αξιοποίηση ανανεώσιμων και μη 

ανανεώσιμων πόρων πρωτογενούς ενέργειας, 

οικοτοξικότητα, τοξικότητα για τον άνθρωπο, ευτροφισμός, 

εξάντληση αβιοτικών πόρων και κατανάλωση υδάτων, 

  

 Σχεδιασμός και κατασκευή για την επίτευξη επιδόσεων υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών σχετικών εκπομπών CO2. 

 Εγκατάσταση τεχνολογιών υψηλής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας 

που χρησιμοποιούν τις ειδικές ευκαιρίες που προσφέρει η τοποθεσία για τη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2.  

 Σχεδιασμός και καθορισμός προδιαγραφών για τη μείωση των 

ενσωματωμένων επιπτώσεων και της χρήσης πόρων που συνδέονται με 

δομικά υλικά. 

 Σχεδιασμός, καθορισμός προδιαγραφών και διαχείριση εργοταξίου για την 

ελαχιστοποίηση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδάφισης και για τη 

χρήση δομικών προϊόντων ή υλικών με υψηλό ανακυκλωμένο ή 

επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο. 

 Καθορισμός προδιαγραφών διαρρύθμισης και φινιρισμάτων που 

ελαχιστοποιούν τις επικίνδυνες εκπομπές στον αέρα εσωτερικών χώρων. 

 Σχεδιασμός του αερισμού ώστε να εξασφαλίζεται υγιεινός αέρας και να 

ελαχιστοποιείται η πρόσληψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το εξωτερικό 

περιβάλλον. 

 Καθορισμός προδιαγραφών και εγκατάσταση τεχνολογιών εξοικονόμησης 

υδάτων. 

 Εγκατάσταση φυσικών και ηλεκτρονικών συστημάτων για την υποστήριξη 

της συνεχούς ελαχιστοποίησης της χρήσης ενέργειας, της χρήσης υδάτων 

και της παραγωγής αποβλήτων από τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων 

και τους ενοίκους. 

 Εφαρμογή σχεδίων μετακίνησης του προσωπικού για τη μείωση της 

χρήσης καυσίμων για τις μεταφορές και των εκπομπών CO2, 

συμπεριλαμβανομένης υποδομής για την υποστήριξη των ηλεκτρικών 

οχημάτων και της ποδηλασίας. 
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χρήση δευτερογενών και επαναχρησιμοποιημένων υλικών 

και ροές αποβλήτων. 

 

 

 

 

2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΔΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

Α. Επιλογή της ομάδας σχεδιασμού και των αναδόχων 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η κατασκευή νέων κτιρίων γραφείων σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικών επιδόσεων. 

ή 

Η εκτέλεση ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας σε υπάρχοντα κτίρια γραφείων σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικών επιδόσεων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα παρόντα κριτήρια μπορεί να αποτελούν μέρος διαδικασίας προεπιλογής, κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή συνάπτει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διαχειριστή έργου και/ή ομάδας 

σχεδιασμού. Τα έργα που έχουν εκτελεστεί για σκοπούς απόδειξης της πείρας θα πρέπει να είναι αναλογικά του δημοπρατούμενου έργου όσον αφορά τον αριθμό και το μέγεθός τους.  Μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν διαγωνισμοί σχεδιασμού για να ενθαρρυνθούν νέες εταιρείες με μικρότερη πείρα να υποβάλουν προσφορά, παρόλο που, για να εξισορροπηθεί ο σχετικός κίνδυνος, θα μπορούσε 

να προβλέπεται η απαίτηση να περιλαμβάνει η ομάδα σχεδιασμού έμπειρη υποστηρικτική πραγματογνωμοσύνη.  

Α1. Αρμοδιότητες του διαχειριστή έργου  

Ο διαχειριστής έργου διαθέτει σχετικές αρμοδιότητες και πείρα σε καθέναν από τους 

ακόλουθους τομείς για τους οποίους θα είναι υπεύθυνος δυνάμει της σύμβασης (να επιλεγεί 

κατά περίπτωση, βάσει της συγκεκριμένης σύμβασης): 

- Διαχείριση έργου οικοδομικών συμβάσεων που πληρούν ή υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις 

περιβαλλοντικών επιδόσεων που καθορίζονται από τους πελάτες. 

- Επιτυχημένος προσδιορισμός και διαχείριση της υλοποίησης μιας σειράς περιβαλλοντικών 

τεχνολογιών και καινοτομιών σχεδιασμού που απαιτούνται για την επίτευξη βελτιωμένων 

περιβαλλοντικών επιδόσεων και ποιότητας. 

- Συμμετοχή στην οικονομική αξιολόγηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και καινοτομιών 

σχεδιασμού στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων.  

Α1. Αρμοδιότητες του διαχειριστή έργου  

Ο διαχειριστής έργου διαθέτει σχετικές αρμοδιότητες και πείρα σε καθέναν από τους 

ακόλουθους τομείς για τους οποίους θα είναι υπεύθυνος δυνάμει της σύμβασης (να επιλεγεί 

κατά περίπτωση, βάσει της συγκεκριμένης σύμβασης): 

- Διαχείριση έργου οικοδομικών συμβάσεων που πληρούν ή υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις 

περιβαλλοντικών επιδόσεων που καθορίζονται από τους πελάτες. 

- Επιτυχημένος προσδιορισμός και διαχείριση της υλοποίησης μιας σειράς περιβαλλοντικών 

τεχνολογιών και καινοτομιών σχεδιασμού που απαιτούνται για την επίτευξη βελτιωμένων 

περιβαλλοντικών επιδόσεων και ποιότητας. 

- Συμμετοχή στην οικονομική αξιολόγηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και καινοτομιών 

σχεδιασμού στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων.  
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Εξακρίβωση:  

Αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με συναφείς 

συμβάσεις κατά τα προηγούμενα 5 έτη στο πλαίσιο των οποίων εκτελέστηκαν τα ανωτέρω 

στοιχεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζονται από βιογραφικά σημειώματα του 

προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο. 

- Έργα που περιλάμβαναν την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κτιρίων με τη 

χρήση συστημάτων αξιολόγησης, υποβολής στοιχείων και πιστοποίησης κτιρίων βάσει 

πολλαπλών κριτηρίων.  

- Χρήση εργαλείων ολιστικής αξιολόγησης στον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον 

καθορισμό προδιαγραφών για περιβαλλοντικά βελτιωμένα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων του 

κόστους κύκλου ζωής (ΚΚΖ) και της ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ). 

Εξακρίβωση:  

Αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με συναφείς 

συμβάσεις κατά τα προηγούμενα 5 έτη στο πλαίσιο των οποίων εκτελέστηκαν τα ανωτέρω 

στοιχεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζονται από βιογραφικά σημειώματα του 

προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο. 

 

A2. Αρμοδιότητες της ομάδας σχεδιασμού  

Η κοινοπραξία αρχιτέκτονα, συμβούλου και/ή ομάδας σχεδιασμού διαθέτει σχετικές 

αρμοδιότητες και πείρα σε καθέναν από τους ακόλουθους τομείς για τους οποίους θα είναι 

υπεύθυνη δυνάμει της σύμβασης (να επιλεγεί κατά περίπτωση, βάσει της συγκεκριμένης 

σύμβασης): 

- τη διαχείριση οικοδομικών συμβάσεων που έχουν επιτύχει περιβαλλοντικές 

επιδόσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του οικοδομικού 

κανονισμού (να προσδιοριστεί αν πρόκειται για εθνικές, περιφερειακές, τοπικές ή 

άλλες απαιτήσεις) σχετικά με τις ακόλουθες πτυχές (να συμπληρωθούν με στοιχεία 

που θεωρούνται σημαντικά από την αναθέτουσα αρχή και που δεν καλύπτονται 

κατωτέρω)· 

- τον σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικού κελύφους και υπηρεσιών κτιρίου για νέες κατασκευές 

ή έργα ανακαίνισης (να επιλεγεί καταλλήλως), συμπεριλαμβανομένων, εάν υπάρχουν 

διαθέσιμα, μετρηθέντων στοιχείων ενεργειακής απόδοσης ανά m2 από ολοκληρωμένα έργα, 

συμπεριλαμβανομένης θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού και βοηθητικού 

εξοπλισμού· - την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων (BEMS), την παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας τους στους διαχειριστές των 

κτιρίων και τη χρήση τους για τη διάγνωση μοντέλων χρήσης ενέργειας σε κτίρια· 

- τον σχεδιασμό υπηρεσιών αποδοτικής χρήσης νερού, συμπεριλαμβανομένης της μετρηθείσας 

ζήτησης για νερό ανά εργαζόμενο από ολοκληρωμένα έργα· 

- τον προσδιορισμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση δομικών υλικών χαμηλών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  Να συμπεριληφθεί παραπομπή σε περιβαλλοντικές δηλώσεις 

προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14025 ή το πρότυπο EN 15804· 

- την ανάπτυξη και την εφαρμογή σχεδίων για τις μετακινήσεις του προσωπικού, 

A2. Αρμοδιότητες της ομάδας σχεδιασμού  

Η κοινοπραξία αρχιτέκτονα, συμβούλου και/ή ομάδας σχεδιασμού διαθέτει σχετικές 

αρμοδιότητες και πείρα σε καθέναν από τους ακόλουθους τομείς για τους οποίους θα είναι 

υπεύθυνη δυνάμει της σύμβασης (να επιλεγεί κατά περίπτωση, βάσει της συγκεκριμένης 

σύμβασης): 

- τη διαχείριση οικοδομικών συμβάσεων που έχουν επιτύχει περιβαλλοντικές επιδόσεις οι 

οποίες υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του οικοδομικού κανονισμού (να προσδιοριστεί 

αν πρόκειται για εθνικές, περιφερειακές, τοπικές ή άλλες απαιτήσεις) σχετικά με τις ακόλουθες 

πτυχές (να συμπληρωθούν με στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά από την αναθέτουσα αρχή και 

που δεν καλύπτονται κατωτέρω)· 

- τον σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικού κελύφους και υπηρεσιών κτιρίου για νέες κατασκευές 

και/ή έργα ανακαίνισης (να επιλεγεί καταλλήλως), συμπεριλαμβανομένων, εάν υπάρχουν 

διαθέσιμα, μετρηθέντων στοιχείων ενεργειακής απόδοσης ανά m2 από ολοκληρωμένα έργα, 

συμπεριλαμβανομένης θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού και βοηθητικού 

εξοπλισμού· 

- τον καθορισμό προδιαγραφών και τον σχεδιασμό εξοπλισμού παραγωγής ανανεώσιμης 

ενέργειας και/ή ενέργειας υψηλής απόδοσης· 

- την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 

(BEMS), την παρουσίαση του τρόπου χρήσης τους στους ενοίκους των κτιρίων και τη χρήση 

τους για τη διάγνωση μοντέλων χρήσης ενέργειας σε κτίρια· 

- τον σχεδιασμό υπηρεσιών αποδοτικής χρήσης νερού, συμπεριλαμβανομένης της μετρηθείσας 

ζήτησης για νερό ανά εργαζόμενο από ολοκληρωμένα έργα· 

- τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και τον παθητικό σχεδιασμό για θερμική και οπτική άνεση, 
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συμπεριλαμβανομένης υποδομής για οχήματα χαμηλών εκπομπών και ποδήλατα. 

Τονίζονται η συναφής προς τους εν λόγω τομείς πείρα σε έργα και η διαρκής επαγγελματική 

εξέλιξη.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ελάχιστο αριθμό συμβάσεων σύμφωνα με τη φύση του 

έργου. 

Εξακρίβωση:  

Αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με συναφείς 

συμβάσεις κατά τα προηγούμενα 5 έτη στο πλαίσιο των οποίων εκτελέστηκαν τα ανωτέρω 

στοιχεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζονται από βιογραφικά σημειώματα του 

προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο. 

 

καθαρισμό του φυσικού αέρα κ.λπ.· 

- την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κτιρίων με τη χρήση συστημάτων 

αξιολόγησης και πιστοποίησης κτιρίων βάσει πολλαπλών κριτηρίων·  

- τον προσδιορισμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση δομικών υλικών χαμηλών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  Να συμπεριληφθεί παραπομπή σε περιβαλλοντικές δηλώσεις 

προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14025 ή το πρότυπο EN 15804·  

- τη χρήση εργαλείων ολιστικής αξιολόγησης στον σχεδιασμό και τον καθορισμό 

προδιαγραφών για περιβαλλοντικά βελτιωμένα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων του κόστους 

κύκλου ζωής (ΚΚΖ) και της ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ). Συγκριτικές μελέτες σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 14040/14044 ή το πρότυπο EN 15978· 

- τον σχεδιασμό, τον καθορισμό προδιαγραφών και την παρακολούθηση για την αντιμετώπιση 

του φυσικού φωτισμού και των αντανακλάσεων, της θερμικής άνεσης και της ποιότητας του 

αέρα εσωτερικών χώρων· 

- την ανάπτυξη και την εφαρμογή σχεδίων για τις μετακινήσεις του προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένης υποδομής για οχήματα χαμηλών εκπομπών και ποδήλατα.  

Τονίζονται η συναφής προς τους εν λόγω τομείς πείρα σε έργα και η διαρκής επαγγελματική 

εξέλιξη.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ελάχιστο αριθμό συμβάσεων σύμφωνα με τη φύση του 

έργου. 

Εξακρίβωση:  

Αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με συναφείς 

συμβάσεις κατά τα προηγούμενα 5 έτη στο πλαίσιο των οποίων εκτελέστηκαν τα ανωτέρω 

στοιχεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζονται από βιογραφικά σημειώματα του 

προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο. 

A3. Αρμοδιότητες του κύριου εργολήπτη και των αναδόχων εκτέλεσης εξειδικευμένων 

εργασιών.  

Τα παρόντα κριτήρια μπορεί να αποτελούν μέρος διαδικασίας προεπιλογής του κύριου 

εργολήπτη ή να εφαρμόζονται στην περίπτωση που πρέπει να συναφθούν συμβάσεις με 

εξειδικευμένους αναδόχους, π.χ. κατεδάφιση, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.  

Ο ανάδοχος κατασκευής διαθέτει σχετικές αρμοδιότητες και πείρα στην ολοκλήρωση 

οικοδομικών συμβάσεων που έχει αποδειχθεί ότι επιτυγχάνουν βελτιωμένες περιβαλλοντικές 

επιδόσεις.  

Στην περίπτωση συμβάσεων σχεδιασμού και κατασκευής, το κριτήριο Α1 αφορά επίσης την 

απασχολούμενη ομάδα σχεδιασμού. 

Στους σχετικούς τομείς πείρας περιλαμβάνονται (κατά περίπτωση για το έργο και τα 

A3. Αρμοδιότητες του κύριου εργολήπτη και των αναδόχων εκτέλεσης εξειδικευμένων 

εργασιών. 

Τα παρόντα κριτήρια μπορεί να αποτελούν μέρος διαδικασίας προεπιλογής του κύριου 

εργολήπτη ή να εφαρμόζονται στην περίπτωση που πρέπει να συναφθούν συμβάσεις με 

εξειδικευμένους αναδόχους, π.χ. κατεδάφιση, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.  

Ο ανάδοχος κατασκευής διαθέτει σχετικές αρμοδιότητες και πείρα στην ολοκλήρωση 

οικοδομικών συμβάσεων που έχει αποδειχθεί ότι επιτυγχάνουν βελτιωμένες περιβαλλοντικές 

επιδόσεις.  

Στην περίπτωση συμβάσεων σχεδιασμού και κατασκευής, το κριτήριο Α1 αφορά επίσης την 

απασχολούμενη ομάδα σχεδιασμού. 

Στους σχετικούς τομείς πείρας περιλαμβάνονται (κατά περίπτωση για το έργο και τα 
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επιλεγμένα κριτήρια για τις ΟΔΣ) τα ακόλουθα: 

- Ο σχεδιασμός ενεργειακά αποδοτικού κελύφους και υπηρεσιών κτιρίου για νέες κατασκευές 

ή έργα ανακαίνισης (να επιλεγεί καταλλήλως), συμπεριλαμβανομένης, εάν υπάρχει διαθέσιμη, 

της μετρηθείσας ζήτησης ενέργειας ανά m2 από ολοκληρωμένα έργα, συμπεριλαμβανομένης 

θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού και βοηθητικού εξοπλισμού. Ο σχεδιασμός αυτός 

θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί στο πλαίσιο νέων κατασκευών και/ή έργων ανακαίνισης (να 

επιλεγεί κατά περίπτωση). 

- Η εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (BEMS) 

και η παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας τους στους διαχειριστές των κτιρίων. 

- Η εγκατάσταση υπηρεσιών αποδοτικής χρήσης νερού, συμπεριλαμβανομένης, εάν υπάρχει 

διαθέσιμη, της μετρηθείσας ζήτησης για νερό ανά εργαζόμενο από ολοκληρωμένα έργα. 

- Η προμήθεια, η εγκατάσταση και η εξακρίβωση δομικών υλικών χαμηλών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.   

- Η επιτυχημένη εφαρμογή σχεδίων κατεδάφισης και διαχείρισης αποβλήτων εργοταξίου, 

ώστε να ελαχιστοποιείται η δημιουργία αποβλήτων. Η επιλογή και γνώση των δυνατοτήτων 

επεξεργασίας εκτός εργοταξίου. 

Εξακρίβωση:  

Αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με συναφείς 

συμβάσεις κατά τα τελευταία 5 έτη κατά τις οποίες εκτελέστηκαν τα ανωτέρω στοιχεία. Τα εν 

λόγω στοιχεία υποστηρίζονται από βιογραφικά σημειώματα για το προσωπικό που θα 

εργαστεί στο έργο και την πείρα του σε σχετικά έργα. 

επιλεγμένα κριτήρια για τις ΟΔΣ) τα ακόλουθα: 

- Ο σχεδιασμός ενεργειακά αποδοτικού κελύφους και υπηρεσιών κτιρίου, 

συμπεριλαμβανομένης, εάν υπάρχει διαθέσιμη, της μετρηθείσας ζήτησης ενέργειας ανά m2 

από ολοκληρωμένα έργα, συμπεριλαμβανομένης θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού 

και βοηθητικού εξοπλισμού. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί στο πλαίσιο 

νέων κατασκευών και/ή έργων ανακαίνισης (να επιλεγεί κατά περίπτωση). 

- Η εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και (κατά περίπτωση) διαρκής λειτουργία/συντήρηση 

εξοπλισμού παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και/ή ενέργειας υψηλής απόδοσης· 

- Η εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (BEMS) 

και η παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας τους στους διαχειριστές των κτιρίων. 

- Η εγκατάσταση υπηρεσιών αποδοτικής χρήσης νερού, συμπεριλαμβανομένης, εάν υπάρχει 

διαθέσιμη, της μετρηθείσας ζήτησης για νερό ανά εργαζόμενο από ολοκληρωμένα έργα. 

- Λειτουργικά χαρακτηριστικά παθητικού σχεδιασμού για την επίτευξη χαμηλής χρήσης 

ενέργειας, θερμικής και οπτικής άνεσης κ.λπ.· όπως αποδεικνύεται από μελέτες μετά την 

εγκατοίκηση. 

- Η προμήθεια, η εγκατάσταση και η εξακρίβωση δομικών υλικών χαμηλών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.  Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα 

συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης κτιρίων και να υποστηρίζονται προτυποποιημένες 

στρατηγικές αποδοτικής χρήσης των πόρων. 

- Η επιτυχημένη εφαρμογή σχεδίων κατεδάφισης και διαχείρισης αποβλήτων εργοταξίου, 

ώστε να ελαχιστοποιείται η δημιουργία αποβλήτων. Η επιλογή και γνώση των δυνατοτήτων 

επεξεργασίας εκτός εργοταξίου. 

- Η εγκατάσταση χαρακτηριστικών για την αντιμετώπιση του φυσικού φωτισμού και των 

αντανακλάσεων, της θερμικής άνεσης και της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων. 

Εξακρίβωση:  

Αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με προηγούμενες 

συμβάσεις κατά τα τελευταία 5 έτη κατά τις οποίες εκτελέστηκαν τα ανωτέρω στοιχεία. Τα 

στοιχεία αυτά υποστηρίζονται από αποδείξεις και δεδομένα από: 

 ελέγχους τρίτων,  

 ελέγχους μετά την εγκατοίκηση,  

 ανάλυση ΑΚΖ/ΚΚΖ και/ή  

 συλλογή δεδομένων μέσω παρακολούθησης.  

Τα εν λόγω στοιχεία υποστηρίζονται από βιογραφικά σημειώματα για το προσωπικό που θα 

εργαστεί στο έργο και την πείρα του σε σχετικά έργα. 
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A4. Αρμοδιότητες αναδόχων σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας και εργολαβικών 

επιχειρήσεων κατασκευών 

Τα παρόντα κριτήρια μπορεί να αποτελούν μέρος διαδικασίας προεπιλογής αναδόχου 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ή εργολαβικής επιχείρησης κατασκευών η οποία θα 

λειτουργεί το κτίριο.  

Ο ανάδοχος διαθέτει σχετικές αρμοδιότητες και πείρα στη διαχείριση της κατασκευής και της 

λειτουργίας κτιρίων γραφείων που έχει αποδειχθεί ότι επιτυγχάνουν βελτιωμένες 

περιβαλλοντικές επιδόσεις. Το κριτήριο Α1 αφορά επίσης την απασχολούμενη ομάδα 

σχεδιασμού. 

Στους σχετικούς τομείς πείρας περιλαμβάνονται (κατά περίπτωση για το έργο και τα 

επιλεγμένα κριτήρια για τις ΟΔΣ) τα ακόλουθα: 

- Διαχείριση ομάδων σχεδιασμού για την επίτευξη της αδειοδότησης και της κατασκευής 

κτιρίων γραφείων που πληρούσαν τις απαιτήσεις επιδόσεων των πελατών, μεταξύ άλλων 

δυνάμει συμφωνιών σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας.  

