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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στόχος των κριτηρίων της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (ΟΔΣ) 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, 
πριν προβούν στη δημοσίευση προκήρυξης, να ελέγχουν τη διαθέσιμη προσφορά των προϊόντων, των 
υπηρεσιών και των έργων που προτίθενται να προμηθευτούν στην αγορά στην οποία λειτουργούν.  
Όταν μια αναθέτουσα αρχή προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κριτήρια που προτείνονται στο παρόν 
έγγραφο, πρέπει να το πράττει με τρόπο που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (βλ. για παράδειγμα, τα άρθρα 42, 43, 67 παράγραφος 2 ή 68 της 
οδηγίας 2014/24 και παρόμοιες διατάξεις σε άλλη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις). 
Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω θέμα παρέχονται επίσης στο εγχειρίδιο του 2016 για τις 
πράσινες αγορές, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_el.pdf  
Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται τα αναθεωρημένα κριτήρια της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα των κέντρων δεδομένων, των αιθουσών εξυπηρετητών και των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους. 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 ΟΔΣ, 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. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_el.pdf
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1.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
 
Η κατηγορία προϊόντων «κέντρα δεδομένων, αίθουσες εξυπηρετητών και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους» 
περιλαμβάνει: 

- κέντρα δεδομένων, δηλαδή δομές ή ομάδες δομών που προορίζονται για την κεντρική φιλοξενία, 
διασύνδεση και λειτουργία εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών δικτύου, 
και παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων σε συνδυασμό με 
όλες τις εγκαταστάσεις και υποδομές για διανομή ισχύος και περιβαλλοντικό έλεγχο, καθώς και τα 
αναγκαία επίπεδα ανθεκτικότητας και ασφάλειας που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται η 
διαθεσιμότητα της επιθυμητής υπηρεσίας,  

- αίθουσες εξυπηρετητών, οι οποίες αναφέρονται επίσης ως αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών ή 
θάλαμοι εξυπηρετητών και είναι αίθουσες ή τμήματα κτιρίου που εξυπηρετούν συγκεκριμένο 
φορτίο ΤΠ το οποίο καθορίζεται από την πυκνότητα ισχύος του εξοπλισμού στην αίθουσα. Οι 
αίθουσες εξυπηρετητών διαθέτουν συνήθως συστήματα ελέγχου τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ενδέχεται να έχουν κάποιες ειδικές ικανότητες παροχής ισχύος και ψύξης. 
Οι αίθουσες εξυπηρετητών είναι κέντρα δεδομένων επιχείρησης, μικρότερης, ωστόσο, κλίμακας, τα 
οποία στεγάζονται συνήθως σε χώρο ενδεικτικής επιφάνειας μικρότερης από 46 m2 και 
αποτελούνται ενδεικτικά από έως και 25 πλαίσια. 

- κέντρα δεδομένων που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, 
όπου ο πελάτης πληρώνει για μια υπηρεσία και ο πωλητής παρέχει και διαχειρίζεται το 
υλικό/λογισμικό ΤΠΕ και τον εξοπλισμό του κέντρου δεδομένων που απαιτούνται για την παροχή 
της υπηρεσίας. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η παράλληλη φιλοξενία πολλαπλών πελατών, η 
οποία μπορεί να λάβει τη μορφή περιβάλλοντος εφαρμογής υπολογιστικού νέφους. Διάφορα 
επιχειρηματικά μοντέλα σχετίζονται με τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, αλλά είναι σημαντικό 
να σημειωθεί ότι το πεδίο εφαρμογής καλύπτει μόνο το στοιχείο του κέντρου δεδομένων. Οι πλέον 
διαδεδομένες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους είναι οι εξής: 

o Υποδομή ως υπηρεσία (IaaS): ένας πάροχος υπηρεσιών παρέχει στους πελάτες πρόσβαση 
επί πληρωμή ανάλογα με τη χρήση για αποθήκευση, δικτύωση, εξυπηρετητές και άλλους 
πόρους υπολογιστικής στο νέφος. 

o Πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS): ένας πάροχος υπηρεσιών παρέχει πρόσβαση σε 
περιβάλλον υπολογιστικού νέφους στο οποίο οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να 
παραδίδουν εφαρμογές. Ο πάροχος παρέχει την υποκείμενη υποδομή. 

o Λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS): ένας πάροχος υπηρεσιών παρέχει λογισμικό και εφαρμογές 
μέσω του διαδικτύου. Οι χρήστες είναι συνδρομητές στο λογισμικό και έχουν πρόσβαση σε 
αυτό μέσω του διαδικτύου ή των διεπαφών προγράμματος εφαρμογών του πωλητή. 

 
Τα κέντρα δεδομένων μπορούν να ταξινομηθούν ανά τύπο, και οι διάφοροι τύποι εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των κριτηρίων: 

- κέντρο δεδομένων επιχείρησης: κέντρο δεδομένων το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση επιχείρησης 
με αποκλειστικό της σκοπό την παροχή και διαχείριση υπηρεσιών προς τους υπαλλήλους και τους 
πελάτες της, 

- κέντρο δεδομένων συνεγκατάστασης: εγκατάσταση κέντρου δεδομένων στην οποία πολλαπλοί 
πελάτες εγκαθιστούν το ή τα δικά τους δίκτυα, εξυπηρετητές και εξοπλισμό αποθήκευσης,  

- κέντρο δεδομένων παρόχων διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSP): κέντρο δεδομένων το οποίο 
παρέχει υπηρεσίες εξυπηρετητή και αποθήκευσης δεδομένων, όπου ο πελάτης πληρώνει για μια 
υπηρεσία και ο πωλητής παρέχει και διαχειρίζεται το υλικό/λογισμικό ΤΠΕ και τον εξοπλισμό 
κέντρου δεδομένων που απαιτούνται. Η συγκεκριμένη υπηρεσία διαχείρισης περιλαμβάνει την 
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παράλληλη φιλοξενία πολλαπλών πελατών, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή περιβάλλοντος 
εφαρμογής υπολογιστικού νέφους.  
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1.2 Δυνατότητα εφαρμογής των κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις  
 

Οι συνηθέστεροι τρόποι σύναψης δημόσιων συμβάσεων για κέντρα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
αιθουσών εξυπηρετητών, βασίζονται σε παραδείγματα πρακτικών σύναψης συμβάσεων στην ΕΕ.  
Για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για ένα νέο κέντρο ή υπηρεσία δεδομένων ακολουθούνται διάφοροι 
διακριτοί τρόποι, καθένας από τους οποίους έχει τα δικά του ιδιαίτερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 
Η επιλογή τρόπου μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στον βαθμό στον οποίο βελτιώνονται οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε τρόπος συνοδεύεται από διακριτές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ του αγοραστή, του παρόχου του κέντρου δεδομένων και των προμηθευτών 
εξοπλισμού.  
Όταν δημόσιοι οργανισμοί συνάπτουν συμβάσεις για προϊόντα και/ή υπηρεσίες κέντρου δεδομένων, τα εν 
λόγω προϊόντα και υπηρεσίες εντάσσονται κατά κανόνα σε έναν από τους ακόλουθους τρόπους σύναψης 
σύμβασης: 
1. Κατασκευή/εξοπλισμός κέντρου δεδομένων: 

• κατασκευή νέου κέντρου δεδομένων, 
• εξοπλισμός αίθουσας εξυπηρετητών/κέντρου δεδομένων.  

2. Επέκταση και ενοποίηση υποδομής ή νέου έργου ΤΠΕ: 

• επέκταση και/ή ενοποίηση υφιστάμενων αιθουσών εξυπηρετητών και/ή κέντρων δεδομένων σε νέα 
ή υφιστάμενα κέντρα δεδομένων, 

• υπηρεσίες εικονικοποίησης ΤΠ, 
• ενοποίηση των υφιστάμενων αιθουσών εξυπηρετητών σε νέο κέντρο δεδομένων επιχείρησης. 

3. Εξωτερική ανάθεση σε περιβάλλον φιλοξενούμενων εφαρμογών και/ή σε περιβάλλον εφαρμογών 
υπολογιστικού νέφους, δηλαδή σύναψη σύμβασης για υπηρεσία και όχι για ενσώματο προϊόν. Όσον αφορά 
τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, αυτές περιλαμβάνουν: 

• σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες φιλοξενίας, 
• σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. 

4. Λειτουργία και/ή συντήρηση της εγκατάστασης, π.χ.:  

• υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης κέντρου δεδομένων επιχείρησης/αιθουσών εξυπηρετητών, 
• ρυθμίσεις για την εγκατάσταση και/ή τη λειτουργία εξοπλισμού ΤΠΕ από το εσωτερικό ενός 

κέντρου δεδομένων συνεγκατάστασης (υπηρεσίες συνεγκατάστασης). 
Στη συνοδευτική τεχνική έκθεση παρέχεται επισκόπηση της δυνατότητας εφαρμογής των κριτηρίων για 
τους συγκεκριμένους τρόπους σύναψης συμβάσεων που μπορεί να επιλέξει ένας δημόσιος οργανισμός. Οι 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους εγείρουν συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά την εξακρίβωση των 
επιδόσεων των κέντρων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας. Ειδική 
καθοδήγηση σχετικά με τη σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους παρέχεται στην ενότητα 
1.4 του παρόντος εγγράφου κριτηρίων. 
Τα κριτήρια που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο αναπτύχθηκαν κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συνοχή με ορισμένες απαιτήσεις, δοκιμές και μεθόδους υπολογισμού που εισήγαγε ο κανονισμός (ΕΕ) 
2019/424 της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για εξυπηρετητές και 
προϊόντα αποθήκευσης δεδομένων. Ο κώδικας δεοντολογίας για τα κέντρα δεδομένων που καταρτίστηκε 
από την Επιτροπή και η σχετική διαδικασία καταχώρισης και συμμετοχής αποτελούν επίσης βασικά σημεία 
αναφοράς για την εξακρίβωση. 
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Σημείωση σχετικά με τις απαιτήσεις για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων σε επίπεδο κεντρικής 
κυβέρνησης 
Το άρθρο 6 και το παράρτημα III της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ), η οποία έπρεπε 
να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τον Ιούνιο του 2014, ορίζουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις 
δημόσιες αρχές όσον αφορά τη σύναψη σύμβασης για ορισμένα είδη εξοπλισμού ενεργειακής απόδοσης. 
Αυτές περιλαμβάνουν την υποχρέωση των αρχών:  

εάν ένα προϊόν καλύπτεται από εκτελεστικό μέτρο δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, να αγοράζουν 
αποκλειστικά προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται προς τα κριτήρια αναφοράς για την ενεργειακή 
απόδοση που προσδιορίζονται στο εν λόγω εκτελεστικό μέτρο». 

Η εν λόγω υποχρέωση περιορίζεται στις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις και σε αγορές των οποίων η αξία 
υπερβαίνει τα 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 είναι 
δυνατόν να διαφέρουν μεταξύ των 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 ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, υπηρεσιών και κτιρίων εκ 
μέρους των αρχών των κεντρικών δημόσιων διοικήσεων, βλ. τα σημεία 33-42 του καθοδηγητικού 
εγγράφου της Επιτροπής1. 
 
 

1.3 Γενική σημείωση σχετικά με την εξακρίβωση 
 
Για ορισμένα κριτήρια, το προτεινόμενο μέσο εξακρίβωσης είναι η παροχή εκθέσεων δοκιμών – τόσο για τα 
προϊόντα όσο και για τις λειτουργικές επιδόσεις των συστημάτων. Για κάθε κριτήριο, αναφέρονται οι 
σχετικές μέθοδοι δοκιμών, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων και προτύπων μετρήσεων. Με τον 
τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί ότι οι ισχυρισμοί που προβάλλουν οι προσφέροντες όσον αφορά τις 
επιδόσεις είναι επαληθεύσιμοι, επαναλήψιμοι, ελέγξιμοι και, κυρίως, συγκρίσιμοι. 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 διαφορετικές επιλογές σχετικά με την ανάγκη και τον χρόνο διενέργειας των εν λόγω δοκιμών: 

α) Κατά το στάδιο υποβολής προσφορών: 
Όσον αφορά προϊόντα που θα αποτελέσουν μέρος του κέντρου δεδομένων, θα μπορούσε να απαιτηθεί 
από τον συμμετέχοντα με την πλέον συμφέρουσα οικονομικά 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 συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη υψηλότερη βαθμολογία, 
ο οποίος και θα ληφθεί πλέον υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης· 

 
1 COM/2013/0762 τελικό, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, Εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση — 

Καθοδηγητικό έγγραφο της Επιτροπής. 
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ii) στην περίπτωση που το μέσο εξακρίβωσης αφορά ένα κριτήριο ανάθεσης, οι αποδιδόμενοι 
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 διασφαλίζεται μόνο ότι έχει ελεγχθεί έναντι συγκεκριμένων απαιτήσεων 
ένα δείγμα των προϊόντων, 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: 
Σε αυτό το στάδιο, τα κριτήρια θα πρέπει να αφορούν τη μέτρηση των λειτουργικών επιδόσεων, για 
παράδειγμα την παρακολούθηση των τιμών εισόδου της αποτελεσματικότητας χρήσης ισχύος 
(PUE). Συνιστάται ο σαφής καθορισμός των κριτηρίων που αφορούν τις λειτουργικές επιδόσεις και 
η σύνδεσή τους με τις εν λόγω ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης, ώστε να είναι δυνατή η 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων πτυχών των επιδόσεων. Εάν από το αποτέλεσμα της 
παρακολούθησης αυτής προκύψει ότι η παρεχόμενη υπηρεσία δεν πληροί τα κριτήρια, η 
αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει κυρώσεις.  
Όσον αφορά τις συμβάσεις-πλαίσια, το σημείο στο οποίο πρέπει να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία 
εξαρτάται από την ειδική διάρθρωση της σύμβασης: 

i) Για συμβάσεις-πλαίσια με έναν μόνο φορέα 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 οι οποίες περιγράφηκαν ανωτέρω· 

ii) Για συμβάσεις-πλαίσια όπου προεπιλέγονται διάφοροι δυνητικοί προμηθευτές και 
προκύπτουν διαγωνισμοί μεταξύ των προεπιλεγμένων προσφερόντων, οι προεπιλεγμένοι 
προσφέροντες ενδέχεται κατά το αρχικό αυτό στάδιο προεπιλογής να πρέπει 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. 

Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους εγείρουν συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά την εξακρίβωση 
των επιδόσεων των κέντρων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας. Αυτό 
επηρεάζει το είδος εξακρίβωσης που μπορεί να ζητηθεί. Ειδική καθοδήγηση σχετικά με τη σύναψη 
σύμβασης για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους παρέχεται στην ενότητα 1.4 του παρόντος εγγράφου 
κριτηρίων. 
Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι 
αναθέτουσες αρχές πρέπει να δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. Σε αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνεται ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας δεν είχε πρόσβαση στις εκθέσεις δοκιμών ή δεν είχε τη δυνατότητα να τις αποκτήσει εντός 
των σχετικών προθεσμιών. Αυτό τελεί υπό τους όρους ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν 
ευθυνόταν ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή 
έργα, προμήθειες και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές 
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προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τις προϋποθέσεις εκτέλεσης σύμβασης. Ακόμη και εάν 
γίνεται αναφορά σε πιστοποιητικό/έκθεση δοκιμής που έχει καταρτιστεί από ειδικό φορέα 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την εκτέλεση των δοκιμών, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει επίσης 
να αποδέχονται πιστοποιητικά/εκθέσεις δοκιμών που έχουν εκδοθεί από άλλους ισοδύναμους φορείς 
αξιολόγησης. 
 

1.4 Σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους 
 

Η φύση της παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους συνεπάγεται ότι οι πάροχοι μπορούν να προτείνουν 
πολλαπλά κέντρα δεδομένων για πιθανή χρήση στο πλαίσιο σύμβασης. Μπορεί επίσης να μην είναι σε θέση 
να δεσμευτούν εκ των προτέρων για συγκεκριμένη τοποθεσία από την οποία θα παρέχονται όλες οι 
υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση μεταξύ των επιδόσεων των κέντρων δεδομένων που θα 
χρησιμοποιηθούν και του αντικειμένου της πρόσκλησης υποβολής προσφορών πρέπει να εξετάζεται 
προσεκτικά ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
1.4.1 Στάδιο προ της σύναψης σύμβασης/αξιολόγησης της αγοράς 
Στο προανταγωνιστικό στάδιο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ελέγχουν τη δυνατότητα των παρόχων 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους να ανταποκριθούν στα κριτήρια βιωσιμότητας στην αγορά. Αυτό μπορεί 
να περιλαμβάνει πτυχές επιδόσεων που αναφέρονται για μια σειρά κέντρων δεδομένων τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως πιθανοί χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση συμβάσεων.  
1.4.2 Στάδιο του ανταγωνισμού 
Εάν τα κριτήρια αυτά πρόκειται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προσφορών, τότε θα 
πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη σύνδεση μεταξύ των υπό αξιολόγηση κέντρων δεδομένων και των 
υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης. Όσον αφορά τις υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους, αυτό μπορεί υποχρεωτικά να περιλαμβάνει γενικές εταιρικές πολιτικές που καλύπτουν όλα τα 
κέντρα δεδομένων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση μιας σύμβασης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο 
εγείρει συγκεκριμένες νομικές προκλήσεις όσον αφορά τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς την οδηγία 
2014/24/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. 
Μολονότι η αιτιολογική σκέψη 97 της οδηγίας σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
αναφέρει ότι οι γενικές εταιρικές πολιτικές δεν μπορούν να απαιτούνται σε ένα κριτήριο, αυτό δεν σημαίνει 
ότι οι εν λόγω πολιτικές δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία για την αξιολόγηση και την 
εξακρίβωση ενός συγκεκριμένου κριτηρίου. Όπως ορίζεται στο άρθρο 67 παράγραφος 3 της οδηγίας 
σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, η απαίτηση σύνδεσης με το αντικείμενο 
περιλαμβάνει ευρύ φάσμα παραμέτρων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές σχετίζονται με τα έργα, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες που αγοράζονται στο πλαίσιο της σύμβασης. Εάν οι πρακτικές και οι πολιτικές 
σε εταιρικό επίπεδο αναφέρονται ως μια μορφή εξακρίβωσης σε ένα κριτήριο, τότε αυτό θα πρέπει να 
αφορά το υλικό/τις εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης, 
και όχι τις πολιτικές και πρακτικές σε συνολικό εταιρικό επίπεδο. 
Εκτός από τον καθορισμό ορίων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων που μπορούν να 
εφαρμόζονται στις διαδικασίες υποβολής προσφορών, η οδηγία σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα που μπορούν να απαιτούνται 
από τους φορείς. Η βασική αρχή είναι ότι ισοδύναμες μέθοδοι, πιστοποιήσεις ή σήματα πρέπει γενικά να 
γίνονται δεκτά και, σε πολύ ιδιάζουσες περιπτώσεις, ενδέχεται να πρέπει να λαμβάνεται υπόψη υπεύθυνη 
δήλωση του φορέα. 
Όλες οι απαιτήσεις έχουν σχέση και είναι ανάλογες με το ύψος και το αντικείμενο της σύμβασης. Για 
παράδειγμα, ένας πάροχος με πολύ μεγάλο αριθμό κέντρων δεδομένων δεν θα πρέπει να λαμβάνει 
πρόσθετους βαθμούς αν η διαθέσιμη χωρητικότητά τους υπερβαίνει την απαιτούμενη βάσει της σύμβασης, 
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σε σύγκριση με έναν πάροχο με μικρό αριθμό κέντρων δεδομένων, ο οποίος επαρκεί για την κάλυψη της 
ζήτησης στο πλαίσιο της σύμβασης. 
Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι όλες οι απαιτήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών μπορούν να επεκτείνονται σε υπεργολάβους. Επομένως, οι μισθωμένες ή συστεγασμένες 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο πεδίο εφαρμογής ορισμένων προτάσεων για την 
κάλυψη των απαιτήσεων. 
1.4.3 Εκτέλεση της σύμβασης 
Οι ανάδοχοι μπορεί να μην είναι πρόθυμοι να κοινοποιήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τη 
λειτουργία των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας. Ως λύση, στην πρόσκληση 
υποβολής προσφορών θα μπορούσε να αναφέρεται ρητά ότι ο ανάδοχος αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων σε 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος, το οποίο θα ελέγχει τη συμμόρφωση με τα σχετικά κριτήρια ΟΔΣ σε τακτική βάση 
και θα υποβάλλει εκθέσεις στην αναθέτουσα αρχή. Η συμπερίληψη της υποχρέωσης αυτής στην πρόσκληση 
υποβολής θα δεσμεύσει επίσης την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή θα επέβαλε στην 
αναθέτουσα αρχή να διαθέσει ορισμένους ειδικούς πόρους για τον καθορισμό και την παρακολούθηση της 
εν λόγω διαδικασίας. 
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2 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ 

 
Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, οι βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κέντρων 
δεδομένων και των αιθουσών εξυπηρετητών από την άποψη του κύκλου ζωής παρουσιάζονται συνοπτικά 
στους κατωτέρω πίνακες (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. την τεχνική έκθεση). Στον ίδιο πίνακα 
παρουσιάζεται επίσης η προσέγγιση της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (ΟΔΣ) με γνώμονα τον 
μετριασμό ή τη μείωση των εν λόγω επιπτώσεων. 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις  Προσέγγιση ΟΔΣ 

• Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
από τα συστήματα ΤΠ (κυρίως λόγω 
της λειτουργίας των εξυπηρετητών).  

• Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
από το μηχανικό και ηλεκτρικό 
σύστημα, η οποία απαιτείται κυρίως 
για τον έλεγχο των εσωτερικών 
περιβαλλοντικών συνθηκών του 
κέντρου δεδομένων. 

• Δημιουργία δυνητικών κινδύνων 
λόγω ακατάλληλης διάθεσης 
αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
και σχετική απώλεια πολύτιμων 
υλικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων πρώτων υλών 
κρίσιμης σημασίας.  

• Κατανάλωση ενέργειας και υλικών 
για την κατασκευή του 
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ΤΠΕ. 

• Χρήση αερίων με υψηλό δυναμικό 
υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) 
στα συστήματα ψύξης. 

• Άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου που συνδέονται με 
τις λειτουργίες των κέντρων 
δεδομένων, περιλαμβανομένης της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
των ψυκτικών μέσων, της 
κατασκευής συστημάτων ΤΠΕ και 
της ανεκμετάλλευτης δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης της 
απορριπτόμενης θερμότητας. 

 • Αγορά ενεργειακά αποδοτικών εξυπηρετητών. 
• Αγορά υπηρεσιών που μπορούν να 

μεγιστοποιήσουν το ποσοστό αξιοποίησης του 
εξυπηρετητή. 

• Αγορά προϊόντων με έλεγχο ουσιών που 
υπόκεινται σε περιορισμό για τον εντοπισμό 
επικίνδυνων συστατικών. 

• Αγορά προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί κατά 
τρόπο ώστε τα βασικά συστατικά στοιχεία τους 
να μπορούν να επισκευαστούν και/ή να 
αναβαθμιστούν. 

• Απαίτηση πρακτικών διαχείρισης τέλους του 
κύκλου ζωής με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 
ανάκτησης πόρων. 

• Σύναψη σύμβασης υπηρεσιών σχεδιασμού και 
κατασκευής που μπορούν να επιτύχουν υψηλή 
ενεργειακή απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
μέγιστης απόδοσης του μηχανικού και 
ηλεκτρικού συστήματος. 

• Απαίτηση της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών 
ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τη 
λειτουργία των συστημάτων ψύξης, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και 
της χρήσης της ελεύθερης ψύξης. 

• Απαίτηση του υψηλότερου δυνατού μεριδίου 
ανανεώσιμης ενέργειας για την παροχή 
υπηρεσιών κέντρων δεδομένων. 

• Αποφυγή της χρήσης ψυκτικών μέσων με υψηλό 
GWP για την παροχή υπηρεσιών κέντρου 
δεδομένων, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι η 
χρήση ψυκτικών μέσων με σχεδόν μηδενικό 
GWP δεν θα ήταν δυνατή λόγω εξαιρετικών 
περιστάσεων ή θα μείωνε την ενεργειακή 
απόδοση του συστήματος. 

• Προτεραιότητα σε προϊόντα/υπηρεσίες που 
διασφαλίζουν την επαναχρησιμοποίηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας, π.χ. σε δίκτυα 
θέρμανσης κτιρίων ή δίκτυα τηλεθέρμανσης. 

Η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη το μέγεθός τους. 
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Στην τεχνική έκθεση παρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κέντρα δεδομένων και αίθουσες 
εξυπηρετητών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη σχετική νομοθεσία, τα πρότυπα και τις τεχνικές 
πηγές που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία.
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3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ 

3.1 Κριτήρια επιλογής  
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

Αντικείμενο:  
— αγορά υπηρεσιών εικονικοποίησης ή ενοποίησης ΤΠ, 
— αγορά υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης κέντρου δεδομένων επιχείρησης ή αίθουσας εξυπηρετητών. 
SC1 Αξιοποίηση εξυπηρετητών 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Συμπεριλαμβάνεται όταν το κέντρο δεδομένων τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου. 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει σχετικές ικανότητες και πείρα όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης ενός εξυπηρετητή. Σε αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται υπηρεσίες εικονικοποίησης 
εξυπηρετητή, εργαλεία και λογισμικό διαχείρισης αξιοποίησης2 και η ενοποίηση πόρων ΤΠ σε κέντρα δεδομένων. 
Εξακρίβωση:  

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία προηγούμενων έργων με παρόμοιο φόρτο εργασίας για την επίτευξη, τη διατήρηση και τη βελτίωση της αξιοποίησης του εξοπλισμού ΤΠ. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται περιγραφές των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης. Τα αποδεικτικά στοιχεία που γίνονται δεκτά περιλαμβάνουν πληροφορίες και παραπομπές που 
σχετίζονται με σχετικές συμβάσεις των τελευταίων 3 ετών κατά τα οποία εκτελέστηκαν οι ανωτέρω εργασίες. Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να αφορούν είτε τις σχετικές συμβάσεις είτε το βασικό 
προσωπικό που θα συμμετέχει στην παροχή της υπηρεσίας. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από βιογραφικά σημειώματα για τα μέλη του προσωπικού που θα απασχοληθούν στο έργο και τη σχετική 
εμπειρία τους σε έργα.  

 

Αντικείμενο:  
Αγορά εξοπλισμού ΤΠ με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 SC2 Έλεγχος εξυπηρετητών, εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων και εξοπλισμού δικτύου 
για επικίνδυνες ουσίες – ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς 

Συμπεριλαμβάνεται στην περίπτωση σύναψης σύμβασης με αντικείμενο εξοπλισμό ΤΠ. 

Ο συμμετέχων πρέπει να επιδείξει τη λειτουργία ελέγχων ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό 
(RSC) κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού για προϊόντα που θα προμηθεύσει. Οι έλεγχοι 
περιορισμένων ουσιών θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς: 

- Προγραμματισμό/σχεδιασμό προϊόντων 

 
2 Θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εικονικοποίηση και τη βελτιστοποίηση των αποθηκευμένων δεδομένων με τη χρήση συστημάτων συμπίεσης, κατάργησης διπλότυπων, εικονικής παροχής χωρητικότητας, κατανομής δεδομένων 
αποθήκευσης σε επίπεδα και αποθήκευσης μέσω λογισμικού. 
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- Συμμόρφωση του προμηθευτή 

- Αναλυτική δοκιμή.  

Για την υλοποίηση θα πρέπει να τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές του προτύπου IEC 62476 
και να χρησιμοποιείται η βάση δηλώσεων υλικών του προτύπου IEC 62474 ως βάση για την 
ταυτοποίηση, ιχνηλάτηση και δήλωση ειδικών πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση των υπό 
προμήθεια προϊόντων. 

Οι έλεγχοι ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό πρέπει να εφαρμόζονται, τουλάχιστον, για:  

• τον κατάλογο υποψήφιων ουσιών βάσει του κανονισμού REACH,  

• ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό και εξαιρέσεις βάσει της οδηγίας για τον 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών. 

Οι υποστηρικτικές δηλώσεις υλικών πρέπει να διατηρούνται επικαιροποιημένες για υλικά, μέρη 
και υποσυστήματα συναφή με τα υπό προμήθεια προϊόντα. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση η οποία περιέχει περιγραφή του συστήματος και των 
διαδικασιών του και απόδειξη της υλοποίησής του. 

