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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στόχος των κριτηρίων της ΕΕ για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές κατά την αγορά προϊόντων, 
υπηρεσιών και έργων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση των κριτηρίων είναι προαιρετική. Τα κριτήρια διατυπώνονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι δυνατή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την εκάστοτε αρχή, η (μερική ή ολική) ενσωμάτωσή τους στα τεύχη δημοπράτησης της εν 
λόγω αρχής με ελάχιστη επεξεργασία. Συνιστάται στις δημόσιες αρχές, προτού προβούν στη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, να 
ελέγχουν τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και των έργων που προτίθενται να προμηθευτούν στην αγορά στην οποία 
δραστηριοποιούνται. Όταν μια αναθέτουσα αρχή προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κριτήρια που προτείνονται στο παρόν έγγραφο, πρέπει να το πράξει 
με τρόπο που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (βλ. για παράδειγμα, τα άρθρα 42 και 
43, το άρθρο 67 παράγραφος 2 ή το άρθρο 68 της οδηγίας 2014/24, και παρόμοιες διατάξεις σε άλλη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις). 
Πρακτικές πληροφορίες για το θέμα αυτό παρέχονται επίσης στο εγχειρίδιο του 2016 για τις πράσινες αγορές, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm 
Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται τα κριτήρια της ΕΕ για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις όσον αφορά τη συντήρηση δημόσιων χώρων. Στη 
συνοδευτική τεχνική έκθεση παρατίθεται το πλήρες σκεπτικό της επιλογής των κριτηρίων αυτών και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες 
πληροφορίες. Τα κριτήρια διαιρούνται σε κριτήρια επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης. Τα 
κριτήρια κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 

• Στοιχειώδη κριτήρια — τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή των ΠΔΣ, εστιάζοντας στον/στους κυριότερο/-
ους τομέα/-είς περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός προϊόντος και με σκοπό τη διατήρηση των διοικητικών δαπανών των εταιρειών στο ελάχιστο. 

• Αναλυτικά κριτήρια — τα οποία λαμβάνουν υπόψη περισσότερα ζητήματα ή υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων και τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από τις αρχές που επιθυμούν να προχωρήσουν περαιτέρω στην υποστήριξη περιβαλλοντικών στόχων και στόχων καινοτομίας. 

Η διατύπωση «το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια» εισάγεται εάν τα κριτήρια είναι ίδια και για τις δύο κατηγορίες. 
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1.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
 
Η κατηγορία προϊόντων «συντήρηση δημόσιων χώρων» περιλαμβάνει τους ακόλουθους δημόσιους χώρους: 

- οδοί, δρόμοι και λεωφόροι  
- ποδηλατόδρομοι  
- πεζόδρομοι, συμπεριλαμβανομένων πεζοδρομίων, υπόγειων διαβάσεων, κλιμάκων, πλατειών κ.λπ. 
- τεχνητοί κήποι και πάρκα 
- σιντριβάνια, λίμνες και τεχνητές λίμνες. 

 
Στην κατηγορία προϊόντων «συντήρηση δημόσιων χώρων» δεν περιλαμβάνονται: 

- φυσικά πάρκα και δάση 
- λιμένες, κανάλια, ακτογραμμές κ.λπ. 

 
Στην κατηγορία προϊόντων «συντήρηση δημόσιων χώρων» δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

- αντικατάσταση οδοστρώματος και αστικού εξοπλισμού 
- επισκευή ή αντικατάσταση συστημάτων άρδευσης, σιντριβανιών, οδικών πινακίδων, αστικού εξοπλισμού και μηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. 

πύλες) 
- συντήρηση αποχετευτικού συστήματος 
- εργασίες βαφής και βαφής εκ νέου. 

 
Στην κατηγορία προϊόντων «συντήρηση δημόσιων χώρων» περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες καθώς και οι σχετικοί κωδικοί του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV). Οι κωδικοί CPV δημιουργούν ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης για τις δημόσιες συμβάσεις που 
αποσκοπεί στην τυποποίηση των αναφορών που χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς για την περιγραφή των συμβάσεων 
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προμηθειών. Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία προϊόντων «συντήρηση δημόσιων χώρων» και οι αντίστοιχοι κωδικοί CPV 
καλύπτουν τα ακόλουθα: 
 
Κατηγορία 1: «Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων»: 

- Στα «προϊόντα καθαρισμού εξωτερικών χώρων» περιλαμβάνονται τα εξής: 
o προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσης   
o υλικά χειμερινής συντήρησης οδών (αφαίρεση χιονιού και πάγου) κωδικός CPV 44113910-7  
o αντιπαγετικό αλάτι κωδικός CPV 34927100-2 
o προμήθειες/εξαρτήματα / μηχανικά μέρη, π.χ. βούρτσες, ρολά κ.λπ. 

- «Υπηρεσίες καθαρισμού εξωτερικών χώρων»: Οι υπηρεσίες ορίζονται ως ακολούθως και ως οι υπηρεσίες που καλύπτονται από τους 
ακόλουθους κωδικούς CPV: 
o υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών που αντιστοιχούν στον κωδικό CPV 90610000:  

 μηχανική ή χειροκίνητη σάρωση πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, οδών (άσφαλτος, οδόστρωμα) και παρόδιας υποδομής 
(λωρίδα έκτακτης ανάγκης, κράσπεδο, χώροι πρασίνου)  

o υπηρεσίες καθαρισμού κάδων που αντιστοιχούν στον κωδικό CPV 90918000: 
 απομάκρυνση απορριμμάτων από το έδαφος 
 συλλογή απορριμμάτων και διαλογή από τους κάδους 

o μηχανικός ή χειροκίνητος καθαρισμός με εκτόξευση νερού που αντιστοιχεί στον κωδικό CPV 42924730, συσκευές καθαρισμού με 
εκτόξευση νερού υπό πίεση και στον κωδικό 42924740-8 συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης: 
 καθαρισμός πρόσοψης/επιφάνειας 

o υπηρεσίες απομάκρυνσης επιτοίχιων παραστάσεων (γκράφιτι) που αντιστοιχούν στον κωδικό CPV 90690000: 
 απομάκρυνση γκράφιτι 

o υπηρεσίες εκχιονισμού που αντιστοιχούν στον κωδικό CPV 90620000 και υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο που αντιστοιχούν στον 
κωδικό 90630000: 
 απομάκρυνση χιονιού και πάγου από πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους και οδούς 
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o καθαρισμός σιντριβανιών, λιμνών και τεχνητών λιμνών 
o καθαρισμός έπειτα από φυσικά καιρικά φαινόμενα (όπως καταιγίδες ή ισχυρές βροχοπτώσεις/χιονοπτώσεις). 

 
Κατηγορία 2: «Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών κηπουρικής»: 

- Στα «προϊόντα κηπουρικής» περιλαμβάνονται τα εξής: 
o βελτιωτικά εδάφους 
o καλλωπιστικά φυτά 
o συστήματα άρδευσης 
o ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα. 

- «Υπηρεσίες κηπουρικής»: Οι υπηρεσίες ορίζονται ως ακολούθως και ως οι υπηρεσίες που καλύπτονται από τους ακόλουθους κωδικούς CPV: 

o κλάδεμα δένδρων που αντιστοιχεί στον κωδικό CPV 77341000 
o κλάδεμα θάμνων που αντιστοιχεί στον κωδικό CPV 77342000  
o φύτευση και αντικατάσταση φυτών και δένδρων: αντιστοιχεί στον κωδικό CPV 77330000, Υπηρεσίες επίδειξης φυτών· 03121100, 

Ζώντα φυτά, βολβοί, ρίζες και μοσχεύματα· 03440000, Δασοκομικά προϊόντα· 03441000, Διακοσμητικά φυτά, χορτάρια, βρύα και 
λειχήνες· 03451000, Φυτά· 03451100, Φυτά για φύτευση σε παρτέρια· 03451200, Βολβοί λουλουδιών· 03451300, Θάμνοι· 03452000, 
Δένδρα· 77314100, Υπηρεσίες χορτοκάλυψης· 77315000, Υπηρεσίες σποράς 

o λίπανση 
o καταπολέμηση των ζιζανίων και χρήση φυτοφαρμάκων: αντιστοιχεί εν μέρει στον κωδικό CPV 77312000, Υπηρεσίες εκκαθάρισης 

από αγριόχορτα 
o αντικατάσταση χλοοτάπητα 
o χειροκίνητη & αυτοματοποιημένη άρδευση. 

 
Κατηγορία 3 «Αγορά μηχανημάτων και υπηρεσιών μηχανημάτων»: 
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- «Μηχανήματα», όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628 για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα, στην οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα 
μηχανήματα, και στην οδηγία 2000/14/ΕΚ σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον (παράρτημα I σημείο 46). Στα μηχανήματα 
περιλαμβάνονται τα εξής: 

o χορτοκοπτικές μηχανές (συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων κοπής χλοοτάπητα με βαδίζοντα ή επιβαίνοντα χειριστή)  
o εκχερσωτές  
o αλυσοπρίονα 
o εκθαμνωτές 
o μηχανή ξακρίσματος χόρτων / μηχανή ξακρίσματος παρυφών 
o ψαλίδες φυτικών φρακτών 
o κλαδευτήρια και παρόμοια χειροκίνητα μηχανήματα 
o συλλεκτήρες φύλλων και φυσητήρες φύλλων 
o μοτοσκαπτικές φρέζες 
o ηλεκτροκίνητα σκαπτικά πεζού χειριστή 
o θρυμματιστές/τεμαχιστές οργανικών υλικών (σύμφωνα με τον ορισμό για τον εξοπλισμό κηπουρικής που περιγράφεται στην οδηγία 

2000/14/ΕΚ για τον θόρυβο) 
o αυτοπροωθούμενα ή αυτοκινούμενα σάρωθρα 
o μηχανήματα διασκορπισμού 
o αυτοπροωθούμενος φυσητήρας χιονιού. 

 

- «Υπηρεσίες μηχανημάτων»: Οι υπηρεσίες αυτές ορίζονται ως υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η χρήση μηχανημάτων (όπως ορίζονται στα 
κριτήρια για τις ΠΔΣ) κατά τη συντήρηση δημόσιων χώρων. Οι δραστηριότητες συντήρησης καλύπτουν τα ακόλουθα: 

o υπηρεσίες κηπουρικής 
o υπηρεσίες καθαρισμού εξωτερικών χώρων. 

 
Κατηγορία 4: «Αγορά οχημάτων και στόλου υπηρεσιακών οχημάτων»: 
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- Ως «οχήματα» ορίζονται τα ακόλουθα:  
o βαρέα επαγγελματικά οχήματα, δηλαδή οχήματα των κατηγοριών N2 και N3, όπως ορίζονται στην οδηγία 2007/46 
o ειδικά οχήματα και άλλα οχήματα ειδικής χρήσης όπως ορίζονται στην οδηγία 2007/46 
o οχήματα καθαρισμού οδών (σάρωθρα που τοποθετούνται σε φορτηγά) 
o στο πεδίο εφαρμογής των οχημάτων δεν περιλαμβάνονται τα αυτοκινούμενα σάρωθρα και μηχανήματα διασκορπισμού που θεωρούνται 

μη οδικά κινητά μηχανήματα. 
 

- «Υπηρεσίες στόλου και οχημάτων»: στην περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών που συνεπάγονται τη χρήση οχημάτων, έχουν προταθεί 
κριτήρια για τον στόλο υπηρεσιακών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή της υπηρεσίας. 

 
Κατηγορία 5: «Κοινά κριτήρια για τις κατηγορίες υπηρεσιών»: 

- Σε αυτήν την κατηγορία ορίζονται κριτήρια που διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών και οι υπάλληλοί τους είναι ικανοί και προωθούν τις 
βέλτιστες επιχειρησιακές πρακτικές μέσω της εφαρμογής μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

(Βλ. την τεχνική έκθεση για λεπτομέρειες και περαιτέρω τεχνικούς ορισμούς) 
 

1.2 Γενική σημείωση σχετικά με την εξακρίβωση 
 
Για μικρό αριθμό κριτηρίων το προτεινόμενο μέσο εξακρίβωσης είναι η παροχή εκθέσεων δοκιμών. Για κάθε κριτήριο υποδεικνύονται οι σχετικές 
μέθοδοι δοκιμών. Η απόφαση για το στάδιο κατά το οποίο θα πρέπει να παρέχονται τα εν λόγω αποτελέσματα δοκιμών είναι στην κρίση της δημόσιας 
αρχής. Γενικά, δεν φαίνεται αναγκαία η απαίτηση να παρέχουν όλοι οι προσφέροντες αποτελέσματα δοκιμών ευθύς εξαρχής. Για να μειωθεί ο φόρτος 
των προσφερόντων και των δημόσιων αρχών, κατά την υποβολή προσφορών θα μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής μια δήλωση των ενδιαφερομένων. 
Στη συνέχεια, υπάρχουν διάφορες επιλογές σχετικά με την ανάγκη και τον χρόνο απαίτησης της διενέργειας των εν λόγω δοκιμών: 
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α) Κατά το στάδιο υποβολής προσφορών: 
Για συμβάσεις εφάπαξ προμήθειας, θα μπορούσε να απαιτηθεί από τον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά να παράσχει το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Εάν το αποδεικτικό στοιχείο κριθεί επαρκές, μπορεί να ανατεθεί η σύμβαση. Εάν το 
αποδεικτικό στοιχείο κριθεί μη επαρκές ή μη συμμορφούμενο, τότε: 

i) στην περίπτωση που το μέσο εξακρίβωσης αφορά τεχνική προδιαγραφή, το αποδεικτικό στοιχείο θα ζητηθεί από τον προσφέροντα με 
την αμέσως υψηλότερη βαθμολογία, ο οποίος και θα ληφθεί πλέον υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης· 

ii) στην περίπτωση που το μέσο εξακρίβωσης αφορά κριτήριο ανάθεσης, οι χορηγούμενοι πρόσθετοι βαθμοί θα αφαιρεθούν και η 
κατάταξη του διαγωνισμού θα υπολογιστεί εκ νέου, ενώ θα ισχύσουν και όλες οι επακόλουθες συνέπειες. 

Με την έκθεση δοκιμών εξακριβώνεται ότι δείγμα των προϊόντων έχει ελεγχθεί έναντι συγκεκριμένων απαιτήσεων, και όχι τα είδη που 
πράγματι παραδίδονται σύμφωνα με τη σύμβαση. Για συμβάσεις-πλαίσια η κατάσταση μπορεί να διαφέρει. Το εν λόγω σενάριο καλύπτεται 
περαιτέρω τόσο στο επόμενο σημείο σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης όσο και στις επιπρόσθετες εξηγήσεις που παρέχονται στη 
συνέχεια. 
 

β) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 
Τα αποτελέσματα των δοκιμών μπορούν να απαιτηθούν για ένα ή περισσότερα είδη τα οποία παρέχονται σύμφωνα με τη σύμβαση, είτε εν 
γένει είτε σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με ψευδείς δηλώσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για συμβάσεις-πλαίσια οι οποίες δεν 
προβλέπουν αρχική παραγγελία. 
Συνιστάται οι ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης να καθορίζονται ρητά. Οι ρήτρες αυτές θα πρέπει να προβλέπουν ότι η αναθέτουσα αρχή έχει το 
δικαίωμα διενέργειας τυχαίων δοκιμών εξακρίβωσης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Εάν τα αποτελέσματα των εν 
λόγω δοκιμών δείξουν ότι τα παρεχόμενα προϊόντα δεν πληρούν τα κριτήρια, η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις και 
δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Ορισμένες δημόσιες αρχές συμπεριλαμβάνουν όρους σύμφωνα με τους οποίους εάν, μετά τις δοκιμές, το 
προϊόν πληροί τις απαιτήσεις τους, το κόστος των δοκιμών καλύπτεται από τη δημόσια αρχή· εάν όμως δεν πληρούνται οι απαιτήσεις, το 
κόστος καλύπτεται από τον προμηθευτή. 
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Για τις συμβάσεις-πλαίσια, το σημείο στο οποίο πρέπει να παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία εξαρτάται από την ειδική διάρθρωση της 
σύμβασης: 

i) για συμβάσεις-πλαίσια με έναν μόνο πάροχο όπου τα επιμέρους παρεχόμενα είδη ταυτοποιούνται κατά την ανάθεση της σύμβασης-
πλαισίου και όταν το ζήτημα αφορά μόνο τον αριθμό των απαιτούμενων μονάδων, ισχύουν οι ίδιες πτυχές όπως και στις συμβάσεις 
εφάπαξ προμήθειας όπως περιγράφηκαν ανωτέρω· 

ii) για συμβάσεις-πλαίσια όπου προεπιλέγονται διάφοροι δυνητικοί προμηθευτές και ακολουθούν διαγωνισμοί μεταξύ των 
προεπιλεγμένων προμηθευτών, οι προσφέροντες θα πρέπει στο αρχικό αυτό στάδιο προεπιλογής μόνο να αποδείξουν την ικανότητά 
τους να παράσχουν είδη που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εκτέλεσης της σύμβασης-πλαισίου. Για τις επακόλουθες συμβάσεις (ή 
παραγγελίες) κατόπιν πρόσκλησης οι οποίες ανατίθενται μετά τον διαγωνισμό μεταξύ των προεπιλεγμένων προμηθευτών, ισχύουν 
καταρχήν οι ίδιες πτυχές που αναφέρονται στα α) και β) ανωτέρω, εάν πρέπει να αποδειχθούν πρόσθετες απαιτήσεις σύμφωνα με τον 
διαγωνισμό. Εάν η απόφαση για τον διαγωνισμό λαμβάνει υπόψη μόνο την τιμή, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ελέγχου κατά το 
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σημειώνεται ακόμη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να δέχονται και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. Ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να είναι, μεταξύ άλλων, ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή σε περίπτωση 
που ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στις εκθέσεις δοκιμών ή δεν έχει τη δυνατότητα να τις αποκτήσει εντός των ορισμένων 
χρονικών ορίων. Για τα ανωτέρω ισχύει η προϋπόθεση ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθυνόταν ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 
και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης σύμβασης. Εάν γίνεται αναφορά σε πιστοποιητικό/έκθεση δοκιμών που έχει 
καταρτιστεί από ειδικό φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διενέργεια των δοκιμών, οι αναθέτουσες αρχές 
πρέπει επίσης να αποδέχονται πιστοποιητικά/εκθέσεις δοκιμών που έχουν εκδοθεί από άλλους ισοδύναμους φορείς αξιολόγησης. 



