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Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες κηπουρικής 
 
Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Στο παρόν έγγραφο προσδιορίζονται τα κριτήρια για τις ΠΔΣ της ΕΕ σχετικά με την 
ομάδα προϊόντων και υπηρεσιών κηπουρικής. Το συνοδευτικό Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την αιτιολόγηση 
της επιλογής των συγκεκριμένων κριτηρίων, καθώς και παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. 
 
Για κάθε ομάδα προϊόντων/υπηρεσιών προσδιορίζονται δύο σειρές κριτηρίων: 

• Τα στοιχειώδη κριτήρια είναι κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή στα κράτη μέλη και αφορούν τις κύριες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε η εφαρμογή τους να συνεπάγεται ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή ελάχιστη 
επιβάρυνση από πλευράς κόστους.  

• Τα αναλυτικά κριτήρια αφορούν τους αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Για τα 
κριτήρια αυτά ενδέχεται να απαιτείται επιπλέον προσπάθεια εξακρίβωσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση με άλλα προϊόντα με 
πανομοιότυπα λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

 
1. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
 
Πεδίο εφαρμογής 
 
Τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ καλύπτουν τις συμβάσεις προμηθειών για τη συντήρηση δημόσιων χώρων πρασίνου: προϊόντα, μηχανήματα και υπηρεσίες 
κηπουρικής για τη συντήρηση δημόσιων χώρων πρασίνου. Για θέματα σχετικά με τα έπιπλα κήπου, διατίθενται ορισμένες πληροφορίες στα κριτήρια ΠΔΣ 
της ΕΕ για τα έπιπλα και τις ενημερωτικές εκθέσεις1. Ορισμένες περιβαλλοντικές πτυχές των υπηρεσιών κηπουρικής παραμένουν εκτός του πεδίου 
εφαρμογής των εν λόγω συστάσεων, όπως η χρήση ελαφρών και βαρέων οχημάτων και στολών του προσωπικού, διότι τα στοιχεία αυτά καλύπτονται από 
άλλες ομάδες προϊόντων, ήτοι μεταφορές (για τα οχήματα) και κλωστοϋφαντουργικά είδη (για τις στολές του προσωπικού). Βλ. επίσης τα αντίστοιχα 
κριτήρια ΠΔΣ. 
 
Οι υπηρεσίες κηπουρικής είναι δυνατόν να εκτελούνται απευθείας από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής ή μέσω εταιρείας παροχής υπηρεσιών. Κατά 
συνέπεια, το έγγραφο παρέχει κριτήρια για την απευθείας προμήθεια των κύριων προϊόντων/υλικών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση κήπων: είδη 
φυτών, βελτιωτικά του εδάφους, υλικά και εργαλεία κηπουρικής, μηχανήματα (χλοοκοπτικές μηχανές, τεμαχιστές…) και συστήματα άρδευσης, και για την 
παροχή υπηρεσιών κηπουρικής για την οποία θα καθοριστούν πρόσθετες προδιαγραφές σχετικά με τις μεταφορές και με συμβατικούς όρους.  
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Προϊόντα κηπουρικής 
 
Προτείνονται κριτήρια για τα κύρια προϊόντα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην κηπουρική. Συγκεκριμένα: 

• βελτιωτικά του εδάφους (ουσίες που χρησιμοποιούνται περιοδικά στο έδαφος για τη βελτίωση της γονιμότητάς του και περιλαμβάνουν ουσίες όπως 
προϊόντα λιπασματοποίησης, κοπριά και προστατευτικά στρώματα αχύρου) 

• καλλωπιστικά φυτά (μη αυτόχθονα στο συγκεκριμένο χώρο) 
• συστήματα άρδευσης 
• μηχανήματα για τον κήπο 
• λιπαντικά έλαια 
• ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα 
• χωροκατακτητικά φυτά 

 
Τα κριτήρια αυτά ισχύουν για τα μηχανήματα κηπουρικής με κινητήρες καυσίμων, ηλεκτρικούς κινητήρες, επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές ή τα 
χειροκίνητα μηχανήματα και μόνο για τα παρακάτω είδη: 

• Χλοοκοπτικές μηχανές (συμπεριλαμβανομένων τρακτέρ κοπής γκαζόν) και εκχερσωτές 
• Πριόνια κοπής θάμνων 
• Αλυσοπρίονα 
• Χορτοκοπτικά 
• Ψαλίδες και ψαλίδες φυτικών φρακτών 
• Συλλεκτήρες φύλλων και φυσητήρες φύλλων 
• Αυτόματα δρεπάνια 
• Αυτόματες σκαπτικές φρέζες 
• Περιστροφικοί καλλιεργητές 
• Τεμαχιστές προϊόντων λιπασματοποίησης 

 
Για τον καθορισμό των προδιαγραφών χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια υφιστάμενων οικολογικών σημάτων. Παρότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δύσκολο 
να δοθεί προτεραιότητα σε κάποια κριτήρια, εφόσον είναι αλληλένδετα, έχει γίνει διάκριση μεταξύ στοιχειωδών και αναλυτικών κριτηρίων. 
 