 

Αντικείμενο:  
— κατασκευή νέου κέντρου δεδομένων, 
— επέκταση υφιστάμενης εγκατάστασης με νέα υποδομή κέντρου δεδομένων και αίθουσας εξυπηρετητών 
— αγορά υπηρεσιών ενοποίησης για υφιστάμενες αίθουσες κατανεμημένων εξυπηρετητών σε νέο κέντρο δεδομένων, 
— αγορά υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης κέντρου δεδομένων επιχείρησης ή αίθουσας εξυπηρετητών. 
SC3 Διαχείριση ενέργειας ψύξης 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Συμπεριλαμβάνεται όταν το κέντρο δεδομένων τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου. 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει σχετικές ικανότητες και πείρα όσον αφορά την ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας ψύξης, τον προσδιορισμό ευκαιριών για τη μείωση της χρήσης ενέργειας και τη χρήση 
τυχόν εναπομένουσας απορριπτόμενης θερμότητας (π.χ. για τη θέρμανση παρακείμενων κτιρίων ή για δίκτυα τηλεθέρμανσης). Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα εξής: 

• Την ικανότητα και τις δεξιότητες του συμμετέχοντος οργανισμού και τυχόν αναδόχων για τον επιτυχή προσδιορισμό και την υλοποίηση μέτρων μείωσης και επαναχρησιμοποίησης ενέργειας. Σε αυτές 
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περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την παροχή αρμόδιου διαχειριστή ενέργειας για κάθε χώρο που καλύπτεται από τη σύμβαση. 

• Την επιχειρησιακή πείρα όσον αφορά τη χρήση συστημάτων και λογισμικού παρακολούθησης ως βάση πληροφόρησης για τις στρατηγικές μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, 
με συγκεκριμένη παραπομπή στις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη «διαχείριση ψύξης» και τις «ρυθμίσεις θερμοκρασίας και υγρασίας» στον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ3/στο 
πρότυπο EN 50600 TR99-1. 

Εξακρίβωση:  

Οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία από παλαιότερα έργα με αντικείμενο κέντρα δεδομένων με παρόμοια χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο μείωσαν ή 
ελαχιστοποίησαν τη χρήση της ενέργειας ψύξης.  

Αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με συγκεκριμένους χώρους κέντρων δεδομένων για τους οποίους παρασχέθηκαν υπηρεσίες κατά τα τελευταία 3 έτη. Αυτά τα 
αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να αφορούν είτε τις σχετικές συμβάσεις είτε το βασικό προσωπικό που θα συμμετέχει στην παροχή της υπηρεσίας. 

3.2 Τεχνικές προδιαγραφές  
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

Αντικείμενο:  
Αγορά εξοπλισμού ΤΠ με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

TS1 Απόδοση εξυπηρετητών σε κατάσταση ενεργού λειτουργίας 

Για κάθε μοντέλο εξυπηρετητή που εγκαθίσταται στο κέντρο δεδομένων, η υπολογισμένη βαθμολογία 
απόδοσης σε κατάσταση ενεργού λειτουργίας (EffACTIVE) πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ή ίση με τα 
κατώτατα όρια απόδοσης σε κατάσταση ενεργού λειτουργίας που παρατίθενται κατωτέρω. 

Τύπος προϊόντος  Ελάχιστη EffACTIVE  

1 υποδοχής  

Πλαισίου  11,0  

Πύργου  9,4  

2 υποδοχών  

Πλαισίου  13,0  

Πύργου  12,0  

Λεπίδων ή πολλαπλών κόμβων  14,0  

4 υποδοχών  

TS1 Απόδοση εξυπηρετητών σε κατάσταση ενεργού λειτουργίας 

Για κάθε μοντέλο εξυπηρετητή που εγκαθίσταται στο κέντρο δεδομένων, η υπολογισμένη βαθμολογία 
απόδοσης σε κατάσταση ενεργού λειτουργίας (EffACTIVE) πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ή ίση με τα 
κατώτατα όρια απόδοσης σε κατάσταση ενεργού λειτουργίας που παρατίθενται κατωτέρω. 

Τύπος προϊόντος  Ελάχιστη EffACTIVE  

1 υποδοχής  

Πλαισίου  13,0  

Πύργου  11,0  

2 υποδοχών 

Πλαισίου  18,0  

Πύργου  12,0  

Λεπίδων ή πολλαπλών 
κόμβων  

20,0  

4 υποδοχών  

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Πλαισίου  16,0  

Λεπίδων ή πολλαπλών κόμβων  9,6  

 

Εξακρίβωση 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει τον υπολογισμό της απόδοσης σε κατάσταση ενεργού λειτουργίας 
για κάθε μοντέλο εξυπηρετητή με βάση τη μεθοδολογία μέτρησης του προτύπου EN 303470. Σε 
περίπτωση που προτείνονται για χρήση διαφορετικές διαρθρώσεις των μοντέλων εξυπηρετητή, πρέπει 
να δηλώνονται οι επιδόσεις της διάρθρωσης χαμηλών επιδόσεων και της διάρθρωσης υψηλών 
επιδόσεων που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή. Εναλλακτικά, η εξακρίβωση μπορεί να λάβει τη μορφή 
αποτελεσμάτων δοκιμής για ένα μοντέλο με τη συγκεκριμένη διάρθρωση που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί. 

Μπορούν να χρησιμοποιούνται για εξακρίβωση τα αποτελέσματα δοκιμών τα οποία ελήφθησαν για 
τον σκοπό σήμανσης CE ή χαρακτηρισμού σήματος, που διενεργήθηκε σύμφωνα με ισοδύναμες 
προδιαγραφές δοκιμών.  

 

Πλαισίου  16,0  

Λεπίδων ή πολλαπλών 
κόμβων  

9,6  

 

Εξακρίβωση 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει τον υπολογισμό της απόδοσης σε κατάσταση ενεργού λειτουργίας 
για κάθε μοντέλο εξυπηρετητή με βάση τη μεθοδολογία μέτρησης του προτύπου EN 303470. Σε 
περίπτωση που προτείνονται για χρήση διαφορετικές διαρθρώσεις των μοντέλων εξυπηρετητή, πρέπει 
να δηλώνονται οι επιδόσεις της διάρθρωσης χαμηλών επιδόσεων και της διάρθρωσης υψηλών 
επιδόσεων που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή. Εναλλακτικά, η εξακρίβωση μπορεί να λάβει τη μορφή 
αποτελεσμάτων δοκιμής για ένα μοντέλο με τη συγκεκριμένη διάρθρωση που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί. 

Μπορούν να χρησιμοποιούνται για εξακρίβωση τα αποτελέσματα δοκιμών τα οποία ελήφθησαν για 
τον σκοπό σήμανσης CE ή χαρακτηρισμού σήματος, που διενεργήθηκε σύμφωνα με ισοδύναμες 
προδιαγραφές δοκιμών.  
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TS2 Περιοχή τιμών λειτουργίας ΤΠΕ – θερμοκρασία και υγρασία 

Εφαρμόζεται στην περίπτωση της ψύξης αέρα και όταν το κέντρο δεδομένων έχει σχεδιαστεί για 
εξοικονόμηση ψύξης και/ή ελεύθερη ψύξη. Οι ισχύουσες κατηγορίες συνθηκών λειτουργίας περιγράφονται 
στο προσάρτημα I. 
Το υλικό ΤΠΕ πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία εντός της επιτρεπόμενης περιοχής τιμών υγρασίας 
και θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου της κατηγορίας συνθηκών λειτουργίας A2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/424 για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για εξυπηρετητές και προϊόντα 
αποθήκευσης δεδομένων. 
 
Ο εξοπλισμός πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή για λειτουργία στην επιτρεπόμενη περιοχή τιμών επί 
τουλάχιστον 16 ώρες (η λειτουργία υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας δεν προορίζεται για συνεχή 
χρήση). Οι δοκιμές πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικές των πραγματικών 
συνθηκών λειτουργίας (βλ. συνοδευτικές επεξηγηματικές σημειώσεις). Θα μπορούσαν επίσης να είναι 
κατάλληλες για τον σκοπό αυτόν οι μέθοδοι δοκιμής που περιέχονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
κατηγορία συνθηκών λειτουργίας των εξυπηρετητών, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε συνέχεια του σχεδίου 
εντολής τυποποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/424 για τον οικολογικό σχεδιασμό. 
Πρέπει επίσης να αναφέρεται η κατανάλωση ισχύος των ανεμιστήρων υπό κανονικές και αυξημένες 
θερμοκρασίες εισόδου, προκειμένου να εξακριβωθεί η εξοικονόμηση ενέργειας. 
Εφαρμόζεται στην περίπτωση ψύξης με υγρό.  
Το υλικό ΤΠΕ πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία εντός των περιοχών τιμών θερμοκρασίας νερού της 
παροχής της εγκατάστασης που υποδεικνύονται στην προσφορά με παραπομπή στις κατηγορίες W2 και 
W3 του προσαρτήματος II.  

Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει τις προδιαγραφές και τις δηλώσεις του κατασκευαστή για κάθε 
τεμάχιο εξοπλισμού ΤΠΕ.   
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει ότι τα μοντέλα του εξυπηρετητή έχουν υποβληθεί σε δοκιμές 
λειτουργίας επί εκτιμώμενο αριθμό ωρών κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου εντός της 
επιτρεπόμενης περιοχής τιμών. Πρέπει να υποβάλλονται οι προδιαγραφές δοκιμής.  
Οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα δοκιμών που υποβάλλονται για τον σκοπό της σήμανσης CE 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για εξακρίβωση. 
 

TS2 Περιοχή τιμών λειτουργίας ΤΠΕ – θερμοκρασία και υγρασία 
Εφαρμόζεται στην περίπτωση της ψύξης αέρα και όταν το κέντρο δεδομένων έχει σχεδιαστεί για 
εξοικονόμηση ψύξης και/ή ελεύθερη ψύξη. Οι ισχύουσες κατηγορίες συνθηκών λειτουργίας 
περιγράφονται στο προσάρτημα I. 
Το υλικό ΤΠΕ πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία εντός της επιτρεπόμενης περιοχής τιμών 
υγρασίας και θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου της κατηγορίας συνθηκών λειτουργίας A3 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/424 για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για 
εξυπηρετητές και προϊόντα αποθήκευσης δεδομένων. 
 
Ο εξοπλισμός πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή για λειτουργία στην επιτρεπόμενη περιοχή τιμών επί 
τουλάχιστον 88 ώρες (η λειτουργία υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας δεν προορίζεται για συνεχή 
χρήση). Οι δοκιμές πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικές των πραγματικών 
συνθηκών λειτουργίας (βλ. συνοδευτικές επεξηγηματικές σημειώσεις). Θα μπορούσαν επίσης να 
είναι κατάλληλες για τον σκοπό αυτόν οι μέθοδοι δοκιμής που περιέχονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
για την κατηγορία συνθηκών λειτουργίας των εξυπηρετητών, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε συνέχεια 
του σχεδίου εντολής τυποποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/424 για τον οικολογικό 
σχεδιασμό. 
Πρέπει επίσης να αναφέρεται η κατανάλωση ισχύος των ανεμιστήρων υπό κανονικές και αυξημένες 
θερμοκρασίες εισόδου, προκειμένου να εξακριβωθεί η εξοικονόμηση ενέργειας. 
Εφαρμόζεται στην περίπτωση ψύξης με υγρό.  
Το υλικό ΤΠΕ πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία εντός των περιοχών τιμών θερμοκρασίας της 
παροχής νερού της εγκατάστασης που υποδεικνύονται στην προσφορά με παραπομπή στις 
κατηγορίες W4 και W5 του προσαρτήματος II. 

Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει τις προδιαγραφές και τις δηλώσεις του κατασκευαστή για κάθε 
τεμάχιο εξοπλισμού ΤΠΕ.   
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει ότι τα μοντέλα του εξυπηρετητή έχουν υποβληθεί σε δοκιμές 
λειτουργίας επί εκτιμώμενο αριθμό ωρών κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου εντός 
της επιτρεπόμενης περιοχής τιμών. Πρέπει να υποβάλλονται οι προδιαγραφές δοκιμής.  
Οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα δοκιμών που υποβάλλονται για τον σκοπό της σήμανσης CE 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για εξακρίβωση. 

Επεξηγηματική σημείωση: 1: Αντιπροσωπευτικές θερμικές δοκιμές του εξοπλισμού ΤΠΕ 
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Η σημείωση αυτή προσδιορίζει τη βάση για τη διενέργεια αντιπροσωπευτικών θερμικών δοκιμών του εξοπλισμού ΤΠΕ. Προκειμένου οι δοκιμές να είναι αντιπροσωπευτικές των πραγματικών συνθηκών 
λειτουργίας, πρέπει να είναι σχεδιασμένες για την προσομοίωση:  

• αλλαγών μικρής διάρκειας στη θερμοκρασιακή διαβάθμιση οι οποίες επηρεάζονται από τον εξοπλισμό ψύξης, για παράδειγμα η μετάβαση από την ελεύθερη ψύξη σε μηχανικό σύστημα,  

• περιόδων έντονης έκθεσης μικρής διάρκειας οι οποίες επηρεάζονται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια παρατεταμένων κυμάτων καύσωνα,   

• μιας ενδεικτικής συχνότητας εμφάνισης αμφότερων των παραπάνω συμβάντων κατά τη διάρκεια ενός έτους λειτουργίας. 
Επεξηγηματική σημείωση: 2: Θερμική απόδοση και εγκατεστημένη ισχύς 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ενδεχόμενο χορήγησης επιπλέον βαθμών για εξυπηρετητές με δυνατότητα ταξινόμησης στην κατηγορία A3 πρέπει να εξετάζεται με βάση το αν ο χαρακτηρισμός ενός 
εξυπηρετητή ως κατηγορίας A2 ή A3 μειώνει τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ. 
Εάν η απώλεια χωρητικότητας, λόγω της υποστήριξης της λειτουργίας των εξυπηρετητών σε θερμοκρασία 40 °C, έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση περισσότερων εξυπηρετητών, δεν θα πρέπει να 
χορηγούνται επιπλέον βαθμοί. 
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 TS3 Σχεδιασμός για επισκευή και αναβάθμιση εξυπηρετητών και αποθήκευση δεδομένων  

Το κριτήριο αυτό ισχύει μόνο για την προμήθεια νέων εξυπηρετητών και την αποθήκευση δεδομένων 
σε κέντρο δεδομένων επιχείρησης 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει σαφείς οδηγίες ώστε να καθίσταται δυνατή η μη καταστρεπτική 
επισκευή ή αντικατάσταση των ακόλουθων κατασκευαστικών στοιχείων: 

 διατάξεις αποθήκευσης δεδομένων,  

 μνήμη,  

 επεξεργαστής (CPU),  

 μητρική πλακέτα,  

 κάρτες επέκτασης/κάρτες γραφικών,  

 τροφοδοτικό (PSU),  

 ανεμιστήρες, 

 μπαταρίες. 
Οι οδηγίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον για κάθε αναγκαία ενέργεια επισκευής και 
συστατικό στοιχείο: 

1 το είδος της ενέργειας· 

2 το είδος και τον αριθμό των τεχνικών στερέωσης που χρειάζεται να απασφαλιστούν· 

3 το ή τα απαιτούμενα εργαλεία. 
Οι οδηγίες πρέπει να τίθενται στη διάθεση εξουσιοδοτημένων τρίτων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των μεσαζόντων, των επισκευαστών ανταλλακτικών, των προμηθευτών 
ανταλλακτικών, των φορέων ανακύκλωσης και των φορέων συντήρησης, μέσω εγγραφής στην 
ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Οι εν λόγω οδηγίες πρέπει να είναι διαθέσιμες για τουλάχιστον 
8 έτη μετά την κυκλοφορία του προϊόντος εξυπηρετητή στην αγορά. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει πρόσβαση στις οδηγίες επισκευής για τον σκοπό της 
εξακρίβωσης.  