 

12 

 

2 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών 
χώρων από την άποψη του κύκλου ζωής παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. την τεχνική 
έκθεση). Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται επίσης η προσέγγιση της ΕΕ για τις ΠΔΣ με γνώμονα τον μετριασμό ή τη μείωση των εν λόγω επιπτώσεων. 

1. Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού εξωτερικών χώρων 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των προϊόντων  Προσέγγιση της ΕΕ για τις ΠΔΣ 

• Σύνθεση του προϊόντος καθαρισμού και χρήση 
πρώτων υλών, παραγωγή και τέλος του κύκλου 
ζωής των προϊόντων καθαρισμού και των 
εξαρτημάτων καθαρισμού μίας χρήσης 

• Κατανάλωση ενέργειας και νερού στη φάση χρήσης 

των προϊόντων καθαρισμού και του ηλεκτρικού 
εξοπλισμού 

• Απόρριψη λυμάτων από τη χρήση προϊόντων 
καθαρισμού 

• Παραγωγή αποβλήτων (στερεών και υγρών) 
• Διάβρωση υλικών δομών και οχημάτων που 

σχετίζονται με τη χρήση υλικών καθαρισμού  

 • Απαιτούνται βασικές ικανότητες και η εφαρμογή βασικών 
μέτρων και πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης από τον 
πάροχο των υπηρεσιών 

• Απαιτείται επαρκής και συχνή κατάρτιση του προσωπικού του 
παρόχου 
υπηρεσιών 

• Απαιτείται η χρήση προϊόντων καθαρισμού με μειωμένο 
περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο 

• Ενθαρρύνεται η συγκέντρωση προϊόντων καθαρισμού κατά την 
αγορά 

• Απαιτείται η παροχή αναλώσιμων ειδών με μειωμένο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
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Η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη το μέγεθός τους. 

Στην τεχνική έκθεση παρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη 
σχετική νομοθεσία, τα πρότυπα και τις τεχνικές πηγές που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία. 
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2.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1) 

 

2.1.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
 

2.1.1.1 Αντικείμενο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 
 

2.1.1.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης για την αγορά προϊόντων καθαρισμού εξωτερικών χώρων 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (TS) 

TS1. Χρήση προϊόντων καθαρισμού εξωτερικών χώρων με χαμηλές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
1. Όλα τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται πρέπει να μην 
έχουν ταξινομηθεί και επισημανθεί ως προϊόντα οξείας τοξικότητας, 
ειδικής τοξικότητας στα όργανα-στόχους, ως ευαισθητοποιητικά του 
αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος, ως καρκινογόνα, 
μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή ούτε ως επικίνδυνα για 
το περιβάλλον, ή εύφλεκτα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 
των ουσιών και των μειγμάτων (στο εξής: κανονισμός CLP), όπως 
παρουσιάζεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί: 

TS1. Χρήση προϊόντων καθαρισμού εξωτερικών χώρων με χαμηλές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
1. Όλα τα προϊόντα καθαρισμού ανά έτος, ανά ποσότητα κατά την 
αγορά, πρέπει να συμμορφώνονται με το κριτήριο 4 του οικολογικού 
σήματος της ΕΕ για προϊόντα καθαρισμού σκληρών επιφανειώνβ όσον 
αφορά τις ουσίες των οποίων η χρήση απαγορεύεται ή είναι 
περιορισμένη. 
2. Τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να συνοδεύονται από τα 
συνιστώμενα δοσομετρικά συστήματα (π.χ. αντλία, ογκομετρικός 
κύλινδρος) κατά περίπτωση. Στις πληροφορίες του δελτίου τεχνικών 
δεδομένων του δοσομετρικού συστήματος πρέπει να προσδιορίζεται η 
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Πίνακας 1 

Οξεία τοξικότητα 
(Acute Tox.) 

Acute Tox. 1, Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Ειδική τοξικότητα 
στα όργανα-
στόχους — 
επανειλημμένη 
έκθεση (STOT RE)   
Ειδική τοξικότητα 
στα όργανα-
στόχους — μία 
εφάπαξ 
έκθεση(STOT SE)   

STOT RE 1 ή 2 
 
 
 
STOT SE 1, 2 ή 3 

Ικανότητα 
καρκινογένεσης 
(Carc.) 

Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Μεταλλαξιγένεση 
των γεννητικών 
κυττάρων (Muta.) 

Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Τοξικότητα στο 
αναπαραγωγικό 
σύστημα (Repr.) 

Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Επικινδυνότητα για 
το υδάτινο 
περιβάλλον 
(Aquatic) 

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 ή 2  

δόση και η διάταξη διανομής.  
 

 
Εξακρίβωση: 
1. Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν 
κριτήριο, συνοδευόμενη από τα δελτία δεδομένων ασφάλειας υλικού. 
Προϊόντα τα οποία έχουν λάβει σχετικό οικολογικό σήμα ISO τύπου Ι 
που καλύπτει τις ίδιες απαιτήσεις θα θεωρούνται συμμορφούμενα.  
2. Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν 
κριτήριο, συνοδευόμενη από τα δελτία τεχνικών δεδομένων. 
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Ευαισθητοποίηση 
του αναπνευστικού 
(Resp. Sens.) 

Resp. Sens. 1, 1A ή 1B 

Ευαισθητοποίηση 
του δέρματος (Skin 
Sens.) 

Skin Sens. 1, 1A ή 1B 

 
 
2. Τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να συνοδεύονται από τα 
συνιστώμενα δοσομετρικά συστήματα (π.χ. αντλία, ογκομετρικός 
κύλινδρος) κατά περίπτωση. Στις πληροφορίες του δελτίου τεχνικών 
δεδομένων του δοσομετρικού συστήματος πρέπει να προσδιορίζεται η 
δόση και η διάταξη διανομής.  
 

Εξακρίβωση: 
1. Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν 
κριτήριο, συνοδευόμενη από τα δελτία δεδομένων ασφάλειας υλικού. 
Προϊόντα τα οποία έχουν λάβει σχετικό οικολογικό σήμα ISO τύπου Ι 
που καλύπτει τις ίδιες απαιτήσεις θα θεωρούνται συμμορφούμενα. 
2. Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν 
κριτήριο, συνοδευόμενη από τα δελτία τεχνικών δεδομένων.  

Επεξηγηματική σημείωση: TS1. Χρήση προϊόντων καθαρισμού με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
β)ΕΕ L 180 της 12.7.2017, σ. 45-62·· απόφαση (ΕΕ) 2017/1217 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής 
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του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα καθαρισμού σκληρών επιφανειών. Διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=EN
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TS2. Αποπαγωτικά προϊόντα και προϊόντα απομάκρυνσης χιονιού (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
1. Τα αποπαγωτικά προϊόντα και τα προϊόντα απομάκρυνσης χιονιού πρέπει να περιέχουν ιόν χλωρίου (Cl-) σε ποσοστό μικρότερο του 1 %.  
2. Τα αποπαγωτικά προϊόντα και τα προϊόντα απομάκρυνσης χιονιού πρέπει να μην έχουν ταξινομηθεί και επισημανθεί ως προϊόντα οξείας 
τοξικότητας, ειδικής τοξικότητας στα όργανα-στόχους, ως διαβρωτικά μετάλλων, ως ευαισθητοποιητικά του αναπνευστικού συστήματος ή του 
δέρματος, ως καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή ούτε ως επικίνδυνα για το περιβάλλον, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (στο εξής: κανονισμός CLP), όπως 
παρουσιάζεται στον πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2 

Οξεία τοξικότητα Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — επανειλημμένη έκθεση  
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — μία εφάπαξ έκθεση  

STOT RE 1 ή 2 
STOT SE 1, 2 ή 3 

Ικανότητα καρκινογένεσης  Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων  Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Τοξικότητα στο αναπαραγωγικό σύστημα  Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον  Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 ή 2, Aquatic Chronic 3 

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού Resp. Sens. 1, 1A ή 1B 

Ευαισθητοποίηση του δέρματος Skin Sens. 1, 1A ή 1B 
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Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει στοιχεία (δελτίο δεδομένων ασφάλειας υλικού και ποσότητα) των προϊόντων που θα παρασχεθούν κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης. Προϊόντα που έχουν λάβει οικολογικό σήμα ISO τύπου Ι που καλύπτει τις ίδιες ειδικές απαιτήσεις θεωρούνται 
συμμορφούμενα. 

Επεξηγηματική σημείωση: TS2. Αποπαγωτικά προϊόντα και προϊόντα απομάκρυνσης χιονιού 
Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι τα αποπαγωτικά προϊόντα και προϊόντα απομάκρυνσης χιονιού που πρόκειται να παρασχεθούν είναι 
κατάλληλα για τη συντήρηση δημόσιων χώρων (π.χ. οδοί, πεζοδρόμια, ράμπες πρόσβασης αυτοκινήτων και άλλοι δημοτικοί χώροι πρόσβασης). 
Αποπαγωτικά προϊόντα και προϊόντα απομάκρυνσης χιονιού που είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε άλλες εφαρμογές, π.χ. στους διαδρόμους 
αερολιμένων, δεν καλύπτονται από την TS2. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (AC) 

AC1. Λιπασματοποιήσιμες σακούλες απορριμμάτων  
Σημείωση: το παρόν κριτήριο εφαρμόζεται εάν τα βιολογικά απόβλητα συλλέγονται χωριστά και υποβάλλονται σε επεξεργασία από βιομηχανικές 
μονάδες λιπασματοποίησης που δέχονται λιπασματοποιήσιμες σακούλες. 
 
Θα χορηγούνται βαθμοί για σακούλες απορριμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή βιολογικών αποβλήτων τα οποία είναι 
λιπασματοποιήσιμα σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14995:2007, EN 13432:2000, ή ισοδύναμο. 
 
Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν απόδειξη πιστοποίησης τρίτου σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14995:2007, EN 13432:2000, ή ισοδύναμο. 

 



 

20 

 

 

2.1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

2.1.2.1 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης για την αγορά υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων 
Σημαντικό: Τα κοινά κριτήρια για τις κατηγορίες υπηρεσιών (τμήμα 6) ισχύουν επίσης για την παρούσα κατηγορία 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (TS) 

TS3. Προϊόντα καθαρισμού, αποπαγωτικά προϊόντα και προϊόντα 
απομάκρυνσης χιονιού που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισμού  
 
1. Τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισμού πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών 
τεχνικών προδιαγραφών (TS1) στο επίπεδο των στοιχειωδών κριτηρίων. 
2. Τα αποπαγωτικά προϊόντα και τα προϊόντα απομάκρυνσης χιονιού που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών (TS2) στο 
επίπεδο των στοιχειωδών κριτηρίων. 
 
Εξακρίβωση: 
Βλ. την εξακρίβωση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. 

TS3. Προϊόντα καθαρισμού, αποπαγωτικά προϊόντα και προϊόντα 
απομάκρυνσης χιονιού που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισμού  
 
1. Τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισμού πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών 
τεχνικών προδιαγραφών (TS1) στο επίπεδο των αναλυτικών κριτηρίων. 
2. Τα αποπαγωτικά προϊόντα και τα προϊόντα απομάκρυνσης χιονιού 
που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών (TS2) 
στο επίπεδο των αναλυτικών κριτηρίων. 
 
Εξακρίβωση: 
Βλ. την εξακρίβωση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. 
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 TS4. Εργασίες αποπάγωσης και απομάκρυνσης χιονιού (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν γραπτές διαδικασίες για τις εργασίες αποπάγωσης και απομάκρυνσης χιονιού οι οποίες πρέπει να εκτελούνται 
με συνδυασμό οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες τεχνικές: 

− μηχανική απομάκρυνση του χιονιού (συνδυασμοί φτυαρίσματος, βουρτσίσματος, χρήσης εκχιονιστικού μηχανήματος και απόξεσης) 
− αντιπαγοποίηση  
− προκαταρκτική διαβροχή (βάσει προσαρμογής στο μεταβαλλόμενο ποσοστό εφαρμογής)   

Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν γραπτές διαδικασίες και σχέδιο αποπάγωσης και απομάκρυνσης χιονιού (σύμφωνα με τα εφαρμοστέα 
στοιχεία των κοινών κριτηρίων για τις κατηγορίες υπηρεσιών TS1. Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης), συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 
και των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

TS5. Μείωση των σωματιδίων σκόνης ΑΣ10 στους δρόμους (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
− Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν γραπτές διαδικασίες για μέτρα μείωσης των σωματιδίων σκόνης ΑΣ10 στους δρόμους, τα οποία 

πρέπει να εφαρμόζονται με τις ακόλουθες βέλτιστες πρακτικές (ή άλλα σχετικά μέτρα): πρακτικές ελέγχου της έλξης (αμμοδιασπορά για 
λόγους έλξης με χρήση ανθεκτικού στη φθορά βραχώδους υλικού που έχει διέλθει από κόσκινο σε υγρή κατάσταση)· 

− εφαρμογή πρακτικών δέσμευσης σκόνης (λύσεις δέσμευσης σκόνης, τεχνικές διασποράς)· 
− πρακτικές οδοκαθαρισμού (μηχανικά & ηλεκτρικά σάρωθρα, οχήματα οδοκαθαρισμού, συνδυασμοί). 

 
Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν γραπτές διαδικασίες και σχέδιο υπηρεσιών καθαρισμού για εργασίες μείωσης των σωματιδίων σκόνης ΑΣ10 
στους δρόμους (σύμφωνα με τα εφαρμοστέα στοιχεία των κοινών κριτηρίων για τις κατηγορίες υπηρεσιών TS1. Μέτρα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης), συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.  
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2.1.2.2 Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

CPC1. Καταπολέμηση ζιζανίων  
Πέραν των απαιτήσεων που προβλέπονται στους τοπικούς 
κανονισμούς σχετικά με την εφαρμογή τους, δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται χημικά ζιζανιοκτόνα: 
 

− 4 ημέρες πριν ή μετά τη σάρωση του χώρου· και 
− σε περίπτωση βροχόπτωσης ή δρόσου (ή σε περίπτωση 

υψηλής πιθανότητας βροχόπτωσης ή δρόσου), προκειμένου να 
μην απομακρύνονται τα ζιζανιοκτόνα από τα φυτά με το νερό. 

 
Επίσης, τα ζιζανιοκτόνα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
πλέον πρόσφατη έγκυρη έκδοση της μεθόδου βιώσιμης 
καταπολέμησης ζιζανίων σε οδόστρωμα1. 
 
Πρέπει να τηρούνται αρχεία των ζιζανιοκτόνων, των δόσεων και των 
χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής, τα οποία πρέπει επίσης να τίθενται 
στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής για λόγους εξακρίβωσης. Η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για κυρώσεις σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης. 
 

CPC1. Καταπολέμηση ζιζανίων  
Η καταπολέμηση ζιζανίων πρέπει να διενεργείται με την εφαρμογή μη 
χημικών μεθόδων επεξεργασίας (εξαιρουμένου του βιολογικού ξυδιού), 
όπως θερμικές, μηχανικές ή βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρέπει να τηρούνται αρχεία των μη χημικών μεθόδων επεξεργασίας και 
των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής, τα οποία πρέπει επίσης να τίθενται 
στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής για λόγους εξακρίβωσης. Η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για κυρώσεις σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης.  
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Επεξηγηματική σημείωση: CPC1. Καταπολέμηση ζιζανίων  
Σημείωση σχετικά με τη βιώσιμη καταπολέμηση των ζιζανίων στο οδόστρωμα 
Τα ζιζανιοκτόνα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έγκυρη έκδοση της μεθόδου βιώσιμης καταπολέμησης ζιζανίων σε 
οδόστρωμα που περιγράφεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm 

CPC2. Εργασίες απομάκρυνσης επιτοίχιων παραστάσεων (γκράφιτι) (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Σημείωση: Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται μόνο εάν η επιτοίχια παράσταση αφαιρείται από επιφάνεια η οποία δεν είναι πρόσοψη κτιρίου και για την 
εργασία απαιτείται η χρήση ψεκαστήρα νερού υψηλής πίεσης. 
Ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιεί ψεκαστήρα νερού υψηλής πίεσης (και διαλύματα καθαρισμού, εάν απαιτείται) για την απομάκρυνση γκράφιτι 
από επιφάνειες εκτός προσόψεων κτιρίων, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται σύστημα διαχωρισμού το οποίο καθιστά δυνατή την ανάκτηση των 
ακάθαρτων υδάτων και την επακόλουθη επεξεργασία τους. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σύστημα ανακύκλωσης του νερού που 
συλλέγει το χρησιμοποιούμενο νερό, το φιλτράρει και το επαναχρησιμοποιεί. 
 
Ο ανάδοχος πρέπει να καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά με τον όγκο και τα μέσα διάθεσης των λυμάτων και των αποβλήτων που προκύπτουν 
από την εργασία απομάκρυνσης γκράφιτι ως αποδείξεις της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω απαιτήσεις. Πρέπει να τηρούνται αρχεία των εργασιών 
απομάκρυνσης γκράφιτι, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών συνθηκών και των χρησιμοποιούμενων προϊόντων, τα οποία πρέπει επίσης να 
τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής για λόγους εξακρίβωσης.  
Επεξηγηματική σημείωση: CPC2. Εργασία απομάκρυνσης γκράφιτι   
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει την εργασία απομάκρυνσης γκράφιτι που θεωρεί πλέον κατάλληλη για την επιφάνεια που θα καθαριστεί. Για 
τους κατωτέρω τύπους επιφανειών συνιστάται γενικά η χρήση των ακόλουθων μεθόδων απομάκρυνσης γκράφιτι:  
a. Τοίχοι — χρήση συστήματος αφαίρεσης με υδροβολή 
β. Ξύλινα υποστρώματα — βαφή 
γ. Μη πορώδη υποστρώματα — χρήση χημικών προϊόντων αφαίρεσης  
δ. Γκράφιτι σε γυαλί ή χαρακτική — χρήση χημικών προϊόντων αφαίρεσης 
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ε. Οδικές πινακίδες — εφαρμογή χημικών προϊόντων αφαίρεσης γκράφιτι από ευαίσθητες επιφάνειες (ωστόσο, η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από το 
γκράφιτι). 

 



 

25 

 

3 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ 

 
Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και υπηρεσιών κηπουρικής από την άποψη 
του κύκλου ζωής παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. την τεχνική έκθεση). Στον ίδιο πίνακα 
παρουσιάζεται επίσης η προσέγγιση της ΕΕ για τις ΠΔΣ με γνώμονα τον μετριασμό ή τη μείωση των εν λόγω επιπτώσεων. 