Εντούτοις, όσον αφορά τα συστήματα άρδευσης, δεν έχει γίνει διάκριση μεταξύ στοιχειωδών και αναλυτικών κριτηρίων, διότι για την εγκατάσταση 
συστημάτων άρδευσης με αποδοτική κατανάλωση νερού απαιτούνται σχεδόν όλα τα κριτήρια και, συνεπώς, καθίσταται δύσκολο να γίνει διαφοροποίηση 
μεταξύ των δύο επίπεδων. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα κριτήρια δεν παρουσιάζουν περιπλοκές στην απόδειξη της εκπλήρωσής τους από τους προσφέροντες ή 
δυσκολίες στον έλεγχό τους από τις αναθέτουσες αρχές, κρίθηκε περιττή η διαφοροποίησή τους. 
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Υπηρεσίες κηπουρικής 
 
Σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών κηπουρικής, έχουν προταθεί κριτήρια τόσο για τα προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν όσο και για τις πρακτικές 
που πρόκειται να εφαρμοστούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.  
 
Μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια επιλογής, έχει προταθεί μια σειρά συμβατικών όρων οι οποίοι δεν μπορούν να εκτιμηθούν στη διάρκεια 
της διαδικασίας διαγωνισμού. Κατά συνέπεια, απαιτούνται ειδικές προσπάθειες ελέγχου στη διάρκεια της διαχείρισης της σύμβασης. 
 
2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις  Προσέγγιση ΠΔΣ 

• Ρύπανση του εδάφους και των υδάτων, 
ευτροφισμός2, βιοσυσσώρευση και 
βιομεγέθυνση3 επικίνδυνων ουσιών με 
αρνητικές ή και τοξικές επιδράσεις στο 
περιβάλλον λόγω της ακατάλληλης χρήσης 
προϊόντων προστασίας των φυτών και 
λιπασμάτων και της χρήσης τοξικών λιπαντικών 
ελαίων 

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

• Υψηλή κατανάλωση πόσιμου νερού 
• Παραγωγή μεγάλης ποσότητας οργανικών 

αποβλήτων 
• Παραγωγή μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων 

συσκευασίας 
• Ηχορύπανση και ατμοσφαιρική ρύπανση από 

μηχανήματα κηπουρικής 

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

• Αποφυγή της χρήσης τύρφης ως βελτιωτικού του εδάφους 
• Περιορισμός των κινδύνων από τα προϊόντα προστασίας των φυτών και εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών 

καταπολέμησης των παρασίτων 
• Χρήση (όταν αυτό είναι δυνατό) μη πόσιμου νερού, εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης με αποδοτική 

κατανάλωση νερού και εφαρμογή διαφόρων μέτρων για τη μείωση της απαίτησης νερού όπως κάλυψη του 
εδάφους, διάταξη των φυτών σύμφωνα με τις ανάγκες τους σε νερό ή επιλογή προσαρμοσμένων/ενδημικών 
καλλωπιστικών φυτών 

• Προμήθεια, κατά προτίμηση, ενδημικών καλλωπιστικών φυτών βιολογικής παραγωγής 
• Εξασφάλιση επιλεκτικής συλλογής αποβλήτων και βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων για λιπασματοποίηση 

και κάλυψη του εδάφους 
• Προμήθεια προϊόντων τα οποία παραδίδονται σε ανακυκλωμένες, λιπασματοποιήσιμες, επαναχρησιμοποιήσιμες, 

ανακυκλώσιμες ή βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες 
• Χρήση μηχανημάτων χαμηλού θορύβου, χαμηλών εκπομπών και χαμηλής κατανάλωσης μαζί με καύσιμα που 

βλάπτουν λιγότερο το περιβάλλον 
• Χρήση λιπαντικών ή αναγεννημένων ελαίων για τις μηχανές κηπουρικής, τα οποία είναι άμεσα 