Οι πληροφορίες σχετικά με την επισκευή πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 45559:2019: Methods for providing information relating to material efficiency aspects of 
energy-related products (Μέθοδοι για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πτυχές αποδοτικής 
χρήσης των υλικών προϊόντων συνδεόμενων με την ενέργεια). Τα αποτελέσματα δοκιμών που 
λαμβάνονται για τους σκοπούς της σήμανσης CE μπορούν να χρησιμοποιούνται για εξακρίβωση. 
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Αντικείμενο:  
Αγορά υπηρεσιών τέλους κύκλου ζωής για εξυπηρετητές, εξοπλισμό αποθήκευσης δεδομένων και εξοπλισμό δικτύου 

TS4 Διαχείριση τέλους του κύκλου ζωής εξυπηρετητών, εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων και εξοπλισμού δικτύου 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης CPC3. 

Οι προσφέροντες πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες:  

 επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης του συνολικού προϊόντος και/ή,  
 επιλεκτικής επεξεργασίας των κατασκευαστικών στοιχείων σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) για τον εξοπλισμό 

που έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του,  
 ανακύκλωσης κατασκευαστικών στοιχείων για την ανάκτηση πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας.   

Η υπηρεσία πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

- συλλογή, 

- εμπιστευτικό χειρισμό και ασφαλή διαγραφή δεδομένων (εκτός εάν πραγματοποιηθεί εσωτερικά),  

- λειτουργική δοκιμή, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση με σκοπό την προετοιμασία προϊόντων για επαναχρησιμοποίηση4,  

- εκ νέου πώληση των προϊόντων για επαναχρησιμοποίηση, 

- αποσυναρμολόγηση για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και/ή διάθεση κατασκευαστικών στοιχείων. 

Κατά την παροχή της υπηρεσίας, πρέπει να αναφέρουν την αναλογία του εξοπλισμού που προετοιμάζεται ή πωλείται εκ νέου στην αγορά για επαναχρησιμοποίηση, καθώς και την αναλογία του εξοπλισμού που 
προετοιμάζεται για ανακύκλωση.  

Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, καθώς και οι λειτουργίες ανακύκλωσης και διάθεσης πρέπει να πραγματοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 και των παραρτημάτων 
VII και VIII της οδηγίας ΑΗΗΕ 2012/19/ΕΕ (αναδιατύπωση) και με παραπομπή στον κατάλογο κατασκευαστικών στοιχείων για επιλεκτική επεξεργασία [βλ. συνοδευτική επεξηγηματική σημείωση].  

Οι προσφέροντες πρέπει επίσης να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να βελτιωθεί η ανακύκλωση του κοβαλτίου (σε μπαταρίες) και του 
νεοδυμίου (σε σκληρούς δίσκους) ως πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα σε κοβάλτιο και νεοδύμιο, όπως προβλέπεται στο παράρτημα II 
σημείο 3.3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/424 για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού. 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους διακανονισμούς για συλλογή, ασφάλεια δεδομένων, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, εκ νέου πώληση για επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση/διάθεση. Σε αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων χειρισμού ΑΗΗΕ που θα 
χρησιμοποιηθούν, καθώς και τον διαχωρισμό και τη διαχείριση συγκεκριμένων κατασκευαστικών στοιχείων που ενδέχεται να περιέχουν πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας.  

 
4 Ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει πρότυπα και/ή προγράμματα τα οποία μπορούν να συμβουλευθούν οι δημόσιες αρχές προκειμένου να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο ο εξοπλισμός θα καταστεί 
κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. 
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Επεξηγηματική σημείωση: κατασκευαστικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται επιλεκτική επεξεργασία 

Για τα ακόλουθα κατασκευαστικά στοιχεία απαιτείται επιλεκτική επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας ΑΗΗΕ: 

• κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο,  
• μπαταρίες,  
• πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων με επιφάνεια άνω των 10 cm2,  
• πλαστικά υλικά που περιέχουν βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές,  
• χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC), υδρογονάνθρακες (HC),  
• εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια,  
• πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB),  
• κατασκευαστικά στοιχεία με πυρίμαχες κεραμικές ίνες,  
• ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες,  
• εξοπλισμός που περιέχει αέρια τα οποία καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος ή παρουσιάζουν δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) άνω του 15, 
• τα αέρια που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009. 
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Αντικείμενο:  

• κατασκευή νέου κέντρου δεδομένων, 
• επέκταση υφιστάμενου κτιρίου με νέα υποδομή κέντρου δεδομένων και αίθουσας εξυπηρετητών 
• ενοποίηση υφιστάμενων αιθουσών εξυπηρετητών και/ή κέντρων δεδομένων σε νέα ή υφιστάμενα κέντρα δεδομένων. 

TS5 Περιβαλλοντική παρακολούθηση 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Χρησιμοποιείται σε περίπτωση νέας κατασκευής ή μετεξοπλισμού κέντρων δεδομένων 

Ο προσφέρων πρέπει να αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση διαθέτει εγκαταστάσεις και υποδομές περιβαλλοντικού ελέγχου οι οποίες συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις και τη σύσταση του προτύπου 
EN 50600-2-3 και διαθέτουν ικανότητα μέτρησης για τα εξής: 

1) Θερμοκρασίες αίθουσας υπολογιστών: 

α) θερμοκρασία αέρα τροφοδοσίας· 

β) θερμοκρασία αέρα επιστροφής· 

γ) θερμοκρασία ψυχρού διαδρόμου (όπου χρησιμοποιείται)· 

δ) θερμοκρασία θερμού διαδρόμου (όπου χρησιμοποιείται). 

2) Σχετική υγρασία: 

α) εξωτερική σχετική υγρασία· 

β) σχετική υγρασία της αίθουσας υπολογιστών. 

3) Πίεση του αέρα κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο (εάν έχει τοποθετηθεί υπερυψωμένο δάπεδο). 

4) Ρυθμοί ροής του ψυκτικού μέσου (εάν ο σχεδιασμός του συστήματος περιβαλλοντικού ελέγχου βασίζεται στην κίνηση ρευστών, π.χ. ψύξη νερού). 

Πρέπει επίσης να αναφέρει τον βαθμό λεπτομέρειας του συστήματος μέτρησης που προτείνει να εγκαταστήσει. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές για το σύστημα παρακολούθησης που θα εγκαταστήσει και να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω σύστημα παρέχει τον 
αναφερόμενο βαθμό λεπτομέρειας του συστήματος μέτρησης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 50600-2-3. Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει την υποβολή έκθεσης κατάλληλου 
ελέγχου του κέντρου δεδομένων που διενεργείται από τρίτο μέρος για την εξακρίβωση της υλοποίησης των βέλτιστων πρακτικών.   

 



 

22 

 

 TS6 Βέλτιστες πρακτικές συστήματος ψύξης – νέα κατασκευή ή μετεξοπλισμός κέντρων 
δεδομένων  

Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει ότι ο σχεδιασμός ενσωματώνει τις «αναμενόμενες» βέλτιστες 
πρακτικές που παρατίθενται για τις ακόλουθες πτυχές σχεδιασμού στην πλέον πρόσφατη έκδοση 
του [κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ/προτύπου EN50600 TR99-1]:   

• διαχείριση και σχεδιασμός της ροής αέρα,  

• μονάδα ψύξης,  

• συσκευές κλιματισμού/διαχείρισης αέρα στην αίθουσα υπολογιστών. 

Επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζονται πρακτικές ελεύθερης ψύξης και εξοικονόμησης ψύξης όταν 
υπάρχει δυνατότητα (βλ. επίσης τη συνοδευτική επεξηγηματική σημείωση) και πρέπει να 
διενεργείται εκτίμηση της μελλοντικής κλιματικής τρωτότητας και κινδύνων στα συστήματα ψύξης. 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει σχέδια και απεικονίσεις που ενσωματώνουν τις βέλτιστες 
πρακτικές του κώδικα δεοντολογίας/του προτύπου EN 50600 TR99-1. Η αναθέτουσα αρχή 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου του κέντρου δεδομένων από 
τρίτο μέρος για την εξακρίβωση της υλοποίησης των βέλτιστων πρακτικών. 

Στην περίπτωση συμμετοχής στον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ, ο προσφέρων πρέπει να παρέχει το 
συμπληρωμένο έντυπο αναφοράς5 που έχει υποβληθεί για την καταχώριση στον κώδικα 
δεοντολογίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του σχεδίου υλοποίησης για τις 
αναμενόμενες πρακτικές. Πρέπει επίσης να παρέχεται απόδειξη του καθεστώτος συμμετοχής που 
χορηγήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η αποδοχή της ιδιότητας του συμμετέχοντος στον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ και η εφαρμογή των 
βέλτιστων πρακτικών θα παρακολουθούνται επίσης βάσει ρήτρας εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Επεξηγηματική σημείωση: πρακτικές ελεύθερης ψύξης και εξοικονόμησης ψύξης 

Η ελεύθερη ψύξη/εξοικονόμηση ψύξης αποτελούν σχεδιασμούς της μονάδας ψύξης οι οποίοι αξιοποιούν τις ψυχρές συνθήκες περιβάλλοντος για να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων ψύξης των 
εγκαταστάσεων, έτσι ώστε η εξάρτηση από οποιαδήποτε μορφή μηχανικής ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των συμπιεστών, να μειώνεται ή και να εξαλείφεται πλήρως, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα 
σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.  

Οι δυνατότητες για χρησιμοποίηση ελεύθερης ψύξης αυξάνονται στα ψυχρότερα και ξηρότερα κλίματα και σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται αυξημένες καθορισμένες τιμές θερμοκρασίας. 

 
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Αντικείμενο:  

• Επέκταση υφιστάμενου κτιρίου με νέα υποδομή κέντρου δεδομένων και/ή αίθουσας εξυπηρετητών 
• Αγορά υπηρεσιών συνεγκατάστασης 
• Αγορά υπηρεσιών φιλοξενίας 
• Αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

 TS7 Βέλτιστες πρακτικές του συστήματος ψύξης – υφιστάμενη συνεγκατάσταση ή φιλοξενία 
κέντρων δεδομένων 

Ο προσφέρων πρέπει να αποδεικνύει ότι το κέντρο δεδομένων ενσωματώνει τις «αναμενόμενες» 
βέλτιστες πρακτικές που παρατίθενται για τις ακόλουθες πτυχές σχεδιασμού στην πλέον πρόσφατη 
έκδοση του [κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ/προτύπου EN50600 TR99-1]: 

• διαχείριση και σχεδιασμός της ροής αέρα,  

• μονάδα ψύξης,  

• συσκευές κλιματισμού/διαχείρισης αέρα στην αίθουσα υπολογιστών. 

Επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζονται πρακτικές ελεύθερης ψύξης και εξοικονόμησης ψύξης όταν υπάρχει 
δυνατότητα (βλ. επίσης τη συνοδευτική επεξηγηματική σημείωση). 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να αποδεικνύει [επικαιροποιημένη συμμετοχή στον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ ή 
εξακρίβωση από τρίτο μέρος όσον αφορά την υλοποίηση των αναμενόμενων πρακτικών όπως 
παρατίθενται στο πρότυπο αναφοράς EN50600 TR99-1].   

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει το συμπληρωμένο έντυπο αναφοράς6 που περιγράφει την 
κατάσταση υλοποίησης των αναμενόμενων βέλτιστων πρακτικών για τις πτυχές σχεδιασμού που 
παρατίθενται ανωτέρω. 

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει την υποβολή έκθεσης κατάλληλου 
ελέγχου του κέντρου δεδομένων που διενεργείται από τρίτο μέρος για την εξακρίβωση της υλοποίησης 
των βέλτιστων πρακτικών.   

Πρέπει να παρέχεται αιτιολόγηση για την παράλειψη οποιασδήποτε από τις απαριθμούμενες 
«αναμενόμενες» βέλτιστες πρακτικές. 

 
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 



 

24 

 

Επεξηγηματική σημείωση: πρακτικές ελεύθερης ψύξης και εξοικονόμησης ψύξης 

Η ελεύθερη ψύξη/εξοικονόμηση ψύξης αποτελούν σχεδιασμούς της μονάδας ψύξης οι οποίοι αξιοποιούν τις ψυχρές συνθήκες περιβάλλοντος για να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων ψύξης των 
εγκαταστάσεων, έτσι ώστε η εξάρτηση από οποιαδήποτε μορφή μηχανικής ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των συμπιεστών, να μειώνεται ή και να εξαλείφεται πλήρως, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα 
σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.  

Οι δυνατότητες για χρησιμοποίηση ελεύθερης ψύξης αυξάνονται στα ψυχρότερα και ξηρότερα κλίματα και σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται αυξημένες καθορισμένες τιμές θερμοκρασίας. 
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Αντικείμενο:  

• κατασκευή νέου κέντρου δεδομένων, 
• επέκταση υφιστάμενου κτιρίου με νέα υποδομή κέντρου δεδομένων και αίθουσας εξυπηρετητών 
• ενοποίηση υφιστάμενων αιθουσών εξυπηρετητών και/ή κέντρων δεδομένων σε νέα ή υφιστάμενα κέντρα δεδομένων. 

TS8 Ετοιμότητα επαναχρησιμοποίησης απορριπτόμενης θερμότητας 

Συνιστάται να ορίζεται η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή μόνο εάν υπάρχει έτοιμη ζήτηση για τη 
θερμότητα επί τόπου ή σε κοντινό χώρο ή εάν η δημόσια αρχή έχει προσδιορίσει σαφή προγραμματισμένη ή 
ενδεχόμενη δυνατότητα επί τόπου ή σε κοντινό χώρο. 