- Διαχείριση των κύριων αναδόχων για την κατασκευή κτιρίων γραφείων που 

διαθέτουν περιβαλλοντικά βελτιωμένες επιδόσεις, μεταξύ άλλων δυνάμει συμφωνιών 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας. 

- Διαρκής διαχείριση εγκαταστάσεων για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων των κτιρίων 

γραφείων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων, όπως BEMS, της σύναψης 

συμβάσεων με διαχειριστές ενέργειας και της διαρκούς παρακολούθησης/ υποβολής στοιχείων 

περί επιδόσεων. 

Εξακρίβωση:  

Αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με προηγούμενα 

έργα και συμβάσεις κατά τα τελευταία 5 έτη, κατά τις οποίες εκτελέστηκαν τα ανωτέρω 

στοιχεία. Τα εν λόγω στοιχεία υποστηρίζονται από βιογραφικά σημειώματα για το προσωπικό 

που θα εργαστεί στο έργο και την πείρα του σε σχετικά έργα. 

A4. Αρμοδιότητες αναδόχων σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας και εργολαβικών 

επιχειρήσεων κατασκευών 

Τα παρόντα κριτήρια μπορεί να αποτελούν μέρος διαδικασίας προεπιλογής αναδόχου 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ή εργολαβικής επιχείρησης κατασκευών η οποία θα 

λειτουργεί το κτίριο.  

Ο ανάδοχος διαθέτει σχετικές αρμοδιότητες και πείρα στη διαχείριση της κατασκευής και της 

λειτουργίας κτιρίων γραφείων που έχει αποδειχθεί ότι επιτυγχάνουν βελτιωμένες 

περιβαλλοντικές επιδόσεις. Το κριτήριο Α1 αφορά επίσης την απασχολούμενη ομάδα 

σχεδιασμού. 

Στους σχετικούς τομείς πείρας περιλαμβάνονται (κατά περίπτωση για το έργο και τα 

επιλεγμένα κριτήρια για τις ΟΔΣ) τα ακόλουθα: 

- Διαχείριση ομάδων σχεδιασμού για την επίτευξη της αδειοδότησης και της κατασκευής 

κτιρίων γραφείων που πληρούσαν τις απαιτήσεις επιδόσεων των πελατών, μεταξύ άλλων 

δυνάμει συμφωνιών σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας.  

- Διαχείριση των κύριων αναδόχων για την κατασκευή κτιρίων γραφείων που 

διαθέτουν περιβαλλοντικά βελτιωμένες επιδόσεις, μεταξύ άλλων δυνάμει συμφωνιών 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας. 

- Διαχείριση των ομάδων σχεδιασμού και/ή των κύριων αναδόχων για την πραγματοποίηση 

αξιολογήσεων σύμφωνα με τα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης κτιρίων βάσει 

πολλαπλών κριτηρίων. 

- Διαρκής διαχείριση εγκαταστάσεων για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων των κτιρίων 

γραφείων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων, όπως BEMS, της σύναψης 

συμβάσεων με διαχειριστές ενέργειας και της διαρκούς παρακολούθησης/ υποβολής στοιχείων 

περί επιδόσεων. 

Εξακρίβωση:  

Αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με προηγούμενα 

έργα και συμβάσεις κατά τα τελευταία 5 έτη, κατά τις οποίες εκτελέστηκαν τα ανωτέρω 

στοιχεία. Τα εν λόγω στοιχεία υποστηρίζονται από βιογραφικά σημειώματα για το προσωπικό 

που θα εργαστεί στο έργο και την πείρα του σε σχετικά έργα. 

 

A5. Σύστημα διαχείρισης της ενέργειας 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Τα παρόντα κριτήρια μπορεί να αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας προεπιλογής κατασκευαστικής εταιρείας και/ή εταιρείας διαχείρισης (διαχειριστή εγκαταστάσεων) του κτιρίου γραφείων.  

Ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ή η εργολαβική επιχείρηση κατασκευής η οποία θα λειτουργεί το κτίριο είναι σε θέση να αποδείξει την πείρα της στην εφαρμογή 
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συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας σε εργοτάξια, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, στο πλαίσιο συμφωνιών διαχείρισης εγκαταστάσεων. 

Εξακρίβωση:  

Ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ή η εργολαβική επιχείρηση κατασκευής παρέχει πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης για τα εργοτάξια τα οποία λειτουργεί ή έχει 

λειτουργήσει κατά τα τελευταία τρία έτη.  

 

Υποστηρικτικές σημειώσεις: 

- Για την αξιολόγηση των συμβούλων, των ομάδων σχεδιασμού και των αναδόχων απαιτείται πεπειραμένη επιτροπή αξιολόγησης. Μπορεί να κριθεί σκόπιμη η 

χρήση εξωτερικής τεχνογνωσίας, διαδικασία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τον διορισμό διαχειριστή έργου και τη σύσταση επιτροπής η οποία διαθέτει γνώσεις 

και πείρα για να κρίνει την εμπειρία των διαγωνιζόμενων αναδόχων. Οι κατάλογοι που περιλαμβάνονται στα κριτήρια επιλογής 1 και 2 είναι ενδεικτικοί και θα 

πρέπει να προσαρμόζονται βάσει του έργου και του σταδίου σύναψης της σύμβασης.  

- Στη μεταρρύθμιση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις
6
 

7
 (οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της 28

ης
 Μαρτίου 2014 και πρέπει να 

μεταφερθούν στο δίκαιο των κρατών μελών εντός 24 μηνών) ορίζεται σαφώς (άρθρο 66 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ότι η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του 

προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης (στην περίπτωση που η ποιότητα του εν λόγω προσωπικού μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το 

επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης) μπορεί να αποτελέσουν κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης. Για περίπλοκες συμβάσεις, όπως οικοδομικές συμβάσεις, 

θεωρείται συνήθως ότι η ποιότητα των διαχειριστών έργου, της ομάδας σχεδιασμού, των εξειδικευμένων συμβούλων και των αναδόχων μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά την εκτέλεση του έργου. Επισημαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή του προσωπικού 

διαχείρισης της επιχείρησης μπορεί να αξιολογηθούν μόνο μία φορά σε μια διαγωνιστική διαδικασία, είτε κατά το στάδιο επιλογής είτε ως κριτήριο ανάθεσης 

(παράρτημα XII, μέρος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

 

                                                           
6 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
  

7 
Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, 

της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
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Β. Λεπτομερής σχεδιασμός και απαιτήσεις επιδόσεων 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

B1. Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση  

Συνιστάται να πραγματοποιείται συζήτηση με την τοπική αρμόδια αρχή ελέγχου κτιρίων, η οποία 

θα είναι σε θέση να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον καταλληλότερο δείκτη επιδόσεων που 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 

Η υπολογιζόμενη ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου γραφείων πληροί τις ακόλουθες 

απαιτήσεις, οι οποίες μπορεί να τεθούν σε σχέση είτε με την ενεργειακή απόδοση είτε με το 

κόστος: 

Επιλογή 1: Ενεργειακή απόδοση: 

o Για έργα νέας κατασκευής, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (EPC) κατηγορίας 

Γ ή το τριπλάσιο της τιμής αποκοπής8 σε kWh/m2 για τη βέλτιστη κατηγορία ή 135 

kWh/m2 κατά μέγιστο (οποιαδήποτε απαίτηση είναι αυστηρότερη)·  

Για ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (EPC) 

κατηγορίας Δ ή το τετραπλάσιο της τιμής αποκοπής σε kWh/m2 για τη βέλτιστη 

κατηγορία ή 170 kWh/m2 κατά μέγιστο (οποιαδήποτε απαίτηση είναι αυστηρότερη). 

Επιλογή 2: Βέλτιστη απόδοση ως προς το κόστος  

 

o Για έργα νέας κατασκευής και ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, η βέλτιστη ως προς 

το κόστος ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας για ένα κτίριο δημόσιων υπηρεσιών 

εκφραζόμενη σε kWh/m2, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

ορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 244/2012 της Επιτροπής.   

Όταν η εθνική ελάχιστη απαίτηση είναι αυστηρότερη από τις παρούσες απαιτήσεις, 

χρησιμοποιείται το κριτήριο ανάθεσης 8.1 αντί του παρόντος κριτηρίου για την ενθάρρυνση 

περαιτέρω βελτιωμένων, αποδοτικών ως προς το κόστος επιδόσεων. 

Εξακρίβωση: 

Η ομάδα σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει πληροφορίες που 

καταδεικνύουν ότι ο σχεδιασμός του κτιρίου που θα υποβληθεί στην τοπική αρχή ελέγχου 

κτιρίων για αδειοδότηση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τις ΟΔΣ.  

B1.  Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση  

Συνιστάται να πραγματοποιείται συζήτηση με την τοπική αρμόδια αρχή ελέγχου κτιρίων, η οποία 

θα είναι σε θέση να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον καταλληλότερο δείκτη επιδόσεων που 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 

Η υπολογιζόμενη ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου γραφείων πληροί τις ακόλουθες 

απαιτήσεις:  

o Για έργα νέας κατασκευής, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (EPC) κατηγορίας 

Β ή το διπλάσιο της τιμής αποκοπής8 σε kWh/m2 για τη βέλτιστη κατηγορία ή 100 

kWh/m2 κατά μέγιστο (οποιαδήποτε απαίτηση είναι αυστηρότερη)·  

o Για ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (EPC) 

κατηγορίας Γ ή το τριπλάσιο της τιμής αποκοπής8 για τη βέλτιστη κατηγορία ή 135 

kWh/m2 κατά μέγιστο (οποιαδήποτε απαίτηση είναι αυστηρότερη). 

Όταν η εθνική ελάχιστη απαίτηση ή η εθνική απαίτηση για «κτίρια με σχεδόν μηδενική 

κατανάλωση ενέργειας» έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι αυστηρότερη από τις ανωτέρω 

απαιτήσεις, χρησιμοποιείται το κριτήριο ανάθεσης B8.1, ώστε να ενθαρρύνονται περαιτέρω 

βελτιωμένες επιδόσεις όσον αφορά τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και οι ριζικές 

ανακαινίσεις. Χρησιμοποιείται, επίσης, η τεχνική προδιαγραφή B9, ώστε να απαιτείται 

συνεισφορά ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα. 

Χρησιμοποιείται δυναμικό μοντέλο θερμικής προσομοίωσης, το οποίο συμμορφώνεται με την 

ωριαία μέθοδο του προτύπου ISO 13790 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, για την επικύρωση των 

επιδόσεων θέρμανσης και ψύξης.  Για ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, χρησιμοποιούνται 

δεδομένα εισόδου που αποτυπώνουν τις ελεγμένες κατασκευαστικές λεπτομέρειες του κτιρίου.   

Εξακρίβωση: 

Η ομάδα σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίες που 

καταδεικνύουν ότι ο σχεδιασμός του κτιρίου που θα υποβληθεί στην τοπική αρχή ελέγχου 

κτιρίων για αδειοδότηση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τις ΟΔΣ. 

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15603 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο ή την εθνική μεθοδολογία 

υπολογισμού που εφαρμόζεται στον τόπο στον οποίο βρίσκεται το κτίριο.  Οι πληροφορίες 

                                                           
8 Η τιμή αποκοπής δηλώνει τη μέγιστη ζήτηση ενέργειας (εκφραζόμενη σε kWh/m2) που επιτρέπεται σε μια κατηγορία πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.   
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Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15603 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο ή την εθνική μεθοδολογία 

υπολογισμού που εφαρμόζεται στον τόπο στον οποίο βρίσκεται το κτίριο.  Παρέχεται, 

επιπροσθέτως, υπολογισμός βελτιστοποίησης του κόστους σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

έχει δηλωθεί. Οι υπολογισμοί επαληθεύονται είτε από αρμόδια αρχή9 είτε από αξιολογητή 

κτιρίων ο οποίος είναι πιστοποιημένος να χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία. 

 

 

επικυρώνονται από τα αποτελέσματα της προτυποποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13790 

ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο. 

Οι υπολογισμοί επαληθεύονται είτε από αρμόδια αρχή6 είτε από αξιολογητή κτιρίων ο οποίος 

είναι πιστοποιημένος να χρησιμοποιεί τις σχετικές μεθοδολογίες και μεθόδους υπολογισμού. 

B2. Συστήματα ελέγχου φωτισμού 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Η προμήθεια λαμπτήρων και σχεδιασμού φωτισμού συνιστάται να διενεργείται με βάση τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ στον τομέα του φωτισμού εσωτερικών χώρων. 

Στην περίπτωση που τα συστήματα ελέγχου φωτισμού δεν αποτελούν ελάχιστη απαίτηση σε ένα κράτος μέλος ή η συνεισφορά τους δεν λαμβάνεται υπόψη στην εθνική μέθοδο υπολογισμού, 

εγκαθίστανται ανιχνευτές κίνησης σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή 3.2.3 των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ στον τομέα του φωτισμού εσωτερικών χώρων (τα οποία δημοσιεύθηκαν το 

2012).  Τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ στον τομέα του φωτισμού εσωτερικών χώρων είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Indoor%20Lighting%20-%20EU%20GPP%20Criteria%20Final%20draft.pdf 

Επιπλέον, οι ένοικοι είναι σε θέση να ελέγχουν ή να παρακάμπτουν τα συστήματα φωτισμού σε τοπικές ζώνες ή αίθουσες εντός του κτιρίου.  

Εξακρίβωση:  

Η ομάδα σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει τεχνικές προδιαγραφές για τα 

συστήματα ελέγχου φωτισμού που θα εγκατασταθούν.  Η εξακρίβωση σχετικά με τη θέση σε λειτουργία και την παράδοση αναφέρεται στην ενότητα ΣΤ3.  

B3.  Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου 

Εγκαθίσταται και τίθεται σε λειτουργία σύστημα ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου (BEMS) 

το οποίο παρέχει στους ενοίκους και τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων πληροφορίες σε 

πραγματικό χρόνο για τη χρήση ενέργειας του κτιρίου με τη χρήση δικτυωμένων αισθητήρων 

και μέτρηση κατανάλωσης τουλάχιστον ανά μισάωρο.  

Η διεπαφή χρήστη επιτρέπει την ανάλυση και τη μεταφόρτωση, από τους ενοίκους και τους 

διαχειριστές των εγκαταστάσεων, πληροφοριών για τη χρήση ενέργειας στο κτίριο χωρίς να 

απαιτούνται σημαντικές ενέργειες κατάρτισης.  

Οι επιδόσεις βασικών τομέων του κτιρίου που μπορούν να ελέγχονται από το σύστημα είναι 

εύκολο να προσαρμόζονται, π.χ. φωτισμός, θέρμανση, ψύξη.   

Εξακρίβωση:  

Η ομάδα σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

B3.  Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου 

Εγκαθίσταται και τίθεται σε λειτουργία σύστημα ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου (BEMS) 

το οποίο παρέχει στους ενοίκους και τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων πληροφορίες σε 

πραγματικό χρόνο για τη χρήση ενέργειας του κτιρίου με τη χρήση δικτυωμένων αισθητήρων 

και μέτρηση κατανάλωσης τουλάχιστον ανά μισάωρο.  

Η διεπαφή χρήστη επιτρέπει την ανάλυση και τη μεταφόρτωση, από τους ενοίκους και τους 

διαχειριστές των εγκαταστάσεων, πληροφοριών για τη χρήση ενέργειας στο κτίριο χωρίς να 

απαιτούνται σημαντικές ενέργειες κατάρτισης. Οι ένοικοι είναι επίσης σε θέση να 

προσαρμόζουν τις συνθήκες άνεσης στις ζώνες του κτιρίου. 

Οι επιδόσεις βασικών τομέων του κτιρίου που μπορούν να ελέγχονται από το σύστημα είναι 

εύκολο να προσαρμόζονται, π.χ. φωτισμός, θέρμανση, ψύξη.  Επιπροσθέτως, το σύστημα 

επιτρέπει:  

- την ανάλυση και τον έλεγχο των χρήσεων ενέργειας για τις διάφορες ζώνες εντός του 

                                                           
9 

Η αρμόδια αρχή είναι εθνικός, περιφερειακός ή τοπικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η άσκηση ανεξάρτητου ελέγχου της ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, των 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και των επιθεωρήσεων κτιρίων.
  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Indoor%20Lighting%20-%20EU%20GPP%20Criteria%20Final%20draft.pdf
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υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει προδιαγραφές για το σύστημα 

ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη 

διεπαφή χρήστη. Επίσης, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται, γνωστοποιούνται 

και καθίστανται διαθέσιμες οι πληροφορίες τουλάχιστον στους διαχειριστές των 

εγκαταστάσεων και/ή στους διαχειριστές ενέργειας που είναι υπεύθυνοι για το κτίριο.  

 

κτιρίου (τουλάχιστον για τη θέρμανση, την ψύξη, τον φωτισμό)· 

- τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων σύμφωνα με τις συνθήκες περιβάλλοντος εντός 

και εκτός του κτιρίου· και 

- τη διάγνωση οποιασδήποτε αιτίας αποκλίσεων από τις επιδόσεις του σχεδιασμού.  

 

Εξακρίβωση:  

Η ομάδα σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει προδιαγραφές για το σύστημα 

ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη 

διεπαφή χρήστη. Επίσης, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται, γνωστοποιούνται 

και καθίστανται διαθέσιμες οι πληροφορίες τουλάχιστον στους διαχειριστές των 

εγκαταστάσεων και/ή στους διαχειριστές ενέργειας που είναι υπεύθυνοι για το κτίριο.  

B4. Πηγές ενέργειας χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα 

Τα συστήματα ενέργειας του κτιρίου σχεδιάζονται έτσι ώστε να συνδέονται με την υποδομή 

του τόπου στον οποίο βρίσκεται το κτίριο, ώστε αυτό να επωφεληθεί της δυνατότητας 

σύνδεσης με συστήματα εναλλακτικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας και σχέσης κόστους-

αποτελεσματικότητας.  

Εξακρίβωση:  

Η ομάδα σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας προσδιορίζει τον τόπο στον οποίο 

υπάρχουν υποδομές και αποφασίζει αν θα ήταν επωφελές για το περιβάλλον να συνδεθεί το 

κτίριο με την υποδομή αυτή.  Προσδιορίζεται ποσοτικά η εξοικονόμηση πρωτογενούς 

ενέργειας.   

 

   

B4. Πηγές ενέργειας χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα 

Τουλάχιστον 10% της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας για το κτίριο 

προέρχεται/παράγεται από κατά τόπους προσαρμοσμένες πηγές ανανεώσιμης 

ενέργειας ή εναλλακτικά συστήματα υψηλής απόδοσης και σχέσης κόστους-

αποτελεσματικότητας, τα οποία είναι εγκατεστημένα εντός της περιμέτρου του 

κτιρίου ή χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλα κτίρια.  

Η ελάχιστη απαίτηση θα μπορούσε να διαφέρει αναλόγως του τοπικού πλαισίου.  Θα μπορούσε 

να τεθεί με βάση τις τοπικές πολιτικές χωροταξικού σχεδιασμού και/ή μια διερευνητική μελέτη 

για την τοποθεσία. 

Εξακρίβωση:  

Η ομάδα σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει σχέδια για τα ενεργειακά 

συστήματα που θα εγκατασταθούν, από κοινού με υπολογισμούς της προτυποποιημένης 

παραγωγής ενέργειας των συστημάτων αυτών και της καθαρής συνεισφοράς τους στη χρήση 

πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου.   

B5. Σχέδιο και υποδομές για τις μετακινήσεις του προσωπικού 

Το κριτήριο του σχεδίου για τις μετακινήσεις του προσωπικού μπορεί να συνδυαστεί με κριτήριο 

ανάθεσης το οποίο αξιολογεί την ποιότητα του σχεδίου. 

Σχέδιο για τις μετακινήσεις του προσωπικού αναπτύσσεται για το κτίριο σε συνεννόηση με την 

αναθέτουσα αρχή, την τοπική χωροταξική αρχή και τους οικείους παρόχους υποδομής.  Στο 

σχέδιο προσδιορίζονται ειδικά μέτρα τα οποία, λαμβανομένου υπόψη του τοπικού πλαισίου, 

μπορεί να μειώνουν την ανάγκη για μετακινήσεις προς το κτίριο με ιδιωτικά αυτοκίνητα και να 

προάγουν τη χρήση περισσότερο βιώσιμων τρόπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 

B5. Σχέδιο και υποδομές για τις μετακινήσεις του προσωπικού 

Το κριτήριο του σχεδίου για τις μετακινήσεις του προσωπικού μπορεί να συνδυαστεί με κριτήριο 

ανάθεσης το οποίο αξιολογεί την ποιότητα του σχεδίου. 

Σχέδιο για τις μετακινήσεις του προσωπικού αναπτύσσεται για το κτίριο σε συνεννόηση με την 

αναθέτουσα αρχή, την τοπική χωροταξική αρχή και τους οικείους παρόχους υποδομής.  Στο 

σχέδιο προσδιορίζονται ειδικά μέτρα τα οποία, λαμβανομένου υπόψη του τοπικού πλαισίου, 

μπορεί να μειώνουν την ανάγκη για μετακινήσεις προς το κτίριο με ιδιωτικά αυτοκίνητα και να 

προάγουν τη χρήση περισσότερο βιώσιμων τρόπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
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ποδηλασίας, του περπατήματος, των δημόσιων συγκοινωνιών, των οχημάτων χαμηλών 

εκπομπών και του συνεπιβατισμού (car sharing).   

Στον σχεδιασμό του κτιρίου θα πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας ασφαλής, 

στεγασμένος και εύκολα προσβάσιμος χώρος αποθήκευσης ποδηλάτων.  Ο αριθμός των 

σχετικών χώρων θα πρέπει να καθοριστεί με βάση τα τοπικά πρότυπα ή το σύστημα 

αξιολόγησης του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη μια πιθανή μελλοντική αύξηση μετά την 

εφαρμογή του σχεδίου για τις μετακινήσεις του προσωπικού. 