1. Προϊόντα και υπηρεσίες κηπουρικής 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των προϊόντων  Προσέγγιση της ΕΕ για τις ΠΔΣ 

• Ρύπανση του εδάφους και των υδάτων, 
ευτροφισμός, βιοσυσσώρευση και βιομεγέθυνση 
επικίνδυνων ουσιών με αρνητικές και ακόμη και 
τοξικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω της 
ακατάλληλης χρήσης προϊόντων φυτοπροστασίας 

• Κατάχρηση μη ανανεώσιμων πόρων, όπως η τύρφη, 
στα βελτιωτικά εδάφους 

• Υψηλή κατανάλωση πόσιμου νερού 

• Παραγωγή μεγάλης ποσότητας οργανικών 
αποβλήτων 

• Παραγωγή μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων 
συσκευασίας 

 • Χρήση προϊόντων λιπασματοποίησης από απόβλητα που έχουν 
συλλεχθεί χωριστά ως βελτιωτικό εδάφους και λίπασμα με 
υψηλούς ποιοτικούς ελέγχους 

• Αποφυγή της χρήσης τύρφης ως βελτιωτικού εδάφους 
• Περιορισμός της εφαρμογής προϊόντων φυτοπροστασίας και 

εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης των 
επιβλαβών οργανισμώνα 

• Απαίτηση για χρήση (όπου είναι δυνατόν) μη πόσιμου νερού και 
εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων άρδευσης 

• Εφαρμογή διαφόρων μέτρων για μείωση της ζήτησης για νερό, 
όπως κάλυψη του εδάφους, διάταξη των φυτών σύμφωνα με τις 
ανάγκες τους σε νερό ή επιλογή προσαρμοσμένων/ιθαγενών 
καλλωπιστικών φυτών 
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 • Προμήθεια, κατά προτίμηση και εφόσον διατίθενται, ιθαγενών 
καλλωπιστικών φυτών βιολογικής παραγωγής 

• Εφαρμογή προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο της τύρφης και τη 
διαχείριση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών 

• Εξασφάλιση επιλεκτικής συλλογής αποβλήτων και βιολογικής 
επεξεργασίας αποβλήτων για λιπασματοποίηση και κάλυψη του 
εδάφους 

• Προμήθεια προϊόντων τα οποία παραδίδονται σε 
λιπασματοποιήσιμες, βιοαποδομήσιμες ή επαναχρησιμοποιήσιμες 
συσκευασίες 

• Κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού 
 

Η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη το μέγεθός τους. 

α Οι εναλλακτικές τεχνικές, όπως ορίζονται στη συνοδευτική τεχνική έκθεση, καλύπτουν ένα φάσμα μη χημικών προϊόντων και/ή μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών και έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση με χημικές λύσεις. 
Μπορεί να συνίστανται σε βιολογικά ζιζανιοκτόνα ή σε μηχανικές (εκθάμνωση, καθάρισμα, χορτοκοπή, ξεχορτάριασμα με το χέρι) ή θερμικές 
(επέμβαση με φλόγα, ζεστό νερό) μεθόδους καταπολέμησης των ζιζανίων.  

Στην τεχνική έκθεση παρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη 
σχετική νομοθεσία, τα πρότυπα και τις τεχνικές πηγές που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία. 
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3.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2) 

 

3.1.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ  
 

3.1.1.1 Αντικείμενο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών κηπουρικής με μειωμένη χρησιμοποίηση πόρων και ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 

3.1.1.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης για την αγορά προϊόντων κηπουρικής 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (TS) 

TS1. Καλλωπιστικά φυτά 
Σημείωση: Προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση νερού και 
λιπασμάτων, τα αγοραζόμενα καλλωπιστικά φυτά θα πρέπει να είναι 
φυτικά είδη κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας (π.χ. 
οξύτητα του εδάφους, μέση βροχόπτωση, διακύμανση της θερμοκρασίας 
κατά τη διάρκεια του έτους κ.λπ.). Η τοπική αρχή οφείλει να παρέχει 
κατάλογο των φυτικών ειδών που προσδιορίζονται ως κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες καλλιέργειας. 
 
Τα αγοραζόμενα καλλωπιστικά φυτά πρέπει: 

TS1. Καλλωπιστικά φυτά 
Σημείωση: Προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση νερού και 
λιπασμάτων, τα αγοραζόμενα καλλωπιστικά φυτά θα πρέπει να είναι 
φυτικά είδη κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας (π.χ. 
οξύτητα του εδάφους, μέση βροχόπτωση, διακύμανση της θερμοκρασίας 
κατά τη διάρκεια του έτους κ.λπ.). Η τοπική αρχή οφείλει να παρέχει 
κατάλογο των φυτικών ειδών που προσδιορίζονται ως κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες καλλιέργειας. 
 
Τα αγοραζόμενα καλλωπιστικά φυτά πρέπει: 
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1. να είναι X %α βιολογικά: να καλλιεργούνται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007, ή ισοδύναμες· και/ή 

2. να καλλιεργούνται σε ποσοστό Y %α βάσει ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας: να καλλιεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, όπως ορίζονται στο 
πρόγραμμα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) ή στην 
οδηγία 2009/128/ΕΚ της ΕΕ. 

  
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει πληροφορίες (ονομασία και 
ποσότητα) σχετικά με τα καλλωπιστικά φυτά που θα αγοραστούν κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης, αναφέροντας συγκεκριμένα τα προϊόντα 
που συμμορφώνονται με την απαίτηση για ολοκληρωμένη 
φυτοπροστασία ή βιολογική παραγωγή. 
Πρέπει να γίνονται δεκτά αρχεία τεκμηρίωσης συναλλαγών που 
επιτρέπουν την εξακρίβωση της συμμόρφωσης μεμονωμένων φυτών ή 
παρτίδων φυτών, καθώς και την ιχνηλασιμότητα έως το σημείο της 
πιστοποίησης. Αυτό περιλαμβάνει την έγκυρη πιστοποίηση για 
βιολογική παραγωγή ή παραγωγή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίαςβ. 
 

1. να είναι Z %α βιολογικά: να καλλιεργούνται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007, ή ισοδύναμες· και/ή 

2. να καλλιεργούνται σε ποσοστό W %β βάσει ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας: να καλλιεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, όπως ορίζονται στο 
πρόγραμμα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) ή στην 
οδηγία 2009/128/ΕΚ της ΕΕ. 

  
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει πληροφορίες (ονομασία και 
ποσότητα) σχετικά με τα καλλωπιστικά φυτά που θα αγοραστούν κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης, αναφέροντας συγκεκριμένα τα προϊόντα 
που συμμορφώνονται με την απαίτηση για ολοκληρωμένη 
φυτοπροστασία ή βιολογική παραγωγή. 
Πρέπει να γίνονται δεκτά αρχεία τεκμηρίωσης συναλλαγών που 
επιτρέπουν την εξακρίβωση της συμμόρφωσης μεμονωμένων φυτών ή 
παρτίδων φυτών, καθώς και την ιχνηλασιμότητα έως το σημείο της 
πιστοποίησης. Αυτό περιλαμβάνει την έγκυρη πιστοποίηση για 
βιολογική παραγωγή ή παραγωγή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίαςβ. 

Επεξηγηματική σημείωση: TS1. Καλλωπιστικά φυτά 
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Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να προσδιορίσει τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού αγοράς, είτε με αριθμό είτε με αξία. Θα μπορούσε επίσης να 
προβλέψει σε σχέση με συγκεκριμένη φυτά την απαίτηση βιολογικής παραγωγής για το σύνολο των εν λόγω φυτών, προς διευκόλυνση της εξακρίβωσης. 
Εάν δεν υφίστανται βιολογικά καλλωπιστικά φυτά στην εθνική/περιφερειακή αγορά, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέψει μηδενικό ποσοστό 
βιολογικών φυτών. 
α) Τα κατώτατα όρια X % και Y % / W % και Y % θα καθορίζονται από τον αγοραστή 
β) Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος, το σύστημα πιστοποίησης MPS-GAP και το σύστημα GLOBALG.A.P. για άνθη και φυτά έχουν 
ενσωματώσει τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ως απαίτηση και μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχουν επαρκή διασφάλιση για παραγωγή 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. 
 
Η πιστοποίηση MPS-GAP αποτελεί βασική πιστοποίηση ορθής γεωργικής πρακτικής που αποσκοπεί στη διαφύλαξη ασφαλών συνθηκών εργασίας και 
στη βελτίωση της ασφάλειας για το περιβάλλον. Η πιστοποίηση MPS-GAP απευθύνεται σε εταιρείες που προμηθεύουν εμπόρους λιανικής και 
αποτελείται από μια σειρά απαιτήσεων παραγωγής σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή. Η πιστοποίηση 
πραγματοποιείται με βάση το πρότυπο αναφοράς GLOBALG.A.P. και, ως εκ τούτου, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της πρωτοβουλίας για τη 
βιωσιμότητα της ανθοκομίας (floriculture sustainability initiative, FSI). 
Το GLOBALG.A.P. είναι ένα παγκόσμιο εθελοντικό πρότυπο για την πιστοποίηση των γεωργικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο· το ακρωνύμιο G.A.P. 
αντιστοιχεί στη φράση «good agricultural practice» (ορθή γεωργική πρακτική). 
Το εθνικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για τα βιολογικά προϊόντα (National Organic Program, NOP) ή ισοδύναμες νομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται 
από εμπορικούς εταίρους της ΕΕ αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με το πρόγραμμα της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα [βλ. παράρτημα ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες]. Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/39 της Επιτροπής, 
της 10ης Ιανουαρίου 2019 τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής. 

 TS2. Κιβώτια και συσκευασίες φυτών 
Τα φυτά πρέπει να παραδίδονται σε κιβώτια (ή καφάσια ή κουτιά στην 
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περίπτωση μικρών φυτών) τα οποία έχουν μία από τις ακόλουθες 
ιδιότητες (κατά σειρά προτεραιότητας): 

− είναι επαναχρησιμοποιήσιμα (ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει 
σύστημα επιστροφής) 

− είναι ανακυκλώσιμα (εάν υπάρχουν δημοτικές εγκαταστάσεις 
συλλογής για ανακύκλωση) 

− είναι λιπασματοποιήσιμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 
14995:2007 ή το πρότυπο EN 13432:2000, εάν υπάρχουν 
δημοτικές εγκαταστάσεις λιπασματοποίησης που δέχονται τέτοια 
είδη. 

 
Εξακρίβωση: 
Εάν τα κιβώτια είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, οι προσφέροντες πρέπει να 
υποβάλουν περιγραφή του συστήματος επιστροφής. Οι προσφέροντες 
πρέπει επίσης να υποβάλουν αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμφωνίας 
με το φυτώριο, εάν δεν είναι οι ίδιοι φυτώριο. 
Εάν τα κιβώτια είναι ανακυκλώσιμα, απαιτείται η υποβολή δήλωσης 
συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο. 
Εάν τα κιβώτια είναι λιπασματοποιήσιμα, οι προσφέροντες πρέπει να 
υποβάλουν εκθέσεις δοκιμών που αποδεικνύουν ότι η σύνθεση των 
υλικών πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 14995:2007, του 
προτύπου EN 13432:2000 ή ισοδύναμου. 
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TS3. Χωροκατακτητικά ξένα είδη (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Σημείωση: Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα ιθαγενή φυτικά είδη της περιοχής. Εάν φυτευτούν ξένα είδη, πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
μετατραπούν σε χωροκατακτητικά είδη, και να ληφθούν υπόψη οι τοπικές ή εθνικές πολιτικές για τον έλεγχο των χωροκατακτητικών ξένων ειδών 
καθώς και οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014]. 
 
Τα αγοραζόμενα καλλωπιστικά φυτά πρέπει να είναι ιθαγενή. Εάν φυτευτούν ξένα είδη, πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα μετατραπούν σε 
χωροκατακτητικά είδη. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει πληροφορίες (ονομασία) σχετικά με τα καλλωπιστικά φυτά που θα αγοραστούν. 

Επεξηγηματική σημείωση: TS3. Χωροκατακτητικά ξένα είδη 
Εάν διατίθενται περιορισμένες πληροφορίες για τους τύπους των ειδών, πρέπει να ζητείται καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες προκειμένου να 
διαπιστώνεται αν το φυτικό είδος είναι ιθαγενές ή, εάν πρόκειται για ξένο είδος, ότι δεν θα μετατραπεί σε χωροκατακτητικό. Επιπλέον, πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι τα φυτικά είδη αντιστοιχούν στις τοπικές συνθήκες (εδάφη, υδρολογία, βροχόπτωση, αποστράγγιση, ηλιοφάνεια κ.λπ.). Πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τοπικοί ή εθνικοί κατάλογοι χωροκατακτητικών ειδών, καθώς και ο ενωσιακός κατάλογος των χωροκατακτητικών ξένων ειδών 
που περιλαμβάνεται στον κανονισμό αριθ. 1143/2014. 

TS4. Οργανικά συστατικά των βελτιωτικών εδάφους και του 
εδαφοκαλύμματος  
 
Τα ακόλουθα υλικά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως οργανικά 
συστατικά τελικού προϊόντος: 

TS4. Οργανικά συστατικά των βελτιωτικών εδάφους και του 
εδαφοκαλύμματος  
 
Τα ακόλουθα υλικά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως οργανικά 
συστατικά τελικού προϊόντος: 
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− τύρφη· 
− υλικά που προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από το οργανικό 

κλάσμα των μεικτών αστικών οικιακών αποβλήτων το οποίο 
έχει διαχωριστεί με μηχανική, φυσικοχημική, βιολογική και/ή 
μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία· 

− υλικά που προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από λάσπη η οποία 
προέρχεται από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και 
από λάσπη που προέρχεται από τη χαρτοβιομηχανία· 

− υλικά που προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από ζωικά 
υποπροϊόντα της κατηγορίας 1 σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009. 

 
Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν στοιχεία για την αναλυτική 
σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση της οργανικής ύλης, καθώς 
και δήλωση συμμόρφωσης με τις ανωτέρω απαιτήσεις. 
Προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για μέσα 
ανάπτυξης, βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα σύμφωνα με την 
απόφαση 2015/2099/ΕΚ1 της Επιτροπής ή άλλο σχετικό οικολογικό 
σήμα τύπου I που ικανοποιεί τα αναφερόμενα κριτήρια θα θεωρούνται 
συμμορφούμενα. Θα γίνεται επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο 
αποδεικτικό μέσο, όπως τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή 
έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο φορέα. 

− υλικά που προέρχονται από ανακύκλωση των βιολογικών 
αποβλήτων από τη χωριστή συλλογή, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου· 

− υλικά που προέρχονται από ζωικά υποπροϊόντα των κατηγοριών 2 
και 3, όπως ορίζονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και στα τεχνικά πρότυπα τα οποία καθορίζονται με τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011· 

− υλικά που προέρχονται από τα περιττώματα, το άχυρο και άλλα 
φυσικά ακίνδυνα υλικά προερχόμενα από τη γεωργία ή τη 
δασοκομία, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ· 

− υλικά που προέρχονται από οποιαδήποτε άλλα υποπροϊόντα 
βιομάζας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, τα 
οποία δεν αναφέρονται ανωτέρω, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
των σημείων 2) και 3) κατωτέρω· 

− υλικά που προέρχονται από ανακύκλωση ή ανάκτηση 
οποιωνδήποτε άλλων αποβλήτων βιομάζας που δεν αναφέρονται 
ανωτέρω, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σημείων 2) και 3) 
κατωτέρω. 

2) Τα ακόλουθα υλικά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως οργανικά 
συστατικά τελικού προϊόντος: 
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− τύρφη· 
− υλικά που προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από το οργανικό κλάσμα 

των μεικτών αστικών οικιακών αποβλήτων το οποίο έχει 
διαχωριστεί με μηχανική, φυσικοχημική, βιολογική και/ή μη 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία· 

− υλικά που προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από λάσπη η οποία 
προέρχεται από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και από 
λάσπη που προέρχεται από τη χαρτοβιομηχανία· 

− υλικά που προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από ζωικά υποπροϊόντα 
της κατηγορίας 1 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1069/2009· 

− υλικά που προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από λάσπες άλλες από 
εκείνες που επιτρέπονται στο σημείο 3) κατωτέρω. 

 
3) Υλικά που προέρχονται από ανακύκλωση ή ανάκτηση λάσπης 
επιτρέπονται μόνο εφόσον η λάσπη συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 
α) χαρακτηρίζεται ως ένα από τα ακόλουθα είδη αποβλήτων σύμφωνα με 
τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, όπως ορίζεται με την απόφαση 
2000/532/ΕΚ της Επιτροπής:  

− 020305 λάσπη από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής από 
την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, 
δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού· 
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παραγωγή κονσερβών· παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, 
προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας 

− 020403 λάσπη από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής από τη 
διεργασία παραγωγής ζάχαρης 

− 020502 λάσπη από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής από τη 
βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 

− 020603 λάσπη από την επιτόπου επεξεργασία εκροής από τη 
βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 

− 020705 λάσπη από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής από 
την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών 
(εξαιρουμένων καφέ, τσαγιού και κακάο). 

β) η λάσπη παραμένει διαχωρισμένη κατά πηγή προέλευσης, δηλαδή δεν 
αναμειγνύεται με λύματα ή λάσπη από άλλη διεργασία παραγωγής. 
 
Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν στοιχεία για την αναλυτική 
σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση της οργανικής ύλης, καθώς και 
δήλωση συμμόρφωσης με τις ανωτέρω απαιτήσεις. 
Προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για μέσα ανάπτυξης, 
βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα σύμφωνα με την απόφαση 
2015/2099/ΕΚ της Επιτροπής ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου I που 
ικανοποιεί τα αναφερόμενα κριτήρια θα θεωρούνται συμμορφούμενα. Θα 
γίνεται επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο 
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φορέα. 

Επεξηγηματική σημείωση: TS4. Οργανικά συστατικά των βελτιωτικών εδάφους και του εδαφοκαλύμματος  
1) Η οδηγία 2015/2099/ΕΚ της Επιτροπής αναμένεται να αναθεωρηθεί στο μέλλον. Μετά την αναθεώρησή της, θα δημοσιευτεί η νέα έκδοση, και οι 
αναθέτουσες αρχές αναμένεται να ανατρέχουν σε αυτήν στο πλαίσιο του παρόντος κριτηρίου. 
Η τεχνική προδιαγραφή για τα οργανικά συστατικά των βελτιωτικών εδάφους εναρμονίζεται με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην οδηγία-πλαίσιο 
για τα απόβλητα. Οι όροι αυτοί καθορίζουν το νομικό καθεστώς των υλικών, δηλ. απόβλητα, υποπροϊόντα, γεωργικό υλικό κ.λπ., το οποίο έχει νομικές 
συνέπειες για την επεξεργασία και τη διάθεσή τους. Για την παροχή βοήθειας όσον αφορά την εφαρμογή των όρων αυτών παρατίθενται κατωτέρω 
κάποιοι ορισμοί και παραδείγματα: 
 

• Η φράση «υλικά που προέρχονται» σημαίνει ότι τα συστατικά πρέπει να είναι αποτέλεσμα της επεξεργασία σταθεροποίησης και 
επανασυσκευασίας των αποβλήτων, των ζωικών υποπροϊόντων κ.λπ. Οι επεξεργασίες αυτές μπορεί να είναι αναερόβια χώνευση, 
λιπασματοποίηση, πυρόλυση ή συνδυασμοί διαφορετικών διεργασιών. 