Στο κέντρο δεδομένων ή στην αίθουσα εξυπηρετητών πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη δρομολόγηση 
των μελλοντικών σωληνώσεων μεταφοράς θερμότητας ή άλλων στοιχείων συνδεσμολογίας για την 
τοποθέτηση ή τη διευκόλυνση της εκ των υστέρων τοποθέτησης συστήματος νερού εγκατάστασης το 
οποίο θα φτάνει σε κάθε σειρά πλαισίου εξυπηρετητή, κατά τρόπο ώστε το σύστημα ψύξης των πλαισίων 
με υγρό να μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε μεταγενέστερο στάδιο.  

 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει μηχανολογικές μελέτες που υποδεικνύουν ότι θα τοποθετηθεί 
σύστημα νερού εγκατάστασης με διακλαδώσεις σε κάθε σειρά πλαισίου εξυπηρετητή ή ότι η διάταξη έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα εκ των υστέρων. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει την υποβολή έκθεσης κατάλληλου 
ελέγχου του κέντρου δεδομένων που διενεργείται από τρίτο μέρος για την εξακρίβωση της εφαρμογής του 
εν λόγω κριτηρίου. 

 

 

TS8 Επαναχρησιμοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας 

Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να προσαρμόζεται στην τοπική διαθεσιμότητα συστημάτων και δικτύων 
τηλεθέρμανσης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την επαναχρησιμοποίηση θερμότητας στον ίδιο 
χώρο. Συνιστάται να ορίζεται μια συνολική τεχνική προδιαγραφή αν υπάρχει άμεση πρόσβαση. 

Το κέντρο δεδομένων πρέπει να συνδέεται και να παρέχει το [ποσοστό που καθορίζεται από την 
αναθέτουσα αρχή]% της απορριπτόμενης θερμότητας του κέντρου δεδομένων, το οποίο εκφράζεται 
ως συντελεστής επαναχρησιμοποίησης ενέργειας (ERF), σε τοπικούς καταναλωτές θερμότητας7. 

Ο συντελεστής ERF πρέπει να υπολογίζεται για κάθε εγκατάσταση σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 50600-4-6:2020 ή ισοδύναμο πρότυπο. 

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει υπολογισμούς και μηχανολογικές μελέτες για τα συστήματα 
επαναχρησιμοποίησης της θερμότητας και τη σύνδεσή τους. Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις 
συμβατικές ρυθμίσεις ή επιστολές προθέσεων πρέπει να προέρχονται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου.  

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει την υποβολή έκθεσης κατάλληλου 
ελέγχου του κέντρου δεδομένων που διενεργείται από τρίτο μέρος για την εξακρίβωση της 
εφαρμογής του εν λόγω κριτηρίου. 

Η εξακρίβωση του συντελεστή ERF από τρίτο μέρος μπορεί να γίνει δεκτή ως αποδεικτικό 
στοιχείο. 

Ως αποδεικτικά στοιχεία μπορούν επίσης να γίνουν δεκτά συστήματα διαχείρισης ενέργειας 
εξακριβωμένα από τρίτο μέρος (βάσει του προτύπου ISO 50001) ή συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης εξακριβωμένα από τρίτο μέρος [βάσει του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και 
οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή του προτύπου ISO 14001], τα οποία αναφέρουν τον υπολογιζόμενο 
συντελεστή ERF. 

 
7 Σε αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται καταναλωτές στον ίδιο χώρο ή σε χώρο που συνδέεται με το κέντρο δεδομένων μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης. 
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 TS9 Συντελεστής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (REF) 

Συμπεριλαμβάνεται όταν το κέντρο δεδομένων τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου. Συνιστάται στην 
αναθέτουσα αρχή να διενεργεί έρευνα δυνητικών παρόχων και τοπικής διαθεσιμότητας της 
προσφοράς στην αγορά πριν από τη χρήση του εν λόγω κριτηρίου. 

Ο συντελεστής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του κέντρου δεδομένων πρέπει να ισούται με 1 
(100 % ανανεώσιμες). Ο συντελεστής REF για την ενέργεια που παρέχεται και καταναλώνεται στο 
κέντρο δεδομένων πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 50600-4-3. 

Η ηλεκτρική ενέργεια που συμβάλλει στον συντελεστή REF πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές, όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ. 

Εξακρίβωση: 

Πρέπει να δηλώνονται ο συντελεστής REF και τα δεδομένα προμήθειας και χρήσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς και τα χαρακτηριστικά φορτίου στα οποία βασίζονται οι υπολογισμοί. 

Η εξακρίβωση του συντελεστή REF από τρίτο μέρος μπορεί να γίνει δεκτή ως αποδεικτικό 
στοιχείο. 

Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί επίσης να γίνει δεκτό σύστημα διαχείρισης ενέργειας 
εξακριβωμένο από τρίτο μέρος (βάσει του προτύπου ISO 50001) ή συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης εξακριβωμένα από τρίτο μέρος [βάσει του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και 
οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή του προτύπου ISO 14001], τα οποία αναφέρουν τον υπολογιζόμενο 
συντελεστή REF. 
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 TS10 Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη του μείγματος ψυκτικών μέσων  

Συμπεριλαμβάνεται όταν το κέντρο δεδομένων τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου. 

Βλ. επίσης κριτήριο AC11. 

Ο σταθμισμένος μέσος όρος του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) για το μείγμα 
ψυκτικών μέσων που θα χρησιμοποιείται στο σύστημα ψύξης του κέντρου δεδομένων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την τιμή 10, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα ψυκτικά μέσα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ή ότι θα μείωναν την ενεργειακή απόδοση 
των συστημάτων ψύξης.  

Εξακρίβωση:  

Οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν τον υπολογισμό του σταθμισμένου μέσου όρου του 
δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη, μεταξύ άλλων και για τα αποθέματα ψυκτικών μέσων που 
χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις ή για την παροχή της υπηρεσίας, και να αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
517/2014. 

Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί επίσης να γίνει δεκτό σύστημα διαχείρισης ενέργειας 
εξακριβωμένο από τρίτο μέρος (ISO 50001) ή σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης εξακριβωμένο 
από τρίτο μέρος [σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή πρότυπο 
ISO 14001], το οποίο αναφέρει τη χρήση ψυκτικών μέσων. 

Οι εξαιρετικές περιστάσεις που εμποδίζουν τη χρήση ψυκτικών μέσων με σταθμισμένους μέσους 
όρους GWP στην περιοχή τιμών από 0 έως 10 τεκμηριώνονται. 
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3.3 Κριτήρια ανάθεσης 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

Αντικείμενο:  
Αγορά εξοπλισμού ΤΠ με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

AC1 Ισχύς εξυπηρετητών σε κατάσταση ηρεμίας 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με την τεχνική προδιαγραφή TS1. Οι εξυπηρετητές που συμμορφώνονται προς την τεχνική προδιαγραφή TS1 μπορούν στη συνέχεια να λάβουν 
επιπλέον βαθμούς για τις επιδόσεις της ισχύος τους σε κατάσταση ηρεμίας. 

Το κριτήριο εφαρμόζεται μόνο εάν ο τύπος προϊόντος (π.χ. εξυπηρετητές τύπου πλαισίου ή πύργου, εξυπηρετητές 1 ή 2 υποδοχών) και τα χαρακτηριστικά συστήματος που επηρεάζουν την κατανάλωση ισχύος (π.χ. 
επιδόσεις CPU, εξυπηρετητής με ή χωρίς πλεονασμό ισχύος, μονάδες δίσκου, πρόσθετες διατάξεις) περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Με εξαίρεση τους ευπροσάρμοστους εξυπηρετητές, οι εξυπηρετητές υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC) και οι εξυπηρετητές με ενσωματωμένους APA (επιταχυντές βοηθητικών επιδόσεων) μπορούν να 
λαμβάνουν κατά το μέγιστο x βαθμούς [να προσδιοριστεί]. Στα μοντέλα εξυπηρετητών χορηγούνται βαθμοί με βάση το επίπεδο βελτίωσης των κατώτατων ορίων επιδόσεων, όπως υπολογίζονται για τύπο 
εξυπηρετητή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/424 της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για εξυπηρετητές και προϊόντα αποθήκευσης δεδομένων. 

Εξακρίβωση 

Ο υποψήφιος πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τον υπολογισμό της ισχύος των επιμέρους εξυπηρετητών σε κατάσταση ηρεμίας βάσει δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 303470 και σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/424 της Επιτροπής (βλ. επίσης τη συνοδευτική επεξηγηματική σημείωση). Σε περίπτωση που προτείνονται για χρήση διαφορετικές διαρθρώσεις των μοντέλων εξυπηρετητή, πρέπει να 
δηλώνονται οι επιδόσεις της διάρθρωσης χαμηλών επιδόσεων και της διάρθρωσης υψηλών επιδόσεων που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή. Εναλλακτικά, ο προσφέρων μπορεί να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του 
με την υποβολή έκθεσης δοκιμής για εξυπηρετητή του ίδιου μοντέλου με παρόμοια διάρθρωση. 

Επεξηγηματική σημείωση: υπολογισμός της ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/424 της Επιτροπής 

Το πρότυπο EN 303 470 βασίζεται στην έκδοση 2 της μεθοδολογίας δοκιμών SERT και περιλαμβάνει συγκεκριμένη δοκιμή ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας, υπολογισμό ισχύος σε κατάσταση ενεργού 
λειτουργίας και μέτρο της απόδοσης σε κατάσταση ενεργού λειτουργίας. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται από τους κατασκευαστές.  

Για να χρησιμοποιούνται τα στοιχειώδη κριτήρια, το κατώτατο όριο για κάθε τύπο εξυπηρετητή πρέπει να υπολογίζεται με βάση τα πρόσθετα συστατικά στοιχεία του εξυπηρετητή που πρόκειται να 
συμπεριληφθούν στην προσφορά και συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Η μέθοδος οικολογικού σχεδιασμού περιγράφεται λεπτομερώς στο προσάρτημα III του παρόντος εγγράφου κριτηρίων. Κάθε όριο πρέπει να καθορίζεται με βάση την ακόλουθη εξίσωση: 

Pidle = Pbase + ∑ Padd_i 

όπου Pbase είναι η βασική ανοχή ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας από τον πίνακα 3, και ∑Padd_i είναι το άθροισμα των ανοχών ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας για τα σχετικά πρόσθετα συστατικά στοιχεία, όπως 
καθορίζεται στον πίνακα 4. Για τους εξυπηρετητές λεπίδων, η Pidle υπολογίζεται από την ολική μετρούμενη ισχύ διά του αριθμού των εγκατεστημένων εξυπηρετητών λεπίδων στο δοκιμαζόμενο πλαίσιο 
λεπίδων.  
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 AC2 Ζήτηση εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος εξυπηρετητή 

Το κριτήριο αυτό συνιστάται εάν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να ζητήσει προσφορές με βάση την 
κατανάλωση ισχύος του αναμενόμενου φόρτου εργασίας ΤΠ και στη συνέχεια να προβεί σε σχετική 
παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη ρήτρα 
εκτέλεσης της σύμβασης CPC1. 

Θα δίνονται βαθμοί με βάση την εκτίμηση εγκατεστημένης ισχύος, η οποία υπολογίζεται για όλους 
τους τύπους και τις διαρθρώσεις εξυπηρετητών που θα εγκατασταθούν στο κέντρο δεδομένων.  

Η απόδοση των διαφόρων συνθέσεων του διακομιστή μπορεί να υπολογίζεται με παρεμβολή από 
δεδομένα δοκιμών για τις διαρθρώσεις υψηλών και χαμηλών επιδόσεων. Ο υπολογισμός μπορεί να 
βασίζεται στους φόρτους εργασίας που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή.   

Τη μέγιστη βαθμολογία θα λαμβάνει η προσφορά με τη χαμηλότερη εγκατεστημένη ισχύ. Όλες οι 
άλλες προσφορές θα λάβουν βαθμούς αναλογικά προς την καλύτερη προσφορά. 

Εξακρίβωση 

Ο προσφέρων πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τον υπολογισμό της ισχύος εγκατάστασης με 
βάση είτε [να προσδιοριστεί]:  

• τη μέθοδο εγκατεστημένης ισχύος του προτύπου EN 303470 με τυποποιημένους 
φόρτους εργασίας, είτε 

• το πρωτόκολλο δοκιμών που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. 

Όταν οι επιδόσεις των διαρθρώσεων έχουν υπολογιστεί με παρεμβολή από τα δεδομένα δοκιμών, 
πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε.   

 

Αντικείμενο:  
Αγορά υπηρεσιών εικονικοποίησης ή ενοποίησης ΤΠ 

Συμπεριλαμβάνεται όταν το κέντρο δεδομένων τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη ρήτρα CPC 4.2. 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

AC3 Αξιοποίηση εξυπηρετητών 

Θα δίνονται βαθμοί βάσει του αναμενόμενου ετήσιου μέσου επιπέδου αξιοποίησης των εξυπηρετητών με βάση τις απαιτήσεις των αναθετουσών αρχών ως προς τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων. Θα 
δίνονται βαθμοί σύμφωνα με τις ακόλουθες κλίμακες: 

>70 % [να καθοριστούν] βαθμοί 
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40 -70 %: 0,8 x [να καθοριστούν] βαθμοί 

25 -40 %: 0,5 x [να καθοριστούν] βαθμοί 

Εξακρίβωση 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει τη μοντελοποίηση, υπολογισμούς ή εκτιμήσεις της αναμενόμενης αξιοποίησης βάσει των εργαλείων που περιγράφονται στο κριτήριο SC1. 

Αντικείμενο:  
Αγορά υπηρεσιών τέλους κύκλου ζωής για εξυπηρετητές 

AC4 Διαχείριση τέλους κύκλου ζωής εξυπηρετητών 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την τεχνική προδιαγραφή TS4. 

Θα δίνονται βαθμοί στους παρόχους υπηρεσιών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης οι οποίοι διασφαλίζουν ότι διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται τα τυπωμένα κυκλώματα και τα εξωτερικά καλώδια που 
δεν είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση.   

Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει πιστοποίηση ανακύκλωσης των προσδιορισθέντων κατασκευαστικών στοιχείων.  

Αντικείμενο:  
Κατασκευή/μετεξοπλισμός νέου/υφιστάμενου κέντρου δεδομένων 

AC5 Αποτελεσματικότητα χρήσης ισχύος (PUE) – Αποτελεσματικότητα χρήσης ισχύος σχεδιασμού  

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Εφαρμόζεται σε περίπτωση κατασκευής/μετεξοπλισμού νέου/υφιστάμενου κέντρου δεδομένων όταν η χρήση ισχύος ΤΠ μπορεί ήδη να προσδιοριστεί. 