Εξακρίβωση:  

Οι ομάδες σχεδιασμού ή οι ανάδοχοι παρέχουν σχέδια του κτιρίου τα οποία παρουσιάζουν 

τον/τους χώρο/-ους αποθήκευσης ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων και τα σχετικά σημεία 

εξυπηρέτησης που θα παρέχονται. Επιπροσθέτως, υποβάλλονται οι υποθέσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί για σκοπούς εκτίμησης του χώρου που πρέπει να παρέχεται.  Οι ομάδες 

σχεδιασμού ή οι ανάδοχοι υποβάλλουν συνοπτική περιγραφή ενός σχεδίου για τις μετακινήσεις 

του προσωπικού.  

ποδηλασίας, του περπατήματος, των δημόσιων συγκοινωνιών, των οχημάτων χαμηλών 

εκπομπών και του συνεπιβατισμού (car sharing).    

Στον σχεδιασμό του κτιρίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον χώρος και υποδομές 

για τους ακόλουθους τρόπους μεταφοράς: 

 Ηλεκτρικά οχήματα: Ειδικοί χώροι στάθμευσης, καθώς και σχετικά σημεία 

ηλεκτρικής επαναφόρτισης. 

 Αποθήκευση ποδηλάτων: Ασφαλής, στεγασμένος και εύκολα προσβάσιμος 

χώρος αποθήκευσης ποδηλάτων με σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών 

ποδηλάτων.   

Και στις δύο περιπτώσεις ο αριθμός των σχετικών χώρων θα πρέπει να καθοριστεί με βάση τα 

τοπικά πρότυπα ή τις απαιτήσεις του συστήματος αξιολόγησης του κτιρίου. 

Εξακρίβωση:  

Οι ομάδες σχεδιασμού ή οι ανάδοχοι παρέχουν σχέδια του κτιρίου τα οποία παρουσιάζουν 

τον/τους χώρο/-ους αποθήκευσης ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων και τα σχετικά σημεία 

εξυπηρέτησης που θα παρέχονται. Επιπροσθέτως, υποβάλλονται οι υποθέσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί για σκοπούς εκτίμησης του χώρου που πρέπει να παρέχεται.  Οι ομάδες 

σχεδιασμού ή οι ανάδοχοι υποβάλλουν συνοπτική περιγραφή ενός σχεδίου για τις μετακινήσεις 

του προσωπικού.  

B5. Αποθήκευση ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Παρέχεται ειδικός χώρος αποθήκευσης εντός του κτιρίου ή εντός της περιμέτρου του κτιρίου, ο οποίος διευκολύνει τον διαχωρισμό ανακυκλώσιμων υλικών και προϊόντων στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους από τους ενοίκους (με βάση τις απαιτήσεις του τμήματος ΣΤ5).  

Οι διαστάσεις του/των χώρου/-ων συλλογής αποβλήτων καθορίζονται βάσει του πιθανού επιπέδου εγκατοίκησης, ώστε να φιλοξενείται επαρκής αριθμός εμπορευματοκιβωτίων για τη 

μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και, παράλληλα, τη διαχείριση των υπολειπόμενων απορριμμάτων.   

Εξακρίβωση:  

Οι ομάδες σχεδιασμού ή οι ανάδοχοι υποβάλλουν σχέδια του κτιρίου τα οποία παρουσιάζουν τον/τους χώρο/-ους που θα διατεθεί/-ουν για τον διαχωρισμό και τη συλλογή αποβλήτων, καθώς και 

τις υποθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για σκοπούς εκτίμησης του χώρου που πρέπει να παρέχεται. 
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B6. Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης νερού 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Όλες οι εγκαταστάσεις υγιεινής στο μπάνιο και στην κουζίνα διαθέτουν εξαρτήματα αποδοτικής χρήσης νερού τα οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια για τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου, 

για τα αποχωρητήρια και τα ουρητήρια. 

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/EL.pdf  

Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια στο πλαίσιο των ΟΔΣ: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_el.pdf  

Εξακρίβωση:  

Βλ. τα αντίστοιχα έγγραφα κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ 

B7.1  Συνθήκες θερμικής άνεσης 

Οι τιμές θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων βάσει σχεδιασμού (ελάχιστη θερμοκρασία 

δωματίου τον χειμώνα, μέγιστη θερμοκρασία δωματίου το καλοκαίρι) για το κτίριο γραφείων 

συμμορφώνονται τουλάχιστον με την κατηγορία ΙΙ του προτύπου ΕΝ 15251 ή με άλλο 

ισοδύναμο πρότυπο.  Γίνεται παραπομπή στο παράρτημα Α1 για κτίρια με σύστημα μηχανικής 

ψύξης και στο παράρτημα Α2 για κτίρια με σύστημα παθητικής ψύξης. 

Εξακρίβωση:  

Η ομάδα σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει στοιχεία προσομοίωσης των 

θερμοκρασιών δωματίου. 

B7.1  Συνθήκες θερμικής άνεσης 

Οι τιμές θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων βάσει σχεδιασμού (ελάχιστη θερμοκρασία 

δωματίου τον χειμώνα, μέγιστη θερμοκρασία δωματίου το καλοκαίρι) για το κτίριο γραφείων 

συμμορφώνονται τουλάχιστον με την κατηγορία Ι του προτύπου ΕΝ 15251 ή με άλλο 

ισοδύναμο πρότυπο.  Γίνεται παραπομπή στο παράρτημα Α1 για κτίρια με σύστημα μηχανικής 

ψύξης και στο παράρτημα Α2 για κτίρια με σύστημα παθητικής ψύξης.   

Η συμμόρφωση αποδεικνύεται με τη χρήση δυναμικών μοντέλων θερμικής προσομοίωσης 

σύμφωνα με την ωριαία μέθοδο του προτύπου EN ISO 13790 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο.   

Εξακρίβωση:  

Η ομάδα σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει στοιχεία προσομοίωσης των 

θερμοκρασιών δωματίου. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/EL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_el.pdf
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B7.2  Φυσικός φωτισμός και έλεγχος αντανακλάσεων 

Το 80% της ωφέλιμης επιφάνειας δαπέδου του ωφέλιμου χώρου γραφείων πρέπει να διαθέτει 

μέσο συντελεστή φυσικού φωτισμού της τάξης του 1,5% στην περίπτωση προσόψεων με 

μέτωπο προς τον εξωτερικό χώρο και 0,7% στην περίπτωση προσόψεων με μέτωπο προς το 

εσωτερικό. Αμφότεροι οι συντελεστές μετριούνται στο ύψος του επιπέδου εργασίας το οποίο 

ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.  

Εντοπίζονται τα σημεία εντός του κτιρίου που μπορεί να είναι ευαίσθητα σε αντανακλάσεις και 

προσδιορίζονται μέτρα ελέγχου για τον περιορισμό των άμεσων ή έμμεσων αντανακλάσεων 

στα σημεία αυτά.   

Εξακρίβωση:  

Οι ομάδες σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχουν στοιχεία προσομοίωσης των 

συνθηκών φυσικού φωτός και των σημείων αντανακλάσεων, συνοδευόμενα από στρατηγική 

για τον έλεγχο των αντανακλάσεων.   

 

 

B7.2  Φυσικός φωτισμός και έλεγχος αντανακλάσεων 

Αναπτύσσονται δυναμικά μοντέλα για να αποδειχθεί ότι, κατά τη διάρκεια ενός έτους, ο 

ωφέλιμος χώρος γραφείων διαθέτει, τουλάχιστον κατά το 55% των ωρών εγκατοίκησης:  

- χωρική αυτονομία φυσικού φωτισμού 300 lux στο επίπεδο εργασίας και  

- τιμή πιθανότητας αντανάκλασης του φυσικού φωτός της τάξης του 40% για σημεία 

που υπερβαίνουν τα 1000 lux (χωρίς εγκατεστημένα μέτρα ελέγχου του ηλιακού 

φωτός). 

Αμφότεροι οι συντελεστές μετριούνται στο ύψος του επιπέδου εργασίας το οποίο ορίζεται από 

την αναθέτουσα αρχή. Η πιθανότητα αντανάκλασης του φυσικού φωτός μετριέται για σημεία 

με θέα στα παράθυρα στο ύψος των ματιών.  

Εξακρίβωση:  

Οι ομάδες σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλουν συνοπτική έκθεση με βάση 

στοιχεία προσομοίωσης ενός έτους για τα επίπεδα φυσικού φωτός και αντανακλάσεων.   

B7.3 Αερισμός και ποιότητα του αέρα 

Προσδιορίζεται σύστημα αερισμού το οποίο παρέχει αέρα εσωτερικού χώρου με αξιολόγηση 

ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου (IDA) κατηγορίας 2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 15251 ή 

άλλο ισοδύναμο πρότυπο.  

Στα σημεία όπου ο αέρας εξωτερικού χώρου είναι χαμηλής ποιότητας, τα συστήματα αερισμού 

του κτιρίου σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την παροχή καθαρού αέρα στα γραφεία 

σύμφωνα με το ακόλουθο κριτήριο:  

- Δεν πρέπει να τοποθετείται στόμιο εισαγωγής αέρια σε πρόσοψη ή προσόψεις που 

εκτίθενται σε δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία (δρόμοι οι οποίοι αναφέρονται στην 

πρόσκληση υποβολής προσφορών). Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, η οπή θα πρέπει να 

τοποθετείται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος. 

Επιπροσθέτως, ο σχεδιασμός πρέπει να συμμορφώνεται με την καθοδήγηση Α2.2 του 

προτύπου ΕΝ 13779. 

- Τα φίλτρα του συστήματος αερισμού συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του 

πίνακα Α.5 του προτύπου ΕΝ 13779 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. 

Ο χαμηλής ποιότητας αέρας ορίζεται ως εξωτερικός αέρας (ODA) κατηγορίας 2 ή 3 σύμφωνα 

B7.3 Αερισμός και ποιότητα του αέρα 

Προσδιορίζεται σύστημα αερισμού το οποίο παρέχει αέρα με αξιολόγηση ποιότητας αέρα 

εσωτερικού χώρου (IDA) κατηγορίας 1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 15251 ή άλλο ισοδύναμο 

πρότυπο. 

Στα σημεία όπου ο αέρας εξωτερικού χώρου είναι χαμηλής ποιότητας, τα συστήματα αερισμού 

του κτιρίου σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την παροχή καθαρού αέρα στα γραφεία 

σύμφωνα με το ακόλουθο κριτήριο: 

- Τα σημεία εισαγωγής αέρα είναι τοποθετημένα σε απόσταση τουλάχιστον 20 

μέτρων10 από πηγές αέρα χαμηλής ποιότητας (όπως ορίζεται κατωτέρω). Όταν αυτό 

δεν είναι δυνατό, η οπή θα πρέπει να τοποθετείται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

απόσταση από το έδαφος. Επιπροσθέτως, ο σχεδιασμός πρέπει να συμμορφώνεται με 

την καθοδήγηση Α2.2 του προτύπου ΕΝ 13779. 

- Τα φίλτρα του συστήματος αερισμού συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του 

πίνακα Α.5 του προτύπου ΕΝ 13779 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.  

Ο χαμηλής ποιότητας αέρας ορίζεται ως εξωτερικός αέρας (ODA) κατηγορίας 2 ή 3 σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΝ 13779. 

                                                           
10 

Η απόσταση αυτή πρέπει να είναι η μετρούμενη γεωμετρική απόσταση πάνω από την επιφάνεια του δημόσιου χώρου και του κτιρίου και όχι η γραμμική απόσταση μεταξύ των δύο σημείων. 

Ορισμένες φορές, η απόσταση αυτή ονομάζεται στον υποβοηθούμενο με υπολογιστή σχεδιασμό (CAD) πολλαπλή ή τμηματική γραμμή ή polyline.
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με το πρότυπο ΕΝ 13779. 

Εξακρίβωση:  

Ο ομάδα σχεδιασμού ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας καταδεικνύει τη 

συμμόρφωση του κτιρίου με τα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου του 

προτύπου ΕΝ 15251 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.  Παρέχονται σχέδια των υπηρεσιών 

αερισμού που αναφέρουν λεπτομερώς τα σημεία εισαγωγής αέρα. Τα σχέδια παρέχονται κατά 

το στάδιο του αναλυτικού σχεδιασμού και μετά την ολοκλήρωση. Τα ανωτέρω πρόσωπα 

λαμβάνουν επίσης στοιχεία παρακολούθησης του αέρα σε τοπικό επίπεδο από την τοπική 

δημόσια αρχή, τα οποία καθιστούν δυνατή την ταξινόμηση της τοποθεσίας σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 13779.   

Εξακρίβωση:  

Ο ομάδα σχεδιασμού ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας καταδεικνύει τη 

συμμόρφωση του κτιρίου με τα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου του 

προτύπου ΕΝ 15251 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.  Παρέχονται σχέδια των υπηρεσιών 

αερισμού που αναφέρουν λεπτομερώς τα σημεία εισαγωγής αέρα.  Τα σχέδια παρέχονται κατά 

το στάδιο του αναλυτικού σχεδιασμού και μετά την ολοκλήρωση.  Τα ανωτέρω πρόσωπα 

υποβάλλουν επίσης στοιχεία παρακολούθησης του αέρα σε τοπικό επίπεδο από την τοπική 

δημόσια αρχή, τα οποία καθιστούν δυνατή την ταξινόμηση της τοποθεσίας σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 13779. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

B8.1 Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης  

Το παρόν κριτήριο συμπληρώνει και ενθαρρύνει περαιτέρω βελτιώσεις επιδόσεων, επιπλέον των 

απαιτήσεων του κριτηρίου Β1. 

Ο αγοραστής χορηγεί μόρια σύμφωνα με την προτυποποιημένη βελτίωση στην ενεργειακή 

απόδοση του κτιρίου, επιπροσθέτως των μορίων του κριτηρίου Β1.  Η χορήγηση αυτή θα 

μπορούσε να βασίζεται στην αξιολόγηση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ή να 

βασίζεται σε διαβαθμίσεις βελτίωσης της τάξης των 15 kWh/m2. 

Εξακρίβωση:  

Βλ. κριτήριο Β1. 

 

B8.1 Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης  

Το παρόν κριτήριο συμπληρώνει και ενθαρρύνει περαιτέρω βελτιώσεις επιδόσεων, επιπλέον των 

απαιτήσεων του κριτηρίου Β1. 

Ο αγοραστής χορηγεί μόρια σύμφωνα με την προτυποποιημένη βελτίωση στην ενεργειακή 

απόδοση του κτιρίου είτε: 

o αναλόγως του πόσο ο προτεινόμενος σχεδιασμός προσεγγίζει τις εθνικές απαιτήσεις 

των κρατών μελών για σχεδόν μηδενική ενέργεια σε kWh/m2 ή, αν δεν έχουν οριστεί 

τέτοιες απαιτήσεις, 

o με βάση σύγκριση των προτάσεων σχεδιασμού που, αναλόγως των επικρατέστερων 

ελάχιστων εθνικών απαιτήσεων, προβλέπουν ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας: 

i) στην περίπτωση ανακαινίσεων: έως 100 kWh/m2 

ii) στην περίπτωση νέων κατασκευών: έως 60 kWh/m2. 

Τα μόρια θα μπορούσαν να χορηγούνται βάσει διαβαθμίσεων βελτίωσης της τάξης των 15 

kWh/m2. Σε κάθε περίπτωση, οι συνδυασμοί των μέτρων που χρησιμοποιούνται για την 

επίτευξη αυτής της απόδοσης έχουν ως αποτέλεσμα θετική καθαρή παρούσα αξία, όταν η 

βέλτιστη ως προς το κόστος μεθοδολογία υπολογισμού για ένα κτίριο γραφείων του δημόσιου 

τομέα υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμό αριθ. 244/2012 της Επιτροπής.  

Εξακρίβωση:  

Βλ. κριτήριο Β1. 

B8.2 Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη του κύκλου ζωής του κτιρίου  

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Χορηγούνται μόρια στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης Β10.1 για τις περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων περιλαμβάνεται επίσης στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.  Το δυναμικό 
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υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP)11 της προβλεπόμενης ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου υπολογίζεται καθ’ όλη τη λειτουργική διάρκεια ζωής που χρησιμοποιείται στο κριτήριο Β10.1. Τα 

αποτελέσματα GWP για τα κριτήρια Β1 και Β10.1 προστίθενται. Χορηγούνται μόρια στους προσφέροντες με το χαμηλότερο συνολικό GWP.   

Εξακρίβωση:  

Στοιχεία απόδοσης από την εξακρίβωση των κριτηρίων Β1 και Β10.1 χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του GWP.  Τα στοιχεία και οι υπολογισμοί παρουσιάζονται σε συνοπτική μορφή.  

 B9.  Πηγές ενέργειας χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα 

Το παρόν κριτήριο συμπληρώνει και ενθαρρύνει βελτιωμένες επιδόσεις, επιπλέον των 

απαιτήσεων του κριτηρίου Β4. 

Ο αγοραστής χορηγεί μόρια κατ’ αναλογία της επιπρόσθετης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας 

για το κτίριο η οποία προέρχεται/παράγεται από τοπικές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας ή 

εναλλακτικά συστήματα υψηλής απόδοσης τα οποία είναι εγκατεστημένα εντός της περιμέτρου 

του κτιρίου ή χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλα κτίρια.  

Εξακρίβωση:  

Η ομάδα σχεδιασμού (στην περίπτωση διαγωνισμού μελετών), ο ανάδοχος σχεδιασμού και 

κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει σχέδια για τα 

ενεργειακά συστήματα που θα εγκατασταθούν, από κοινού με υπολογισμούς της 

προτυποποιημένης παραγωγής ενέργειας των συστημάτων αυτών και της καθαρής 

συνεισφοράς τους στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου. 

 

Β10.1 Απόδοση των κυριότερων δομικών στοιχείων: Συνυπολογισμός περιβαλλοντικών 

δηλώσεων προϊόντος 

Το παρόν κριτήριο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το στοιχειώδες κριτήριο ανάθεσης Β8. 

Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το στάδιο χρήσης του 

κτιρίου. 

Το παρόν κριτήριο μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που πρόκειται να παρασχεθεί 

στους προσφέροντες κατάσταση ποσοτήτων12 για ένα κτίριο αναφοράς ως βάση σύγκρισης ή στην 

περίπτωση που τα σχέδια που υποβάλλονται από τους διάφορους προσφέροντες πρόκειται να 

υποβληθούν σε σύγκριση κατά τη διάρκεια ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

Εφαρμόζεται συμπληρωματική τεχνική καθοδήγηση κατά τη διαδικασία σύναψης των 

συμβάσεων, σύμφωνα με το παράρτημα 1 (επιλογή περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος).  

Ένας τεχνικός αξιολογητής, εξειδικευμένος στην ΑΚΖ, συνδράμει στην προετοιμασία της 

Β10.1 Απόδοση των κυριότερων δομικών στοιχείων: Διενέργεια ανάλυσης κύκλου ζωής 

(ΑΚΖ) 

Όταν χρησιμοποιείται το παρόν κριτήριο, δεν χρησιμοποιείται το στοιχειώδες κριτήριο ανάθεσης 

Β8. Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ώστε να αποφεύγεται η διπλή προσμέτρηση του 

σταδίου χρήσης του κτιρίου. 

Το παρόν κριτήριο μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που πρόκειται να παρασχεθεί 

στους προσφέροντες κατάσταση ποσοτήτων8 για ένα κτίριο αναφοράς ως βάση σύγκρισης ή στην 

περίπτωση που τα σχέδια που υποβάλλονται από τους διάφορους προσφέροντες πρόκειται να 

υποβληθούν σε σύγκριση κατά τη διάρκεια ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

Εφαρμόζεται συμπληρωματική τεχνική καθοδήγηση κατά τη διαδικασία σύναψης των 

συμβάσεων, σύμφωνα με το παράρτημα 2 (επιλογή ΑΚΖ).  

Ένας τεχνικός αξιολογητής, εξειδικευμένος στην ΑΚΖ, συνδράμει στην προετοιμασία της 

                                                           
11 

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα του κριτηρίου Β1 είναι σε kWh, μετατρέπεται σε GWP με τη χρήση συντελεστών εκπομπών για το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας και τα καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται, όπως προσδιορίζεται στους κανόνες κατηγορίας προϊόντων για το σύστημα περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος.
   

12 
Η κατάσταση ποσοτήτων ορίζεται ως «κατάλογος στοιχείων ο οποίος παρέχει λεπτομερείς προσδιοριστικές περιγραφές και καθορισμένες ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνει μια 

σύμβαση» (Royal Institution of Chartered Surveyors 2011).
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πρόσκλησης υποβολής προσφορών και πραγματοποιεί την κριτική εξέταση των υποβαλλόμενων 

προσφορών. 

Ο αγοραστής χορηγεί μόρια με βάση τη βελτίωση της απόδοσης κύκλου ζωής των κυριότερων 

δομικών στοιχείων που αναφέρονται στον πίνακα α σε σύγκριση με ένα κτίριο αναφοράς ή 

άλλα ανταγωνιστικά σχέδια. Η διαδικασία αυτή είναι σύμφωνη με την επιλογή 1 (με βάση 

περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος), όπως παρουσιάζεται ακολούθως.  Η συγκριτική βάση 

και η επιλογή που θα χρησιμοποιηθεί προσδιορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.   