• Η φράση «ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων από τη χωριστή συλλογή, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» αναφέρεται στη λιπασματοποίηση ή την αναερόβια χώνευση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων 
κήπων και πάρκων, αποβλήτων τροφίμων και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και χώρους πωλήσεων 
λιανικής, τα οποία συλλέγονται χωριστά. 

• Η φράση «ζωικά υποπροϊόντα κατηγορίας 2 και 3, όπως ορίζονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στα τεχνικά πρότυπα τα οποία καθορίζονται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011» 
αναφέρεται σε σφάγια ή μέρη σφαγίων, προϊόντα ζωικής προέλευσης κ.λπ. τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα 
οποία επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία με λιπασματοποίηση και αναερόβια χώνευση. 

• Η φράση «περιττώματα, το άχυρο και άλλα φυσικά ακίνδυνα υλικά προερχόμενα από τη γεωργία ή τη δασοκομία, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ» αναφέρεται σε κατάλοιπα προερχόμενα από γεωργικές και δασοκομικές δραστηριότητες 
τα οποία δεν έχουν το νομικό καθεστώς αποβλήτων ή υποπροϊόντων. Δεν αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον ή την υγεία και συνήθως 
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επαναχρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ίδιας γεωργικής ή δασοκομικής δραστηριότητας. 
• Η φράση «οργανικό κλάσμα των μεικτών αστικών οικιακών αποβλήτων το οποίο έχει διαχωριστεί με μηχανική, φυσικοχημική, βιολογική και/ή 

μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία» αφορά βιοαπόβλητα που δεν έχουν συλλεγεί χωριστά. 
• Τα «ζωικά υποπροϊόντα της κατηγορίας 1 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009» ενέχουν κινδύνους για την υγεία και το 

περιβάλλον σχετικούς με ασθένειες και προσμείξεις, και πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία. 

TS5. Επικίνδυνες ουσίες (βαρέα μέταλλα) σε βελτιωτικά εδάφους 
 
Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος ή συστατικού στα ακόλουθα 
στοιχεία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που αναφέρονται 
κατωτέρω, υπολογιζόμενες επί ξηρού βάρους (ξβ) του προϊόντος. 
 

Πίνακας 3 

 

Στοιχείο mg/kg (ΞΒ) 
Κάδμιο (Cd) 1,5 
Χρώμιο ολικό (Cr) 100 
Χαλκός (Cu) 200 
Υδράργυρος (Hg) 1 
Νικέλιο (Ni) 50 
Μόλυβδος (Pb) 120 
Ψευδάργυρος (Zn) 600 

 

TS5. Επικίνδυνες ουσίες (βαρέα μέταλλα) σε βελτιωτικά εδάφους 
 
Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος ή συστατικού στα ακόλουθα 
στοιχεία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που αναφέρονται κατωτέρω, 
υπολογιζόμενες επί ξηρού βάρους (ξβ) του προϊόντος. 
 

Πίνακας 3 

 

Στοιχείο mg/kg (ΞΒ) 
Κάδμιο (Cd) 1 
Χρώμιο ολικό (Cr) 100 
Χαλκός (Cu) 100 
Υδράργυρος (Hg) 1 
Νικέλιο (Ni) 50 
Μόλυβδος (Pb) 100 
Ψευδάργυρος (Zn) 300 
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Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών 
(EN 13650 ή ισοδύναμο· EN 16175 ή ισοδύναμο για τον Hg) που 
καταδεικνύουν ότι πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. 
Προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για μέσα 
ανάπτυξης, βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα σύμφωνα με την 
απόφαση 2015/2099/ΕΚ της Επιτροπής ή άλλο σχετικό οικολογικό 
σήμα τύπου I που ικανοποιεί τα αναφερόμενα κριτήρια θα θεωρούνται 
συμμορφούμενα. Θα γίνεται επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο 
αποδεικτικό μέσο, όπως τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή 
έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο φορέα. 

Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών (EN 
13650 ή ισοδύναμο· EN 16175 ή ισοδύναμο για τον Hg) που 
καταδεικνύουν ότι πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. 
Προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για μέσα ανάπτυξης, 
βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα σύμφωνα με την απόφαση 
2015/2099/ΕΚ της Επιτροπής ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου I που 
ικανοποιεί τα αναφερόμενα κριτήρια θα θεωρούνται συμμορφούμενα. Θα 
γίνεται επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο 
φορέα. 

 TS6. Φυσικές προσμείξεις σε βελτιωτικά εδάφους 
Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε γυαλί, μέταλλο και πλαστικό 
με μέγεθος ματιού > 2 mm (το σύνολο κάθε πρόσμειξης) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 0,5 %, υπολογιζόμενη επί ξηρού βάρους. 
 
Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών 
(CEN/TS 16202 ή ισοδύναμο) που καταδεικνύουν ότι πληρούται το 
ανωτέρω κριτήριο. 
Προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για μέσα ανάπτυξης, 
βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα σύμφωνα με την απόφαση 
2015/2099/ΕΚ της Επιτροπής ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου I που 
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ικανοποιεί τα αναφερόμενα κριτήρια θα θεωρούνται συμμορφούμενα. Θα 
γίνεται επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο 
φορέα. 

 TS7. Επιδόσεις των βελτιωτικών εδάφους 
 
α) Τα προϊόντα δεν πρέπει να επηρεάζουν δυσμενώς τη βλάστηση ή τη 
μετέπειτα ανάπτυξη των φυτών· 
β) Η οργανική ύλη ως απώλεια κατά την ανάφλεξη του τελικού προϊόντος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 % επί ξηρού βάρους (% ΞΒ)· 
γ) Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε ξηρά ουσία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 25 % επί του νωπού βάρους (% ΝΒ). 
 
Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών (α: 
EN 16086-1 ή ισοδύναμο· β: EN 13039 ή ισοδύναμο· γ: EN 13040 ή 
ισοδύναμο) που καταδεικνύουν ότι πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. 
Προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για μέσα ανάπτυξης, 
βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα σύμφωνα με την απόφαση 
2015/2099/ΕΚ της Επιτροπής ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου I που 
ικανοποιεί τα αναφερόμενα κριτήρια θα θεωρούνται συμμορφούμενα. Θα 
γίνεται επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο 



 

39 

 

φορέα. 

 TS8. Πρωτογενή παθογόνα σε βελτιωτικά του εδάφους 
Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε πρωτογενή παθογόνα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα επίπεδα: 
α) Salmonella spp: απουσία σε 25 g νωπού βάρους· 
β) E.coli: <1 000 CFU/g νωπού βάρους (CFU: μονάδα σχηματισμού 
αποικιών) 
 
Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών (α: 
ISO 6579 ή ισοδύναμο· β: CEN/TR 16193) που καταδεικνύουν ότι 
πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. 
Προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για μέσα ανάπτυξης, 
βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα σύμφωνα με την απόφαση 
2015/2099/ΕΚ της Επιτροπής ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου I που 
ικανοποιεί τα αναφερόμενα κριτήρια θα θεωρούνται συμμορφούμενα. Θα 
γίνεται επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως 
τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο 
φορέα. 
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TS9. Αυτόματη άρδευση (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια)  
Σημείωση: Η αναθέτουσα αρχή θα παράσχει τις κατευθυντήριες γραμμές με βάση τα χαρακτηριστικά διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων που 
αφορούν ειδικά το κλίμα και τη θέση του συστήματος άρδευσης. 
Τα αυτόματα συστήματα άρδευσης πρέπει να επιτρέπουν τη ρύθμιση παραμέτρων, κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατά τα κάτωθι: 

− η δημιουργία διαφορετικών ζωνών άρδευσης· 
− η προσαρμογή του όγκου χρησιμοποιούμενου νερού ανά ζώνες· 
− ο προγραμματισμός των περιόδων ποτίσματος ανά ζώνες· 
− η μέτρηση του επιπέδου υγρασίας και η αυτόματη διακοπή της άρδευσης ανά ζώνες όταν το επίπεδο υγρασίας του εδάφους είναι αρκετά 

υψηλό (όπως ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή), για παράδειγμα μετά τη βροχή. 

Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση που καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
AC1. Πρόσθετα καλλωπιστικά φυτά (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Θα χορηγούνται βαθμοί αναλογικά για κάθε βελτίωση της τάξης του 10 % από την ελάχιστη τεχνική προδιαγραφή για πιστοποιημένη 
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία ή βιολογικά καλλωπιστικά φυτά (θα προσδιοριστεί αναλυτικά σε ποιον βαθμό θα χορηγούνται περισσότεροι βαθμοί 
για τη βελτίωση των βιολογικών φυτών, για την οποία πρέπει να δίδονται περισσότεροι βαθμοί από ό,τι για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία). 
 
Εξακρίβωση: 
Βλέπε TS1 ανωτέρω. 
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3.1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ 
 

3.1.2.1 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης για την αγορά υπηρεσιών κηπουρικής 
Σημαντικό: Τα κοινά κριτήρια για τις κατηγορίες υπηρεσιών (τμήμα 6) ισχύουν επίσης για την παρούσα κατηγορία 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (TS) 

TS10. Καλλωπιστικά φυτά και βελτιωτικά εδάφους που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών κηπουρικής 

• Τα καλλωπιστικά φυτά που αγοράζονται κατά την παροχή των 
υπηρεσιών κηπουρικής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών (TS1 έως TS3) στο επίπεδο 
των στοιχειωδών κριτηρίων. 

• Τα βελτιωτικά εδάφους που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
των υπηρεσιών κηπουρικής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών (TS4 και TS5) στο 
επίπεδο των στοιχειωδών κριτηρίων. 

Εξακρίβωση: 
Βλ. την εξακρίβωση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. 

TS10. Καλλωπιστικά φυτά και βελτιωτικά εδάφους που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών κηπουρικής 

• Τα καλλωπιστικά φυτά που αγοράζονται κατά την παροχή των 
υπηρεσιών κηπουρικής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών (TS1 έως TS3) στο επίπεδο 
των αναλυτικών κριτηρίων. 

• Τα βελτιωτικά εδάφους που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
των υπηρεσιών κηπουρικής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών (TS4 έως TS9) στο 
επίπεδο των αναλυτικών κριτηρίων. 

Εξακρίβωση: 
Βλ. την εξακρίβωση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. 

TS11. Καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών και διαχείριση ξένων 
ειδών 
 

TS11. Καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών και διαχείριση ξένων 
ειδών 
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Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει ετήσιο σχέδιο φυτοϋγειονομικής 
επεξεργασίας.  
(αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με ένα κριτήριο ανάθεσης για την 
αξιολόγηση της ποιότητας του εν λόγω σχεδίου) 
 
Στο εν λόγω σχέδιο θα λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ή εθνικές 
πολιτικές για τον έλεγχο των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, καθώς και 
οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη [κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 1143/2014]. Το σχέδιο πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2009/128/ΕΚ της ΕΕ για την ορθολογική χρήση 
των γεωργικών φαρμάκων και με τις τοπικές πολιτικές για τη χρήση 
χημικών προϊόντων. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει το σχέδιο φυτοϋγειονομικής 
επεξεργασίας. 

Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει ετήσιο σχέδιο φυτοϋγειονομικής 
επεξεργασίας, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει μόνο μη χημικές 
μεθόδους επεξεργασίας, όπως θερμικές, μηχανικές ή βιολογικές 
επεξεργασίες.  
(αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με ένα κριτήριο ανάθεσης για την 
αξιολόγηση της ποιότητας του εν λόγω σχεδίου)  
 
Στο εν λόγω σχέδιο θα λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ή εθνικές 
πολιτικές για τον έλεγχο των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, καθώς 
και οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη 
[κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014].  
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει το σχέδιο φυτοϋγειονομικής 
επεξεργασίας. 

 
3.1.2.2 Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

CPC1. Πρακτικές ποτίσματος (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Σημείωση: Η αναθέτουσα αρχή θα προσδιορίσει τη χρήση πηγών τοπικά ανακτώμενων υδάτων (ως συνδυασμού όμβριων υδάτων, υπόγειων υδάτων 
και διηθημένων φαιών υδάτων) με βάση τη διαθεσιμότητα των υποδομών, προκειμένου να παράσχει στον ανάδοχο τη δυνατότητα συμμόρφωσης με 
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την παρούσα ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Στο πλαίσιο των πρακτικών ποτίσματος, πρέπει: 

− να χρησιμοποιούνται όμβρια, ανακτημένα, ανακυκλωμένα ύδατα ή ύδατα φρέατος όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό· 
− να ελαχιστοποιείται η χρήση πόσιμου νερού· 
− να εφαρμόζεται μέτρο κάλυψης του εδάφους για την αποφυγή της εξάτμισης στις περιοχές που προσδιορίζονται από την αναθέτουσα αρχή· 
− να χρησιμοποιούνται αυτόματα συστήματα άρδευσης, όπως προβλέπονται από την αναθέτουσα αρχή, και να προσαρμόζεται ο όγκος του 

χρησιμοποιούμενου νερού στις ανάγκες των φυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του εν λόγω 
συστήματος άρδευσης· 

− να κατευθύνεται το νερό απευθείας στο ριζικό σύστημα, όπου είναι δυνατόν· 
− να αποφεύγεται το πότισμα στην επιφάνεια του εδάφους τις θερμότερες ώρες της ημέρας όταν η εξάτμιση είναι μεγαλύτερη, και ιδιαίτερα 

το καλοκαίρι. 
 
Πρέπει να τηρείται αρχείο των πρακτικών ποτίσματος, το οποίο πρέπει επίσης να τίθεται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής για λόγους 
εξακρίβωσης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

CPC2. Διαχείριση αποβλήτων (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Τα απόβλητα που παράγονται κατά την παροχή υπηρεσιών κηπουρικής πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να υποβάλλονται σε διαχείριση ως εξής 
(η αναθέτουσα αρχή μπορεί / θα πρέπει να περιορίζει τις επιλογές διαχείρισης σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες): 

• Όλα τα οργανικά απόβλητα (ξερά φύλλα, κλάδεμα, χόρτα) πρέπει να λιπασματοποιούνται επιτόπου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή 
μέσω ανάθεσης της πρακτικής αυτής σε επιχείρηση επεξεργασίας αποβλήτων.  

• Τα οργανικά απόβλητα ξύλου από κλαδιά κ.λπ. πρέπει να τεμαχίζονται επιτόπου ή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και να 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του εδάφους στις συμφωνημένες περιοχές. 
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 Τα απορρίμματα συσκευασίας πρέπει να διαχωρίζονται στις υφιστάμενες κατηγορίες αστικών αποβλήτων και να μεταφέρονται από 
εξουσιοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης αποβλήτων σε κέντρο ανακύκλωσης εγκεκριμένο από τις τοπικές αρχές για τον χειρισμό 
και την επεξεργασία των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό κ.λπ. — να προστεθούν διαθέσιμες ροές αποβλήτων). 
Ωστόσο, τα απορρίμματα συσκευασίας επικίνδυνων ουσιών, όπως προϊόντα φυτοπροστασίας, πρέπει να απορρίπτονται με 
ασφάλεια σε εγκεκριμένα σημεία συλλογής ή μέσω εξουσιοδοτημένης εταιρείας διαχείρισης στερεών αποβλήτων για περαιτέρω 
επεξεργασία.  

 
Πρέπει να τηρούνται αρχεία της διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στο πλαίσιο των εργασιών κηπουρικής, τα οποία πρέπει επίσης να 
τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής για λόγους εξακρίβωσης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για κυρώσεις σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης. 
 

CPC3. Καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών και διαχείριση ξένων ειδών (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Ο ανάδοχος θα παρέχει την υπηρεσία με βάση το σχέδιο φυτοϋγειονομικής επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/128/ΕΚ για την ορθολογική 
χρήση των γεωργικών φαρμάκων. 
 
Η παρουσία φυτών ή ζώων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι πρόκειται για χωροκατακτητικά είδη πρέπει να αναφέρεται στην αναθέτουσα αρχή 
και πρέπει να καθορίζονται κατάλληλα μέτρα ελέγχου στο πλαίσιο κοινής συμφωνίας. 
 
Πρέπει να τηρούνται αρχεία των εργασιών φυτοπροστασίας για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών και τη διαχείριση ξένων ειδών, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών χρησιμοποιούμενων τεχνικών και προϊόντων, από επαγγελματίες χρήστες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009, τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής για σκοπούς εξακρίβωσης.  
 
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  

CPC4. Πρακτικές κηπουρικής και ενίσχυση της βιοποικιλότητας (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
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Σημείωση: Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να παράσχει στον ανάδοχο τις πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας*   
 
Ο ανάδοχος πρέπει να εφαρμόζει πρακτικές κηπουρικής για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας οι οποίες μπορεί να συνεπάγονται συνδυασμό των 
εξής: 
 

− διασφάλιση ότι κανένα είδος δεν υπερβαίνει το X % του συνόλου των καλλωπιστικών φυτών ή δένδρων που φυτεύονται 
− ανάπτυξη αυτοφυούς φυσικής χλωρίδας και πανίδας** 
− εφαρμογή μέτρων για τις βέλτιστες δραστηριότητες διαμόρφωσης τοπίου και δασοκομίας+ 

 
Πρέπει να τηρούνται αρχεία των φυτικών ειδών που εισάγονται και των δραστηριοτήτων διαμόρφωσης τοπίου και δασοκομίας που εκτελούνται, τα 
οποία πρέπει επίσης να τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής για λόγους εξακρίβωσης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για 
κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 
 

Επεξηγηματική σημείωση: CPC4. Πρακτικές κηπουρικής και ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να προσδιορίσει για κάθε είδος το μέγιστο ποσοστό όλων των προς φύτευση καλλωπιστικών φυτών ή δένδρων. 
Συνιστώμενες τιμές X = 15 %. 
 