Θα δίνονται βαθμοί για την προσφορά με τις καλύτερες επιδόσεις αποτελεσματικότητας χρήσης ισχύος σχεδιασμού (dPUE) (μέγιστη καθορισμένη βαθμολογία) για δεδομένο φορτίο ΤΠ (π.χ. 50 % του φορτίου 
σχεδιασμού) και υπό συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η τιμή PUE πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 30134: 2016 Part 2, EN 50600-4-2: 2016 ή ισοδύναμα πρότυπα. 
 
Εξακρίβωση:  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει υπολογισμούς σχεδιασμού οι οποίοι υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε η PUE σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 30134: 2016 Part 2, EN 50600-4-2: 2016 ή 
ισοδύναμα πρότυπα. 

 

Αντικείμενο:  
Αγορά υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης κέντρου δεδομένων επιχείρησης/αιθουσών εξυπηρετητών  
AC6 Αποτελεσματικότητα χρήσης ισχύος (PUE) – Δυνατότητα βελτίωσης PUE  
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(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Εφαρμόζεται σε περίπτωση λειτουργίας και συντήρησης υφιστάμενου κέντρου δεδομένων όπου είναι γνωστή η ιστορική PUE. Μπορεί επίσης να εφαρμόζεται για αίθουσες εξυπηρετητών εάν διαθέτουν ειδική 
υποδομή ψύξης.  

Θα δίνονται βαθμοί με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα του προσφέροντος να επιτύχει βελτίωση σε σχέση με τις ιστορικές τιμές αναφοράς της PUE [παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή]. Οι εκτιμήσεις των 
προσφορών πρέπει να βασίζονται στο ιστορικό φορτίο ΤΠ και στις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως προσδιορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Η τιμή PUE πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με τα πρότυπα 
ISO/IEC 30134: 2016 Part 2, EN 50600-4-2: 2016 ή ισοδύναμα πρότυπα. 
 
Εξακρίβωση:  
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν υπολογισμούς οι οποίοι υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση της PUE σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 30134: 2016 Part 2, 
EN 50600-4-2: 2016 ή ισοδύναμα πρότυπα. 
Αντικείμενο: 
Κατασκευή/μετεξοπλισμός νέου/υφιστάμενου κέντρου δεδομένων 

 AC7 Ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος ψύξης 
Θα δίνονται βαθμοί βάσει της εκτιμώμενης κατανάλωσης ενέργειας ψύξης που απαιτείται για τη 
λειτουργία του σχεδιασμού του κέντρου δεδομένων βάσει των κλιματικών συνθηκών αναφοράς για την 
τοποθεσία. Θα δίνονται βαθμοί για την προσφορά με τις καλύτερες επιδόσεις σχεδιασμού (μέγιστη 
καθορισμένη βαθμολογία). 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει τεκμηρίωση, μοντελοποίηση και υπολογισμούς για τη διαδικασία 
εκτίμησης του σχεδιασμού. 

 

  AC8 Επαναχρησιμοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας (για νέα κέντρα δεδομένων) 

Το κριτήριο θα πρέπει να προσαρμόζεται στην τοπική διαθεσιμότητα συστημάτων και δικτύων 
τηλεθέρμανσης. Συνιστάται να καθοριστεί ένα αναλυτικό κριτήριο ανάθεσης, εάν μια δημόσια αρχή 
εντοπίσει δυνατότητες σε τοπικό επίπεδο. 

Θα δίνονται βαθμοί σε προσφέροντες οι οποίοι δεσμεύονται να προμηθεύουν περισσότερο από x% 
[ποσοστό που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή] της απορριπτόμενης θερμότητας του κέντρου 
δεδομένων, το οποίο εκφράζεται ως συντελεστής επαναχρησιμοποίησης ενέργειας (ERF), σε τοπικούς 
τελικούς χρήστες. Θα δίδεται επιπλέον βαθμός για κάθε 10 % πρόσθετης απορριπτόμενης θερμότητας 
την οποία προμηθεύει το κέντρο δεδομένων.  

Ο συντελεστής ERF πρέπει να υπολογίζεται για κάθε εγκατάσταση σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 50600-4-6:2020 ή ισοδύναμο πρότυπο. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει υπολογισμούς σύμφωνα με το πρότυπο ETSI ES 205 200-2-1 ή 
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ισοδύναμο πρότυπο και μηχανολογικές μελέτες για τα συστήματα επαναχρησιμοποίησης της 
θερμότητας και τη σύνδεσή τους. Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις συμβατικές ρυθμίσεις ή 
επιστολές προθέσεων πρέπει να προέρχονται από δυνητικούς πελάτες θερμότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

Αντικείμενο: 

• Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης 
• Σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες φιλοξενίας 
• Σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους 
• Λειτουργία και συντήρηση κέντρου δεδομένων επιχείρησης/αίθουσας εξυπηρετητών 

 
 AC9 Επαναχρησιμοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας (για διαχειριζόμενες υπηρεσίες) 

Συνιστάται να χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο αναλυτικό κριτήριο ανάθεσης σε περίπτωση σύναψης 
σύμβασης για υπηρεσία.  
 
Θα δίνονται βαθμοί με βάση τον δηλωμένο συντελεστή επαναχρησιμοποίησης ενέργειας (ERF) για τις 
εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης. Θα δίνονται βαθμοί 
αναλογικά προς τον προσφέροντα που προσφέρει τον υψηλότερο συντελεστή επαναχρησιμοποίησης 
ενέργειας. 
Ο συντελεστής ERF πρέπει να υπολογίζεται για κάθε εγκατάσταση σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 50600-4-6:2020 ή ισοδύναμο πρότυπο. 
Εξακρίβωση:  
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει υπολογισμούς σύμφωνα με το πρότυπο EN 50600-4-6:2020 ή 
ισοδύναμο πρότυπο.  

Η εξακρίβωση του συντελεστή ERF από τρίτο μέρος μπορεί να γίνει δεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο. 

Ως αποδεικτικά στοιχεία μπορούν επίσης να γίνουν δεκτά συστήματα διαχείρισης ενέργειας 
εξακριβωμένα από τρίτο μέρος (βάσει του προτύπου ISO 50001) ή συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης εξακριβωμένα από τρίτο μέρος [βάσει του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και 
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οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή του προτύπου ISO 14001], τα οποία αναφέρουν τον υπολογιζόμενο 
συντελεστή ERF. 

 
AC10 Συντελεστής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (REF) 

Συμπεριλαμβάνεται όταν το κέντρο δεδομένων τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου. Δίνονται βαθμοί μόνο σε 
προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις επιδόσεις του συστήματος ΤΠ και του 
μηχανικού και ηλεκτρικού συστήματος. Για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, μπορεί να ζητηθεί μέση 
τιμή του συντελεστή REF για τους χώρους που παρέχουν την υπηρεσία. 

Θα δίνονται βαθμοί αναλογικά προς τον προσφέροντα που προσφέρει τον υψηλότερο συντελεστή REF 
για την οικεία χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο συντελεστής REF για την ενέργεια που παρέχεται και καταναλώνεται στο κέντρο δεδομένων πρέπει 
να υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 50600-4-38. 

Η ηλεκτρική ενέργεια που συμβάλλει στον συντελεστή REF πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές, όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ9. 

Εξακρίβωση: 

Πρέπει να δηλώνονται ο συντελεστής REF και τα δεδομένα προμήθειας και χρήσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας στα οποία βασίζονται οι υπολογισμοί.   

Η εξακρίβωση του συντελεστή REF από τρίτο μέρος μπορεί να γίνει δεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο. 

Ως αποδεικτικά στοιχεία μπορούν επίσης να γίνουν δεκτά συστήματα διαχείρισης ενέργειας 
εξακριβωμένα από τρίτο μέρος (ISO 50001) ή σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης εξακριβωμένο 
από τρίτο μέρος [σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή πρότυπο 
ISO 14001], τα οποία αναφέρουν τον υπολογιζόμενο συντελεστή REF. 

 

AC10 Συντελεστής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (REF) 

Συμπεριλαμβάνεται όταν το κέντρο δεδομένων τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου. Δίνονται βαθμοί μόνο σε 
προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις επιδόσεις του συστήματος ΤΠ και του 
μηχανικού και ηλεκτρικού συστήματος. Για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, μπορεί να ζητηθεί για τους 
χώρους που παρέχουν την υπηρεσία η μέση τιμή του συντελεστή REF που αντιστοιχεί σε φορτίο. 

Θα δίνονται βαθμοί αναλογικά προς τον προσφέροντα που προσφέρει για την οικεία χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας τον υψηλότερο συντελεστή REF που αντιστοιχεί σε φορτίο. 

Ο συντελεστής REF για την ενέργεια που παρέχεται και καταναλώνεται στο κέντρο δεδομένων πρέπει 
να υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 50600-4-3. Τα χαρακτηριστικά φορτίου για την 
εγκατάσταση παραγωγής πρέπει στη συνέχεια να συνδέονται με τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά 
φορτίου του κέντρου δεδομένων.  

Η ηλεκτρική ενέργεια που συμβάλλει στον συντελεστή REF πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές, όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ. 

Εξακρίβωση:  

Πρέπει να δηλώνονται ο συντελεστής REF και τα δεδομένα προμήθειας και χρήσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς και τα χαρακτηριστικά φορτίου στα οποία βασίζονται οι υπολογισμοί.  

Η εξακρίβωση του συντελεστή REF από τρίτο μέρος μπορεί να γίνει δεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο. 

Ως αποδεικτικά στοιχεία μπορούν επίσης να γίνουν δεκτά συστήματα διαχείρισης ενέργειας 
εξακριβωμένα από τρίτο μέρος (βάσει του προτύπου ISO 50001) ή σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης εξακριβωμένο από τρίτο μέρος [βάσει του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και 
οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή του προτύπου ISO 14001], τα οποία αναφέρουν τον υπολογιζόμενο 
συντελεστή REF. 

 
Επεξηγηματική σημείωση: Εγγύηση προέλευσης 

Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν τη νομική υποχρέωση, βάσει των οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 2004/8/ΕΚ, να θεσπίσουν συστήματα εγγυήσεων προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Οι εγγυήσεις αυτές αποτελούν κατάλληλη νομική βάση για εξακρίβωση. Επισημαίνεται ότι η τρέχουσα κατάσταση υποχρεωτικής εφαρμογής των συστημάτων εγγύησης προέλευσης ενδέχεται να 

 
8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 50600-4-3 - Τεχνολογία πληροφοριών - Υποδομές και ευκολίες κέντρων δεδομένων - Μέρος 4-3: Συντελεστής ανανεώσιμης ενέργειας. 
9 Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Από τις 30 Ιουνίου 2021 θα ισχύει ο ορισμός των ανανεώσιμων 
πηγών που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2018/2001/ΕΕ με την οποία καταργείται η οδηγία 2009/28/ΕΚ. 
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διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών.  

Εναλλακτική λύση θα ήταν να υποβάλλει ο προμηθευτής ανεξάρτητες αποδείξεις για την παραγωγή αντίστοιχης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές που έχουν οριστεί ως ανανεώσιμες (π.χ. 
διαπραγματεύσιμο πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα έκδοσης, το οποίο έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση). Μια άλλη εναλλακτική λύση θα ήταν να φέρει η παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια οικολογικό 
σήμα τύπου 1 με ορισμό τουλάχιστον εξίσου αυστηρό με τον ορισμό στην οδηγία 2009/28/ΕΚ. 

 
AC11 Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη του μείγματος ψυκτικών μέσων  

Συμπεριλαμβάνεται όταν το κέντρο δεδομένων τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου. 

Βλ. επίσης τεχνική προδιαγραφή TS10. 

Θα δίνονται βαθμοί στον προσφέροντα ανάλογα με τον σταθμισμένο μέσο όρο του δυναμικού 
υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) για το μείγμα ψυκτικών μέσων που θα χρησιμοποιηθεί στο 
σύστημα ψύξης του κέντρου δεδομένων. Αυτός πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα IV 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 (βλ. επεξηγηματική σημείωση). Οι βαθμοί θα δοθούν βάσει του 
επόμενου διαστήματος υπολογισμού του σταθμισμένου μέσου όρου του GWP. Μπορούν να δοθούν 
έως και x βαθμοί [να προσδιοριστούν]: 

• x βαθμοί για τους σταθμισμένους μέσους όρους του GWP που υπολογίζονται στην περιοχή 
τιμών 0 έως 10, 

• 0,6x βαθμοί για τους σταθμισμένους μέσους όρους του GWP που υπολογίζονται στην 
περιοχή τιμών 11 έως 150, 

• 0,2x βαθμοί για τους σταθμισμένους μέσους όρους του GWP που υπολογίζονται στην 
περιοχή τιμών 151 έως 750. 

Εξακρίβωση:  

Οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν τον υπολογισμό του σταθμισμένου μέσου όρου του δυναμικού 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, μεταξύ άλλων και για τα αποθέματα ψυκτικών μέσων που 
χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις ή για την παροχή της υπηρεσίας, και να αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση προς τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
517/2014.  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία για τη χρήση των ψυκτικών μέσων που 
αναφέρονται στον υπολογισμό. 

Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί επίσης να γίνει δεκτό σύστημα διαχείρισης ενέργειας εξακριβωμένο 
από τρίτο μέρος (ISO 50001) ή σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης εξακριβωμένο από τρίτο μέρος 
[σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή πρότυπο ISO 14001], το οποίο 
αναφέρει τη χρήση ψυκτικών μέσων.  

 

Επεξηγηματική σημείωση: Μέθοδος υπολογισμού του συνολικού GWP ενός μείγματος σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014   
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Το GWP ενός μείγματος υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος που προκύπτει από το άθροισμα των κατά βάρος κλασμάτων των επιμέρους ουσιών επί το αντίστοιχό τους GWP, εκτός εάν άλλως 
ορίζεται, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που δεν είναι φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Ο τύπος παρατίθεται κατωτέρω: 

�(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑋𝑋 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑌𝑌 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑁𝑁 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) 

όπου % είναι η αναλογία κατά βάρος με ανοχή βάρους ± 1 %. Το GWP των ψυκτικών μέσων παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014. 