Πίνακας α Δομικά στοιχεία που θα αξιολογηθούν 

Νέα κτίρια Ανακαινίσεις 

 Θεμέλια και υποδομές  

 Δομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων 

δοκών, κολόνων και πλακών 

 Εξωτερικοί τοίχοι, επικάλυψη και 

μόνωση 

 Δάπεδα και οροφές 

 Εσωτερικοί τοίχοι 

 Παράθυρα 

 Στέγες 

 Εξωτερικοί τοίχοι, επικάλυψη και 

μόνωση 

 Αλλαγή στέγης και μόνωση 

 Παράθυρα 

Στην περίπτωση που προβλέπονται 

επιπρόσθετοι όροφοι ή επέκταση του 

κτιρίου που αντιστοιχούν σε ποσοστό >25% 

της υπάρχουσας ωφέλιμης επιφάνειας 

δαπέδου, εφαρμόζεται επίσης ο κατάλογος 

των στοιχείων για νέες κατασκευές. 

 

Η απόδοση αξιολογείται με τη χρήση περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος οι οποίες 

συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 14025 ή το πρότυπο EN 15804.  Η πρόσκληση υποβολής 

προσφορών προσδιορίζει ποια από τις τρεις ακόλουθες μεθόδους θα χρησιμοποιηθεί για την 

αξιολόγηση: 

(i) Απλουστευμένη επιλογή: Συνυπολογισμός των αποτελεσμάτων του δείκτη 

δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) για κάθε δομικό στοιχείο, τα οποία 

δηλώνονται ως εκπομπές ισοδυνάμου CO2·   

(ii) Επιλογή αποτελεσμάτων δείκτη: Συνυπολογισμός των αποτελεσμάτων 

χαρακτηρισμού περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος (τα αποτελέσματα ΑΚΖ για 

τους δείκτες) για κάθε δομικό στοιχείο· ή  

(iii) Επιλογή βαθμολόγησης ή αξιολόγησης: Συνυπολογισμός των σταθμισμένων 

βαθμολογιών ή αξιολογήσεων των περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος (συνήθως 

αριθμητική βαθμολογία ή αξιολόγηση με τη χρήση αλφαβητικού χαρακτήρα) για 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών και πραγματοποιεί την κριτική εξέταση των υποβαλλόμενων 

προσφορών. 

Ο αγοραστής χορηγεί μόρια με βάση τη βελτίωση της απόδοσης κύκλου ζωής των κυριότερων 

δομικών στοιχείων που αναφέρονται στον πίνακα β σε σύγκριση με ένα κτίριο αναφοράς ή 

άλλα ανταγωνιστικά σχέδια. Η διαδικασία αυτή είναι σύμφωνη με την επιλογή 2 (με βάση 

ΑΚΖ), όπως παρουσιάζεται ακολούθως.  Η συγκριτική βάση και η επιλογή που θα 

χρησιμοποιηθεί προσδιορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.   

Πίνακας β. Δομικά στοιχεία που θα αξιολογηθούν 

Νέα κτίρια Ανακαινίσεις 

 Θεμέλια και υποδομές  

 Δομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων 

δοκών, κολόνων και πλακών 

 Εξωτερικοί τοίχοι, επικάλυψη και 

μόνωση 

 Δάπεδα και οροφές 

 Εσωτερικοί τοίχοι 

 Παράθυρα 

 Στέγες 

 Εξωτερικοί τοίχοι, επικάλυψη και 

μόνωση 

 Αλλαγή στέγης και μόνωση 

 Παράθυρα 

Στην περίπτωση που προβλέπονται 

επιπρόσθετοι όροφοι ή επέκταση του 

κτιρίου που αντιστοιχούν σε ποσοστό >25% 

της υπάρχουσας ωφέλιμης επιφάνειας 

δαπέδου, εφαρμόζεται επίσης ο κατάλογος 

των στοιχείων για νέες κατασκευές. 

 

Η απόδοση αξιολογείται μέσω της διενέργειας ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ) του κτιρίου 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14040/14044 ή το πρότυπο EN 15978.  Η πρόσκληση υποβολής 

προσφορών προσδιορίζει ποια από τις ακόλουθες μεθόδους θα χρησιμοποιηθεί για την 

αξιολόγηση: 

(i) Αποτελέσματα κατηγορίας επιπτώσεων: Τα συνυπολογισμένα αποτελέσματα 

χαρακτηρισμού για κάθε δείκτη, τα οποία έχουν ληφθεί με τη χρήση της καθορισμένης 

μεθόδου ΑΚΖ· 

(ii) Βαθμολογία εργαλείου ΑΚΖ: Ενιαία βαθμολογία που λαμβάνεται με τη χρήση εθνικού 

ή περιφερειακού εργαλείου ΑΚΖ κτιρίων το οποίο χρησιμοποιείται από τις δημόσιες 

αρχές· 

(iii) Βαθμολογία ΑΚΖ συστήματος αξιολόγησης του κτιρίου: Κανονικοποιημένη και 

σταθμισμένη βαθμολογία που λαμβάνεται μέσω κριτηρίου το οποίο βασίζεται στην 

ΑΚΖ στο πλαίσιο εθνικού ή περιφερειακού συστήματος αξιολόγησης και 
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κάθε δομικό στοιχείο. 

Οι κανόνες κατηγορίας προϊόντος (PCR)13 για τις περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος 

προσδιορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και όλοι οι προσφέροντες 

συνυπολογίζουν περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος από τους κανόνες κατηγορίας προϊόντος, 

οι οποίοι συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 14025 ή το πρότυπο ΕΝ 15804. 

Χρησιμοποιούνται μόνο κανόνες κατηγορίας προϊόντος που έχουν εξακριβωθεί από τρίτους. Η 

εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει εξακρίβωση των πρωτογενών στοιχείων. 

Σε ορισμένα κράτη μέλη, μπορεί να υπάρχουν ήδη απαιτήσεις αδειοδότησης και σχετικοί 

κανόνες για τη δήλωση του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη των κτιρίων. Στην 

περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες υποβάλλουν δηλώσεις σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς.  

Επιτρέπεται η κανονικοποίηση και η στάθμιση για τη βαθμολόγηση ή την αξιολόγηση των 

δομικών στοιχείων στην περίπτωση που έχουν θεσπιστεί εθνικοί κανόνες κατηγορίας 

προϊόντος για την υποστήριξη των απαιτήσεων αδειοδότησης κτιρίων ή ενός συστήματος 

αξιολόγησης και πιστοποίησης κτιρίων.   

Στην περίπτωση που διενεργείται ανάλυση με τη χρήση περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος 

πριν από τη σύναψη της σύμβασης με τον κύριο εργολήπτη, η ομάδα σχεδιασμού υποβάλλει στην 

αρμόδια αρχή σύνοψη των βασικών τεχνικών υποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να 

μπορούν να συμπεριληφθούν στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Εξακρίβωση:  

Η ομάδα σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει κατάσταση υλικών για τον 

προτεινόμενο σχεδιασμό και τα αποτελέσματα της ΑΚΖ, τα οποία δηλώνονται σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 14025 ή το πρότυπο EN 15804.  Η σύγκριση με το κτίριο αναφοράς συντάσσεται 

υπό μορφή συνοπτικής τεχνικής έκθεσης η οποία συγκρίνει την/τις προτεινόμενη/-ες επιλογή/-

ές σχεδιασμού και υπολογίζει το δυναμικό βελτίωσης. Η τεχνική έκθεση περιγράφει πώς 

εκπληρώνονται «τα τεχνικά στοιχεία που πρέπει να καλύπτονται» (όπως ορίζονται στο 

παράρτημα 1). 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται αποτελέσματα από ένα σύστημα αξιολόγησης και 

πιστοποίησης κτιρίων, ο πιστοποιημένος αξιολογητής κτιρίων του προσφέροντος παρέχει 

εξακρίβωση σύμφωνα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από το σύστημα.  

Η τεχνική έκθεση υπόκειται σε κριτική εξέταση από τον τεχνικό αξιολογητή ΑΚΖ που έχει 

διοριστεί από τις αναθέτουσες αρχές.  Η κριτική εξέταση ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες 

του παραρτήματος 3.   

πιστοποίησης κτιρίων το οποίο χρησιμοποιείται από τις δημόσιες αρχές. 

Σε κάθε περίπτωση, η μεθοδολογία περιλαμβάνει τουλάχιστον τους δείκτες κατηγορίας 

επιπτώσεων κύκλου ζωής που προσδιορίζονται στο παράρτημα 2. 

Στην περίπτωση που διενεργείται ΑΚΖ πριν από τη σύναψη της σύμβασης με τον κύριο 

εργολήπτη, η ομάδα σχεδιασμού υποβάλλει στην αρμόδια αρχή σύνοψη των βασικών τεχνικών 

υποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στη συγγραφή 

υποχρεώσεων. 

Εξακρίβωση:  

Η ομάδα σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει κατάσταση υλικών για τον 

προτεινόμενο σχεδιασμό και τα αποτελέσματα της ΑΚΖ, τα οποία δηλώνονται σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 14044 ή το πρότυπο EN 15978.  Η σύγκριση με το κτίριο αναφοράς συντάσσεται 

υπό μορφή συνοπτικής τεχνικής έκθεσης η οποία συγκρίνει την/τις προτεινόμενη/-ες επιλογή/-

ές σχεδιασμού και υπολογίζει το δυναμικό βελτίωσης. Η τεχνική έκθεση περιγράφει πώς 

εκπληρώνονται «τα τεχνικά στοιχεία που πρέπει να καλύπτονται» (όπως ορίζονται στο 

παράρτημα 2). 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται αποτελέσματα από ένα σύστημα αξιολόγησης και 

πιστοποίησης κτιρίων, ο πιστοποιημένος αξιολογητής κτιρίων του προσφέροντος παρέχει 

εξακρίβωση σύμφωνα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από το σύστημα.  

Η τεχνική έκθεση υπόκειται σε κριτική εξέταση από τον τεχνικό αξιολογητή ΑΚΖ που έχει 

διοριστεί από τις αναθέτουσες αρχές.  Η κριτική εξέταση ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες 

του παραρτήματος 3.  

Β10.2 Ενσωμάτωση ανακυκλωμένου περιεχομένου στο σκυρόδεμα και την τοιχοποιία  Β10.2 Ενσωμάτωση ανακυκλωμένου ή επαναχρησιμοποιημένου περιεχομένου στο 

                                                           
13 

Οι κανόνες κατηγορίας προϊόντος πρέπει να εφαρμόζονται για την παραγωγή κάθε περιβαλλοντικής δήλωσης προϊόντος στο πλαίσιο ενός συστήματος.  Ορίζουν πώς διενεργείται και 

εξακριβώνεται η ανάλυση κύκλου ζωής για κάθε προϊόν, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή.
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Το παρόν κριτήριο χρησιμοποιείται στην περίπτωση που πρόκειται να σχεδιαστεί δομική λύση 

σκυροδέματος και τοιχοποιίας από όλους τους προσφέροντες. Συνιστάται να εξετάζεται το 

ενδεχόμενο συνδυασμού του παρόντος κριτηρίου με το κριτήριο Β10.3, αλλά το παρόν κριτήριο 

δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν επιλέγεται το κριτήριο Β10.114. 

Το παρόν κριτήριο εφαρμόζεται σε κτίρια γραφείων με δομικά πλαίσια, τοίχους με στρώσεις και 

στοιχεία πλήρωσης από σκυρόδεμα, καθώς και εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους 

πλινθοδομής.  

Ο αγοραστής χορηγεί μόρια σε προσφέροντες που επιτυγχάνουν ανακυκλωμένο περιεχόμενο 

και/ή υποπροϊόντα15 σε ποσοστό ίσο με ή άνω του 15% βάσει της αξίας στο άθροισμα των 

κύριων δομικών στοιχείων του πίνακα γ.  

Η ελάχιστη απαίτηση περιεχομένου θα μπορούσε να τεθεί σε υψηλότερο επίπεδο, εάν επιτευχθεί 

συμφωνία με την ομάδα σχεδιασμού πριν από την υποβολή προτάσεων για την επιλογή του 

κύριου εργολήπτη. 

Πίνακας β. Δομικά στοιχεία που θα αξιολογηθούν  

Νέα κτίρια Ανακαινίσεις 

 Δομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων 

δοκών, κολόνων και πλακών 

 Εξωτερικοί τοίχοι  

 Δάπεδα και οροφές 

 Εσωτερικοί τοίχοι 

 Στέγες 

 Θεμέλια και υποδομές 

 Εξωτερικοί τοίχοι  

 Εσωτερικοί τοίχοι 

 Αλλαγή στέγης  

Στην περίπτωση που προβλέπονται 

επιπρόσθετοι όροφοι ή επέκταση του 

κτιρίου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 

>25% της υπάρχουσας ωφέλιμης 

επιφάνειας δαπέδου, εφαρμόζεται επίσης ο 

κατάλογος των στοιχείων για νέες 

κατασκευές. 

Το ανακυκλωμένο περιεχόμενο υπολογίζεται με βάση ένα μέσο ισοζύγιο μάζας των 

ανακυκλωμένων υλικών και/ή υποπροϊόντων αναλόγως του τρόπου παραγωγής τους και 

παράδοσής τους στο εργοτάξιο (κατά περίπτωση):  

- Για κάθε έτοιμη αναμεμειγμένη παρτίδα από την οποία αποστέλλονται ποσότητες 

στο εργοτάξιο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12620 (αδρανή προσμείγματα για 

σκυρόδεμα) και το πρότυπο ΕΝ 206 (σκυρόδεμα) ή ισοδύναμο πρότυπο· 

σκυρόδεμα και την τοιχοποιία  

Το παρόν κριτήριο χρησιμοποιείται στην περίπτωση που πρόκειται να σχεδιαστεί δομική λύση 

σκυροδέματος και τοιχοποιίας από όλους τους προσφέροντες. Συνιστάται να εξετάζεται το 

ενδεχόμενο συνδυασμού του παρόντος κριτηρίου με το κριτήριο Β10.3, αλλά το 

παρόν κριτήριο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν επιλέγεται το κριτήριο Β10.1
10

. 

Το παρόν κριτήριο εφαρμόζεται σε κτίρια γραφείων με δομικά πλαίσια, τοίχους με στρώσεις και 

στοιχεία πλήρωσης από σκυρόδεμα, καθώς και εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους 

πλινθοδομής.  

Ο αγοραστής χορηγεί μόρια σε προσφέροντες που επιτυγχάνουν ανακυκλωμένο 

περιεχόμενο, επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο και/ή υποπροϊόντα
11

 σε ποσοστό 

ίσο με ή άνω του 30% βάσει της αξίας στο άθροισμα των κύριων δομικών στοιχείων 

του πίνακα δ.   

Η ελάχιστη απαίτηση περιεχομένου θα μπορούσε να τεθεί σε υψηλότερο επίπεδο, εάν επιτευχθεί 

συμφωνία με την ομάδα σχεδιασμού πριν από την υποβολή προτάσεων για την επιλογή του 

κύριου εργολήπτη. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει να χορηγήσει περισσότερα μόρια για το 

επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες. Η επιλογή αυτή θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει την πρόκριση σχεδίων που επαναχρησιμοποιούν τον πρωτεύοντα 

φέροντα οργανισμό ενός υπάρχοντος κτιρίου.   

Πίνακας δ. Δομικά στοιχεία που θα αξιολογηθούν  

Νέα κτίρια Ανακαινίσεις 

 Δομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων 

δοκών, κολόνων και πλακών 

 Εξωτερικοί τοίχοι  

 Δάπεδα και οροφές 

 Εσωτερικοί τοίχοι 

 Στέγες 

 Θεμέλια και υποδομές 

 Εξωτερικοί τοίχοι  

 Εσωτερικοί τοίχοι 

 Αλλαγή στέγης  

Στην περίπτωση που προτείνονται ή 

προβλέπονται επιπρόσθετοι όροφοι ή 

επέκταση του κτιρίου που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό >25% της υπάρχουσας ωφέλιμης 

επιφάνειας δαπέδου, εφαρμόζεται επίσης ο 

κατάλογος των στοιχείων για νέες 

κατασκευές. 
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Εάν η χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου υποστηρίζεται από ειδικές τοπικές συνθήκες και χωροταξικές πολιτικές, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αξιολογεί, κατά περίπτωση, την 

πιθανότητα ένταξης κριτηρίου για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, από κοινού με το ολιστικό κριτήριο Β10.1 περί περιβαλλοντικής δήλωσης 

προϊόντος/ΑΚΖ.  Οι υποθέσεις και τα στοιχεία απογραφής κύκλου ζωής που αφορούν το στάδιο παραγωγής και κατασκευής των ανακυκλωμένων υλικών θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην 

απάντηση στο κριτήριο Β10.1.
  

15 
Τα υποπροϊόντα ορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα ως «Μια ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν 

είναι η παραγωγή αυτού του στοιχείου...».
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- Σε ετήσια βάση για φύλλα, κολόνες, μπλοκ και στοιχεία εργοστασιακής κατασκευής 

τα οποία συνοδεύονται από ισχυρισμούς σχετικά με το περιεχόμενό τους, σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΝ 12620 (αδρανή προσμείγματα για σκυρόδεμα) και το πρότυπο ΕΝ 

206 (σκυρόδεμα) ή ισοδύναμο πρότυπο.  

Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες για την επιλογή του κύριου εργολήπτη, του αναδόχου 

σχεδιασμού και κατασκευής ή του αναδόχου σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας 

προτείνουν το συνολικό ανακυκλωμένο περιεχόμενο, προσδιορίζοντας ποσοτικά την 

αναλογική συνεισφορά του συνολικού ανακυκλωμένου περιεχομένου στη συνολική αξία των 

προσδιορισμένων δομικών υλικών, με βάση τις πληροφορίες που παρέχει/-ουν ο/οι 

παραγωγός/-οί του δομικού προϊόντος.  

Οι προσφέροντες για την επιλογή του κύριου εργολήπτη, του αναδόχου σχεδιασμού και 

κατασκευής ή του αναδόχου σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας περιγράφουν πώς θα 

υπολογιστεί και θα εξακριβωθεί η συνολική αξία, συμπεριλαμβανομένων, τουλάχιστον, 

εγγράφων τεκμηρίωσης των παρτίδων, εγγράφων τεκμηρίωσης του ελέγχου εργοστασιακής 

παραγωγής και εγγράφων τεκμηρίωσης της παράδοσης, και πώς θα διευθετηθεί το ζήτημα της 

εξακρίβωσης από τρίτους κατά το στάδιο κατασκευής. 

Η παραγγελία και η παράδοση αυτών των δομικών υλικών στο εργοτάξιο εξακριβώνεται 

αργότερα από τον κύριο εργολήπτη (βλ. παράγραφο Δ6). 

 

Το ανακυκλωμένο ή επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο υπολογίζεται με βάση ένα μέσο 

ισοζύγιο μάζας των ανακυκλωμένων υλικών και/ή υποπροϊόντων αναλόγως του τρόπου 

παραγωγής τους και παράδοσής τους στο εργοτάξιο (κατά περίπτωση):  

- Για κάθε έτοιμη αναμεμειγμένη παρτίδα από την οποία αποστέλλονται ποσότητες 

στο εργοτάξιο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12620 (αδρανή προσμείγματα για 

σκυρόδεμα) και το πρότυπο ΕΝ 206 (σκυρόδεμα) ή ισοδύναμο πρότυπο· 

- Σε ετήσια βάση για φύλλα, κολόνες, μπλοκ και στοιχεία εργοστασιακής κατασκευής 

τα οποία συνοδεύονται από ισχυρισμούς σχετικά με το περιεχόμενό τους, σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΝ 12620 (αδρανή προσμείγματα για σκυρόδεμα) και το πρότυπο ΕΝ 

206 (σκυρόδεμα) ή ισοδύναμο πρότυπο.  

- Ολόκληρα επαναχρησιμοποιημένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης επιβεβαίωσης 

της προέλευσής τους. 

Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες για την επιλογή του κύριου εργολήπτη, του αναδόχου 

σχεδιασμού και κατασκευής ή του αναδόχου σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας 

προτείνουν το συνολικό ανακυκλωμένο περιεχόμενο, προσδιορίζοντας ποσοτικά την 

αναλογική συνεισφορά του ανακυκλωμένου ή επαναχρησιμοποιημένου περιεχομένου στη 

συνολική αξία των προσδιορισμένων δομικών υλικών, με βάση τις πληροφορίες που παρέχει/-

ουν ο/οι παραγωγός/-οί του δομικού προϊόντος.  

Οι προσφέροντες για την επιλογή του κύριου εργολήπτη, του αναδόχου σχεδιασμού και 

κατασκευής ή του αναδόχου σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας περιγράφουν πώς θα 

υπολογιστεί και θα εξακριβωθεί η συνολική αξία, συμπεριλαμβανομένων, τουλάχιστον, 

εγγράφων τεκμηρίωσης των παρτίδων, εγγράφων τεκμηρίωσης του ελέγχου εργοστασιακής 

παραγωγής και εγγράφων τεκμηρίωσης της παράδοσης, και πώς θα διευθετηθεί το ζήτημα της 

εξακρίβωσης από τρίτους κατά το στάδιο κατασκευής. 

Η παραγγελία και η παράδοση αυτών των δομικών υλικών στο εργοτάξιο εξακριβώνεται 

αργότερα από τον κύριο εργολήπτη (βλ. παράγραφο Δ6). 

B10.3 Απαιτήσεις επιδόσεων για εκπομπές ισοδυνάμου CO2 από τη μεταφορά αδρανών προσμειγμάτων  

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Το παρόν κριτήριο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζεται το κριτήριο Β10.1. Συνιστάται να εξετάζεται το ενδεχόμενο συνδυασμού του παρόντος κριτηρίου με το κριτήριο Β10.2 για την 

επίτευξη συνολικού περιβαλλοντικού οφέλους.  Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντα με βάση την εικόνα των συνθηκών της τοπικής αγοράς και καθορίζοντας και προσδιορίζοντας σαφώς στην 

πρόσκληση υποβολής προσφορών τη στάθμιση των δύο κριτηρίων που θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και θα ανταμείβει προσφορές που παρέχουν τις βέλτιστες συνολικές 
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περιβαλλοντικές επιδόσεις.  