*Πρέπει να ζητείται καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες προκειμένου να ελέγχεται αν τα φυτικά είδη που φυτεύονται είναι ιθαγενή ή, εάν πρόκειται για 
ξένα είδη, ότι δεν θα μετατραπούν σε χωροκατακτητικά. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τοπικοί ή εθνικοί κατάλογοι χωροκατακτητικών ειδών, καθώς 
και ο ενωσιακός κατάλογος των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που περιλαμβάνεται στον κανονισμό αριθ. 1143/2014. 
 
**Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες πρακτικές ώστε να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη αυτοφυούς φυσικής χλωρίδας και 
πανίδας: 

- χρήση ιθαγενών φυτών πλούσιων σε νέκταρ που μπορούν να παράσχουν οφέλη για την άγρια ζωή  
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- χρήση μόνο βιολογικών μέσων για τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών  
- μη απομάκρυνση ξύλου σε αποσύνθεση από την τοποθεσία, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο για τη δημιουργία οικοτόπου για την άγρια ζωή 
- ενθάρρυνση της ευημερίας των επιθυμητών ιθαγενών ειδών  
- ανάρτηση, σε ορισμένες από τις πλέον προβεβλημένες περιοχές, ενημερωτικών αφισών που εξηγούν τον σκοπό των μέτρων αυτών. 

 
+Οι δραστηριότητες διαμόρφωσης τοπίου και δασοκομίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον φυσικό κύκλο των φυτών και την ευημερία της τοπικής 
πανίδας, μέσω της διασφάλισης ότι: 

- οι φυσικοί λειμώνες διατηρούνται με εργασίες χορτοκοπής ως βοσκότοποι 
- το κλάδεμα πραγματοποιείται εκτός της περιόδου αναπαραγωγής 
− οι οικότοποι δεν είναι απομονωμένοι, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των φυσικών συστημάτων στο μέτρο του δυνατού. 
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4 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
 
Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μηχανημάτων και των υπηρεσιών μηχανημάτων από την 
άποψη του κύκλου ζωής παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. την τεχνική έκθεση). Στον ίδιο 
πίνακα παρουσιάζεται επίσης η προσέγγιση της ΕΕ για τις ΠΔΣ με γνώμονα τον μετριασμό ή τη μείωση των εν λόγω επιπτώσεων. 

1. Μηχανήματα και υπηρεσίες μηχανημάτων 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων  Προσέγγιση της ΕΕ για τις ΠΔΣ 

• Παραγωγή αέριων και σωματιδιακών ρύπων 

• Επιπτώσεις οικοτοξικότητας λόγω της απώλειας 
λιπαντικού και της διάθεσης χρησιμοποιημένων 
ελαίων και λιπαντικών  

• Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου που 
συνδέονται με τις εκπομπές θορύβου  

• Διάθεση των μηχανημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους 

• Διάθεση μπαταριών βαρέων μετάλλων 
 

 • Απαίτηση συμμόρφωσης με τους πλέον αυστηρούς κανονισμούς 
που περιορίζουν τις εκπομπές καυσαερίων κινητήρα και τις 
εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 

• Χρήση μηχανημάτων χαμηλού θορύβου που λειτουργούν με 
μπαταρία για την εξάλειψη της παραγωγής εκπομπών καυσαερίων 
και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών θορύβου 

• Χρήση βιοαποδομήσιμων και μη δυνητικά βιοσυσσωρεύσιμων 
λιπαντικών ή αναγεννημένων ελαίων για μηχανήματα 

• Παροχή κατάλληλης κατάρτισης στο προσωπικό για τον χειρισμό 
των μηχανημάτων με τον βέλτιστο τρόπο και για τη μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμων και ενέργειας   

• Απαίτηση για χρήση μπαταριών πολύ μικρής περιεκτικότητας σε 
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βαρέα μέταλλα 
 

Η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη το μέγεθός τους. 

Στην τεχνική έκθεση παρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις οδικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη σχετική 
νομοθεσία, τα πρότυπα και τις τεχνικές πηγές που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία.
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4.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) 
 

4.1.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
4.1.1.1 Αντικείμενο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αγορά μηχανημάτων και υπηρεσιών μηχανημάτων με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 
 

4.1.1.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης για την αγορά μηχανημάτων  
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
TS1. Εκπομπές καυσαερίων κινητήρων 
 
Οι εκπομπές καυσαερίων κινητήρα από κινητά μηχανήματα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 
 

i. Euro 6 — κανονισμός αριθ. 715/2007 
ii. Euro VI — κανονισμός αριθ. 595/2009 
iii. Στάδιο V —- κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 

 
Στην προσφορά θα πρέπει να τεκμηριώνονται περιπτώσεις στις 
οποίες ο κινητήρας του κινητού μηχανήματος δεν πιστοποιείται ως 

TS1. Εκπομπές καυσαερίων κινητήρων 
 
Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μηδενικές εκπομπές καυσαερίων. 
 
 
Εξακρίβωση: Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει αντίγραφο του 
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου του συστήματος ισχύος του μηχανήματος. 
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κινητήρας σταδίου V ή ανώτερου, άλλα έπειτα από τεχνική 
μετεπεξεργασία* επιτυγχάνει το ίδιο πρότυπο. 
 
Εξακρίβωση: Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει έκθεση δοκιμών ή 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του κινητήρα που καταδεικνύει ότι τα 
όρια των επιδόσεων του κινητήρα όσον αφορά τις εκπομπές 
συμμορφώνονται με το κριτήριο. Η έκθεση δοκιμών πρέπει να 
προέρχεται από ανεξάρτητο φορέα που πληροί τις απαιτήσεις του 
προτύπου EN-ISO/IEC 17025. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου 
πρέπει να αναφέρει τον αριθμό έγκρισης τύπου του κινητήρα. 

TS2. Επιδόσεις διασκορπισμού 
 
Το μοντέλο μηχανήματος διασκορπισμού πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τις επιδόσεις που προβλέπονται στο πρότυπο EN 15597-
2, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους: 
 

i. δοσολογία 
ii. έναρξη μηχανήματος διασκορπισμού 

iii. πλευρικός διασκορπισμός 
 

Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει την έκθεση δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 15597-2, βάσει της οποίας καταδεικνύεται ότι από τα 
αποτελέσματα των δοκιμών σχετικά με: 

i. τη δοσολογία  
ii. την έναρξη μηχανήματος διασκορπισμού 
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iii. τον πλευρικό διασκορπισμό (δυναμική δοκιμή) 

προκύπτει ότι το «μηχάνημα διασκορπισμού είναι κατάλληλο». 
Οι δοκιμές πρέπει να διενεργούνται από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
TS3. Ικανότητα επαναφόρτισης και ποιότητα της μπαταρίας (η ίδια διατύπωση για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Η μπαταρία πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις επιδόσεων που καθορίζονται κατωτέρω: 

1. EN 61951-2 — μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου  
2. EN 61960 — μπαταρίες ιόντων λιθίου. 

 
Εξακρίβωση:  
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν έκθεση δοκιμών που επαληθεύει την ποιότητα και τις επιδόσεις της μπαταρίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 
61951-2 για τις μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου ή με το πρότυπο EN 61960 για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου. Οι εκθέσεις δοκιμών που 
επαληθεύουν την ποιότητα και τις επιδόσεις της μπαταρίας σύμφωνα με ισοδύναμα πρότυπα θα θεωρούνται συμμορφούμενες. Η έκθεση δοκιμών 
πρέπει να προέρχεται από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών που πληροί τις απαιτήσεις επάρκειας για τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025.  
TS4. Λιπαντικό μηχανημάτων (η ίδια διατύπωση για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Σημείωση: Το παρόν κριτήριο εφαρμόζεται μόνο εάν τα σχετικά λιπαντικά συμπεριλαμβάνονται κατά τον χρόνο της αγοράς. 
 
1. Υδραυλικά υγρά, έλαια κιβωτίου ταχυτήτων, έλαια αλυσοπρίονων, έλαια δίχρονων κινητήρων και γράσα που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα 
συντήρησης δημόσιων χώρων δεν πρέπει να φέρουν δήλωση επικινδυνότητας για την υγεία ή το περιβάλλον κατά τον χρόνο της αίτησης [κατώτατο 
όριο ταξινόμησης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008]. Το σωρευτικό ποσοστό μάζας των ουσιών που απαντούν στα υδραυλικά υγρά και τα 
γράσα οι οποίες είναι μη βιοαποδομήσιμες και βιοσυσσωρευτικές δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1 % .κ.β. 
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Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει τα τεχνικά δελτία του σχετικού λιπαντικού που θα αγοραστεί. Προϊόντα που συμμορφώνονται με το οικολογικό 
σήμα της ΕΕ ή άλλο ισοδύναμο οικολογικό σήμα τύπου 1 που ικανοποιεί την ανωτέρω απαίτηση θα θεωρούνται συμμορφούμενα. 
 
2. Για τα λιπαντικά τετράχρονων κινητήρων, εάν ο κατασκευαστής του μηχανήματος δεν συνιστά άλλον τύπο λιπαντικού, τα λιπαντικά του 
μηχανήματος πρέπει να είναι λιπαντικά έλαια κινητήρα χαμηλού ιξώδους ή αναδιυλισμένα λιπαντικά έλαια, με ελάχιστο ποσοστό αναδιυλισμένων 
ελαίων βάσης 25 %. Λιπαντικά έλαια κινητήρα χαμηλού ιξώδους είναι εκείνα που αντιστοιχούν στον αριθμό κλίμακας SAE 0W30 ή 5W30 ή σε 
ισοδύναμο. 
 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από τα δελτία δεδομένων ασφάλειας υλικού για όλα 
τα προϊόντα που θα παρασχεθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
TS5. Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης (η ίδια διατύπωση για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις πληροφορίες χρήστη που είναι σημαντικές για τη λειτουργία του 
μηχανήματος με μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και ενέργειας, και για τη συντήρηση και την παράταση της διάρκειας ζωής του. 
 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει οδηγίες χρήστη οι οποίες περιέχουν πληροφορίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση του μηχανήματος. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

AC1. Μηδενικές εκπομπές καυσαερίων  
Θα χορηγούνται βαθμοί για μηχανήματα για τα οποία μπορεί να 
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καταδειχθεί ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων, το οποίο 
σημαίνει ότι το μηχάνημα μπορεί να λειτουργεί χωρίς άμεσες 
εκπομπές καυσαερίων κινητήρα. 
 
Εξακρίβωση: Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει αντίγραφο του 
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου του συστήματος ισχύος του 
μηχανήματος. 

Επεξηγηματική σημείωση: AC1. Μηδενικές εκπομπές καυσαερίων 
*Επιτρέπεται η εγκατάσταση κινητήρων που συμμορφώνονται με στάδιο εκπομπών πριν από το στάδιο V, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και τις 
μεταβατικές διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 7 της οδηγίας 97/68/ΕΚ, στο άρθρο 34 παράγραφοι 7 και 8 ή στο άρθρο 58 
παράγραφοι 5 έως 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, και στο άρθρο 11 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2015/96 της Επιτροπής, ή στο άρθρο 13 παράγραφοι 3 έως 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/985 της Επιτροπής, εάν είναι 
εξοπλισμένοι με σύστημα φίλτρου σωματιδίων ντίζελ πιστοποιημένο σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά και εάν διαθέτουν απόδοση 
βαρυτομετρικού διαχωρισμού τουλάχιστον 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO 
− Κανονισμός αριθ. 132 της ΟΕΕ/ΗΕ, στάδιο μείωσης 1, κλάση I ή II  
− FAD e.V. Siegel (Φεβρουαρίου 2015 ή νεότερο) 
− κατάλογος φίλτρων VERT (Σεπτεμβρίου 2016 ή νεότερος) 
− κατάλογος φίλτρων BAFU. 

AC2. Περιεκτικότητα μπαταρίας σε βαρέα μέταλλα (το ίδιο για τα στοιχειώδη και για τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Θα χορηγούνται βαθμοί για την προμήθεια μηχανημάτων που λειτουργούν με μπαταρία και στα οποία χρησιμοποιούνται επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες με χαμηλότερη συγκέντρωση σε βαρέα μέταλλα από τις συγκεντρώσεις που αναφέρονται κατωτέρω: 
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1. Υδράργυρος < 0,1 ppm 
2. Κάδμιο < 1,0 ppm 
3. Μόλυβδος < 5 ppm 

Εξακρίβωση: 
Βλέπε TS3. 
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4.1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
4.1.2.1 Αντικείμενο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αγορά υπηρεσιών συντήρησης δημόσιων χώρων με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο με χρήση μηχανημάτων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/1628.  

 

4.1.2.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης 
(Τα παρόντα κριτήρια ισχύουν μόνο εάν ο στόλος υπηρεσιακών οχημάτων ανήκει στους φορείς εκμετάλλευσης ή μισθώνεται από αυτούς) 

Σημαντικό: τα κοινά κριτήρια για τις κατηγορίες υπηρεσιών (τμήμα 6) ισχύουν επίσης για την παρούσα κατηγορία 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
TS6. Εκπομπές καυσαερίων κινητήρα μηχανημάτων 
Σημείωση: το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε αυτοκινούμενα 
σάρωθρα και μηχανήματα διασκορπισμού 
 
Τα κινητά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:   

1. να είναι τουλάχιστον σταδίου V  
2. να έχουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων 
− 2019: το 25 % των μηχανημάτων πρέπει να είναι μηχανήματα 

μηδενικών εκπομπών καυσαερίων 
− 2020: το 35 % των μηχανημάτων πρέπει να είναι μηχανήματα 

μηδενικών εκπομπών καυσαερίων  

TS6. Εκπομπές καυσαερίων κινητήρα μηχανημάτων 
Σημείωση: το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε αυτοκινούμενα 
σάρωθρα και μηχανήματα διασκορπισμού 
 
Τα κινητά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:   

1. να είναι τουλάχιστον σταδίου V  
2. να έχουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων 
− 2019: το 50 % των μηχανημάτων πρέπει να είναι μηχανήματα 

μηδενικών εκπομπών καυσαερίων 
− 2020: το 60 % των μηχανημάτων πρέπει να είναι μηχανήματα 

μηδενικών εκπομπών καυσαερίων  
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− 2021: το 45 % των μηχανημάτων πρέπει να είναι μηχανήματα 
μηδενικών εκπομπών καυσαερίων  

− 2022: το 55 % των μηχανημάτων πρέπει να είναι μηχανήματα 
μηδενικών εκπομπών καυσαερίων 

 
Εξακρίβωση: 
Όπως στην TS1, μαζί με τον κατάλογο των μηχανημάτων που 
προορίζονται για χρήση για την παροχή της υπηρεσίας συντήρησης 
δημόσιων χώρων, τα οικεία πιστοποιητικά συμμόρφωσης και αντίγραφα 
της έγκρισης τύπου του συστήματος ισχύος του μηχανήματος. 

− 2021: το 70 % των μηχανημάτων πρέπει να είναι μηχανήματα 
μηδενικών εκπομπών καυσαερίων  

− 2022: το 80 % των μηχανημάτων πρέπει να είναι μηχανήματα 
μηδενικών εκπομπών καυσαερίων  
 

Εξακρίβωση: 
Όπως στην TS1, μαζί με τον κατάλογο των μηχανημάτων που 
προορίζονται για χρήση για την παροχή της υπηρεσίας συντήρησης 
δημόσιων χώρων, τα οικεία πιστοποιητικά συμμόρφωσης και αντίγραφα 
της έγκρισης τύπου του συστήματος ισχύος του μηχανήματος. 
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TS7. Επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων  
Σημείωση: το παρόν κριτήριο εφαρμόζεται μόνο σε αυτοκινούμενα 
σάρωθρα και μηχανήματα διασκορπισμού 
 
Οι επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων κινητήρα 
του στόλου σαρώθρων και μηχανημάτων διασκορπισμού που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:  
 

1. να είναι τουλάχιστον σταδίου IV  
 

2. να είναι τουλάχιστον σταδίου V ή Euro 6/VI 
− 2019: το 30 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 

διασκορπισμού πρέπει να είναι σταδίου V ή Euro 6/VI 
− 2020: το 40 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 

διασκορπισμού πρέπει να είναι σταδίου V ή Euro 6/VI 
− 2021: το 50 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 

διασκορπισμού πρέπει να είναι σταδίου V ή Euro 6/VI 
− 2021: το 60 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 

διασκορπισμού πρέπει να είναι σταδίου V ή Euro 6/VI 
 

3. να έχουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων 
− 2019: το 20 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 

TS7. Επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων  
Σημείωση: το παρόν κριτήριο εφαρμόζεται μόνο σε αυτοκινούμενα 
σάρωθρα και μηχανήματα διασκορπισμού 
 
Οι επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων κινητήρα 
του στόλου σαρώθρων και μηχανημάτων διασκορπισμού που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:  
 

1. να είναι τουλάχιστον σταδίου IV 
 

2. να είναι τουλάχιστον σταδίου V ή Euro 6/VI  
− 2019: το 50 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 

διασκορπισμού πρέπει να είναι σταδίου V ή Euro 6/VI 
− 2020: το 60 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 

διασκορπισμού πρέπει να είναι σταδίου V ή Euro 6/VI 
− 2021: το 70 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 

διασκορπισμού πρέπει να είναι σταδίου V ή Euro 6/VI 
− 2022: το 80 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 

διασκορπισμού πρέπει να είναι σταδίου V ή Euro 6/VI 
 

3. να έχουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων 
− 2019: το 50 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 
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διασκορπισμού πρέπει να είναι μηχανήματα μηδενικών 
εκπομπών καυσαερίων 

− 2020: το 25 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 
διασκορπισμού πρέπει να είναι μηχανήματα μηδενικών 
εκπομπών καυσαερίων 

− 2021: το 30 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 
διασκορπισμού πρέπει να είναι μηχανήματα μηδενικών 
εκπομπών καυσαερίων 

− 2022: το 35 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 
διασκορπισμού πρέπει να είναι μηχανήματα μηδενικών 
εκπομπών καυσαερίων 

 
Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 
η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 
 
Στην προσφορά θα πρέπει να τεκμηριώνονται περιπτώσεις στις οποίες 
τα σάρωθρα και τα μηχανήματα διασκορπισμού δεν πιστοποιούνται ως 
μηχανήματα σταδίου IV ή ανώτερου, άλλα έπειτα από τεχνική 
μετεπεξεργασία* επιτυγχάνουν το ίδιο πρότυπο. 
Εξακρίβωση: 
Όπως στην TS1, μαζί με τον κατάλογο των μηχανημάτων που 
προορίζονται για χρήση για την παροχή της υπηρεσίας συντήρησης 
δημόσιων χώρων, τα οικεία πιστοποιητικά συμμόρφωσης και αντίγραφα 
της έγκρισης τύπου του συστήματος ισχύος του μηχανήματος. Όσον 

διασκορπισμού πρέπει να είναι μηχανήματα μηδενικών 
εκπομπών καυσαερίων 

− 2020: το 60 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 
διασκορπισμού πρέπει να είναι μηχανήματα μηδενικών 
εκπομπών καυσαερίων 

− 2021: το 70 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 
διασκορπισμού πρέπει να είναι μηχανήματα μηδενικών 
εκπομπών καυσαερίων 

− 2022: το 80 % των σαρώθρων και των μηχανημάτων 
διασκορπισμού πρέπει να είναι μηχανήματα μηδενικών 
εκπομπών καυσαερίων 

 
Στην προσφορά θα πρέπει να τεκμηριώνονται περιπτώσεις στις οποίες 
τα σάρωθρα και τα μηχανήματα διασκορπισμού δεν πιστοποιούνται ως 
μηχανήματα σταδίου IV ή ανώτερου, άλλα έπειτα από τεχνική 
μετεπεξεργασία* επιτυγχάνουν το ίδιο πρότυπο. 
 