Η απαιτούμενη τεκμηρίωση σχετικά με την ποσότητα και το είδος των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου προβλέπεται ήδη στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014.   
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3.4 Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης  
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

Αντικείμενο:  

• Αγορά υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση κέντρων δεδομένων επιχείρησης ή αιθουσών διακομιστών  
  CPC1 Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης ΤΠ 

Συμπεριλαμβάνεται όταν το κέντρο δεδομένων τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου. Χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με το κριτήριο AC2. 

Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει μηνιαία και ετήσια δεδομένα σχετικά με τον εξοπλισμό ΤΠ που 
είναι εγκατεστημένος στο κέντρο δεδομένων. 
Η παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις και 
τη σύσταση του προτύπου EN 50600-2-2. 
 

CPC2 Παρακολούθηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού ΤΠ  

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Συμπεριλαμβάνεται όταν το κέντρο δεδομένων τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κριτήριο AC3. 

Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει περιοδικές αναλύσεις βελτιστοποίησης και αναφορές σχετικά με την επίτευξη των στόχων αξιοποίησης που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη κατά τη διάρκεια του 
συγκεκριμένου έργου ΤΠ. 
Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να μετρά και να αναφέρει μηνιαίως το ποσοστό αξιοποίησης των εξυπηρετητών στο κέντρο δεδομένων με βάση το πρότυπο ISO 30134-5.  
 
Αντικείμενο:  

• Αγορά υπηρεσιών τέλους κύκλου ζωής για εξυπηρετητές, εξοπλισμό αποθήκευσης δεδομένων και εξοπλισμό δικτύου 

CPC3 Αναφορές σχετικά με τον τελικό προορισμό εξυπηρετητών, εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων και εξοπλισμού δικτύου 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την τεχνική προδιαγραφή TS4. 

Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει αναφορά σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού στα αποθέματα, μετά την προώθηση όλων των ειδών για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή διάθεση. Η αναφορά 
πρέπει να προσδιορίζει την αναλογία των ειδών που επαναχρησιμοποιήθηκαν ή ανακυκλώθηκαν, είτε παρέμειναν εντός ΕΕ είτε εξήχθησαν. 

Όσον αφορά τον εξοπλισμό και τα κατασκευαστικά στοιχεία που ανακυκλώνονται στην ΕΕ, πρέπει να γίνονται δεκτά για τις εγκαταστάσεις χειρισμού τα ακόλουθα αποδεικτικά μέσα: 

• άδεια η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια εθνική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ή  

• πιστοποίηση η οποία έχει εκδοθεί από τρίτο και αφορά τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου EN 50625-1 ή προς ισοδύναμο πρόγραμμα συμμόρφωσης. 
Όταν ο εξοπλισμός και τα κατασκευαστικά στοιχεία εξάγονται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, οι ανάδοχοι πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά και την 
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επεξεργασία:  

• πληροφορίες αποστολής για εξοπλισμό που προορίζεται για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με το παράρτημα VI της οδηγίας ΑΗΗΕ 2012/19/ΕΕ.   
Για τα ΑΗΗΕ που εξάγονται για επεξεργασία εκτός της ΕΕ, πιστοποίηση η οποία έχει εκδοθεί από τρίτο και αφορά τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις ΑΗΗΕ που ορίζονται στο κριτήριο, ή προς τις 
τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου EN 50625-1 ή προς ισοδύναμο πρόγραμμα συμμόρφωσης10. 
 

 
10 Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου θεωρείται ότι καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις τα ακόλουθα προγράμματα συμμόρφωσης: Απαίτηση WEEELABEX:2011 με αντικείμενο 'Treatment of WEEE’ (Επεξεργασία ΑΗΗΕ)· 
Πρότυπο 'Responsible Recycling’ (Υπεύθυνη ανακύκλωση) (R2:2013) για φορείς ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ειδών· πρότυπο e-Stewards standard 2.0 με αντικείμενο 'Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment’ (Υπεύθυνη 
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού)· πρότυπο AS/NZS 5377:2013 της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας με αντικείμενο 'Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic 
equipment’ (Συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά και επεξεργασία ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος της ζωής του).   
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Αντικείμενο: 
— κατασκευή νέου κέντρου δεδομένων, 
— επέκταση υφιστάμενου κτιρίου με νέα υποδομή κέντρου δεδομένων και αιθουσών εξυπηρετητών, 
— υπηρεσίες ενοποίησης υφιστάμενων αιθουσών εξυπηρετητών και/ή κέντρων δεδομένων σε νέα ή υφιστάμενα κέντρα δεδομένων. 

  CPC4 Επίδειξη της αποτελεσματικότητας χρήσης ισχύος (PUE) κατά την παράδοση 

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κριτήριο AC5. Η επίδειξη και η υποβολή αναφορών μπορούν να 
διενεργούνται τμηματικά, ανάλογα με τον σχεδιασμό και τη φάση υλοποίησης του κέντρου δεδομένων. 

Η δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων του κέντρου δεδομένων/ολοκληρωμένων συστημάτων 
πρέπει να περιλαμβάνει δοκιμή προσομοίωσης του φορτίου του εξοπλισμού ΤΠ υπό συνθήκες 
πλήρους και μερικού φορτίου και αυτόματης λειτουργίας των συστημάτων τροφοδοσίας ισχύος και 
ψύξης. 

Το σύνολο ή σαφώς προσδιορισμένο μέρος της κατανάλωσης ισχύος του κέντρου δεδομένων ή της 
κατανάλωσης ισχύος του εξοπλισμού ΤΠ πρέπει να καταγράφεται σε συνδυασμό με τις συνθήκες 
περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, οι πραγματικές επιδόσεις μπορούν να συγκριθούν με τους στόχους του 
κριτηρίου AC5. 

Δεδομένα που δείχνουν τη στιγμιαία PUE πρέπει να βασίζονται στις μετρούμενες τιμές και στο 
μερικό φορτίο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 30134: 2016 Part 2, EN 50600-4-2: 2016 ή 
ισοδύναμα πρότυπα. 
 

Αντικείμενο: 
Αγορά υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης κέντρων δεδομένων επιχείρησης και αιθουσών εξυπηρετητών  
CPC5 Παρακολούθηση των τιμών εισόδου της αποτελεσματικότητας χρήσης ισχύος (PUE) 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα κριτήρια AC5 και AC6. 

Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης του κέντρου δεδομένων πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση η οποία περιέχει αναλυτικά δεδομένα για τον μέσο όρο του έτους και ανά μήνα σχετικά με τη συνολική 
καταμετρημένη ενεργειακή κατανάλωση του κέντρου δεδομένων και την επιμερισμένη μέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για το μηχανικό και το ηλεκτρικό σύστημα και τον εξοπλισμό ΤΠ. 
 
 
 
 

Αντικείμενο: 
— κατασκευή νέου κέντρου δεδομένων, 
— επέκταση υφιστάμενου κτιρίου με νέα υποδομή κέντρου δεδομένων και αιθουσών εξυπηρετητών, 
— υπηρεσίες ενοποίησης υφιστάμενων αιθουσών εξυπηρετητών και/ή κέντρων δεδομένων σε νέα ή υφιστάμενα κέντρα δεδομένων. 
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 CPC6 Υλοποίηση σχεδιασμού βέλτιστων πρακτικών 
Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την τεχνική προδιαγραφή TS6. 

Βάσει του τελικού σχεδιασμού, το κέντρο δεδομένων πρέπει να [γίνει δεκτό για συμμετοχή στον 
κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ/εξακριβωθεί από τρίτο μέρος με παραπομπή στο πρότυπο 
EN 50600 TR99-1] κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.  

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει τον τελικό σχεδιασμό για τη συμμετοχή στον κώδικα 
δεοντολογίας της ΕΕ. Στην αναθέτουσα αρχή πρέπει επίσης να κοινοποιούνται αντίγραφα των 
ετήσιων επικαιροποιημένων εκδόσεων του εντύπου αναφοράς.  

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου του κέντρου 
δεδομένων από τρίτο μέρος για την εξακρίβωση της υλοποίησης των βέλτιστων πρακτικών.   

Αντικείμενο: 
Αγορά υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης κέντρων δεδομένων επιχείρησης και αιθουσών εξυπηρετητών  
 CPC7 Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης του συστήματος ψύξης 

Συμπεριλαμβάνεται όταν το κέντρο δεδομένων τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου. Χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με το κριτήριο AC7. 

Ο φορέας εκμετάλλευσης του κέντρου δεδομένων πρέπει να υποβάλλει μηνιαία και ετήσια δεδομένα 
σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος ψύξης του κέντρου δεδομένων. Η 
παρακολούθηση πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του προτύπου 
EN 50600-4-2:2016 ή ισοδύναμου προτύπου. 

  CPC8 Παρακολούθηση της παροχής και σύνδεσης θέρμανσης  

Συμπεριλαμβάνεται όταν το κέντρο δεδομένων τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου, σε συνδυασμό με την 
τεχνική προδιαγραφή TS8 και τα κριτήρια ανάθεσης AC8 και AC9. 

Ο φορέας εκμετάλλευσης του κέντρου δεδομένων πρέπει να παρέχει δεδομένα για τον μέσο όρο του 
μήνα σχετικά με τη θερμότητα που παρέχεται στους τοπικούς καταναλωτές θερμότητας.   
Επιπλέον, ο συντελεστής επαναχρησιμοποίησης ενέργειας (ERF) πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 50600-4-6:2020 ή ισοδύναμο πρότυπο και να αναφέρεται.  
Κατόπιν αιτήματος, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό και τη σύνδεση 
δικτύου επιτόπου στο κέντρο δεδομένων για σκοπούς ελέγχου. 
 
 
 
 

Αντικείμενο:  

• Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης 
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• Σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες φιλοξενίας 
• Σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους 

 
CPC9 Συντελεστής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (REF)  

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κριτήριο AC10. 

Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης του κέντρου δεδομένων ή επιτόπιας/κοντινής εγκατάστασης παραγωγής πρέπει να υποβάλλει μηνιαία δεδομένα σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 
αγοράζεται ή για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται. Οι τρίτοι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει επίσης να υποβάλλουν, για σκοπούς σύγκρισης, τη συνολική καταμετρημένη ενεργειακή 
κατανάλωση του κέντρου δεδομένων. 
 
Αντικείμενο:  

• Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης 
• Σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες φιλοξενίας 
• Σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους 
• Αγορά υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης κέντρων δεδομένων επιχείρησης και/ή αιθουσών εξυπηρετητών 

 CPC10 Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη μειγμάτων ψυκτικών μέσων 

Συμπεριλαμβάνεται αν χρησιμοποιηθεί το κριτήριο AC11. 

Ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου του κέντρου δεδομένων πρέπει να παρακολουθεί και να 
εξακριβώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του ψυκτικού μέσου του συστήματος ψύξης όπως 
εκτιμώνται στο στάδιο της υποβολής προσφορών. 
Οι πραγματικές παρακολουθούμενες εκπομπές πρέπει να αναφέρονται για κάθε έτος λειτουργίας, 
βάσει της καταμετρημένης ενεργειακής κατανάλωσης με δυνατότητα εξακρίβωσης από τρίτο μέρος, 
αν ζητηθεί. 
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4 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής (LCC) είναι μια μέθοδος αξιολόγησης του συνολικού 
κόστους του προϊόντος ή της υπηρεσίας υπό εξέταση. Το μοντέλο κοστολόγησης κύκλου 
ζωής για μια δημόσια αρχή συνδέεται κυρίως με το είδος του εφαρμοζόμενου 
επιχειρηματικού μοντέλου. Στην περίπτωση αιθουσών εξυπηρετητών και κέντρων 
δεδομένων επιχείρησης, η δημόσια αρχή που είναι ιδιοκτήτρια των κέντρων 
δεδομένων/αιθουσών εξυπηρετητών είναι υπεύθυνη για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες 
(CAPEX), συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού ΤΠ, του 
μηχανικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού του κτιρίου, καθώς και της κτιριακής υποδομής. 
Επίσης, το κόστος του τέλους κύκλου ζωής που σχετίζεται με τη διακοπή της χρήσης της 
εγκατάστασης καλύπτεται απευθείας από τη δημόσια αρχή. 
Η τάση της αγοράς υπηρεσιών κέντρων δεδομένων [π.χ. μοντέλο συνεγκατάστασης ή 
μοντέλο παρόχου διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSP)] διαμορφώνει, αντιθέτως, ένα 
διαφορετικό μοντέλο κόστους για τις δημόσιες αρχές, με χαμηλότερες κεφαλαιουχικές 
δαπάνες (CAPEX) και υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες (OPEX) με τη μορφή αμοιβών που 
σχετίζονται με τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο σύναψης σύμβασης. Ο πίνακας 1 
παρέχει μια ενδεικτική περιγραφή της διάρθρωσης του κόστους κύκλου ζωής των κέντρων 
δεδομένων και των αιθουσών εξυπηρετητών. 

Πίνακας 1. Ενδεικτικό κόστος κύκλου ζωής για τους ιδιοκτήτες και τους πελάτες των 
κέντρων δεδομένων. 

Κατηγορία κόστους Εύρος κόστους για τον χρήστη/τους πελάτες του κέντρου 
δεδομένων (% κατανομή του συνολικού κόστους κύκλου 
ζωής) 

 Αίθουσες 
εξυπηρετητών 

Επιχείρηση Συνεγκατάσταση MSP 

CAPEX για 
εγκαταστάσεις  

1-5 % 15-20 % 1-5 % 0 % 

CAPEX για ΤΠ 30-60 % 30-40 % 40-50 % 0 % 

OPEX για 
εγκαταστάσεις 

10-30 % 10-15 % 5-15 % 35-50 % 

OPEX για ΤΠ 20-40 % 25-35 % 30-40 % 50-70 % 

Διακοπή χρήσης 5-10 % 5-10 % 1-5 % 0 % 

Τέλος κύκλου ζωής 
εγκαταστάσεων 

1-5 % 1-5 % Α/Α Α/Α 

 
Τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στους τομείς των κέντρων δεδομένων, των αιθουσών 
εξυπηρετητών και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα έχουν θετική επίδραση σε 
ορισμένες από τις βασικές δαπάνες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής ενός κέντρου δεδομένων. Αν και είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί 
εκτίμηση συγκεκριμένης εξοικονόμησης κόστους, η πιθανότητα να μειώσει η εφαρμογή 
αυτών των κριτηρίων το κόστος κύκλου ζωής είναι μεγάλη. Στη συνέχεια παρατίθεται μια 
ποιοτική περιγραφή του αναμενόμενου αντικτύπου κάθε δέσμης κριτηρίων στο κόστος 
κύκλου ζωής: 
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Δαπάνες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό ΤΠ 

• Τα κριτήρια σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των εξυπηρετητών 
μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών δαπανών της 
εγκατάστασης (λόγω της άμεσης μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας από τους εξυπηρετητές). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί επίσης να 
αυξηθεί η υπολογιστική ισχύς του κέντρου δεδομένων και, κατ’ επέκταση, να 
αποφευχθεί η ανάγκη επέκτασης της υποδομής και αύξησης του συναφούς 
κόστους (το οποίο επηρεάζει τόσο τις κεφαλαιουχικές όσο και τις 
λειτουργικές δαπάνες). 