Χορηγούνται μόρια κατ’ αναλογία της μείωσης των εκπομπών ισοδυνάμου CO2/των τόνων αδρανών προσμειγμάτων16 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των κυριότερων δομικών στοιχείων 

που απαριθμούνται στον πίνακα ε.  Η μέθοδος και το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των εκπομπών ισοδυνάμου CO2 από τις μεταφορές προσδιορίζονται στην 

πρόσκληση υποβολής προσφορών. Σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να υπάρχουν ήδη απαιτήσεις αδειοδότησης κτιρίων και σχετικά εργαλεία για τον υπολογισμό των εκπομπών ισοδυνάμου CO2 που 

συνδέονται με τις μεταφορές. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες δηλώνουν τις εκπομπές με βάση τη χρήση αυτών των κανόνων.   

Θα μπορούσε να καθοριστεί μέγιστος στόχος εκπομπών ισοδυνάμου CO2/ μεταφερόμενων τόνων αδρανών από την αναθέτουσα αρχή με βάση πληροφορίες που παρέχει η ομάδα σχεδιασμού. Ο 

στόχος αυτός, μαζί με τις σχετικές υποθέσεις και τους σχετικούς κανόνες, περιλαμβάνεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον κύριο εργολήπτη. 

Πίνακας ε. Δομικά στοιχεία που θα αξιολογηθούν  

Νέα κτίρια Ανακαινίσεις 

 Δομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων δοκών, κολόνων και 

πλακών 

 Εξωτερικοί τοίχοι  

 Δάπεδα και οροφές 

 Εσωτερικοί τοίχοι 

 Στέγες 

 Θεμέλια και υποδομές 

 Εξωτερικοί τοίχοι 

 Εσωτερικοί τοίχοι 

 Αλλαγή στέγης 

Στην περίπτωση που προβλέπονται επιπρόσθετοι όροφοι ή επέκταση του κτιρίου που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό >25% της υπάρχουσας ωφέλιμης επιφάνειας δαπέδου, εφαρμόζεται 

επίσης ο κατάλογος των στοιχείων για νέες κατασκευές. 

 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει εκτίμηση των εκπομπών ισοδυνάμου CO2/ τόνων αδρανών 

που χρησιμοποιούνται στα καθορισμένα δομικά στοιχεία με τη χρήση του εργαλείου υπολογισμού που προσδιορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.   Καθορίζεται/-ονται ο/οι τρόπος/-

οι μεταφοράς και ο συντελεστής εκπομπών για κάθε τρόπο μεταφοράς, πολλαπλασιαζόμενος με τις σχετικές ποσότητες υλικών, όπως αναφέρονται στην κατάσταση ποσοτήτων.   

 

 

Γ. Εργασίες απογύμνωσης, κατεδάφισης και εγκατάστασης εργοταξίου 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γ1. Έλεγχος αποβλήτων κατεδαφίσεων και σχέδιο διαχείρισης 

Τουλάχιστον το 55% κατά βάρος των μη επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται κατά τη 

διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης και απογύμνωσης, με την εξαίρεση των εκσκαφών και 

των επιχώσεων, προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές 

Γ1. Έλεγχος αποβλήτων κατεδαφίσεων και σχέδιο διαχείρισης 

Τουλάχιστον το 80% κατά βάρος των μη επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται κατά τη 

διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης και απογύμνωσης, με την εξαίρεση των εκσκαφών και 

των επιχώσεων, προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Στα απόβλητα 

                                                           
16 Τα αδρανή προσμείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: i) φυσικά αδρανή (όπως άμμο, χαλίκια και σπασμένους βράχους), ii) ανακυκλωμένα αδρανή (όπως υλικά από απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων) και iii) δευτερεύοντα αδρανή (όπως σκωρία και 

τέφρα από βιομηχανικές διαδικασίες). 
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ανάκτησης των υλικών.  Στα απόβλητα αυτά περιλαμβάνονται:  

(i) ξυλεία, γυαλί, μέταλλα, τούβλα, πλίνθοι, κεραμικά και υλικά από σκυρόδεμα που 

ανακτώνται από τις κύριες δομές του κτιρίου·  

(ii) διαρρυθμίσεις και μη δομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων θυρών και 

κουφωμάτων, δαπέδων, κεραμιδιών, γύψινων φύλλων, πλαστικών προφίλ, 

μονωτικών υλικών, κουφωμάτων των παραθύρων, τζαμιών των παραθύρων, 

τούβλων, σκυροδέματος υπό μορφή μπλοκ και προκατασκευασμένων στοιχείων, 

χαλύβδινων ράβδων οπλισμού.   

Ο ανάδοχος διενεργεί έλεγχο πριν από την κατεδάφιση/απογύμνωση με σκοπό να προσδιορίσει 

τι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, να ανακυκλωθεί ή να ανακτηθεί.  Ο εν λόγω έλεγχος 

περιλαμβάνει: 

(i) τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση κινδύνου των επικίνδυνων αποβλήτων 

(συμπεριλαμβανομένων ΑΗΗΕ) που μπορεί να χρήζουν εξειδικευμένου χειρισμού και 

επεξεργασίας ή εκπομπών που μπορεί να προκληθούν κατά την κατεδάφιση· 

(ii) κατάσταση ποσοτήτων με ανάλυση των διαφόρων δομικών υλικών και προϊόντων·  

(iii) εκτίμηση του ποσοστιαίου δυναμικού επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με 

βάση προτάσεις για συστήματα χωριστής συλλογής κατά τη διαδικασία κατεδάφισης.  

Τα υλικά, τα προϊόντα και τα στοιχεία που προσδιορίζονται απαριθμούνται σε μια κατάσταση 

ποσοτήτων κατεδάφισης.  

Εξακρίβωση:  

Ο επικεφαλής ανάδοχος κατασκευής, ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει έλεγχο πριν από την 

κατεδάφιση/απογύμνωση ο οποίος περιέχει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται.   

Χρησιμοποιείται σύστημα για την παρακολούθηση και τη λογιστική καταχώριση των 

παραγόμενων αποβλήτων.  Ο προορισμός των αποστολών αποβλήτων και υλικών στο τέλος 

του κύκλου ζωής παρακολουθείται με τη χρήση δελτίων αποστολής και τιμολογίων. Δεδομένα 

παρακολούθησης υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή.   

αυτά περιλαμβάνονται:  

(i) ξυλεία, γυαλί, μέταλλα, τούβλα, κεραμικά και υλικά από σκυρόδεμα που ανακτώνται 

από τις κύριες δομές του κτιρίου·  

(ii) διαρρυθμίσεις και μη δομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων θυρών και 

κουφωμάτων, δαπέδων, κεραμιδιών, γύψινων φύλλων, πλαστικών προφίλ, 

μονωτικών υλικών, κουφωμάτων των παραθύρων, τζαμιών των παραθύρων, 

τούβλων, σκυροδέματος υπό μορφή μπλοκ και προκατασκευασμένων στοιχείων, 

χαλύβδινων ράβδων οπλισμού.   

Ο ανάδοχος διενεργεί έλεγχο πριν από την κατεδάφιση/απογύμνωση, με σκοπό να 

προσδιορίσει τι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.  Ο εν λόγω έλεγχος 

περιλαμβάνει: 

(i) τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση κινδύνου των επικίνδυνων αποβλήτων 

(συμπεριλαμβανομένων ΑΗΗΕ) που μπορεί να χρήζουν εξειδικευμένου χειρισμού ή 

επεξεργασίας ή εκπομπών που μπορεί να προκληθούν κατά την κατεδάφιση· 

(ii) κατάσταση ποσοτήτων με ανάλυση των διαφόρων συστατικών στοιχείων των δομικών 

υλικών και προϊόντων·  

(iii) εκτίμηση του ποσοστιαίου δυναμικού επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με βάση 

προτάσεις για συστήματα χωριστής συλλογής κατά τη διαδικασία κατεδάφισης.  

Τα υλικά, τα προϊόντα και τα στοιχεία που προσδιορίζονται απαριθμούνται σε μια κατάσταση 

ποσοτήτων κατεδάφισης.   

Εξακρίβωση:  

Ο επικεφαλής ανάδοχος κατασκευής, ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει έλεγχο πριν από την 

κατεδάφιση/απογύμνωση ο οποίος περιέχει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται.  

Χρησιμοποιείται σύστημα για την παρακολούθηση και τη λογιστική καταχώριση των 

παραγόμενων αποβλήτων.  Ο προορισμός των αποστολών αποβλήτων και υλικών στο τέλος 

του κύκλου ζωής παρακολουθείται με τη χρήση δελτίων αποστολής και τιμολογίων.  Δεδομένα 

παρακολούθησης υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή.   
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Δ. Κατασκευή του κτιρίου ή εργασίες ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Δ1. Προμήθεια νόμιμης ξυλείας από τον επικεφαλής ανάδοχο κατασκευής 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Όλες οι ποσότητες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας17 οι οποίες προμηθεύονται βάσει της σύμβασης πρέπει να έχουν υλοτομηθεί νομίμως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 

(«κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία»).  

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή θα πρέπει να συνδυάζεται με τη ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης δυνάμει του κριτηρίου Δ7. 

Εξακρίβωση:  

Το αργότερο κατά τον χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, ο επικεφαλής ανάδοχος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: 

- τους φορείς εκμετάλλευσης ή τους εμπόρους [όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010] που θα προμηθεύσουν την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 

στην κατασκευή του κτιρίου·  

- αποδεικτικά στοιχεία των διαδικασιών αξιολόγησης και μετριασμού των κινδύνων που εφαρμόζει/-ουν ο/οι φορέας/-είς εκμετάλλευσης που διαθέτει/-ουν για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ 

την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, καθώς 

και των μέσων, κατά περίπτωση, με τα οποία οι έμποροι στα επόμενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

995/2010. 

 

Δ2. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενεργειακών συστημάτων κτιρίου 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Αναλόγως της οδού σύναψης των συμβάσεων, το παρόν κριτήριο μπορεί να εφαρμόζεται επίσης σε συστήματα τα οποία εγκαθίστανται από ανεξάρτητο ανάδοχο παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (βλ. 

τμήμα Ε). 

Τα ακόλουθα συστήματα σχεδιάζονται, εγκαθίστανται και τίθενται σε λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί: 

- Θέρμανση, ψύξη και αερισμός (HVAC)  

- Ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα 

- Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS) 

- Όργανα φωτισμού  

Κάθε σύστημα υποβάλλεται σε λειτουργικές δοκιμές επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της απόδοσης. 

Τα συστήματα HVAC συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 12599 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο και, αναλόγως των άλλων εγκατεστημένων συστημάτων, άλλα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ, ISO ή εθνικά 

                                                           
17 Για ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία. 



 

31 

 

πρότυπα ή τα ισοδύναμά τους.   

Εξακρίβωση:  

Ο κύριος εργολήπτης ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας περιγράφει και δεσμεύεται να εκτελεί ρουτίνα λειτουργικών δοκιμών επιδόσεων, προκειμένου να εξασφαλίζει την 

απόδοση των συστημάτων σύμφωνα με τις παραμέτρους σχεδιασμού. 

Δ3. Διαχείριση αποβλήτων εργοταξίου 

Η ποσότητα των παραγόμενων από την κατασκευή και την ανακαίνιση αποβλήτων, 

εξαιρουμένων των αποβλήτων κατεδαφίσεων, είναι μικρότερη από ή ίση με 11 τόνους ανά 100 

m2 ακαθάριστης επιφάνειας δαπέδου εσωτερικού χώρου γραφείων. 

Εκπονείται σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων εργοταξίου πριν από την έναρξη των εργασιών στο 

εργοτάξιο. Το σχέδιο προσδιορίζει συστήματα για τη χωριστή συλλογή υλικών στο εργοτάξιο 

για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης.  Το σχέδιο διαχείρισης 

αποβλήτων εργοταξίου περιλαμβάνει:  

(i) Δομικά προϊόντα που αποτελούν τα κύρια δομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης 

ξυλείας, γυαλιού, μετάλλων, τούβλων, κεραμικών, σκυροδέματος και αδρανών 

αποβλήτων, καθώς και των σχετικών υλικών συσκευασίας.  

(ii) Δομικά προϊόντα που αποτελούν μέρος της διαρρύθμισης του κτιρίου, 

συμπεριλαμβανομένων δαπέδων, πλακιδίων, γύψινων φύλλων, πλαστικών προφίλ και 

μονωτικών υλικών, καθώς και των σχετικών υλικών συσκευασίας.   

Η χωριστή συλλογή υλικών για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση 

συμμορφώνεται με την ιεράρχηση των αποβλήτων που ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.  

Εξακρίβωση:  

Ο επικεφαλής ανάδοχος κατασκευής, ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων 

εργοταξίου, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

(i) κατάσταση υλικών με εκτιμήσεις των αποβλήτων που θα παραχθούν με βάση ορθές 

πρακτικές,  

(ii) εκτιμήσεις του ποσοστιαίου δυναμικού επαναχρησιμοποίησης με βάση τη χωριστή 

συλλογή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής,  

(iii) εκτίμηση του ποσοστιαίου δυναμικού ανακύκλωσης και ανάκτησης με βάση τη 

χωριστή συλλογή. 

Χρησιμοποιείται σύστημα για την παρακολούθηση και τη λογιστική καταχώριση των 

παραγόμενων αποβλήτων και για την παρακολούθηση του προορισμού των αποστολών 

αποβλήτων. Δεδομένα παρακολούθησης υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή. 

Δ3. Διαχείριση αποβλήτων εργοταξίου 

Η ποσότητα των παραγόμενων από την κατασκευή και την ανακαίνιση αποβλήτων, 

εξαιρουμένων των αποβλήτων κατεδαφίσεων, είναι μικρότερη από ή ίση με 7 τόνους ανά 100 

m2 ακαθάριστης επιφάνειας δαπέδου εσωτερικού χώρου γραφείων. 

Εκπονείται σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων εργοταξίου πριν από την έναρξη των εργασιών στο 

εργοτάξιο. Το σχέδιο προσδιορίζει ευκαιρίες πρόληψης των αποβλήτων και καθορίζει 

συστήματα για τη χωριστή συλλογή υλικών στο εργοτάξιο για επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης.  Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων εργοταξίου 

περιλαμβάνει:  

(i) Δομικά προϊόντα που αποτελούν τα κύρια δομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης 

ξυλείας, γυαλιού, μετάλλων, τούβλων, κεραμικών, σκυροδέματος και αδρανών 

αποβλήτων, καθώς και των σχετικών υλικών συσκευασίας.  

(ii) Δομικά προϊόντα που αποτελούν μέρος της διαρρύθμισης του κτιρίου, 

συμπεριλαμβανομένων δαπέδων, πλακιδίων, γύψινων φύλλων, πλαστικών προφίλ και 

μονωτικών υλικών, καθώς και των σχετικών υλικών συσκευασίας.   

Η χωριστή συλλογή υλικών για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση 

συμμορφώνεται με την ιεράρχηση των αποβλήτων που ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.  

Εξακρίβωση:  

Ο επικεφαλής ανάδοχος κατασκευής, ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων 

εργοταξίου, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

(i) κατάσταση υλικών με εκτιμήσεις για τα απόβλητα που θα παραχθούν και τη δυνατότητα 

πρόληψης των αποβλήτων με βάση ορθές πρακτικές,  

(ii) εκτιμήσεις του ποσοστιαίου δυναμικού επαναχρησιμοποίησης με βάση τη χωριστή 

συλλογή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής,  

(iii) εκτίμηση του ποσοστιαίου δυναμικού ανακύκλωσης και ανάκτησης με βάση τη χωριστή 

συλλογή. 

Χρησιμοποιείται σύστημα για την παρακολούθηση και τη λογιστική καταχώριση των 

παραγόμενων αποβλήτων και για την παρακολούθηση του προορισμού των αποστολών 

αποβλήτων. Δεδομένα παρακολούθησης υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή. 
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Δ4. Επιλογή υλικών διαρρύθμισης και φινιρισμάτων 

Κάθε υλικό και φινίρισμα που επιλέγεται για τη διαρρύθμιση των γραφείων συμμορφώνεται με 

τα ακόλουθα όρια εκπομπών του πίνακα ε κατωτέρω.  Η παρούσα απαίτηση εφαρμόζεται σε:  

- Κεραμίδια 

- Χρώματα επίχρισης και βερνίκια 

- Επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες και επενδύσεις τοίχου 

- Πολυστρωματικές και εύκαμπτες επιστρώσεις δαπέδου 

- Ξύλινες επιστρώσεις δαπέδου  

Όλες οι δοκιμές εκτελούνται στο τελικό προϊόν. 

Πίνακας στ. Όρια εκπομπών για υλικά και φινιρίσματα 

Προϊόν Όρια εκπομπών (μg/m³) 

3 ημέρες 28 ημέρες 

Σύνολο πτητικών οργανικών 

ενώσεων 

 

10.000  <2.000  

Φορμαλδεΰδη - 

 

<120 

 

Εξακρίβωση:  

Ο κύριος εργολήπτης ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει 

αποτελέσματα δοκιμών για κάθε υλικό ή φινίρισμα που έχει εγκατασταθεί, τα οποία 

αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές.  Οι εκπομπές προσδιορίζονται σύμφωνα 

με το πρότυπο CEN/TS 16516 ή με ισοδύναμα πρότυπα δοκιμής προϊόντων ή σήματα που 

χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή «αίθουσα αναφοράς» ως βάση για την πραγματοποίηση 

δοκιμών.   

 

Δ4. Επιλογή υλικών διαρρύθμισης και φινιρισμάτων 

Κάθε υλικό και φινίρισμα που επιλέγεται για τη διαρρύθμιση των γραφείων συμμορφώνεται με 

τα ακόλουθα όρια εκπομπών του πίνακα στ κατωτέρω.  Η παρούσα απαίτηση εφαρμόζεται σε:  

- Κεραμίδια 

- Χρώματα επίχρισης και βερνίκια 

- Επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες και επενδύσεις τοίχου 

- Πολυστρωματικές και εύκαμπτες επιστρώσεις δαπέδου 

- Ξύλινες επιστρώσεις δαπέδου  

Όλες οι δοκιμές εκτελούνται στο τελικό προϊόν. 

Πίνακας ζ. Όρια εκπομπών για υλικά και φινιρίσματα 

Προϊόν Όρια εκπομπών (μg/m³) 

3 ημέρες 28 ημέρες 

Σύνολο πτητικών οργανικών ενώσεων 

 

10.000  <1.000  

Ολικός πτητικός οργανικός άνθρακας  

 

- 100 

Φορμαλδεΰδη - 

 

<40 

Καρκινογόνες ουσίες 

- τριχλωροαιθυλένιο 

- βενζόλιο 

- φθαλικό διαιθυλεξύλιο 

- φθαλικός διβουτυλεστέρας 

 

<10 συνολικό 

άθροισμα των 

τεσσάρων ουσιών 

<1 για κάθε ουσία 

 

Εξακρίβωση:  

Ο κύριος εργολήπτης ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει 

αποτελέσματα δοκιμών για κάθε υλικό ή φινίρισμα που έχει εγκατασταθεί, τα οποία 

αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές.  Οι εκπομπές προσδιορίζονται σύμφωνα 

με το πρότυπο CEN/TS 16516 ή με ισοδύναμα πρότυπα δοκιμής προϊόντων ή σήματα που 

χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή «αίθουσα αναφοράς» ως βάση για την πραγματοποίηση 

δοκιμών.   

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δ5. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενεργειακών συστημάτων κτιρίου 
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(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Αναλόγως της οδού σύναψης των συμβάσεων, το παρόν κριτήριο μπορεί να εφαρμόζεται επίσης σε συστήματα τα οποία εγκαθίστανται από ανεξάρτητο ανάδοχο παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (βλ. 

τμήμα Ε). 

Τα ακόλουθα συστήματα εγκαθίστανται και τίθενται σε λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί: 

- Θέρμανση, ψύξη και αερισμός (HVAC)  

- Ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα 

- Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS) 

- Όργανα φωτισμού  

Κάθε σύστημα υποβάλλεται σε λειτουργικές δοκιμές επιδόσεων, όπως περιγράφεται στην επιλεγμένη προσφορά, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της απόδοσης. 

Ο κύριος εργολήπτης ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης ή πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει ότι έχει εκτελεστεί δοκιμή των 

υπηρεσιών του κτιρίου και παρέχει στοιχεία που καταδεικνύουν την απόδοση των υπηρεσιών σύμφωνα με τις παραμέτρους σχεδιασμού. 

Δ6. Ενσωμάτωση ανακυκλωμένου περιεχομένου  

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Καθώς πραγματοποιείται η παραγγελία και η παράδοση των υλικών στο εργοτάξιο, εξακριβώνονται για κάθε παρτίδα προϊόντος οι ισχυρισμοί που αφορούν το ανακυκλωμένο περιεχόμενό 

τους18. 

Ο κύριος εργολήπτης ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας εξακριβώνει τους ισχυρισμούς λαμβάνοντας πληροφορίες από τον/τους προμηθευτή/-ές των δομικών προϊόντων 

που χρησιμοποιούνται.  Η εξακρίβωση αυτή περιλαμβάνει υπολογισμούς ισοζυγίου μάζας, οι οποίοι υποστηρίζονται από αποτελέσματα δοκιμών παρτίδας, έγγραφα τεκμηρίωσης παράδοσης 

και/ή έγγραφα τεκμηρίωσης ελέγχου εργοστασιακής παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία εξακριβώνονται μέσω ελέγχου από τρίτους.  

Δ7. Προμήθεια νόμιμης ξυλείας 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) Όταν είναι δυνατό, συνιστάται η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010. 

Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους όσον αφορά τη συμμόρφωση με την τεχνική προδιαγραφή Δ1 για το σύνολο ή για προκαθορισμένο υποσύνολο των προϊόντων 

ξυλείας που χρησιμοποιούνται δυνάμει της σύμβασης. Εάν του ζητηθεί, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τον κανονισμό της ΕΕ για την 

ξυλεία.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν ο ανάδοχος δεν είναι η εταιρεία που διαθέτει για πρώτη φορά την ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας στην αγορά της ΕΕ, αλλά λαμβάνει τα εν λόγω προϊόντα 

από άλλους [οριζόμενος ως «έμπορος»19 στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010], ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας, οι 

οποίες θα εξακριβώνονται κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου: 

- τους φορείς εκμετάλλευσης ή τους εμπόρους που προμήθευσαν την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του κτιρίου· 

                                                           
18 

«Παρτίδα»: ποσότητα ομοιόμορφα επισημασμένου προϊόντος το οποίο κατασκευάζεται από το ίδιο εργοστάσιο ανάμιξης, υπό τις ίδιες συνθήκες, σύμφωνα με ένα καθορισμένο σχέδιο 

ανάμιξης, με τους ίδιους συντελεστές παραγωγής.  
 

19 
«Έμπορος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιεί αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που 

έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά.
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- έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που δείχνουν τη συμμόρφωση των εν λόγω προϊόντων ξυλείας με την εφαρμοστέα νομοθεσία· 

- αποδεικτικά στοιχεία των διαδικασιών αξιολόγησης και μετριασμού των κινδύνων που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 995/2010. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος διαθέτει ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ για να χρησιμοποιηθούν στο έργο κατασκευής [οριζόμενος ως «φορέας 

εκμετάλλευσης»20 στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010], ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας που καλύπτονται από τον 

επιτόπιο έλεγχο: 

- περιγραφή κάθε τύπου ξυλείας που χρησιμοποιείται, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του τύπου του προϊόντος, την κοινής ονομασίας του είδους δέντρων και, κατά περίπτωση, 

της πλήρους επιστημονικής ονομασίας του· 

- το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας· 

- τη χώρα υλοτόμησης και, κατά περίπτωση21: 

i) την επιμέρους εθνική περιφέρεια υλοτόμησης της ξυλείας·  

ii) την άδεια υλοτομίας· 

iii) την ποσότητα (εκφραζόμενη σε όγκο, βάρος ή αριθμό μονάδων)· 

- έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που δείχνουν τη συμμόρφωση των εν λόγω προϊόντων ξυλείας με την εφαρμοστέα νομοθεσία· 

- αποδεικτικά στοιχεία των διαδικασιών αξιολόγησης και μετριασμού των κινδύνων που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 995/2010. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πιστοποίηση ή άλλα συστήματα εξακριβωμένα από τρίτους. 

Η ξυλεία που καλύπτεται από έγκυρες άδειες FLEGT ή CITES της ΕΕ θεωρείται ότι έχει υλοτομηθεί νομίμως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010. 

Βασική σημείωση: Βιώσιμη προμήθεια ξυλείας 

Τα παρόντα κριτήρια για τις ΟΔΣ δεν περιλαμβάνουν πρόταση για την προμήθεια ξυλείας από συστήματα βιώσιμης δασοκομίας για τους ακόλουθους λόγους: 

Αρκετά κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα δικά τους κριτήρια για τις ΟΔΣ/ΒΔΣ (βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις) για τον καθορισμό της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και εφαρμόζουν 

διαφορετικές διαδικασίες για να αποφασίζουν αν τα συστήματα πιστοποίησης παρέχουν επαρκή διασφάλιση. Λόγω αυτής της κατάστασης, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί εναρμονισμένος 

ορισμός της δασοκομίας υπό βιώσιμη διαχείριση, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάπτυξης κριτηρίων.   

Τα ανωτέρω αναφερόμενα κράτη μέλη συναινούν σήμερα στο ότι, γενικά, το Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών (FSC) και η πανευρωπαϊκή πιστοποίηση των δασών (PEFC) παρέχουν επαρκή 

επίπεδα διασφάλισης της συμμόρφωσης με τα εθνικά κριτήριά τους. Παρόλο που είναι επιθυμητό να προέρχεται το 100% των ποσοτήτων ξυλείας από πιστοποιημένη βιώσιμη ξυλεία, αυτό 

μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί λόγω των πιθανών διακυμάνσεων στη ζήτηση της αγοράς, ιδίως για ΜΜΕ που είναι συνηθισμένες να συνεργάζονται με περιορισμό αριθμό προμηθευτών. 

Αντιθέτως, ένα ελάχιστο ποσοστό βιώσιμης ξυλείας της τάξης του 25% θα πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, ενώ οι περισσότερο φιλόδοξες δημόσιες αρχές θα μπορούσαν να θέσουν 

ελάχιστη απαίτηση της τάξης του 70%, ενώ συνιστάται να πραγματοποιούν σχετική έρευνα αγοράς πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.  

Δ8. Διαχείριση αποβλήτων εργοταξίου 

                                                           
20 «Φορέας εκμετάλλευσης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας. 

21  
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 



 

35 

 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Η εφαρμογή του συμφωνηθέντος σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων εργοταξίου παρακολουθείται και σχετικές εκθέσεις υποβάλλονται κατά την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών στο 

εργοτάξιο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη λογιστική καταχώριση δεδομένων σχετικά με το βάρος των υλικών που συλλέγονται μέσω της χωριστής συλλογής υλικών στο εργοτάξιο για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.   

Χρησιμοποιείται σύστημα για την παρακολούθηση και την ποσοτικοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων και των υλικών που διαχωρίζονται για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.  Το 

σύστημα παρακολουθεί και εξακριβώνει επίσης τον προορισμό των αποστολών αποβλήτων.  Τα στοιχεία παρακολούθησης και εντοπισμού υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε περιοδική 

βάση, όπως έχει συμφωνηθεί.  

Σημείωση προς αναθέτουσες αρχές σχετικά με τη νόμιμη προμήθεια ξυλείας:  

Θα πρέπει να παρέχονται κατάλληλα μέτρα επανόρθωσης σύμφωνα με τη σύμβαση για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω ρήτρα. Συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή των 

απαιτήσεων αυτών και πληροφορίες για τους οργανισμούς παρακολούθησης που μπορούν να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση μπορούν να ληφθούν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές που 

αναφέρονται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  
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Ε. Εγκατάσταση συστημάτων ενέργειας και προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

E1.  Συστήματα θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΠΗΘ) 

Όλα τα συστήματα θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που παρέχονται από 

μονάδες ΣΠΗΘ, τα οποία παρέχουν θερμότητα σε συστήματα διανομής θέρμανσης με βάση το 

νερό ή τον αέρα για ένα κτίριο γραφείων, πληρούν τα σχετικά στοιχειώδη κριτήρια για τις ΟΔΣ 

που αποδεικνύουν την αποδοτικότητα κάθε τεχνολογίας: 

- Στην περίπτωση υδρονικών θερμαντήρων, οι οποίοι καλύπτουν λέβητες και αντλίες 

θερμότητας με θερμική ισχύ έως 400 kW, και μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού 

και θερμότητας με δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη από ή 

ίση με 50 kWe: πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 3.1 και 3.2. Τα κριτήρια είναι 

διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_el.pdf 

- Στην περίπτωση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, η οποία καλύπτει 

κινητήριες μηχανές με δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 50 

kWe: πληρούνται η τεχνική προδιαγραφή 3.1.1, η οποία προσδιορίζει ελάχιστη 

ετήσια συνολική απόδοση της τάξης του 75%, και η τεχνική προδιαγραφή 3.2.2, η 

οποία προσδιορίζει απαιτήσεις για συμπαραγωγή «υψηλής απόδοσης». Τα κριτήρια 

είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf 

Εξακρίβωση:  

Οι προσφέροντες παρέχουν τεχνικά στοιχεία επιδόσεων για τα προϊόντα που προτείνουν να 

εγκατασταθούν, τα οποία παρουσιάζουν πώς θα συμμορφωθούν με τα κατάλληλα κριτήρια για 

τις ΟΔΣ. 

E1.  Συστήματα θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΠΗΘ) 

Όλα τα συστήματα θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που παρέχονται από 

μονάδες ΣΠΗΘ, τα οποία παρέχουν θερμότητα σε συστήματα διανομής θέρμανσης με βάση το 

νερό ή τον αέρα για ένα κτίριο γραφείων, πληρούν τα σχετικά αναλυτικά κριτήρια για τις ΟΔΣ 

που αποδεικνύουν την αποδοτικότητα κάθε τεχνολογίας: 

- Στην περίπτωση υδρονικών θερμαντήρων, οι οποίοι καλύπτουν λέβητες και αντλίες 

θερμότητας με θερμική ισχύ έως 400 kW, και μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού 

και θερμότητας με δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη από ή 

ίση με 50 kWe: πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 3.1 και 3.2. Τα κριτήρια είναι 

διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_el.pdf 

- Στην περίπτωση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, η οποία καλύπτει 

κινητήριες μηχανές με δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 50 

kWe: πληρούνται η τεχνική προδιαγραφή 3.2.1, η οποία προσδιορίζει ελάχιστη 

ετήσια συνολική απόδοση της τάξης του 75%, και η τεχνική προδιαγραφή 3.2.2, η 

οποία προσδιορίζει απαιτήσεις για συμπαραγωγή «υψηλής απόδοσης». Τα κριτήρια 

είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf 

Εξακρίβωση:  

Οι προσφέροντες παρέχουν τεχνικά στοιχεία επιδόσεων για τα προϊόντα που προτείνουν να 

εγκατασταθούν, τα οποία παρουσιάζουν πώς θα συμμορφωθούν με τα κατάλληλα κριτήρια για 

τις ΟΔΣ. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf
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ΣΤ. Ολοκλήρωση και παράδοση 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΤ1. Ποιότητα του ολοκληρωμένου κελύφους του κτιρίου 

Το κέλυφος του κτιρίου και η κατασκευή του σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 

υψηλό επίπεδο αεροστεγανότητας.  Η αεροστεγανότητα που προβλέπεται βάσει σχεδιασμού 

είναι 4 m3/(h.m2) με διαφορά πίεσης 50 Pascal για νέες κατασκευές και 8 m3/(h.m2) με διαφορά 

πίεσης 50 Pascal για ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας.   

Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου, ο κύριος εργολήπτης ελέγχει την ποιότητα του 

ολοκληρωμένου κελύφους του κτιρίου και της κατασκευής του σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

13829 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι έχει επιτευχθεί η προβλεπόμενη 

βάσει του σχεδιασμού απόδοση. 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκτελέσει, μετά την ολοκλήρωση, δοκιμή της 

αεροστεγανότητας του κελύφους του κτιρίου και να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ελαττώματα 

που μπορεί να ανακύψουν.   

 

ΣΤ1. Ποιότητα του ολοκληρωμένου κελύφους του κτιρίου 

Το κέλυφος του κτιρίου και η κατασκευή του σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 

συνεχής μόνωση και υψηλό επίπεδο αεροστεγανότητας.  Η αεροστεγανότητα που προβλέπεται 

βάσει σχεδιασμού είναι 2 m3/(h.m2) με διαφορά πίεσης 50 Pascal για νέες κατασκευές και 

5 m3/(h.m2) με διαφορά πίεσης 50 Pascal για ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας.   

Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου, ο κύριος εργολήπτης ελέγχει και αξιολογεί την ποιότητα 

του ολοκληρωμένου κελύφους του κτιρίου και της κατασκευής του σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ 13187, το πρότυπο ΕΝ 13829 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν 

υπάρχουν ελαττώματα και ότι έχει επιτευχθεί η προβλεπόμενη βάσει του σχεδιασμού απόδοση. 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκτελέσει, μετά την ολοκλήρωση, δοκιμή της 

θερμικής ακεραιότητας και της αεροστεγανότητας του κελύφους του κτιρίου και να 

αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ελαττώματα που μπορεί να ανακύψουν.   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΤ2. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πηγών ενέργειας χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Επιπρόσθετα μόρια χορηγούνται σε προσφέροντες που παρέχουν εξυπηρέτηση μετά την παράδοση, επιπλέον των ελάχιστων απαιτήσεων εγγύησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή 

λειτουργία των συστημάτων.   

Εξακρίβωση:  

Ο κύριος εργολήπτης ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας περιγράφει συνοπτικά την έκταση των υπηρεσιών μετά την παράδοση, εκφραζόμενη σε όρους χρόνου απασχόλησης 

του προσωπικού και τεχνικού αντικειμένου. 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΤ3. Ποιότητα του ολοκληρωμένου κελύφους του κτιρίου 

Ο κύριος εργολήπτης ελέγχει την ποιότητα του ολοκληρωμένου κελύφους του κτιρίου και της 

κατασκευής του, ώστε να εξασφαλιστεί ότι καλύπτονται οι προδιαγραφές σχεδιασμού που 

αφορούν την αεροστεγανότητα. Στην περίπτωση που εντοπίζονται ελαττώματα, προτείνονται 

διορθωτικά μέτρα. 

Εκτελείται δοκιμή δημιουργίας συμπίεσης με ανεμιστήρα για ποσοστό τουλάχιστον 20% του 

ΣΤ3. Ποιότητα του ολοκληρωμένου κελύφους του κτιρίου 

Ο κύριος εργολήπτης ελέγχει και αξιολογεί την ποιότητα του ολοκληρωμένου κελύφους του 

κτιρίου και της κατασκευής του, ώστε να εξασφαλιστεί ότι καλύπτονται οι προδιαγραφές του 

σχεδιασμού που αφορούν την αεροστεγανότητα και τη συνεχή μόνωση.  Στην περίπτωση που 

εντοπίζονται ελαττώματα, προτείνονται διορθωτικά μέτρα. 

Η αξιολόγηση έχει τη μορφή αξιολόγησης με θερμική απεικόνιση η οποία εκτελείται σύμφωνα 
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ωφέλιμου εσωτερικού χώρου δαπέδου του κτιρίου, η οποία αποδεικνύει ότι η βάσει 

σχεδιασμού αεροστεγανότητα είναι 4 m3/(h.m2) με διαφορά πίεσης 50 Pascal για νέες 

κατασκευές και 8 m3/(h.m2) με διαφορά πίεσης 50 Pascal για ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας.   

 Η δοκιμή εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13829 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα αποδεκτά 

από τον αντίστοιχο φορέα ελέγχου κτιρίων που είναι αρμόδιος στην περιοχή στην οποία 

βρίσκεται το κτίριο.  

Η δοκιμή εκτελείται μετά την πρακτική ολοκλήρωση του κτιρίου.  Ο ανάδοχος υποβάλλει 

αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης ή πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει ότι το κτίριο πληροί 

την απαίτηση αεροστεγανότητας, βάσει δοκιμής η οποία εκτελέστηκε σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ 13829 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο.   

 

 

με το πρότυπο EN 13187 και δοκιμή δημιουργίας συμπίεσης με ανεμιστήρα για ποσοστό 

τουλάχιστον 20% του ωφέλιμου εσωτερικού χώρου δαπέδου του κτιρίου, η οποία αποδεικνύει 

ότι η βάσει σχεδιασμού αεροστεγανότητα είναι 2 m3/(h.m2) με διαφορά πίεσης 50 Pascal για 

νέες κατασκευές και 5 m3/(h.m2) με διαφορά πίεσης 50 Pascal για ανακαινίσεις μεγάλης 

κλίμακας.   

Η δοκιμή θυρών με τη χρήση φυσητήρα εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13829 ή 

ισοδύναμα πρότυπα αποδεκτά από τον αντίστοιχο φορέα ελέγχου κτιρίων που είναι αρμόδιος 

στην περιοχή στην οποία βρίσκεται το κτίριο.  

Η δοκιμή εκτελείται μετά την πρακτική ολοκλήρωση του κτιρίου.  Ο ανάδοχος υποβάλλει 

αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης ή πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει ότι το κτίριο πληροί 

την απαίτηση αεροστεγανότητας, βάσει δοκιμής η οποία εκτελέστηκε σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ 13829 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο.   

Δεν υπάρχουν σημαντικά ελαττώματα ή παρατυπίες στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13187 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο.  

ΣΤ4. Συστήματα ελέγχου φωτισμού 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Τα συστήματα τίθενται σε λειτουργία σύμφωνα με τη ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης 3.3.1 του ίδιου κριτηρίου. Ο κύριος εργολήπτης παρέχει εγχειρίδιο λειτουργίας των συστημάτων σύμφωνα 

με το κριτήριο 3.3.1 (τεχνική προδιαγραφή) για τον σχεδιασμό του φωτισμού εσωτερικών χώρων για τις ΟΔΣ. 

Παρέχεται εκπαίδευση στους ενοίκους και (κατά περίπτωση) στον διορισμένο πάροχο υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης των συστημάτων.  Η εκπαίδευση 

αφορά επίσης τη διεπαφή με το σύστημα BEMS (κριτήριο ΣΤ2).  

Η ομάδα σχεδιασμού, ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης ή πιστοποιητικού που 

επιβεβαιώνει ότι έχει εκτελεστεί δοκιμή των συστημάτων φωτισμού και παρέχει στοιχεία που καταδεικνύουν την απόδοση των συστημάτων σύμφωνα με τις παραμέτρους σχεδιασμού.  

Επιπροσθέτως, επιβεβαιώνει την παροχή των απαιτούμενων υλικών και της απαιτούμενης εκπαίδευσης.   

ΣΤ5.  Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS) τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Ο κύριος εργολήπτης παρέχει εγχειρίδιο λειτουργίας για το 

BEMS. Παρέχεται εκπαίδευση στους ενοίκους και (κατά περίπτωση) στον διορισμένο πάροχο υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης του BEMS. Η εκπαίδευση 

περιλαμβάνει τη χρήση της διεπαφής χρήστη για την ανάλυση και τη μεταφόρτωση ενεργειακών δεδομένων με τη χρήση προσπελάσιμων εργαλείων λογισμικού.  

Ο κύριος εργολήπτης ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει:  

 αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης ή πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει τη διενέργεια δοκιμής του BEMS, 

 στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα συστήματα λειτουργούν σύμφωνα με τις παραμέτρους σχεδιασμού, 

 επιβεβαίωση της παροχής των απαιτούμενων υλικών και της απαιτούμενης εκπαίδευσης.   

ΣΤ6. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πηγών ενέργειας χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα 
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(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Τα συστήματα ενέργειας χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα τίθενται σε λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Ο κύριος εργολήπτης ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης ή πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει ότι έχει εκτελεστεί δοκιμή των 

ενεργειακών συστημάτων και παρέχει στοιχεία που καταδεικνύουν τη λειτουργία των συστημάτων σύμφωνα με τις παραμέτρους σχεδιασμού. 

 

ΣΤ7. Αποθήκευση ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Μετά την ολοκλήρωση επιβεβαιώνεται ότι παρέχεται ειδικός χώρος αποθήκευσης εντός του κτιρίου ή εντός της περιμέτρου του κτιρίου, ο οποίος διευκολύνει τον διαχωρισμό ανακυκλώσιμων 

υλικών και προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους από τους ενοίκους (με βάση τις απαιτήσεις του κριτηρίου Β6).  

Ο ανάδοχος κατασκευής, ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει τελικά λεπτομερή σχέδια των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, 

όπως αυτές έχουν κατασκευαστεί.   

 ΣΤ8. Δοκιμές της ποιότητας του αέρα 

Ο κύριος εργολήπτης εκτελεί δοκιμές της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου εντός 

τεσσάρων εβδομάδων από την ολοκλήρωση της διαρρύθμισης του κτιρίου με τα υλικά και τα 

φινιρίσματα που προβλέπονται στο κριτήριο Δ5 και πριν από την εγκατοίκηση.   

Εκτελούνται δοκιμές για κάθε χωριστή διαρρύθμιση αιθουσών στο κτίριο η οποία αντιστοιχεί 

σε ποσοστό >10% του χώρου γραφείων.  Υποβάλλονται σε δοκιμή δειγματοληπτικά δύο 

αίθουσες με διαφορετικά στοιχεία πρόσοψης για κάθε διαρρύθμιση αιθουσών.   

Τα αποτελέσματα των δοκιμών για κάθε προδιαγραφή αίθουσας που υποβάλλεται σε δοκιμή 

στο κτίριο συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του πίνακα ζ.   

Πίνακας η. Παράμετροι δοκιμής της ποιότητας του αέρα γραφείων 

Υπό δοκιμή ουσία/-ες Παράμετροι δοκιμής 

 

Σύνολο πτητικών οργανικών ενώσεων <500 μ/m3 (μέσος όρος οκτώ ωρών) σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 16017-2 ή ισοδύναμο πρότυπο 

Φορμαλδεΰδη <100 μ/m3 (μέσος όρος 30 λεπτών) σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 16000-3 ή ισοδύναμο πρότυπο 

Σωματίδια Μέσος όρος οκτώ ωρών για δύο μεγέθη 

σωματιδίων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7708 ή 

ισοδύναμο πρότυπο: 

PM10: 50 μ/m3  

PM2.5: 15 μ/m3 

 

 

Ο κύριος εργολήπτης ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας εκτελεί δοκιμές 
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και παρέχει αποτελέσματα δοκιμών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις απαιτούμενες 

παραμέτρους. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται κατά τις συνήθεις ώρες χρήσης και υπό 

συνθήκες αερισμού που προβλέπονται στον σχεδιασμό, κατά τις οποίες τα συστήματα 

λειτουργούν για τουλάχιστον 12-24 ώρες πριν από τη δοκιμή. 
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Ζ. Διαχείριση εγκαταστάσεων 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ζ1.  Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου 

Ο διαχειριστής εγκαταστάσεων παρέχει μηνιαίες εκθέσεις για τον ένοικο με τη χρήση 

δεδομένων από το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).  Η συμφωνία υπόκειται 

σε επανεξέταση ετησίως. Στις εκθέσεις αναφέρεται αναλυτικά η χρήση ενέργειας για 

θέρμανση, ψύξη, αερισμό και φωτισμό σε εποχιακή βάση.   