 
Εξακρίβωση: 
Όπως στην TS1, μαζί με τον κατάλογο των μηχανημάτων που 
προορίζονται για χρήση για την παροχή της υπηρεσίας συντήρησης 
δημόσιων χώρων, τα οικεία πιστοποιητικά συμμόρφωσης και αντίγραφα 
της έγκρισης τύπου του συστήματος ισχύος του μηχανήματος. 
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αφορά οχήματα που έχουν επιτύχει το προαναφερόμενο πρότυπο 
κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει να τεκμηριώνονται και 
να περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός που πρέπει να 
εξακριβώνεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος το οποίο πληροί τις 
απαιτήσεις του προτύπου EN-ISO/IEC 17025. 
Επεξηγηματική σημείωση: TS7. Επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 
*Επιτρέπεται η εγκατάσταση κινητήρων που συμμορφώνονται με στάδιο εκπομπών πριν από το στάδιο V, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και τις 
μεταβατικές διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 7 της οδηγίας 97/68/ΕΚ, στο άρθρο 34 παράγραφοι 7 και 8 ή στο άρθρο 58 
παράγραφοι 5 έως 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, και στο άρθρο 11 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2015/96 της Επιτροπής, ή στο άρθρο 13 παράγραφοι 3 έως 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/985 της Επιτροπής, εάν είναι 
εξοπλισμένοι με σύστημα φίλτρου σωματιδίων ντίζελ πιστοποιημένο σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά και εάν διαθέτουν απόδοση 
βαρυτομετρικού διαχωρισμού τουλάχιστον 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO 
− Κανονισμός αριθ. 132 της ΟΕΕ/ΗΕ, στάδιο μείωσης 01, κλάση I ή II  
− FAD e.V. Siegel (Φεβρουαρίου 2015 ή νεότερο) 
− κατάλογος φίλτρων VERT (Σεπτεμβρίου 2016 ή νεότερος) 
− κατάλογος φίλτρων BAFU. 

 TS8. Ικανότητα επαναφόρτισης και ποιότητα της μπαταρίας  
Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν συστήματα μπαταρίας που 
συμμορφώνονται με την τεχνική προδιαγραφή TS3.  
 
Εξακρίβωση: 
Όπως στην TS3, μαζί με τον κατάλογο και το δελτίο τεχνικών δεδομένων 
του στόλου μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή της 
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υπηρεσίας. 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

AC3. Εκπομπές καυσαερίων κινητήρα μηχανημάτων (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Θα χορηγούνται βαθμοί αναλογικά στους προσφέροντες με ποσοστό στόλου μηχανημάτων που υπερβαίνει τις απαιτήσεις της TS6. 
 
Εξακρίβωση: 
Βλέπε TS6 ανωτέρω. 
 

 

AC4. Βελτιωμένες επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Θα χορηγούνται βαθμοί αναλογικά για κάθε ποσοστιαία βελτίωση επί της ελάχιστης τεχνικής προδιαγραφής που απαιτείται στην TS7. 
Εξακρίβωση: 
Βλέπε TS7 ανωτέρω 

AC5. Επιδόσεις διασκορπισμού των μηχανημάτων διασκορπισμού  
 
Στις προσφορές που αφορούν στόλο υπηρεσιακών οχημάτων θα χορηγούνται βαθμοί αναλογικά προς το ποσοστό των μηχανημάτων 
διασκορπισμού που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 15597-2.  
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει τον κατάλογο των οχημάτων του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων και τις αντίστοιχες εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 15597-2 που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
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 AC6. Περιεκτικότητα της μπαταρίας σε βαρέα μέταλλα 
Στις προσφορές που αφορούν στόλο υπηρεσιακών οχημάτων πρέπει 
να χορηγούνται βαθμοί αναλογικά προς το ποσοστό των 
μηχανημάτων που διαθέτουν συστήματα μπαταρίας που 
συμμορφώνονται με το AC2 για τη συγκέντρωση της μπαταρίας του 
μηχανήματος σε βαρέα μέταλλα. 
 
Εξακρίβωση: 
Όπως στο AC2, μαζί με τον κατάλογο και το δελτίο τεχνικών 
δεδομένων του στόλου μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για 
την παροχή της υπηρεσίας. 
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4.1.2.3 Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης 
(ισχύουν μόνο εάν ο στόλος υπηρεσιακών οχημάτων ανήκει στους φορείς εκμετάλλευσης ή μισθώνεται από αυτούς) 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

CPC1. Εκπομπές καυσαερίων κινητήρα μηχανημάτων (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Σημείωση: το παρόν κριτήριο εφαρμόζεται μόνο εάν το μηχάνημα αντικατάστασης καλύπτει λειτουργικές ανάγκες, όπως ορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή, και συμφωνείται με τον πάροχο υπηρεσιών. 
 
Εάν προβλέπεται η αντικατάσταση μηχανήματος που θα χρησιμοποιείται για την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σύμβασης, το μηχάνημα πρέπει να 
αντικατασταθεί με μηχάνημα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων (εφόσον διατίθενται τέτοιου είδους προϊόντα στην αγορά). 
 
Τα ετήσια αρχεία συντήρησης των μηχανημάτων και το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης πρέπει να τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής 
για λόγους εξακρίβωσης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

Επεξηγηματική σημείωση: CPC1. Εκπομπές καυσαερίων κινητήρα μηχανημάτων 
 

• Συνιστάται η αντικατάσταση του μηχανήματος όταν πλησιάζει το τέλος της ωφέλιμης ζωής του ή λόγω μη επισκευάσιμης βλάβης. 
•  Τα μηχανήματα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων μπορούν να λειτουργούν χωρίς άμεσες εκπομπές καυσαερίων κινητήρα. 

CPC2. Λιπαντικό μηχανημάτων (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι τα υδραυλικά υγρά, τα έλαια κιβωτίου ταχυτήτων, τα έλαια αλυσοπρίονων, τα έλαια δίχρονων κινητήρων 
και τα γράσα που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα συντήρησης δημόσιων χώρων τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας 
συμμορφώνονται με την TS4 για τα λιπαντικά μηχανημάτων. 
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Ο ανάδοχος θα τηρεί αρχεία τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για 
κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 
  
Για τα λιπαντικά τετράχρονων κινητήρων, εάν ο κατασκευαστής του μηχανήματος δεν συνιστά άλλον τύπο λιπαντικού, ο ανάδοχος πρέπει να 
αντικαθιστά τα λιπαντικά των μηχανημάτων συντήρησης δημόσιων χώρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας με λιπαντικά που 
συμμορφώνονται με την TS4 για τα λιπαντικά μηχανημάτων με τετράχρονους κινητήρες.   
 
Ο ανάδοχος θα τηρεί αρχεία τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για 
κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 
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5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οχημάτων και των στόλων υπηρεσιακών οχημάτων 
παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. την τεχνική έκθεση). Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται επίσης 
η προσέγγιση της ΕΕ για τις ΠΔΣ με γνώμονα τον μετριασμό ή τη μείωση των εν λόγω επιπτώσεων. 

1. Οχήματα και στόλος υπηρεσιακών οχημάτων 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των προϊόντων  Προσέγγιση της ΕΕ για τις ΠΔΣ 

• Αέρια του θερμοκηπίου και εκπομπές 
ατμοσφαιρικών ρύπων που παράγονται λόγω της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 

• Αέρια του θερμοκηπίου και εκπομπές 
ατμοσφαιρικών ρύπων που παράγονται κατά μήκος 
της αλυσίδας εφοδιασμού των φορέων ενέργειας 

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν κατά 
την κατασκευή συσσωρευτών ηλεκτρικών 
οχημάτων 

• Εκπομπές θορύβου που παράγονται από το όχημα 

 • Απαιτούμενα κριτήρια σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα κατά την έγκριση τύπου για ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα, και ειδικές τεχνολογίες για βαρέα επαγγελματικά 
οχήματα και οχήματα κατηγορίας L 

• Απαιτούμενα κριτήρια με βάση τις επιδόσεις όσον αφορά τις 
εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων για ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα, και ειδικές τεχνολογίες για βαρέα επαγγελματικά 
οχήματα και οχήματα κατηγορίας L 

• Απαιτούμενα κριτήρια για την αντίσταση κύλισης των ελαστικών 
• Απαιτούμενα κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση ηλεκτρικών 

οχημάτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 
• Απαιτούμενα κριτήρια για τις εγγυήσεις μπαταριών 
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και τα ελαστικά κατά τη διάρκεια της χρήσης 
 

• Απαιτούμενα κριτήρια για τις εκπομπές θορύβου οχημάτων και 
ελαστικών 

• Απαιτούμενες βασικές ικανότητες και απαίτηση εφαρμογής των 
κυριότερων μέτρων και πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης 
από τους παρόχους υπηρεσιών 

• Απαίτηση κατάλληλης και συχνής κατάρτισης για το προσωπικό 
των παρόχων υπηρεσιών 

• Απαιτούμενα κριτήρια για τα ελαστικά και τα λιπαντικά στο 
πλαίσιο δραστηριοτήτων συντήρησης 

Η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη το μέγεθός τους. 

Στην τεχνική έκθεση παρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη 
σχετική νομοθεσία, τα πρότυπα και τις τεχνικές πηγές που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία. 
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5.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4) 

 

5.1.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

5.1.1.1 Αντικείμενο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αγορά οχημάτων των κατηγοριών N2 και N3, όπως ορίζονται στην οδηγία 2007/46, ειδικών οχημάτων και άλλων οχημάτων ειδικής χρήσης, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2007/46 (οχήματα οδοκαθαρισμού, δηλ. σάρωθρα που τοποθετούνται σε φορτηγά), με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 
Σημείωση: τα αυτοκινούμενα σάρωθρα και μηχανήματα διασκορπισμού θεωρούνται μη οδικά κινητά μηχανήματα και, ως εκ τούτου, καλύπτονται από 
τα κριτήρια για τα μηχανήματα. 

 

5.1.1.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
TS1. Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου 
 
Σημείωση: το παρόν κριτήριο εφαρμόζεται σε βαρέα επαγγελματικά 
οχήματα και οχήματα ειδικής χρήσης. 

 
Το όχημα πρέπει να διαθέτει μία από τις ακόλουθες τεχνολογίες που 

TS1. Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου 
 
Σημείωση: το παρόν κριτήριο εφαρμόζεται σε βαρέα επαγγελματικά 
οχήματα και οχήματα ειδικής χρήσης. 

 
Το όχημα πρέπει να διαθέτει μία από τις ακόλουθες τεχνολογίες που 
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καταδεικνύουν μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την 
παραγωγή έως την κατανάλωση: 
• βελτίωση της αεροδυναμικής: ενεργός έλεγχος ροής (μόνο για 

φορτηγά που χρησιμοποιούνται σε κύκλους περιφερειακής 
λειτουργίας) 

• βελτίωση της αεροδυναμικής: ουρές τύπου βάρκας / φύλλα 
επέκτασης (μόνο για φορτηγά που χρησιμοποιούνται σε κύκλους 
περιφερειακής λειτουργίας) 

• υβριδικά οχήματα, που χρησιμοποιούν ντίζελ και φυσικό αέριο 
• πλήρως ηλεκτρικά οχήματα 
• οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου 
• όχημα φυσικού αερίου διπλού καυσίμου από κατασκευαστή 

πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ), με λόγο ενέργειας αερίου άνω του 
θερμού τμήματος του κύκλου δοκιμών του παγκόσμια 
εναρμονισμένου κύκλου οδήγησης μεταβατικών συνθηκών (WHTC) 
σε ποσοστό τουλάχιστον 50 %. 

• οχήματα με υψηλής πίεσης απευθείας έγχυση φυσικού αερίου 
• υβριδικό εξωτερικής φόρτισης: όχημα εφοδιασμένο με συστοιχία 

συσσωρευτών που μπορεί να φορτιστεί από το δίκτυο και παρέχει 
την ενέργεια για την ηλεκτρική κίνηση του αμαξώματος και του 
εξοπλισμού 

• υδραυλικά συστήματα με αισθητήρα φορτίου (για σάρωθρα) η 
ικανότητα ροής της αντλίας θα ρυθμίζεται μέσω της πίεσης του 
φορτίου  

• ειδικά οχήματα φυσικού αερίου υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στην κατωτέρω σημείωση. 

καταδεικνύουν μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την 
παραγωγή έως την κατανάλωση: 
• πλήρως ηλεκτρικά οχήματα 
• οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου 
• όχημα φυσικού αερίου διπλού καυσίμου από κατασκευαστή 

πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ), με λόγο ενέργειας αερίου άνω του 
θερμού τμήματος του κύκλου δοκιμών του παγκόσμια 
εναρμονισμένου κύκλου οδήγησης μεταβατικών συνθηκών (WHTC) 
σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % 

• οχήματα με υψηλής πίεσης απευθείας έγχυση φυσικού αερίου 
• υβριδικό εξωτερικής φόρτισης: όχημα εφοδιασμένο με συστοιχία 

συσσωρευτών που μπορεί να φορτιστεί από το δίκτυο και παρέχει 
την ενέργεια για την ηλεκτρική κίνηση του αμαξώματος και του 
εξοπλισμού 

• υδραυλικά συστήματα με αισθητήρα φορτίου (για σάρωθρα) η 
ικανότητα ροής της αντλίας θα ρυθμίζεται μέσω της πίεσης του 
φορτίου  

• ειδικά οχήματα φυσικού αερίου υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στην κατωτέρω σημείωση. 
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Σημείωση: η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμπεριλάβει ειδικά οχήματα 
φυσικού αερίου εάν διαθέτει παροχή ανανεώσιμου μεθανίου η οποία 
καλύπτει τουλάχιστον το 15 % της ζήτησης. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει το τεχνικό δελτίο του οχήματος στο 
οποίο δηλώνονται οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ή οι προδιαγραφές 
για την τεχνολογία καυσίμου. 

 
Σημείωση: η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμπεριλάβει ειδικά οχήματα 
φυσικού αερίου εάν διαθέτει παροχή ανανεώσιμου μεθανίου η οποία 
καλύπτει τουλάχιστον το 15 % της ζήτησης. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει το τεχνικό δελτίο του οχήματος στο 
οποίο δηλώνονται οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές 
για την τεχνολογία καυσίμου. 
 
 

TS2. Συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Σημείωση: το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε οχήματα ειδικής χρήσης, δηλ. σε σάρωθρα που τοποθετούνται σε φορτηγά. 
 
Τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα πρέπει να διαθέτουν συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) ή 
αισθητήρες που επιτρέπουν την παρακολούθηση από τη θέση του χειριστή. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει το τεχνικό δελτίο του οχήματος στο οποίο αναφέρεται η εν λόγω πληροφορία. 

TS3. Ελαστικά οχήματος — αντίσταση κύλισης (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
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Σημείωση: το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε οχήματα ειδικής χρήσης, δηλ. σε σάρωθρα που τοποθετούνται σε φορτηγά. 
 
Τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν:  
α) ελαστικά τα οποία συμμορφώνονται με την υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης καυσίμων για την αντίσταση κύλισης εκφρασμένη 
σε kg/τόνο, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους. Η απαίτηση αυτή 
δεν πρέπει να εμποδίζει τη δημόσια αρχή από την προμήθεια ελαστικών με την υψηλότερη κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα όπου αυτό 
δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας. 
 
Ή 
 
β) αναγομωμένα ελαστικά. 
 
Σημείωση: ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση και, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει υποβάλει την πρόταση COM(2018) 296. Το παρόν κριτήριο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί όταν τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει τη σήμανση του ελαστικού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 για ελαστικά που εμπίπτουν στην 
περίπτωση α), ή την ειδοποίηση της έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα 1 του κανονισμού αριθ. 109 της ΟΕΕ/HE για αναγομωμένα ελαστικά 
[περίπτωση β)]. 
 

TS4. Επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Τα οχήματα N3 και N2 με μάζα αναφοράς1) που υπερβαίνει τα 2 610 kg πρέπει να πληρούν το πρότυπο Euro VI. 
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Τα οχήματα N2 με μάζα αναφοράς1) που δεν υπερβαίνει τα 2 610 kg πρέπει να συμμορφώνονται με την TS2 Επιδόσεις των εκπομπών 
ατμοσφαιρικών ρύπων των κριτηρίων για τις ΠΔΣ στον τομέα των οδικών μεταφορών για οχήματα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
(κατηγορία 1). 
Σάρωθρα που τοποθετούνται σε οχήματα πρέπει να πληρούν το πρότυπο Euro VI ή το πρότυπο Euro 6, ανάλογα με τη μάζα αναφοράς του 
οχήματος στο οποίο τοποθετούνται. 
 

Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος. Όσον αφορά οχήματα που έχουν επιτύχει το προαναφερόμενο 
πρότυπο κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει να τεκμηριώνονται και να περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός που πρέπει να 
εξακριβώνεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 
Επεξηγηματική σημείωση: TS4. Επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων  
1) «Μάζα αναφοράς»: η μάζα του οχήματος σε τάξη πορείας, όπως δηλώνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, μείον την ενιαία μάζα των 75 kg του 
οδηγού, προσαυξημένη κατά μια ενιαία μάζα 100 kg. 
 TS5. Συστήματα ανακυκλοφορίας νερού 

 
Εάν η αναθέτουσα αρχή απαιτεί σάρωθρα που χρησιμοποιούν νερό για την 
εξάλειψη της σκόνης.  
 