• Κριτήρια σχετικά με τη βελτιστοποίηση των εξυπηρετητών: Η αύξηση της 
αξιοποίησης μειώνει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες διότι η ίδια εργασία 
επιτυγχάνεται με μειωμένο εξοπλισμό ΤΠ. Επιπλέον, το ενεργειακό κόστος 
(λειτουργική δαπάνη) μειώνεται, επειδή η αυξημένη αξιοποίηση μειώνει τις 
μηχανικές και ηλεκτρικές ανάγκες για ψύξη. 

• Τα κριτήρια σχετικά με τη διαχείριση του τέλους κύκλου ζωής μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να ενθαρρυνθούν οι κατασκευαστές και οι 
εξειδικευμένοι φορείς διαχείρισης ΑΗΗΕ να υποβάλλουν προσφορές για 
αποθέματα εξοπλισμού στο τέλος του κύκλου ζωής του. Με τον τρόπο αυτόν 
ενδέχεται να είναι δυνατή η ανάκτηση μέρους της εναπομένουσας αξίας του 
εξοπλισμού. 

• Τα κριτήρια σχετικά με τις δυνατότητες επισκευής και αναβάθμισης του 
εξοπλισμού ΤΠ μπορούν να παρέχουν το πλεονέκτημα της μείωσης των 
λειτουργικών δαπανών για τη συντήρηση του εξοπλισμού (OPEX για ΤΠ). 
Είναι δυνατόν οι δαπάνες αυτές να εξισωθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής ενός κέντρου δεδομένων με τις αρχικές κεφαλαιουχικές δαπάνες.  

• Κριτήρια σχετικά με το εύρος λειτουργίας των ΤΠΕ: Μεγάλο μέρος των 
συνολικών δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας των μεγάλων κέντρων δεδομένων 
οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο κόστος ψύξης. Η σύναψη σύμβασης για 
εξοπλισμό ΤΠ ανθεκτικό στις ευρύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες (για 
λειτουργίες που δεν είναι συνεχείς) έχει θετικό αντίκτυπο στην ευελιξία και 
στο κόστος του κέντρου δεδομένων. Κάτι τέτοιο έχει σημασία εάν καθιστά 
δυνατή την εγκατάσταση συστημάτων ελεύθερης ψύξης και/ή εξοικονόμησης 
ψύξης, η οποία μειώνει την εγκατεστημένη ισχύ των μηχανικών και 
ηλεκτρικών συστημάτων, καθώς και τις κεφαλαιουχικές και τις λειτουργικές 
δαπάνες της εγκατάστασης. Αν και το κόστος ΤΠ (κεφαλαιουχική δαπάνη) 
αναμένεται να είναι υψηλότερο, η εξοικονόμηση του ενεργειακού κόστους θα 
υπερκεράσει αυτήν την αρχική αύξηση της τιμής αγοράς. 

 
Δαπάνες που σχετίζονται με το μηχανικό και το ηλεκτρικό σύστημα 

• Κριτήρια σχετικά με την αποτελεσματικότητα χρήσης ισχύος (PUE): Για 
τη μείωση της PUE μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες στρατηγικές, 
όπως ο συνδυασμός βελτιώσεων στην αποτελεσματικότητα του μηχανικού και 
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του ηλεκτρικού εξοπλισμού, στις συνθήκες λειτουργίας και στον θερμικό 
σχεδιασμό. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης συνεπάγεται 
χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες. 

• Κριτήρια σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων: Το 
δυνητικό κόστος και όφελος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον χώρο, 
ωστόσο είναι δυνατόν να προκύψει αξία εάν υπάρχει ήδη διαθέσιμη ή 
δρομολογείται τηλεθέρμανση. Λαμβάνεται ως δεδομένο ότι η απορριπτόμενη 
θερμότητα δεν επαναχρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει ζήτηση. Βάσει 
περιπτωσιολογικών μελετών αερόψυκτου εξοπλισμού ΤΠΕ και αντλιών 
θερμότητας εκτιμάται περίοδος απόσβεσης 3 περίπου ετών, όταν η 
τηλεθέρμανση χρηματοδοτείται εν μέρει από τρίτο μέρος. Η ψύξη με υγρό, η 
οποία καθιστά δυνατή τη δέσμευση της θερμότητας σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες, μπορεί να αυξήσει την ελκυστικότητα λόγω μείωσης ή 
εκμηδένισης των επενδυτικών (και λειτουργικών) δαπανών για αντλίες 
θερμότητας. 

• Κριτήρια σχετικά με τον έλεγχο των συνθηκών λειτουργίας, βέλτιστες 
πρακτικές για τα συστήματα ψύξης: Η μείωση των απαιτήσεων ψύξης έχει 
θετικό αντίκτυπο στο κόστος κύκλου ζωής ενός κέντρου δεδομένων ως μέρος 
των λειτουργικών δαπανών για τις εγκαταστάσεις. Ορισμένες πρακτικές 
καθιστούν δυνατή τη μείωση της εγκατεστημένης ισχύος των μηχανικών και 
ηλεκτρικών συστημάτων, γεγονός το οποίο μπορεί επίσης να συνεπάγεται 
μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών. 

• Κριτήρια σχετικά με τη χρήση ψυκτικών μέσων: Αν η χρήση των συνήθων 
ψυκτικών μέσων με υψηλό GWP αποφευχθεί με την εγκατάσταση λύσεων 
ελεύθερης ψύξης ή εξοικονόμησης ψύξης, είναι δυνατόν να μειωθούν οι 
λειτουργικές δαπάνες σε σύγκριση με τις δαπάνες για τον κλιματισμό που 
χρησιμοποιείται κατά κανόνα, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η απαιτούμενη 
επένδυση αποσβένεται σε λιγότερο από 10 έτη11. Ωστόσο, πρέπει να 
συνεκτιμηθούν σημαντικές επενδυτικές δαπάνες, ιδίως για μικρές αίθουσες 
εξυπηρετητών και κέντρα δεδομένων μεσαίου μεγέθους με ενοποιημένη δομή. 
Επιπλέον, η σταδιακή κατάργηση των φθοριούχων αερίων στα ψυκτικά μέσα 
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού κόστους στις 
περιπτώσεις όπου εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται τα συνήθη ψυκτικά 
μέσα. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να ωθήσει την αγορά να χρησιμοποιήσει 
άλλες φιλικότερες προς το κλίμα εναλλακτικές λύσεις που θα ήταν 
ενδεχομένως λιγότερο δαπανηρές. 

 
11 Climate-friendly Air-Conditioning with Natural Refrigerants. Integrative concepts for non-residential buildings with data centres. Federal 
Ministry for the Environment, Building and Nuclear Safety (BMUB) and German Environment Agency. Δεκέμβριος 2016. Διατίθεται στη 
διεύθυνση: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural 
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• Κριτήρια σχετικά με τον συντελεστή για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας: Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με την αγορά, τον προμηθευτή και 
την εκάστοτε κατάσταση του κέντρου δεδομένων. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΨΎΞΗ ΜΕ 
ΑΕΡΑ 

Ο πίνακας 2 που ακολουθεί περιγράφει τις κατηγορίες συνθηκών λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/424 για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για εξυπηρετητές και προϊόντα 
αποθήκευσης δεδομένων. 
Πίνακας 2: Κατηγορίες συνθηκών λειτουργίας για εξυπηρετητές και προϊόντα 
αποθήκευσης δεδομένων 

 Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου 

(°C) 

Κλίμακα τιμών υγρασίας, χωρίς 

συμπύκνωση 

  

Κατηγορία 

συνθηκών 

λειτουργίας 

Επιτρεπόμεν

η περιοχή 

Συνιστώμενη 

περιοχή 

Επιτρεπόμενη 
περιοχή 

Συνιστώμενη 

περιοχή 

Μέγιστο 

σημείο 

δρόσου (°C) 

Μέγιστος 

ρυθμός 

μεταβολής 

(°C/hr) 

Α1 15-32 18-27 –12 °C σημείο 
δρόσου (DP) 
και 8 % 
σχετική 
υγρασία (RH) 
έως 

17 °C DP και 
80 % RH 

–9 °C DP έως 

15 °C DP και 

60 % RH 

17 5/20 

Α2 10-35 18-27 –12 °C DP και 
8 % RH έως 

21 °C DP και 
80 % RH 

Όπως Α1 21 5/20 

A3 5-40 18-27 –12 °C DP και 
8 % RH έως 

24 °C DP και 
85 % RH 

Όπως Α1 24 5/20 

A4 5-45 18-27 –12 °C DP και 
8 % RH έως 

24 °C DP και 
90 % RH 

Όπως Α1 24 5/20 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΨΎΞΗ ΜΕ 
ΥΓΡΟ  

Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει τις κατηγορίες συνθηκών λειτουργίας για τη 
θερμοκρασία της παροχής νερού της εγκατάστασης και τον σχετικό εξοπλισμό ψύξης που 
απαιτούνται στο πλαίσιο της κατηγορίας που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της 
ASHRAE (Αμερικανική Ένωση Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης & Κλιματισμού) για την 
ψύξη με υγρό12. 
Πίνακας3: Κατηγορίες συνθηκών λειτουργίας για ψύξη με υγρό 

Κατηγορία 

 

Κύρια απόρριψη θερμότητας 

 
Συμπληρωματικός εξοπλισμός ψύξης 

Θερμοκρασία παροχής νερού 
εγκατάστασης (°C) 

W2 

 

Ψυκτικό συγκρότημα/πύργος 
ψύξης 

 

Εξοικονομητής παροχής νερού (με 
εναλλάκτη θερμότητας ή πύργο ψύξης) 

2 – 27 

 

W3 

 
Πύργος ψύξης Ψυκτικό συγκρότημα 2 – 32 

W4 
Εξοικονομητής παροχής νερού 
(με εναλλάκτη θερμότητας ή 
πύργο ψύξης) 

Α/Α 

 

2 – 45 

 

W5 

 
Σύστημα θέρμανσης κτιρίων ή 
τηλεθέρμανσης 

Πύργος ψύξης > 45 

  

 
12 ASHRAE (2011). Thermal Guidelines for Liquid Cooled Data Processing Environments.   
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ 
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/424 της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού για εξυπηρετητές και προϊόντα αποθήκευσης δεδομένων, η ισχύς 
των εξυπηρετητών σε κατάσταση ηρεμίας (Pidle), με εξαίρεση τους ευπροσάρμοστους 
εξυπηρετητές, τους εξυπηρετητές HPC και τους εξυπηρετητές με ενσωματωμένο APA, 
πρέπει να υπολογίζεται με την ακόλουθη εξίσωση: 
Pidle = Pbase+∑Padd_i 

όπου Pbase είναι η βασική ανοχή ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας από τον πίνακα 4, και ∑Padd_i 
είναι το άθροισμα των ανοχών ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας για τα σχετικά πρόσθετα 
συστατικά στοιχεία, όπως καθορίζεται στον πίνακα 5. Για τους εξυπηρετητές λεπίδων, η Pidle 
υπολογίζεται από την ολική μετρούμενη ισχύ διά του αριθμού των εγκατεστημένων 
εξυπηρετητών λεπίδων στο δοκιμαζόμενο πλαίσιο λεπίδων. Για τους εξυπηρετητές 
πολλαπλών κόμβων, ο αριθμός των υποδοχών μετριέται ανά κόμβο ενώ η Pidle υπολογίζεται 
από την ολική μετρούμενη ισχύ διά του αριθμού των εγκατεστημένων κόμβων στο 
δοκιμαζόμενο περίβλημα.  
Πίνακας 4: Βασικές ανοχές ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας 
Τύπος προϊόντος Βασική ανοχή ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας, Pbase (W) 

Εξυπηρετητές μίας υποδοχής (όχι εξυπηρετητές λεπίδων ούτε 
εξυπηρετητές πολλαπλών κόμβων) 

25 

Εξυπηρετητές δύο υποδοχών (όχι εξυπηρετητές λεπίδων ούτε 
εξυπηρετητές πολλαπλών κόμβων 

38 

Εξυπηρετητές λεπίδων ή εξυπηρετητές πολλαπλών κόμβων 40 

 

Πίνακας 5: Πρόσθετες ανοχές ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας για επιπλέον συστατικά 
στοιχεία 
Χαρακτηριστικά 
συστήματος 

Ισχύει για  Πρόσθετη ανοχή ισχύος σε κατάσταση 
ηρεμίας 

Επιδόσεις CPU Όλοι οι εξυπηρετητές 1 υποδοχής: 10 × PerfCPU W 
2 υποδοχών: 7 × PerfCPU W 

Επιπρόσθετα PSU Τροφοδοτικά εγκατεστημένα ειδικά για 
πλεονασμό ισχύος 

10 W ανά PSU 

HDD ή SSD Ανά εγκατεστημένη μονάδα HDD ή SSD 5,0 W ανά HDD ή SSD 
Πρόσθετη μνήμη Εγκατεστημένη μνήμη μεγαλύτερη από 4 GB 0,18 W ανά GB 
Πρόσθετο κανάλι DDR 
με προσωρινή μνήμη 

Εγκατεστημένα κανάλια DDR με προσωρινή 
μνήμη, επιπλέον των 8 καναλιών 

4,0 W ανά κανάλι DDR με προσωρινή 
μνήμη 

Πρόσθετες συσκευές 
I/O 

Εγκατεστημένες συσκευές επιπλέον των δύο 
θυρών ≥ 1 Gbit, ενσωματωμένο Ethernet 

< 1 Gb/s: Καμία ανοχή 
= 1 Gb/s: 2,0 W/ενεργή θύρα 
> 1 Gb/s και < 10 Gb/s: 4,0 W/ενεργή θύρα 
≥ 10 Gb/s και <25Gb/s: 15,0 W/ενεργή θύρα 

≥ 25 Gb/s και <50Gb/s: 20,0 W/ενεργή θύρα 

≥ 50 Gb/s 26,0 W/ενεργή θύρα 
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