Εξακρίβωση:  

Οι ενδεχόμενοι ανάδοχοι διαχείρισης εγκαταστάσεων ή οι ανάδοχοι σχεδιασμού, κατασκευής 

και λειτουργίας υποβάλλουν πρόταση σχετικά με τη μορφή των εκθέσεων στο πλαίσιο της 

απάντησής τους στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.  

Ζ1.  Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου 

Ο διαχειριστής εγκαταστάσεων παρέχει μηνιαίες εκθέσεις για τον ένοικο με τη χρήση 

δεδομένων από το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).  Η συμφωνία υπόκειται 

σε επανεξέταση ετησίως.  

Στις εκθέσεις προσδιορίζονται οι τάσεις χρήσης ενέργειας εντός του κτιρίου, με ανάλυση ώστε 

να μπορεί να προσδιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό σε 

εποχιακή βάση, καθώς και ανά ζώνη ή διαμέρισμα.  Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν συστάσεις για 

διορθωτικά μέτρα και/ή περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας που θα μπορούσε να επιτευχθεί.  

Εξακρίβωση:  

Οι ενδεχόμενοι ανάδοχοι διαχείρισης εγκαταστάσεων ή οι ανάδοχοι σχεδιασμού, κατασκευής 

και λειτουργίας υποβάλλουν πρόταση σχετικά με τη μορφή των εκθέσεων στο πλαίσιο της 

απάντησής τους στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.   

Ζ2. Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Με βάση τα προκαταρκτικά μοντέλα που αναπτύσσονται σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου (βλ. κριτήριο Α1), ο φορέας εκμετάλλευσης του κτιρίου ή ο διαχειριστής των 

εγκαταστάσεων (κατά περίπτωση) συμφωνεί όρια κατανάλωσης ενέργειας τα οποία αφορούν τον φωτισμό, τη θέρμανση, την ψύξη, τον αερισμό και τα συστήματα βοηθητικής ισχύος.  Τα όρια 

αυτά δεν αφορούν προβλεπόμενα φορτία που σχετίζονται με τους χρήστες, όπως διακομιστές και μικρά ηλεκτρικά φορτία. 

Η σύμβαση βασίζεται στον μέσο όρο δεδομένων καιρικών συνθηκών και βαθμοημερών τουλάχιστον δέκα ετών για τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Η σύμβαση καθορίζει επίσης προσαρμογές, 

ώστε να καλύπτονται πιθανές μελλοντικές διακυμάνσεις στην εγκατοίκηση, ακραία καιρικά φαινόμενα και το ενεργειακό κόστος της αγοράς.    

Εάν η χρήση ενέργειας υπερβεί τα όρια αυτά, ο φορέας εκμετάλλευσης του κτιρίου ή ο διαχειριστής των εγκαταστάσεων (κατά περίπτωση) θα είναι υπεύθυνος για το επιπρόσθετο κόστος.  Εάν 

η χρήση ενέργειας αποδειχθεί κατώτερη των ορίων αυτών, τα εξοικονομούμενα ποσά θα καταμεριστούν 50:50 (ή βάσει άλλης ποσοστιαίας κατανομής που θα έχει συμφωνηθεί) με την 

αναθέτουσα αρχή.   Η συμφωνία υπόκειται σε επανεξέταση ετησίως.   

Εξακρίβωση:  

Ο φορέας εκμετάλλευσης του κτιρίου ή ο διαχειριστής των εγκαταστάσεων δεσμεύεται συμβατικά να τηρήσει τη συμφωνηθείσα ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής και των 

ορίων ενέργειας.  Παρέχεται διαδικασία για την ανεξάρτητη αντιπαραβολή και παρουσίαση των ετήσιων δεδομένων.   
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Ζ3. Σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 

Ο διαχειριστής του κτιρίου εφαρμόζει συστήματα τα οποία επιτρέπουν στους ενοίκους να 

διαχωρίζουν το χαρτί, το χαρτόνι, τις συσκευασίες τροφίμων και ποτών (γυαλί, πλαστικό και 

άλλα υλικά για τα οποία υπάρχουν τοπικά συστήματα χωριστής συλλογής) σε χωριστές ροές 

για ανακύκλωση.  Πραγματοποιείται επίσης συλλογή και ταξινόμηση για επαναχρησιμοποίηση 

ή ανακύκλωση, όπου είναι δυνατό, μπαταριών, φυσιγγίων μελανιών και τόνερ, εξοπλισμού 

πληροφορικής και επίπλων.  

Εξακρίβωση:  

Οι διαχειριστές εγκαταστάσεων ή οι ανάδοχοι σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας 

υποβάλλουν πρόταση για τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων 

λεπτομερειών σχετικά με τις ροές αποβλήτων, τα συστήματα διαχωρισμού, τις πρακτικές 

ρυθμίσεις και τους αναδόχους που θα χρησιμοποιηθούν.   

Ζ3. Σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 

Ο διαχειριστής του κτιρίου εφαρμόζει συστήματα που επιτρέπουν στους ενοίκους και σε 

υπηρεσίες μαζικής εστίασης στον χώρο του κτιρίου να διαχωρίζουν το χαρτί (σε τουλάχιστον 

δύο κατηγορίες ποιότητας), το χαρτόνι, τις συσκευασίες τροφίμων και ποτών (γυαλί, πλαστικό 

και άλλα υλικά για τα οποία υπάρχουν τοπικά συστήματα χωριστής συλλογής) και τα 

απόβλητα τροφίμων/εστίασης σε χωριστές ροές για ανακύκλωση. Πραγματοποιείται επίσης 

συλλογή και ταξινόμηση για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, όπου είναι δυνατό, 

μπαταριών, φυσιγγίων μελανιών και τόνερ, εξοπλισμού πληροφορικής και επίπλων.  

Εξακρίβωση:  

Οι διαχειριστές εγκαταστάσεων ή οι ανάδοχοι σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας 

υποβάλλουν πρόταση για τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων 

λεπτομερειών σχετικά με τις ροές αποβλήτων, τα συστήματα διαχωρισμού, τις πρακτικές 

ρυθμίσεις και τους αναδόχους που θα χρησιμοποιηθούν.   

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ζ4. Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Τα ενεργειακά δεδομένα αντιπαραβάλλονται ανεξάρτητα, ώστε να μπορεί να παρακολουθείται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ετησίως σε σχέση με τα συμφωνηθέντα όρια κατανάλωσης 

ενέργειας. Ο φορέας εκμετάλλευσης του κτιρίου ή ο διαχειριστής των εγκαταστάσεων μεριμνά για την αντιπαραβολή από τρίτους στοιχείων από λογαριασμούς/μετρητές υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας και από το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου.   

Τα στοιχεία αυτά επανεξετάζονται ετησίως από τον φορέα εκμετάλλευσης και την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να προσδιοριστεί η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου και το μηνιαίο 

κέρδος/η μηνιαία ζημία για τον φορέα εκμετάλλευσης και τη δημόσια αρχή.   

Ζ5. Σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Ο διαχειριστής του κτιρίου παρακολουθεί και προσδιορίζει ποσοτικά συνεχώς, όπως έχει συμφωνηθεί, τα απόβλητα που παράγονται συνολικά και το ποσοστό ανακύκλωσης για το κτίριο.  Οι 

διαχειριστές εγκαταστάσεων ή οι ανάδοχοι σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή μηνιαία στοιχεία με τα οποία προσδιορίζονται ποσοτικά τα παραγόμενα 

απόβλητα ως ποσοστό των συνολικών παραγόμενων αποβλήτων από το κτίριο και σε kg ανά κλάσμα αποβλήτων.   
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3 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ  
 

Ζητήματα κοστολόγησης κύκλου ζωής (ΚΚΖ) έχουν ληφθεί υπόψη στην ανάπτυξη των κριτηρίων της ΕΕ για 

τις ΟΔΣ στον τομέα των κτιρίων γραφείων. Η ΚΚΖ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του 

συνολικού κόστους κυριότητας ενός κτιρίου γραφείων κατά τον σχεδιασμό ή τη λειτουργική διάρκεια ζωής του.  

Συγκεκριμένα, επιτρέπει «την πραγματοποίηση συγκριτικών εκτιμήσεων κόστους κατά τη διάρκεια 

προκαθορισμένης χρονικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς οικονομικούς παράγοντες όσον 

αφορά τόσο το αρχικό κόστος κεφαλαίου όσο και το μελλοντικό λειτουργικό κόστος και κόστος αντικατάστασης 

περιουσιακών στοιχείων»
22

.  

 

3.1 Η λογική και το πεδίο εφαρμογής της κοστολόγησης κύκλου ζωής 
 

Η ΚΚΖ αφορά ιδίως την επίτευξη βελτιωμένων περιβαλλοντικών επιδόσεων, διότι μπορεί να απαιτηθούν 

υψηλότερες αρχικές δαπάνες κεφαλαίου για την επίτευξη χαμηλότερων λειτουργικών δαπανών κύκλου ζωής, 

υψηλότερης υπολειμματικής αξίας ακινήτου και βελτιωμένης παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού. 

Συνεπώς, αποτελεί μια μέθοδο για τη λήψη αποτελεσματικών, μακροπρόθεσμων επενδυτικών αποφάσεων.  

Εκτιμάται ότι ποσοστό μεταξύ του 80% και του 90% των λειτουργικών δαπανών ενός κτιρίου καθορίζονται 

κατά το στάδιο του σχεδιασμού.  Από τις δαπάνες αυτές, μπορεί να επιτευχθεί ενδεικτική, βέλτιστη ως προς το 

κόστος, εξοικονόμηση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας έως 35% για νέα κτίρια και έως 30% για ανακαινίσεις, με 

βάση ένα ολοκληρωμένο επίπεδο φιλοδοξίας, εάν πραγματοποιηθεί ορθός σχεδιασμός. Εάν συμπεριληφθούν 

στην ΚΚΖ οι δαπάνες προσωπικού, μπορεί να επιτευχθεί ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση, καθώς 

εξοικονόμηση κατά 1% έχει αξία συγκρίσιμη με περίπου το ένα ήμισυ του κόστους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

ενός τυπικού γραφείου.  

Συνεπώς, η ΚΚΖ αποτελεί σημαντικό εργαλείο κατά τη διάρκεια των σταδίων ορισμού του έργου, σχεδιασμού 

μελέτης και αναλυτικού σχεδιασμού, κατά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή και την τεχνική 

βελτιστοποίησης της αξίας (value engineering) του σχεδίου που θα εξασφαλίζει το μικρότερο συνολικό κόστος 

(και τη μεγαλύτερη υπολειμματική αξία) καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του περιουσιακού στοιχείου.  

Μια απλουστευμένη μεθοδολογία ΚΚΖ βέλτιστου κόστους θεσπίστηκε με την αναδιατυπωμένη οδηγία για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και αναφέρεται στα ενεργειακά κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ. Μπορεί να 

διενεργηθεί πλήρης άσκηση ΚΚΖ με βάση το πρότυπο ISO 15685-5 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο. 

 

3.2 Πώς τα κριτήρια για τις ΟΔΣ μπορούν να μειώσουν το κόστος 

κύκλου ζωής 
 

Τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ στον τομέα των κτιρίων γραφείων θα έχουν θετικές επιπτώσεις σε ορισμένους 

από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το συνολικό κόστους κύκλου ζωής ενός κτιρίου.  Οι 

παράγοντες αυτοί παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως με βάση τις κυριότερες μεταβλητές κόστους της 

ΚΚΖ, επισημαίνοντας ότι τα δυνητικά οφέλη θα εξαρτώνται πάντα από τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε έργου 

(π.χ. θέση, κλιματικές συνθήκες, τοπική διαθεσιμότητα, κατασκευαστικές πρακτικές): 

 Κτήση (ενδεικτικά, 20% του κόστους κύκλου ζωής):  

- Τα κριτήρια επιλογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύναψη συμβάσεων με ειδικευμένους 

και πεπειραμένους διαχειριστές έργου, ομάδες σχεδιασμού, συμβούλους σε θέματα κόστους και 

αναδόχους, οι οποίες θα τείνουν να μειώνουν τον κίνδυνο υπέρβασης του κόστους και θα 

βελτιώνουν τα αποτελέσματα καινοτόμων έργων.   

- Η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για «ενεργειακές υπηρεσίες» με σκοπό την ελαχιστοποίηση 

του αρχικού κόστους κτήσης νέων, ενεργειακά αποδοτικότερων ενεργειακών τεχνολογιών, ή 

ακόμα και για βελτιώσεις του κελύφους του κτιρίου, υποστηρίζεται από ορισμένα κριτήρια.  Οι 

δημόσιες αρχές μπορεί να εξοικονομήσουν, ενδεικτικά, ποσοστό έως 30% μέσω βελτιώσεων του 

                                                           
22 Davis Langdon, Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction: a common methodology (Η συμβολή της κοστολόγησης κύκλου ζωής στη 

βιώσιμη κατασκευή: κοινή μεθοδολογία), Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάιος 2007. 
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κελύφους του κτιρίου (π.χ. μόνωση, παράθυρα) και έως 80% μέσω ενεργειακών τεχνολογιών 

(π.χ. ΣΠΗΘ, θέρμανση με βιομάζα). 

- Η συνοδευτική καθοδήγηση για τις ΟΔΣ επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

προσδιοριστεί η εξοικονόμηση κόστους μέσω της εκτίμησης των επιλογών σε πρώιμο στάδιο, για 

παράδειγμα μέσω της σύγκρισης του κόστους ανακαίνισης και νέας κατασκευής.  Οι δημόσιες 

αρχές μπορεί να εξοικονομήσουν δαπάνες, ενδεικτικά, σε ποσοστό 10-40% μέσω της 

ανακαίνισης των υπαρχόντων κτιρίων.   

- Τα κριτήρια για την αποδοτική χρήση των πόρων κατά την κατασκευή ενθαρρύνουν τη μείωση 

των αποβλήτων από τα εργοτάξια, τη μείωση του κόστους μεταφοράς των κυριότερων δομικών 

υλικών (π.χ. σκυροδέματος) και την επαναχρησιμοποίηση των δομικών στοιχείων, αποτελέσματα 

τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη μειωμένου κόστους κατασκευής.   

 

 Λειτουργία, συντήρηση και αντικατάσταση (ενδεικτικά, 75% του κόστους κύκλου ζωής): 

- Τα κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση του νερού έχουν στόχο τη 

μείωση των δαπανών για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε ένα επίπεδο βέλτιστου κόστους, 

αναγνωρίζοντας ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αντιστοιχούν στην πλειονότητα των 

λειτουργικών εξόδων ενός κτιρίου.  Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι θα προκύψει, βάσει των μοντέλων 

που έχουν αναπτυχθεί, εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού και αερισμού της 

τάξης του 53-74% για νέα γραφεία και 25-53% για ανακαινισμένα γραφεία, λαμβανομένων 

υπόψη των διακυμάνσεων των κλιματικών συνθηκών στην ΕΕ.   

- Τα κριτήρια καλύπτουν επίσης την ποιότητα κατασκευής, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη της 

προβλεπόμενης στον σχεδιασμό απόδοσης, καθώς και την ορθή εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC) και τεχνολογιών 

ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα συστήματα αυτά αποδίδουν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές σχεδιασμού.  Σύμφωνα με στοιχεία, τα προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν 

αύξηση στη χρήση ενέργειας κατά μέσο όρο έως 30%.  

- Η παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας σε ένα κτίριο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη 

βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και τον προσδιορισμό τομέων στους οποίους μπορεί να 

υπάρξει περαιτέρω πιθανή εξοικονόμηση κόστους στο μέλλον.  Η ενεργειακή διαχείριση του 

κτιρίου (BEMS) και η διαχείριση άλλων συστημάτων, όπως τα συστήματα φωτισμού, παρέχουν 

εργαλεία για την εν λόγω παρακολούθηση και καλύπτονται από ειδικά κριτήρια.   Σύμφωνα με 

στοιχεία, τα εν λόγω συστήματα μπορούν να υποστηρίζουν εξοικονόμηση ενέργειας από 15% έως 

30%.  

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κριτήριο για τον από κοινού καταμερισμό κόστους και οφέλους 

για έργα σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας, παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών και 

παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων, με σκοπό να δοθούν κίνητρα στους αναδόχους 

να ελαχιστοποιήσουν τα μακροπρόθεσμα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

ενέργειας, νερού και διαχείρισης αποβλήτων, προς όφελος αμφότερων των μερών.   

- Τα κριτήρια περιλαμβάνουν τη δυνατότητα διενέργειας ανάλυσης του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) ενός 

κτιρίου, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη σχετικών μοντέλων και τη βελτιστοποίηση της διάρκειας 

ζωής του κτιρίου συνολικά και των επιμέρους στοιχείων του, με βάση εκτιμήσεις του κόστους 

αντικατάστασης και της αναμενόμενης ωφέλιμης διάρκειας ζωής.   

 

 Υπολειμματική αξία:  

- Η εφαρμογή του συνόλου κριτηρίων για τις ΟΔΣ θα αποδείξει ότι το κτίριο διαθέτει βελτιωμένες 

περιβαλλοντικές επιδόσεις, οι οποίες, δεδομένου ότι μειώνουν το λειτουργικό κόστος και 

αποδεικνύουν την πραγματοποίηση υπεύθυνων επενδύσεων, μπορούν, με τη σειρά τους, να 

συμβάλουν στη διατήρηση ή τη βελτίωση της μελλοντικής αξίας του κτιρίου στην αγορά 

ακινήτων. Η ετήσια απόσβεση μπορεί να βελτιωθεί σε σύγκριση με έναν ενδεικτικό μέσο όρο της 

αγοράς της τάξης του 0,8%.  

- Τα κριτήρια για τον σχεδιασμό, τη θέση σε λειτουργία, την παρακολούθηση και τη διαρκή 

διαχείριση των υπηρεσιών του κτιρίου τείνουν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των τεχνολογιών 

και των συστημάτων.   

- Τα κριτήρια για την εκπόνηση ελέγχων αποβλήτων κατεδαφίσεων και σχεδίων διαχείρισης έχει 

αποδειχθεί ότι μειώνουν το κόστος απόρριψης αποβλήτων και ανακτούν αξία από την 

κατεδάφιση ενός κτιρίου
23

.    

                                                           
23 

Το κόστος κατεδάφισης εκτιμάται θεωρητικά ότι αντιστοιχεί στο 5% του κόστους κύκλου ζωής.
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- Η συνοδευτική καθοδήγηση για τις ΟΔΣ επισημαίνει τα δυνητικά οφέλη του σχεδιασμού που 

εξασφαλίζει τη μελλοντική προσαρμοστικότητα, ο οποίος μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στη 

διατήρηση των μελλοντικών τιμών των ακινήτων σε υγιή επίπεδα.   

 

Τα κριτήρια λαμβάνουν επίσης υπόψη άυλα οφέλη, τα οποία επηρεάζουν την άνεση, την ευκολία και την 

αποδοτικότητα των χρηστών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία, τα υγιεινά κτίρια μπορούν να συμβάλουν 

στην αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού και στη μείωση της απώλειας χρόνου λόγω 

αδειών ασθενείας, παρόλο που ο ποσοτικός προσδιορισμός των οφελών αυτών εγείρει προκλήσεις
24

.  Η 

ανθρώπινη πτυχή των κτιρίων είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι οι μισθοί αποτελούν γενικά σημαντικά 

υψηλότερο έξοδο σε σύγκριση με τα λειτουργικά έξοδα του κτιρίου, όπως είναι το κόστος παροχής ενέργειας ή 

νερού, και αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 90% του κόστους κύκλου ζωής, εάν συμπεριληφθούν στους 

υπολογισμούς.   

- Ως εκ τούτου, τα κριτήρια για τις ΟΔΣ περιλαμβάνουν κριτήρια «περιβαλλοντικής ποιότητας» σχετικά 

με τον φυσικό φωτισμό, την ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου και τη θερμική άνεση, παράγοντες 

οι οποίοι, σύμφωνα με στοιχεία, συμβάλλουν σημαντικά στην ευημερία και την παραγωγικότητα των 

ενοίκων.  Για παράδειγμα, στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη θερμικής άνεσης μπορεί να μειώσει την 

παραγωγικότητα κατά 4-6%, ενώ η καλή ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου μπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση της παραγωγικότητας κατά 8-11%.  Ο καλός φυσικός φωτισμός έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει 

τις συνήθειες ύπνου και την επαγρύπνηση.  
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Παγκόσμιο συμβούλιο πράσινων κτιρίων (World Green Building Council) (2014) Health, wellbeing & productivity in 

office – the next chapter for green buildings (Υγεία, ευημερία και παραγωγικότητα στο γραφείο - το επόμενο κεφάλαιο για 

τα πράσινα κτίρια).
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1 

Υποστηρικτική καθοδήγηση για το κριτήριο Β10.1: Συνυπολογισμός περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος 

Στο κριτήριο ανάθεσης Β10.1 σχετικά με τον αναλυτικό σχεδιασμό και την απόδοση περιγράφηκε πώς οι 

περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους προσφέροντες για να καταδείξουν 

πώς οι ίδιοι θα μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατασκευής ενός κτιρίου γραφείων. Η παρούσα συνοπτική 

σημείωση καθοδήγησης περιγράφει:  

 πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κριτήριο αυτό· 

 τους κανόνες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των προσφορών· και  

 την τεχνική υποστήριξη που απαιτείται για την επιλογή προσφοράς. 

Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη συμμόρφωσης των περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος με το πρότυπο ISO 14025 ή 

EN 15804. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικοί κανόνες κανονικοποίησης και στάθμισης στο πλαίσιο 

των υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης και πιστοποίησης κτιρίων για την αξιολόγηση των σχεδίων. 