Τα σάρωθρα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ανακυκλοφορίας νερού, δηλ. 
σύστημα που κυκλοφορεί εκ νέου μέρος του νερού που χρησιμοποιείται 
για την εξάλειψη της σκόνης. Το νερό ψεκάζεται και στη συνέχεια 
αφαιρείται μαζί με τη σκόνη από το σάρωθρο. Το μηχάνημα φιλτράρει 
τα λύματα και στη συνέχεια τα ανακυκλοφορεί στη δεξαμενή νερού. 
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Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει το τεχνικό δελτίο στο οποίο 
περιγράφεται το σύστημα ανακυκλοφορίας νερού. 

 TS6. Θόρυβος ελαστικών 
(δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν, για λόγους ασφάλειας, απαιτούνται 
ελαστικά με την υψηλότερη δυνατή κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό 
οδόστρωμα, ελαστικά χιονιού ή ελαστικά πάγου). 
 
Σημείωση: το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε οχήματα ειδικής χρήσης. 
 
Τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα πρέπει να διαθέτουν:  

α) ελαστικά με επίπεδα εξωτερικού θορύβου κύλισης κατά 3dB 
χαμηλότερα του μέγιστου ορίου που θεσπίζεται στο παράρτημα II 
μέρος Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009. Αυτό ισοδυναμεί 
με την κορυφαία κατηγορία (από τις τρεις διαθέσιμες) της 
κατηγορίας εξωτερικού θορύβου κύλισης της σήμανσης 
ελαστικών της ΕΕ.  

Ή 
β) αναγομωμένα ελαστικά. 

Σημείωση: ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 βρίσκεται επί του 
παρόντος υπό αναθεώρηση και, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει την πρόταση COM(2018) 296. Το 
παρόν κριτήριο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί όταν τεθεί σε ισχύ η νέα 
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νομοθεσία. 
 
Εξακρίβωση: Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει τη σήμανση του 
ελαστικού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 για 
ελαστικά που εμπίπτουν στην περίπτωση α), ή την ειδοποίηση της 
έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα 1 του κανονισμού αριθ. 109 της 
ΟΕΕ/HE για αναγομωμένα ελαστικά [περίπτωση β)]. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 AC1. Αέρια κλιματισμού 

Θα χορηγούνται βαθμοί στα οχήματα που διαθέτουν σύστημα 
κλιματισμού που χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο με δυναμικό 
υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) μικρότερο από 150, ως συντελεστή 
διοξειδίου του άνθρακα με χρονικό ορίζοντα 100 ετών. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει την ονομασία, τον τύπο και το GWP 
του ψυκτικού αερίου που χρησιμοποιείται στο σύστημα κλιματισμού. 
Εάν χρησιμοποιείται μείγμα αερίων (n αριθμός αερίων), το GWP 
υπολογίζεται ως εξής: 
GWP = Σ(Ουσία X1% x GWP(X1)) + (Ουσία X2% x GWP(X2)) + … 
(Ουσία Xn% x GWP(Xn)) 
όπου % είναι η αναλογία κατά βάρος με ανοχή βάρους +/- 1 %. 
Το GWP αερίων παρατίθεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.150.01.0195.01.ELL)   

 AC2. Ελαστικά οχημάτων — αναγομωμένα ελαστικά  
 
Θα χορηγούνται βαθμοί σε οχήματα ειδικής χρήσης που διαθέτουν 
αναγομωμένα ελαστικά. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει την ειδοποίηση έγκρισης σύμφωνα με 
το παράρτημα 1 του κανονισμού αριθ. 109 της ΟΕΕ/ΗΕ για 
αναγομωμένα ελαστικά επίσωτρα. 

AC3. Βελτιωμένες επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές 
ατμοσφαιρικών ρύπων 
 
Οχήματα N3 και N2 με μάζα αναφοράς1) που υπερβαίνει τα 2 610 kg και 
οχήματα ειδικής χρήσης: Θα χορηγούνται βαθμοί στις ακόλουθες 
τεχνολογίες: 

• φυσικό αέριο 

• υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης (PHEV) 

• ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή (BEV) και  

• οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου (FCEV). 
[θα προσδιοριστεί αναλυτικά σε ποιον βαθμό θα χορηγούνται 
περισσότεροι βαθμοί σε οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών 
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καυσαερίων, δηλαδή υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης (PHEV), 
ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή (BEV) και ηλεκτρικά οχήματα με 
κυψέλες καυσίμου (FCEV). Πρέπει να χορηγούνται περισσότεροι βαθμοί 
στα οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων σε σύγκριση 
με τα οχήματα φυσικού αερίου]. 
N2 οχήματα με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα1) 2 610 kg: ο 
τύπος για το AC3 Βελτιωμένες επιδόσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών 
ρύπων και το AC4 Ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων των 
κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των οδικών μεταφορών για 
αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα:(κατηγορία 1). 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του 
οχήματος. Όσον αφορά οχήματα που έχουν επιτύχει το προαναφερόμενο 
πρότυπο κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει να 
τεκμηριώνονται και να περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός που 
πρέπει να εξακριβώνεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 
Επεξηγηματική σημείωση: AC3. Βελτιωμένες επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων  
1) «Μάζα αναφοράς»: η μάζα του οχήματος σε τάξη πορείας, όπως δηλώνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, μείον την ενιαία μάζα των 75 kg του 
οδηγού, προσαυξημένη κατά μια ενιαία μάζα 100 kg. 
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AC4. Συστήματα ανακυκλοφορίας νερού 
 
Εάν η αναθέτουσα αρχή απαιτεί σάρωθρα που χρησιμοποιούν νερό για 
την εξάλειψη της σκόνης 
 
Θα χορηγούνται βαθμοί για σάρωθρα τα οποία διαθέτουν σύστημα 
ανακυκλοφορίας νερού, δηλ. σύστημα που κυκλοφορεί εκ νέου μέρος 
του νερού που χρησιμοποιείται για την εξάλειψη της σκόνης. Το νερό 
ψεκάζεται και στη συνέχεια αφαιρείται μαζί με τη σκόνη από το 
σάρωθρο. Το μηχάνημα φιλτράρει τα λύματα και στη συνέχεια τα 
ανακυκλοφορεί στη δεξαμενή νερού. 
 

Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει το τεχνικό δελτίο στο οποίο 
περιγράφεται το σύστημα ανακυκλοφορίας νερού. 

 

 AC5. Θόρυβος οχήματος 
Σημείωση: το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε οχήματα ειδικής 
χρήσης. 
 
Θα χορηγούνται βαθμοί στα οχήματα με εκπομπές θορύβου οι οποίες 
συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές της φάσης 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 540/2014. Οι εκπομπές θορύβου υποβάλλονται σε δοκιμή 
σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2014. 
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Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του 
οχήματος. 

 AC6. Σάρωθρα 
Θα χορηγούνται βαθμοί για σάρωθρα με χαμηλότερη εγγυημένη στάθμη 
ακουστικής ισχύος, σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/ΕΚ. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει αντίγραφο της σήμανσης CE μαζί με 
την ένδειξη της εγγυημένης στάθμης ακουστικής ισχύος του σαρώθρου 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/ΕΚ. 
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5.1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
5.1.2.1 Αντικείμενο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αγορά υπηρεσιών συντήρησης δημόσιων χώρων με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο με χρήση οχημάτων των κατηγοριών N2 και N3, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2007/46, ειδικών οχημάτων και άλλων οχημάτων ειδικής χρήσης, όπως ορίζονται στην οδηγία 2007/46 (οχήματα 
οδοκαθαρισμού, δηλ. σάρωθρα που τοποθετούνται σε φορτηγά), με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 
Σημείωση: τα αυτοκινούμενα σάρωθρα και μηχανήματα διασκορπισμού θεωρούνται μη οδικά κινητά μηχανήματα και, ως εκ τούτου, καλύπτονται από 
τα κριτήρια για τα μηχανήματα. 

 

5.1.2.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης 
(Τα παρόντα κριτήρια ισχύουν μόνο εάν ο στόλος υπηρεσιακών οχημάτων ανήκει στους φορείς εκμετάλλευσης ή μισθώνεται από αυτούς) 

Σημαντικό: Τα κοινά κριτήρια για τις κατηγορίες υπηρεσιών (τμήμα 6) ισχύουν επίσης για την παρούσα κατηγορία 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
TS1. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
 
Για βαρέα επαγγελματικά οχήματα και οχήματα ειδικής χρήσης: 
 
Ο στόλος πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα ποσοστά οχημάτων 
που διαθέτουν μία από τις επιλέξιμες τεχνολογίες που παρατίθενται στη 
στοιχειώδη TS1 Επιλογές τεχνολογικής βελτίωσης για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των οχημάτων: 
• 2019: 20 % 
• 2020: 28 % 

TS1. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
 
Για βαρέα επαγγελματικά οχήματα και οχήματα ειδικής χρήσης: 
 
Ο στόλος πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα ποσοστά οχημάτων 
που διαθέτουν μία από τις επιλέξιμες τεχνολογίες που παρατίθενται στη 
στοιχειώδη TS1 Επιλογές τεχνολογικής βελτίωσης για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των οχημάτων: 
• 2019: 32 % 
• 2020: 40 % 
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• 2021: 36 % 
• 2022: 44 % 
 
Για οχήματα κατηγορίας L:  
Ο στόλος πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα ποσοστά ηλεκτρικών 
οχημάτων: 
• 2019: 25 % 
• 2020: 35 % 
• 2021: 45 % 
• 2022: 55 % 
 
Για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα: 
• Το 12 % του στόλου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 

της σύμβασης πρέπει να συμμορφώνεται με τη στοιχειώδη TS1 για 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την κατηγορία «Αγορά, 
χρηματοδοτική μίσθωση ή ενοικίαση ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων» των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των 
οδικών μεταφορών. 

 
Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 
η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 
 
Εξακρίβωση: Όπως για την TS1 των οχημάτων (τμήμα 5.1.1.2), μαζί 
με τον κατάλογο και τα τεχνικά δελτία ή τα πιστοποιητικά 

• 2021: 48 % 
• 2022: 56 % 
 
Για οχήματα κατηγορίας L:  
Ο στόλος πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα ποσοστά ηλεκτρικών 
οχημάτων: 
• 2019: 40 % 
• 2020: 50 % 
• 2021: 60 % 
• 2022: 70 % 
 
Για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα: 
• Το 12 % του στόλου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 

της σύμβασης πρέπει να συμμορφώνεται με την αναλυτική TS1 για 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την κατηγορία «Αγορά, 
χρηματοδοτική μίσθωση ή ενοικίαση ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων» των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των 
οδικών μεταφορών. 

• Το 25 % του στόλου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 
της σύμβασης πρέπει να συμμορφώνεται με τη στοιχειώδη TS1 για 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την κατηγορία «Αγορά, 
χρηματοδοτική μίσθωση ή ενοικίαση ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων» των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των 
οδικών μεταφορών.  
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συμμόρφωσης για το σύνολο του στόλου. Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 
η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 
Εξακρίβωση: Όπως για την TS1 (τμήμα 5.1.1.2) των οχημάτων, μαζί με 
τον κατάλογο και τα τεχνικά δελτία ή τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 
για το σύνολο του στόλου. 
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TS2. Εμπορευματικές μεταφορές με ποδήλατο (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 (σε πόλεις με κατάλληλες αστικές υποδομές). 
 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει στόλο υπηρεσιακών οχημάτων που περιλαμβάνει ποδήλατα ή ρυμουλκούμενα ποδηλάτων, τα οποία μπορεί να 
είναι ποδήλατα ηλεκτρικής υποβοήθησης, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων, σύμφωνα με τα μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που προβλέπεται στην TS1 Πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης στα κοινά κριτήρια για τις 
κατηγορίες υπηρεσιών. 
 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων θα υποβάλει τις προδιαγραφές του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων και την περιγραφή του τρόπου με τον οποίον θα 
χρησιμοποιούνται ποδήλατα και ρυμουλκούμενα ποδηλάτων για την ελαχιστοποίηση της χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων. 

TS3. Ελαστικά οχήματος — αντίσταση κύλισης (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Σημείωση: το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε οχήματα ειδικής χρήσης, δηλ. σε σάρωθρα που τοποθετούνται σε φορτηγά. 
 
Όλα τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν ελαστικά που συμμορφώνονται με την TS3 για τα ελαστικά οχημάτων, όπως ορίζεται στο τμήμα 5.1.1.2. 
Εξακρίβωση: 
Όπως στην TS3 για τα ελαστικά οχημάτων, όπως ορίζεται στο τμήμα 5.1.1.2, μαζί με τον κατάλογο και τα τεχνικά δελτία για το σύνολο του 
στόλου. 
TS4. Συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Σημείωση: το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε οχήματα ειδικής χρήσης, δηλ. σε σάρωθρα που τοποθετούνται σε φορτηγά. 
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Όλα τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα πρέπει να διαθέτουν συστήματα που συμμορφώνονται με την TS2 για τα TPMS, όπως 
ορίζεται στο τμήμα 5.1.1.2.  
 
Εξακρίβωση: 
Όπως στην TS2 σχετικά με τα TPMS, όπως ορίζεται στο τμήμα 5.1.1.2, μαζί με τον κατάλογο και τα τεχνικά δελτία για το σύνολο του στόλου. 

TS5. Καύσιμα (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Σημείωση: το παρόν κριτήριο εφαρμόζεται μόνο εάν η αναθέτουσα αρχή κατατάξει τα ειδικά οχήματα φυσικού αερίου ως επιλέξιμη τεχνολογία και ο 
προσφέρων παρέχει ειδικά οχήματα φυσικού αερίου για συμμόρφωση με την TS1 (βλέπε τμήμα 5.1.1.2). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίσει 
υψηλότερα ποσοστά παροχής ανανεώσιμων καυσίμων ανάλογα με τη διαθέσιμη προσφορά στην εθνική ή περιφερειακή αγορά τους. 
 
Τουλάχιστον το 15 % της παροχής μεθανίου πρέπει να είναι ανανεώσιμο μεθάνιο. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει τη σύμβαση ή τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές, καθώς και την 
περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγωγής και το ειδικό σύστημα παροχής καυσίμων. 
TS6. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 
(Τα παρόντα κριτήρια εφαρμόζονται μόνο εάν ο στόλος υπηρεσιακών 
οχημάτων ανήκει στον φορέα εκμετάλλευσης ή μισθώνεται από αυτόν). 
 
Όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την 
παροχή της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο Euro 
V. 
2019: Το 48 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

TS6. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 
(Τα παρόντα κριτήρια εφαρμόζονται μόνο εάν ο στόλος υπηρεσιακών 
οχημάτων ανήκει στον φορέα εκμετάλλευσης ή μισθώνεται από αυτόν). 
 
TS6.1. Όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για 
την παροχή της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο 
Euro V. 
2019: Το 68 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να πληροί 
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πληροί το Euro VI. 
2020: Το 56 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro VI. 
2021: Το 64 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro VI. 
2022: Το 72 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro VI. 
 
Στην προσφορά θα πρέπει να τεκμηριώνονται περιπτώσεις στις οποίες 
τα οχήματα δεν πιστοποιούνται ως οχήματα που πληρούν το πρότυπο 
Euro V ή ανώτερο άλλα έπειτα από τεχνική μετεπεξεργασία 
επιτυγχάνουν το ίδιο πρότυπο. 
 
Όλα τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την 
παροχή της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο Euro 
5. 
2019: Το 50 % των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro 6. 
2020: Το 60 % των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro 6. 
2021: Το 70 % των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro 6. 
2022: Το 80 % των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro 6. 
 

το Euro VI. 
2020: Το 76 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να πληροί 
το Euro VI. 
2021: Το 84 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να πληροί 
το Euro VI. 
2022: Το 92 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να πληροί 
το Euro VI. 
 
Στην προσφορά θα πρέπει να τεκμηριώνονται περιπτώσεις στις οποίες τα 
οχήματα δεν πιστοποιούνται ως οχήματα που πληρούν το πρότυπο Euro 
V ή ανώτερο άλλα έπειτα από τεχνική μετεπεξεργασία επιτυγχάνουν το 
ίδιο πρότυπο. 
Όλα τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την 
παροχή της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο Euro 
5. 
2018: Το 60 % των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro 6. 
2019: Το 70 % των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro 6. 
2020: Το 80 % των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro 6. 
2021: Το 90 % των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
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Όλα τα οχήματα κατηγορίας L που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο Euro 3. 
2019: Το 50 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληροί το Euro 
4. 
2020: Το 60 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληροί το Euro 
4. 
2021: Το 70 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληροί το Euro 
4. 
2021: Το 80 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληροί το Euro 
4. 
 
Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 
η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει τα τεχνικά δελτία των οχημάτων στα 
οποία ορίζονται τα πρότυπα εκπομπών. Όσον αφορά οχήματα που 
έχουν επιτύχει το προαναφερόμενο πρότυπο κατόπιν τεχνικής 
αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει να τεκμηριώνονται και να 
περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός που πρέπει να εξακριβώνεται 
από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 

πληροί το Euro 6. 
2022: Το 100 % των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro 6. 
 
2019: Το 15 % των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro 6d-TEMP ή το Euro 6d. 
2020: Το 20 % των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro 6d-TEMP ή το Euro 6d. 
2021: Το 25 % των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro 6d-TEMP ή το Euro 6d. 
2022: Το 35 % των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 
πληροί το Euro 6d-TEMP ή το Euro 6d. 
 
Όλα τα οχήματα κατηγορίας L που χρησιμοποιούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο Euro 3. 
2019: Το 70 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληροί το Euro 4. 
2020: Το 80 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληροί το Euro 4. 
2021: Το 90 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληροί το Euro 4. 
2022: Το 100% των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληροί το Euro 4. 
 
Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 
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η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 
 
TS6.2. Σε περίπτωση αστικών περιοχών με προβλήματα ποιότητας του 
αέρα:  
Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και τα οχήματα κατηγορίας L πρέπει 
να έχουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων. 
Εάν δεν διατίθεται υποδομή φόρτισης, ή το αναμενόμενο προφίλ χρήσης 
απαιτεί μεγάλες αποστάσεις: Τα οχήματα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 
την ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων, δηλαδή ένα ελαφρύ 
επαγγελματικό όχημα να μπορεί να διανύει ελάχιστη απόσταση 40 km 
χωρίς καθόλου εκπομπές καυσαερίων.  
 

Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει τα τεχνικά δελτία των οχημάτων στα 
οποία ορίζονται τα πρότυπα εκπομπών και, κατά περίπτωση, τη 
συμφωνία εταιρικής σχέσης με το κέντρο αστικής ενοποίησης. 
 