1.1 Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή των περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος; 

Η χρήση του κριτηρίου Β10.1 συνιστάται μόνο στις περιπτώσεις που μπορεί να γίνει σύγκριση με ένα οικοδομικό σχέδιο 

αναφοράς και/ή μεταξύ διαφορετικών οικοδομικών σχεδίων.  Επομένως, αφορά τα ακόλουθα σενάρια σύναψης 

συμβάσεων: 

 στην περίπτωση που ο πελάτης διαθέτει ήδη οικοδομικό σχέδιο αναφοράς και κατάσταση ποσοτήτων η οποία 

έχει αξιολογηθεί με σκοπό να παρέχει μια τιμή καθοδήγησης για σύγκριση με προσφορές· 

 στην περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί διαγωνισμός μελετών για την ενθάρρυνση της παρουσίασης 

καινοτόμων οικοδομικών σχεδίων από ομάδες σχεδιασμού και/ή αναδόχους· 

 στην περίπτωση που απαιτούνται οικοδομικά σχέδια για να αποδειχθεί ένα καθορισμένο επίπεδο 

περιβαλλοντικών επιδόσεων για συγκεκριμένα δομικά στοιχεία, σύμφωνα με τους κανόνες ενός υφιστάμενου 

συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης κτιρίων.  

Στο πλαίσιο των σεναρίων αυτών, ο συνυπολογισμός περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος ως βάση για την 

αξιολόγηση των επιδόσεων μπορεί να αποτελέσει απαίτηση για την ανάθεση.   

1.2 Συμμόρφωση των περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος που χρησιμοποιούνται 

Συγκεντρώνονται περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος για τα δομικά στοιχεία που αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο.  

Όλες οι εν λόγω περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος πρέπει να έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες 

κατηγορίας προϊόντος.  Όλες οι περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 14025 ή το 

πρότυπο EN 15804. 

Νέα πρωτογενή δεδομένα για τα δομικά στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των εν λόγω 

περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος, αλλά αυτά υπόκεινται σε ΑΚΖ σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες κατηγορίας 

προϊόντος.  

Ορισμένα υπάρχοντα καθεστώτα αξιολόγησης και πιστοποίησης κτιρίων εφαρμόζουν κανόνες κανονικοποίησης και/ή 

στάθμισης στα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος για την παραγωγή συγκριτικής βαθμολογίας ή 

αξιολόγησης.  Εφόσον οι κυριότεροι κανόνες κατηγορίας προϊόντος συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 14025 ή το 

πρότυπο ΕΝ 15804, αυτές οι συγκριτικές βαθμολογίες ή αξιολογήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κάθε σχέδιο 

αξιολογείται σύμφωνα με το σύστημα που χρησιμοποιείται με το ίδιο καθεστώς.   

1.3 Θα απαιτηθεί συμπληρωματική τεχνογνωσία για την αξιολόγηση προσφορών; 

Σε οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία για κτίρια γραφείων, ο αγοραστής είναι πιθανό να ζητά υποστηρικτική 

τεχνογνωσία στον τομέα του σχεδιασμού και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό των απαιτήσεων και την 

αξιολόγηση των σχεδίων.  Επομένως, ο αγοραστής μπορεί να επιθυμεί να ζητήσει τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων σε δύο 

κύρια στάδια: 

1. Κατά την εκπόνηση του προτύπου σχεδιασμού και των απαιτήσεων επιδόσεων: Οι προσφέροντες 

λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν ώστε να εξασφαλιστεί 

η συγκρισιμότητα των σχεδίων που υποβάλλουν.   

2. Κατά την αξιολόγηση των σχεδίων και των επιλογών βελτίωσης: Θα πρέπει να διενεργηθεί τεχνική 

αξιολόγηση των απαντήσεων των προσφερόντων στο παρόν κριτήριο με σκοπό να παρασχεθεί 

υποστήριξη στον αγοραστή.    

1.4 Ποιες οδηγίες θα πρέπει να δοθούν στους προσφέροντες; 

Οι ακόλουθες τεχνικές οδηγίες ενσωματώνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ώστε να εξασφαλιστεί η 



 

47 

 

συγκρισιμότητα των προσφορών.  Στην περίπτωση που η αξιολόγηση των σχεδίων θα γίνει με βάση ένα κτίριο 

αναφοράς, αυτό αναφέρεται σαφώς και παρέχονται οι ποσότητες των προσδιορισμένων δομικών στοιχείων.   

 

 

 

 

Τεχνικές οδηγίες προς προσφέροντες που χρησιμοποιούν περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος για την αξιολόγηση 

του κτιρίου 

Τεχνικό σημείο που πρέπει να 

καλύπτεται 

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά 

α. Συγκρισιμότητα των περιβαλλοντικών 

δηλώσεων προϊόντος 

Οι περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος επιλέγονται από τους ίδιους 

κανόνες κατηγορίας προϊόντος. Επομένως, το καθεστώς κανόνων 

κατηγορίας προϊόντος προσδιορίζεται στην πρόσκληση υποβολής 

προσφορών.  

Στην περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι κανόνες 

κανονικοποίησης και/ή στάθμισης ενός συστήματος περιβαλλοντικών 

δηλώσεων προϊόντος το οποίο συνδέεται με υφιστάμενο καθεστώς 

πιστοποίησης, κάθε σχέδιο αξιολογείται σύμφωνα με το ίδιο καθεστώς και 

τους ίδιους κανόνες.  

Το επίπεδο αβεβαιότητας αντιμετωπίζεται συμπεριλαμβάνοντας 1) 

ποιοτική αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων με βάση τις πηγές δεδομένων 

τεκμηρίωσης, πώς πραγματοποιήθηκε ή συντάχθηκε η εν λόγω 

αξιολόγηση και τι είδους διαδικασία και τεχνολογία αντιπροσωπεύει· 

καθώς και 2) ποσοτική αξιολόγηση των δύο σημαντικότερων δομικών 

στοιχείων που προσδιορίζονται στην ανάλυση (βλ. πίνακες α και β του 

κριτηρίου Β10.1).   

β. Σύγκριση με βάση τη λειτουργική 

ισοδυναμία 

Η δηλωθείσα μονάδα, η λειτουργική διάρκεια ζωής και οι υποθέσεις 

σχετικά με τη διάρκεια ζωής των ανταλλακτικών συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις των κανόνων κατηγορίας προϊόντος για το προϊόν ή το δομικό 

στοιχείο (βλ. πρότυπο ISO 14025 ή ΕΝ 15804). Για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται μια κοινή δηλωθείσα μονάδα.  

γ. Δομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στο πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων 

Το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα δομικά στοιχεία: 

- Θεμέλια και υποδομές 

- Δομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων δοκών, κολόνων και πλακών 

- Εξωτερικούς τοίχους και μόνωση 

- Δάπεδα και οροφές 

- Εσωτερικούς τοίχους 

- Παράθυρα 

- Στέγες 

δ. Ορισμός του κύκλου ζωής και των 

ορίων του κτιρίου 

Εκπονούνται περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος που καλύπτουν τον 

κύκλο ζωής. Αυτές οι περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος λαμβάνουν 

επίσης υπόψη τον φόρτο και τα οφέλη της ανακύκλωσης στο τέλος του 

κύκλου ζωής. 

Η κατανομή σχετικά με τα ανακυκλωμένα ή επαναχρησιμοποιημένα 

υλικά πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: 

- Μέσα παραγωγής (στάδιο προϊόντος): Σύμφωνα με τους 

κανόνες του προτύπου ISO 14044, τμήμα 4.3.4.3.  

- Αποτελέσματα (στάδιο τέλους κύκλου ζωής ή συντήρησης): 

Σύμφωνα με τους κανόνες του προτύπου EN 15804, τμήμα 

6.4.3. 

ε. Συνάφεια των αποτελεσμάτων με 

ολόκληρο το κτίριο 

Η δηλωθείσα μονάδα για κάθε περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος 

πολλαπλασιάζεται με την κατάλληλη ποσότητα στην κατάσταση υλικών.  
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 Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η δυνατότητα σύγκρισης των 

συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε οικοδομικό σχέδιο.  

στ. Δείκτες κατηγορίας επιπτώσεων 

κύκλου ζωής που θα χρησιμοποιηθούν 

για σκοπούς αξιολόγησης. 

 

Χρησιμοποιούνται τουλάχιστον οι δείκτες κατηγορίας επιπτώσεων 

(αποκαλούμενοι «παράμετροι») που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΝ 15804:  

- Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη· 

- Δυναμικό σχηματισμού φωτοχημικών οξειδωτικών του 

τροποσφαιρικού όζοντος· 

- Δυναμικό εξάντλησης του στρώματος του στρατοσφαιρικού 

όζοντος· 

- Δυναμικό οξίνισης του εδάφους και του νερού· 

- Δυναμικό ευτροφισμού· 

- Δυναμικό εξάντλησης αβιοτικών πόρων για στοιχεία· 

- Δυναμικό εξάντλησης αβιοτικών πόρων για ορυκτά καύσιμα. 

Άλλες παράμετροι που περιγράφουν τη χρήση των πόρων, τις ροές 

αποβλήτων και αποτελεσμάτων, οι οποίες προσδιορίζονται στο πρότυπο 

ΕΝ 15804 μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται πλήρως ή εν μέρει, εάν δεν 

καλύπτονται ήδη στο πλαίσιο άλλων κριτηρίων για τις ΟΔΣ τα οποία 

προσδιορίζονται, π.χ. ανακυκλωμένο περιεχόμενο, παραγωγή 

ανανεώσιμης ενέργειας. 

Εφαρμόζεται σύστημα στάθμισης των επιλεγμένων δεικτών κατηγορίας 

επιπτώσεων για την αξιολόγηση των συνολικών αποτελεσμάτων των 

δεικτών ή αξιολογήσεων περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος για τα 

δομικά στοιχεία. Το σύστημα αυτό επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή 

με βάση τα ακόλουθα: 

- κατάλληλο υπάρχον σύστημα στάθμισης το οποίο παρέχει 

αξιολόγηση, όπως συστήματα τα οποία εφαρμόζονται σε 

ορισμένα εξακριβωμένα καθεστώτα κανόνων κατηγορίας 

προϊόντος· 

- σύστημα στάθμισης το οποίο προτείνεται από τον τεχνικό 

αξιολογητή ΑΚΖ (βλ. παράρτημα 3). 

Στην περίπτωση που ένα εργαλείο ΑΚΖ παράγει αθροιστική βαθμολογία 

για το κτίριο γραφείων, λαμβάνεται υπόψη μόνο το αποτέλεσμα για τις 

συγκεκριμένες κατηγορίες επιπτώσεων. 
 

 

Παράρτημα 2 

Υποστηρικτική καθοδήγηση για το κριτήριο Β10.1: Διενέργεια ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ) 

Στο κριτήριο ανάθεσης Β10.1 σχετικά με τον αναλυτικό σχεδιασμό και την απαίτηση επιδόσεων περιγράφηκε πώς η 

ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους προσφέροντες για να καταδείξουν πώς οι ίδιοι 

έχουν μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατασκευής ενός κτιρίου γραφείων.  Η παρούσα συνοπτική σημείωση 

καθοδήγησης περιγράφει:  

 πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κριτήριο αυτό· 

 τους κανόνες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των προσφορών· και  

 την τεχνική υποστήριξη που απαιτείται για την επιλογή προσφοράς. 

Οποιαδήποτε ΑΚΖ που χρησιμοποιείται διενεργείται με βάση το πρότυπο ISO 14040/ISO 14044 ή το πρότυπο EN 15978. 

2.1 Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή της ΑΚΖ; 

Η χρήση του κριτηρίου 10β συνιστάται μόνο στις περιπτώσεις που μπορεί να γίνει σύγκριση των επιλογών βελτίωσης με 

ένα οικοδομικό σχέδιο αναφοράς και/ή μεταξύ διαφορετικών οικοδομικών σχεδίων.  Επομένως, αφορά τα ακόλουθα 

σενάρια σύναψης συμβάσεων: 

 στην περίπτωση που ο πελάτης διαθέτει ήδη οικοδομικό σχέδιο αναφοράς και κατάσταση ποσοτήτων η οποία έχει 

αξιολογηθεί με σκοπό να παρέχει μια τιμή καθοδήγησης για σύγκριση με προσφορές·  

 στην περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί διαγωνισμός μελετών για την ενθάρρυνση της παρουσίασης 

καινοτόμων οικοδομικών σχεδίων από ομάδες σχεδιασμού και/ή αναδόχους· 
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 στην περίπτωση που τα οικοδομικά σχέδια πρέπει να αποδεικνύουν ένα καθορισμένο επίπεδο απόδοσης για 

συγκεκριμένα δομοστοιχεία με τη χρήση εργαλείου υπολογισμού το οποίο βασίζεται σε ΑΚΖ.  

Στο πλαίσιο αυτών των σεναρίων, η ΑΚΖ μπορεί να αποτελέσει απαίτηση για την ανάθεση.   

2.2 Θα απαιτηθεί συμπληρωματική τεχνογνωσία για την αξιολόγηση προσφορών; 

Σε οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία για κτίρια γραφείων, ο αγοραστής είναι πιθανό να ζητά υποστηρικτική 

τεχνογνωσία στον τομέα του σχεδιασμού και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό των απαιτήσεων και την 

αξιολόγηση των σχεδίων. Επομένως, ο αγοραστής μπορεί να επιθυμεί να ζητήσει τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων σε δύο 

στάδια της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων: 

1. Κατά την εκπόνηση του προτύπου σχεδιασμού και των απαιτήσεων επιδόσεων: Οι προσφέροντες λαμβάνουν 

οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν, ώστε να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των 

σχεδίων που υποβάλλουν  .   

2. Κατά την αξιολόγηση των σχεδίων και των επιλογών βελτίωσης: Θα πρέπει να διενεργηθεί τεχνική αξιολόγηση 

των απαντήσεων των προσφερόντων στο παρόν κριτήριο, με σκοπό να παρασχεθεί υποστήριξη στον αγοραστή.  

Απαιτείται η πραγματοποίηση κριτικής εξέτασης της ΑΚΖ κάθε προσφέροντος από τεχνικό αξιολογητή σύμφωνα με την 

καθοδήγηση του παραρτήματος 3.  

2.3 Ποιες οδηγίες θα πρέπει να δοθούν στους προσφέροντες; 

Οι ακόλουθες τεχνικές οδηγίες θα πρέπει να ενσωματωθούν στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ώστε να εξασφαλιστεί 

η συγκρισιμότητα των προσφορών.  Στην περίπτωση που η αξιολόγηση των σχεδίων θα γίνει με βάση ένα κτίριο αναφοράς, 

αυτό αναφέρεται σαφώς και παρέχεται η κατάσταση υλικών.   

Τεχνικές οδηγίες προς προσφέροντες που χρησιμοποιούν ΑΚΖ για την αξιολόγηση του κτιρίου 

Τεχνικό σημείο που πρέπει να 

καλύπτεται 

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά 

α. Μέθοδος και στοιχεία απογραφής Προσδιορίζονται η μέθοδος αξιολόγησης επιπτώσεων και τα δεδομένα 

απογραφής κύκλου ζωής που θα χρησιμοποιηθούν από κάθε ομάδα 

σχεδιασμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα.   

Εξακριβωμένα πρωτογενή στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη 

συμπλήρωση κενών σύμφωνα με την καθοδήγηση που παρέχεται στο 

πρότυπο ISO 14040/14044 ή στο πρότυπο EN 15978 και, για δεδομένα από 

περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος, στο πρότυπο ISO 14025 ή EN 15804. 

Το επίπεδο αβεβαιότητας αντιμετωπίζεται συμπεριλαμβάνοντας 1) ποιοτική 

αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων με βάση τις πηγές δεδομένων τεκμηρίωσης, 

πώς πραγματοποιήθηκε ή συντάχθηκε η εν λόγω αξιολόγηση και τι είδους 

διαδικασία και τεχνολογία αντιπροσωπεύει· καθώς και 2) ποσοτική 

αξιολόγηση των δύο σημαντικότερων δομικών στοιχείων που 

προσδιορίζονται στην ανάλυση (βλ. πίνακες α και β του κριτηρίου Β10.1).   

β. Σύγκριση με βάση τη λειτουργική 

ισοδυναμία 

Προσδιορίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του κτιρίου ως σημείο 

αναφοράς για κάθε σχέδιο (βλ. πρότυπο ISO 14040/14044 ή EN 15978): 

- σχετικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, όπως 

περιγράφονται στις απαιτήσεις επιδόσεων· 

- το προβλεπόμενο μοντέλο χρήσης· 

- η ζητούμενη λειτουργική διάρκεια ζωής. 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται κοινή λειτουργική μονάδα ή μονάδα 

αναφοράς για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων (βλ. πρότυπο ISO 14044 

ή EN 15978). Η λειτουργική διάρκεια ζωής λαμβάνεται υπόψη στον ορισμό 

της λειτουργικής μονάδας. 

δ. Ορισμός του κύκλου ζωής και των 

ορίων του κτιρίου 

Η ανάλυση καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής (βλ. πρότυπο ISO 14040).   

Στην περίπτωση ανακαίνισης κτιρίου, οι ομάδες σχεδιασμού παραπέμπουν 

ενδεικτικά στην ενότητα Β5 του προτύπου ΕΝ 15978 «όριο ανακαίνισης».  

Η κατανομή σχετικά με τα ανακυκλωμένα ή επαναχρησιμοποιημένα υλικά 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: 

- Μέσα παραγωγής (στάδιο προϊόντος): Σύμφωνα με τους κανόνες 

του προτύπου ISO 14044, τμήμα 4.3.4.3.  

- Αποτελέσματα (στάδιο τέλους κύκλου ζωής ή συντήρησης): 
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Σύμφωνα με τους κανόνες του προτύπου EN 15804, τμήμα 6.4.3. 

δ. Δομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στο πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων 

Το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 

δομικά στοιχεία: 

- Θεμέλια και υποδομές  

- Δομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων δοκών, κολόνων και 

πλακών 

- Εξωτερικοί τοίχοι και μόνωση 

- Δάπεδα και οροφές 

- Εσωτερικοί τοίχοι 

- Παράθυρα 

- Στέγες 

ε. Δείκτες κατηγορίας κύκλου ζωής που 

θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

αξιολόγησης. 

 

Χρησιμοποιούνται τουλάχιστον οι δείκτες κατηγορίας επιπτώσεων που 

αναφέρονται στο πρότυπο ΕΝ 15978:  

- Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη· 

- Δυναμικό σχηματισμού φωτοχημικών οξειδωτικών του 

τροποσφαιρικού όζοντος· 

- Δυναμικό εξάντλησης του στρώματος του στρατοσφαιρικού 

όζοντος· 

- Δυναμικό οξίνισης του εδάφους και του νερού· 

- Δυναμικό ευτροφισμού· 

- Δυναμικό εξάντλησης αβιοτικών πόρων για στοιχεία· 

- Δυναμικό εξάντλησης αβιοτικών πόρων για ορυκτά καύσιμα. 

Άλλοι δείκτες που περιγράφουν τη χρήση των πόρων, τις ροές αποβλήτων 

και αποτελεσμάτων, οι οποίοι προσδιορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 15978 

μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται πλήρως ή εν μέρει, εάν δεν καλύπτονται 

ήδη στο πλαίσιο άλλων κριτηρίων για τις ΟΔΣ τα οποία προσδιορίζονται, 

π.χ. ανακυκλωμένο περιεχόμενο, παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. 

Εφαρμόζεται σύστημα στάθμισης για τους επιλεγμένους δείκτες κατηγορίας 

επιπτώσεων με σκοπό να εκτιμηθεί η συνολική βαθμολογία. Το σύστημα 

αυτό επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή με βάση τα ακόλουθα: 

- κατάλληλο υπάρχον σύστημα στάθμισης, όπως τα συστήματα 

στάθμισης που εφαρμόζονται σε ορισμένα εθνικά συστήματα 

ΑΚΖ· ή 

- σύστημα στάθμισης το οποίο προτείνεται από τον τεχνικό 

αξιολογητή ΑΚΖ (βλ. παράρτημα 3). 

Στην περίπτωση που ένα εργαλείο ΑΚΖ παράγει αθροιστική βαθμολογία για 

το κτίριο γραφείων, λαμβάνεται υπόψη μόνο το αποτέλεσμα για τις 

κατηγορίες επιπτώσεων που προσδιορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 15978. 
 

 

 

Παράρτημα 3 

Οδηγίες για τον τεχνικό αξιολογητή της ΑΚΖ 

Ο ρόλος του τεχνικού αξιολογητή θα είναι να συνδράμει τον αγοραστή στον καθορισμό των βασικών κανόνων για τους 

προσφέροντες, με βάση είτε το παράρτημα 1 είτε το παράρτημα 2, αναλόγως της επιλογής που προκρίνεται.   

Ο τεχνικός αξιολογητής προτείνει και συμφωνεί με την αναθέτουσα αρχή τη στάθμιση των αποτελεσμάτων του δείκτη 

ΑΚΖ, εκτός εάν αυτή έχει προκαθοριστεί ήδη από τις επιλογές ii) ή iii) του κριτηρίου 10Β.1. 

Μετά τη λήψη των προσφορών, ο τεχνικός αξιολογητής είτε: 

(i) ελέγχει τον τρόπο συνυπολογισμού των περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος ή  

(ii) διενεργεί κριτική εξέταση των ΑΚΖ για να ελέγξει τις μεθοδολογικές επιλογές, την ποιότητα των δεδομένων και 

τη συγκρισιμότητα.   

Η κριτική εξέταση διενεργείται με βάση το πρότυπο ISO 14044, τμήμα 6, και τα ακόλουθα τμήματα της σύστασης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντος (2013/179/EE):   
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- Κριτική εξέταση (ενότητα 9, σ. 68). 

- Κατάλογος ελέγχου συλλογής δεδομένων (παράρτημα ΙΙΙ) 

- Απαιτήσεις ποιότητας των δεδομένων (ενότητα 5.6, σ. 36) 

- Ερμηνεία αποτελεσμάτων (ενότητα 7, σ. 61). 

 

 

 