 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
(Τα παρόντα κριτήρια εφαρμόζονται μόνο εάν ο στόλος υπηρεσιακών οχημάτων ανήκει στον φορέα εκμετάλλευσης ή μισθώνεται από αυτόν) 

AC1. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
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Θα χορηγούνται βαθμοί για στόλο που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης με μεγαλύτερο ποσοστό οχημάτων (%) σε σύγκριση με εκείνο 
της TS1 για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κατ’ αναλογία προς την υπέρβαση της TS1. 
 
Εξακρίβωση: 
Βλέπε TS1 ανωτέρω 

AC2. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια, δεν ισχύει εάν απαιτούνται μηδενικές εκπομπές 
καυσαερίων για όλα τα οχήματα στην τεχνική προδιαγραφή TS6.2) 
 
Θα χορηγούνται βαθμοί στις προσφορές που παρέχουν τα ακόλουθα:  
α) υψηλότερο ποσοστό από εκείνο που ορίζεται στην TS6 (βλέπε ανωτέρω), Ή 
β) ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και οχήματα κατηγορίας L με καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές από το πρότυπο Euro 6/4, Ή  
γ) βαρέα επαγγελματικά οχήματα φυσικού αερίου και οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών, δηλαδή ικανά να καλύψουν ελάχιστη 
απόσταση 40 km χωρίς εκπομπές καυσαερίων για αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, και υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης 
(PHEV), ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή (BEV) και ηλεκτρικά οχήματα με κυψέλες καυσίμου (FCEV) για λεωφορεία 
 
για τον στόλο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης, κατ’ αναλογία της υπέρβασης της TS6 (βλ. ανωτέρω) (θα προσδιοριστεί 
αναλυτικά σε ποιον βαθμό θα χορηγούνται περισσότεροι βαθμοί σε υψηλότερα ποσοστά, καλύτερες επιδόσεις και οχήματα μηδενικών εκπομπών 
καυσαερίων. Πρέπει να χορηγούνται περισσότεροι βαθμοί στα οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων σε σύγκριση με τα οχήματα 
φυσικού αερίου).  
Εξακρίβωση: 
Βλέπε TS2 ανωτέρω 
AC4. Ανακυκλοφορία νερού  
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Εάν η αναθέτουσα αρχή απαιτεί σάρωθρα που χρησιμοποιούν νερό για την εξάλειψη της σκόνης. 
 
Στις προσφορές που αφορούν στόλο υπηρεσιακών οχημάτων θα χορηγούνται βαθμοί αναλογικά προς το ποσοστό των οχημάτων που διαθέτουν 
σύστημα ανακυκλοφορίας νερού. 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει τον κατάλογο των οχημάτων του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων και τα τεχνικά δελτία τους. 
 AC5. Εκπομπές θορύβου 

 
Θα χορηγούνται βαθμοί στις προσφορές που παρέχουν στόλο 
υπηρεσιακών οχημάτων ο οποίος αποτελείται αποκλειστικά από οχήματα 
που συμμορφώνονται με το AC5 για τις εκπομπές θορύβου οχημάτων, 
όπως ορίζεται στο τμήμα 5.1.1.2. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει τον κατάλογο των οχημάτων του 
στόλου υπηρεσιακών οχημάτων και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσής 
τους. 

 
5.1.2.3 Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης 
(Ισχύουν μόνο εάν ο στόλος υπηρεσιακών οχημάτων ανήκει στους φορείς εκμετάλλευσης ή μισθώνεται από αυτούς) 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 CPC1. Λιπαντικά έλαια χαμηλού ιξώδους  
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Εάν ο κατασκευαστής του οχήματος δεν συνιστά άλλον τύπο 
λιπαντικού, ο ανάδοχος πρέπει να αντικαθιστά τα λιπαντικά των 
οχημάτων και να παρέχει την υπηρεσία με λιπαντικά έλαια κινητήρα 
χαμηλού ιξώδους. Λιπαντικά έλαια κινητήρα χαμηλού ιξώδους είναι 
εκείνα που αντιστοιχούν στον αριθμό κλίμακας SAE 0W30 ή 5W30 ή σε 
ισοδύναμο.  
Ο ανάδοχος θα τηρεί αρχεία τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση 
της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες 
για κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

CPC2. Ελαστικά οχήματος — αντίσταση κύλισης (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Ο ανάδοχος πρέπει να αντικαθιστά τα φθαρμένα ελαστικά των οχημάτων που παρέχουν την υπηρεσία με τα ακόλουθα:  

α) νέα ελαστικά τα οποία συμμορφώνονται με την υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης καυσίμων για την αντίσταση κύλισης 
εκφρασμένη σε kg/τόνο, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 
παραμέτρους. Η παρούσα ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης δεν πρέπει να εμποδίζει τη χρήση ελαστικών με την υψηλότερη κατηγορία 
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπου αυτό δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας, 
Ή 

β) αναγομωμένα ελαστικά. 
Ο ανάδοχος θα τηρεί αρχεία τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για 
κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

CPC3. Θόρυβος ελαστικών 
Σημείωση: Η παρούσα CPC δεν εφαρμόζεται σε αναγομωμένα ελαστικά. 
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Ο ανάδοχος πρέπει να αντικαθιστά τα φθαρμένα ελαστικά των οχημάτων που παρέχουν την υπηρεσία με νέα ελαστικά με επίπεδα εξωτερικού 
θορύβου κύλισης κατά 3dB χαμηλότερα του μέγιστου ορίου που θεσπίζεται στο παράρτημα II μέρος Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009. Αυτό 
ισοδυναμεί με την κορυφαία κατηγορία (από τις τρεις διαθέσιμες) της κατηγορίας εξωτερικού θορύβου κύλισης της σήμανσης ελαστικών της ΕΕ.  
Οι εκπομπές εξωτερικού θορύβου κύλισης υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1222/2009. 
Ο ανάδοχος θα τηρεί αρχεία τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για 
κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 
 
Επεξηγηματική σημείωση: σχετικά με την αγορά υπηρεσιών συντήρησης  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμπεριλάβει τα παρόντα κριτήρια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες συντήρησης οχημάτων. 
Ωστόσο, τα κριτήρια αυτά καλύπτουν μικρό μόνο μέρος των δραστηριοτήτων συντήρησης και δεν μπορούν να θεωρηθούν κριτήρια της ΕΕ για τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων. 

Επεξηγηματική σημείωση: σχετικά με τις απαιτήσεις για τις συμβάσεις της κεντρικής κυβέρνησης για την αγορά ελαστικών επισώτρων 
 
Στο άρθρο 6 και στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ), η οποία έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως 
τον Ιούνιο του 2014, καθορίζονται ειδικές υποχρεώσεις των δημόσιων αρχών όσον αφορά την προμήθεια συγκεκριμένου εξοπλισμού ενεργειακής 
απόδοσης. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση αγοράς αποκλειστικά ελαστικών τα οποία: 
«συμμορφώνονται προς το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο έχουν την υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης καυσίμων, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σήμανση των 
ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους. Η απαίτηση αυτή δεν εμποδίζει τους 
δημόσιους φορείς να αγοράζουν ελαστικά με την υψηλότερη κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα ή κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης 
όταν δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας υγείας». 
Η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο την κεντρική κυβέρνηση και τις αγορές των οποίων η αξία υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις 
οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Επιπλέον, οι απαιτήσεις πρέπει να συνάδουν προς την οικονομική αποδοτικότητα, την οικονομική σκοπιμότητα, τη 
γενικότερη βιωσιμότητα, την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον επαρκή ανταγωνισμό. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των 
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δημόσιων αρχών και των αγορών. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ερμηνεία της συγκεκριμένης πτυχής του άρθρου 6 και του 
παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση σχετικά με την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και κτιρίων ενεργειακής απόδοσης εκ μέρους 
των αρχών της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, βλέπε το καθοδηγητικό έγγραφο COM/2013/0762 final της Επιτροπής, ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, Εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση — Καθοδηγητικό έγγραφο της Επιτροπής). 
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση και, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει υποβάλει την πρόταση COM(2018) 296. Η παρούσα CPC θα πρέπει να επικαιροποιηθεί όταν τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία. 
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6 ΚΟΙΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

6.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αγορά υπηρεσιών συντήρησης δημόσιων χώρων με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στις οποίες περιλαμβάνονται: 

- «υπηρεσίες καθαρισμού» 
- «υπηρεσίες κηπουρικής». 

 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
SC1. Ικανότητες του προσφέροντος (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει σχετικές ικανότητες και πείρα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη 
το περιβάλλον, και οι εν λόγω ικανότητες και η πείρα πρέπει να αφορούν, τουλάχιστον, τα εξής: 

- χρήση προϊόντων που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλα σχετικά με το πρότυπο EN ISO 14024 οικολογικά σήματα τύπου Ι τα 
οποία αναγνωρίζονται επίσημα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο στα κράτη μέλη για τα καθήκοντα καθαρισμού που περιλαμβάνονται σε 
σύμβαση· 

- εσωτερική ή εξωτερική κατάρτιση του προσωπικού που καλύπτει περιβαλλοντικές πτυχές όπως η ορθή αραίωση προϊόντων και η χρήση της 
δοσολογίας, η διάθεση λυμάτων και η διαλογή αποβλήτων· 

- προσδιορισμός, αξιολόγηση και εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και μέτρων (εφόσον υπάρχουν για τη συγκεκριμένη 
παρεχόμενη υπηρεσία), με στόχο: 
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• την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας  
• την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των ατμοσφαιρικών ρύπων  
• την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων 
• τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων 
• την ελαχιστοποίηση της χρήσης φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των ζιζανιοκτόνων 
• την ελαχιστοποίηση της χρήσης λιπασμάτων  
• την ελαχιστοποίηση της χρήσης προϊόντων καθαρισμού 
• την ελαχιστοποίηση της χρήσης προϊόντων αποπάγωσης 
• την προστασία και την προαγωγή της βιοποικιλότητας· 

 
- διαδικασίες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα που παρατίθενται ανωτέρω. 

 
Εξακρίβωση: 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία με τη μορφή πληροφοριών και παραπομπών σε σχετικές συμβάσεις που εκτελέστηκαν 
εντός της προηγούμενης πενταετίας, και στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν τα στοιχεία που παρατίθενται ανωτέρω. Οι πληροφορίες πρέπει να 
συνοδεύονται από αρχεία δραστηριοτήτων κατάρτισης του προσωπικού, στα οποία αναφέρονται τα θέματα που καλύφθηκαν. 

 

6.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
TS1. Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν γραπτές διαδικασίες για τα ακόλουθα: 
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1. παρακολούθηση, καταγραφή και εφαρμογή μέτρων για τα εξής: 

− ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας 
− ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των ατμοσφαιρικών ρύπων 
− ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού 
− ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης προϊόντων (π.χ. προϊόντα καθαρισμού, ορυκτά και οργανικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα, προϊόντα 

αποπάγωσης) 
− ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων 
− ενίσχυση της βιοποικιλότητας· 

 
2. συντήρηση του στόλου οχημάτων και του στόλου μηχανημάτων σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή· 
 
3. αξιολόγηση της ανάπτυξης του σχεδίου και των επιχειρησιακών διαδικασιών, μέσω της παρακολούθησης της εξέλιξης των δεικτών1 και της 
εφαρμογής των μέτρων και των διαδικασιών στην πράξη· 
 
4. υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων για τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από το σχέδιο, και πρόληψή τους στο μέλλον, εφόσον είναι εφικτό. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει αντίγραφο των εν λόγω γραπτών διαδικασιών. 
 
Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που πιστοποιούνται με βάση το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή 
το πρότυπο ISO 14001 θα θεωρούνται συμμορφούμενα, εάν καλύπτουν τους περιβαλλοντικούς στόχους που παρατίθενται στις τεχνικές 
προδιαγραφές και εάν στο πεδίο εφαρμογής τους περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών. Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει την περιβαλλοντική πολιτική με την οποία αποδεικνύεται η δέσμευση για επίτευξη των στόχων 
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αυτών, συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό που εξέδωσε ο φορέας πιστοποίησης στον οποίο κοινοποιείται το πεδίο εφαρμογής. 
 
Σημείωση: η αναθέτουσα αρχή μπορεί να χορηγήσει βαθμούς στις προσφορές που προβλέπουν σημαντικές βελτιώσεις στα οικεία μέτρα 
περιβαλλοντικές διαχείρισης. 

Επεξηγηματική σημείωση: TS1. Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
1Συνιστάται οι δείκτες για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων να βασίζονται στη λειτουργική μονάδα «m2 συντηρούμενης περιοχής» 
(π.χ. λίτρα νερού που καταναλώνονται ανά m2, λίτρα αναλώσιμων ανά m2). Η συνιστώμενη ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης είναι μία φορά ανά 
εποχή (τέσσερις ανά έτος) κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικών εβδομάδων. Αντιπροσωπευτική εβδομάδα είναι εβδομάδα κατά την οποία το επίπεδο 
της δραστηριότητας βρίσκεται περίπου στον μέσο όρο κάθε εποχής. 
Στην περίπτωση της βιοποικιλότητας, ενδέχεται να είναι δύσκολη η επιλογή δεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση αυτής 
της περιβαλλοντικής πτυχής. Ο ιδανικός δείκτης θα βασιζόταν σε στόχους. Για παράδειγμα, ένας στόχος μπορεί να είναι η αύξηση του πληθυσμού των 
στρουθιόμορφων και ο δείκτης θα είναι η μεταβολή του αριθμού των πτηνών αυτών. Για την εκτίμηση του δείκτη αυτού απαιτείται η αιχμαλώτιση 
δειγμάτων, η οποία μπορεί να είναι υπερβολικά δαπανηρή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται οι δείκτες να ορίζονται για τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται για την εκπλήρωση του στόχου: ο αριθμός κατειλημμένων φωλιών, η αύξηση της πυκνότητας των δένδρων και της συνδεσιμότητας 
οικοτόπων κ.λπ. 



 

94 

 

 

6.3 ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
CPC1. Κατάρτιση του προσωπικού (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να εφαρμόζει εσωτερικό πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού* ή να παρέχει στο 
προσωπικό τα μέσα που απαιτούνται για τη συμμετοχή του σε εξωτερικό πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο να καλύπτει τα θέματα που παρατίθενται 
κατωτέρω, εφόσον αυτά είναι συναφή με τα καθήκοντα που εκτελεί το μέλος του προσωπικού, στο πλαίσιο της σύμβασης. 
 
Για την παροχή υπηρεσιών κηπουρικής: 

− το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο σε πρακτικές κηπουρικής με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, οι οποίες θα εφαρμοστούν 
κατά την παροχή της υπηρεσίας. Στις πρακτικές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον πρακτικές εξοικονόμησης νερού και 
ενέργειας· ελαχιστοποίηση, διαχείριση και επιλεκτική συλλογή αποβλήτων, προστασία της βιοποικιλότητας, χρήση προϊόντων που 
βασίζονται σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες· χειρισμός και διαχείριση χημικών προϊόντων και περιεκτών· νόμιμη χρήση φυτοφαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένων των ζιζανιοκτόνων.  

− η κατάρτιση σχετικά με εφαρμογές κρίσιμης σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χημικών προϊόντων, πρέπει να πραγματοποιείται 
προτού το προσωπικό αναλάβει να εκτελέσει την αντίστοιχη εργασία. 

Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει σχέδιο κατάρτισης μόλις ανατεθεί η σύμβαση. 
 
Για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού: 
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− το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο σε πρακτικές καθαρισμού με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, οι οποίες θα εφαρμοστούν 
κατά την παροχή της υπηρεσίας. Στις πρακτικές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον πρακτικές εξοικονόμησης νερού και 
ενέργειας· ελαχιστοποίηση αποβλήτων, μείωση σωματιδίων σκόνης ΑΣ10 στους δρόμους, ελαχιστοποίηση των αναλώσιμων αγαθών και 
ασφαλής χρήση των χημικών προϊόντων 

− η κατάρτιση σχετικά με εφαρμογές κρίσιμης σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χημικών προϊόντων, πρέπει να πραγματοποιείται 
προτού το προσωπικό αναλάβει να εκτελέσει την αντίστοιχη εργασία. 

 
Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει σχέδιο κατάρτισης μόλις ανατεθεί η σύμβαση. 
 
Για τον χειρισμό μηχανημάτων και οχημάτων: 

− όλοι οι χειριστές μηχανημάτων και οχημάτων που συμμετέχουν στην εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι ώστε 
να παρέχουν την υπηρεσία που προβλέπεται στη σύμβαση με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο μέσω της αποδοτικής χρήσης των 
κατάλληλων μηχανημάτων και οχημάτων. 

− όλοι οι χειριστές μηχανημάτων και οχημάτων που συμμετέχουν στην εκτέλεση της υπηρεσίας για τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της 
σύμβασης πρέπει να λαμβάνουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά την απόδοση των καυσίμων (τουλάχιστον μία 
φορά τον μήνα). 

Τα ετήσια αρχεία κατάρτισης του προσωπικού πρέπει να τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής για λόγους εξακρίβωσης. Η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

Επεξηγηματική σημείωση: CPC1. Κατάρτιση του προσωπικού  
* Τα μέλη του προσωπικού που έχουν λάβει τη σχετική κατάρτιση μέσω επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος μπορούν να απαλλαγούν από την παρούσα 
απαίτηση.  
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Συνιστώμενες τιμές 
Για το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό με συμβάσεις που υπερβαίνουν το 1 έτος: 16 ώρες αρχικής εκπαίδευσης, 8 ώρες εκπαίδευσης στο πλαίσιο των 
ετήσιων ενημερώσεων. 
Για το έκτακτο προσωπικό με συμβάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1 έτος: 8 ώρες αρχικής εκπαίδευσης. 
Η διάρκεια της κατάρτισης μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τους όρους των προσφορών. 
CPC2. Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να τεκμηριώνει και να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα ακόλουθα: 

− τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των δεικτών,  
− τις δραστηριότητες συντήρησης, και 
− τα αποτελέσματα των δράσεων αξιολόγησης, διόρθωσης και πρόληψης, κατά περίπτωση, 

σύμφωνα με τις γραπτές διαδικασίες που προβλέπονται για την εξακρίβωση της TS1 Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Οι εν λόγω εκθέσεις πρέπει να τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής για λόγους εξακρίβωσης. 
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για κυρώσεις μη συμμόρφωσης, καθώς και πριμοδότηση για υπέρβαση των στόχων που 
προβλέπονται στις διαδικασίες βελτιστοποίησης των περιβαλλοντικών ζητημάτων. 
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