                                                 
2 Ευτροφισμός είναι η διαδικασία με την οποία υδατικά συστήματα (όπως λίμνες, εκβολές ποταμών ή αργά κινούμενα ρεύματα) υπερεμπλουτίζονται με θρεπτικές ουσίες με 
αποτέλεσμα την υπερβολική ανάπτυξη φυτών (φύκια, παρασιτικά φυτά, ζιζάνια...). Όταν αυτή η ενισχυμένη ανάπτυξη των φυτών πεθάνει και αποσυντεθεί, το διαλυμένο 
οξυγόνο στο νερό εξαναλύεται, γεγονός που μπορεί να επιφέρει το θάνατο υδρόβιων οργανισμών (όπως ψάρια). Οι θρεπτικές ουσίες είναι δυνατόν να προέρχονται από 
πολλές ανθρωπογενείς πηγές, όπως λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στα χωράφια, διάβρωση του εδάφους, εναπόθεση αζώτου από την ατμόσφαιρα, απορρίψεις λυμάτων, 
και μη επεξεργασμένα αστικά λύματα. 
3 Η βιοσυσσώρευση λαμβάνει χώρα όταν ένας οργανισμός απορροφά μια τοξική ουσία με ταχύτερο ρυθμό από ότι η ουσία εκκρίνεται ή διασπάται βιολογικά. Η 
βιομεγέθυνση είναι η αύξηση της συγκέντρωσης μιας ουσίας η οποία λαμβάνει χώρα σε μια τροφική αλυσίδα ως αποτέλεσμα του ενεργητικού και χαμηλού (ή ανύπαρκτου) 
ρυθμού έκκρισης/αποικοδόμησης της ουσίας στην τροφική αλυσίδα. Παρόλο που, ενίοτε, χρησιμοποιείται εναλλακτικά με την ‘βιοσυσσώρευση’, υπάρχει σημαντική 
διάκριση μεταξύ των δύο εννοιών. Η βιοσυσσώρευση συντελείται μέσα σε έναν οργανισμό, ενώ η βιομεγέθυνση συντελείται σε όλα τα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας. 
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• Μεταφορές βιοαποικοδομήσιμα και δεν είναι εν δυνάμει βιοσυσσωρεύσιμα 
• Κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού 
• Αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών φυτών και ζώων 

Σημειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν είναι απαραίτητα ενδεικτική του βαθμού σημασίας τους. 
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3. Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες κηπουρικής 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 
3.1 Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα καλλωπιστικά φυτά 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αγορά καλλωπιστικών φυτών και δέντρων Αγορά καλλωπιστικών φυτών και δέντρων 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Χαρακτηριστικά των φυτών 
 
1. Τουλάχιστον το [X]% των καλλωπιστικών φυτών πρέπει να αποτελείται από 

φυτικά είδη κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας (π.χ. οξύτητα 
του εδάφους, μέση βροχόπτωση, διακύμανση της θερμοκρασίας στη διάρκεια 
του έτους, κ.λπ. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με όλα τα είδη 
που προτείνουν να προμηθεύσουν, μαζί με τις τιμές και το συνολικό αριθμό των 
προς παράδοση μονάδων. 

Χαρακτηριστικά των φυτών 
 
1. Τουλάχιστον το [X+10]% των καλλωπιστικών φυτών πρέπει να αποτελείται 

από φυτικά είδη κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας (π.χ. 
οξύτητα του εδάφους, μέση βροχόπτωση, διακύμανση της θερμοκρασίας στη 
διάρκεια του έτους, κ.λπ. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με όλα τα είδη 
που προτείνουν να προμηθεύσουν, μαζί με τις τιμές και το συνολικό αριθμό των 
προς παράδοση μονάδων. 

 2. Τουλάχιστον το [Υ]% των καλλωπιστικών φυτών πρέπει να παράγεται με 
βιολογικές μεθόδους παραγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
834/2007. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με όλα τα είδη 
που προτείνουν να προμηθεύσουν, μαζί με τις τιμές και το συνολικό αριθμό των 
προς παράδοση μονάδων. 

 Κιβώτια φυτών 
 
3. Τα φυτά πρέπει να παραδίδονται μέσα σε επαναχρησιμοποιήσιμα ή 

βιοαποικοδομήσιμα κιβώτια. Εάν τα κιβώτια φυτών είναι 
επαναχρησιμοποιήσιμα, η εταιρεία οφείλει να τα επιστρέψει μετά τη φύτευση 
των φυτών/δέντρων. Εάν τα κιβώτια φυτών είναι βιοαποικοδομήσιμα πρέπει: 
• να είναι φτιαγμένα από 100% βιοαποικοδομήσιμες (λιπασματοποιήσιμες) 

ουσίες, όπως άχυρο, φελλός, ξυλάλευρο, άμυλο αραβοσίτου. 
• να μην περιέχουν συνθετικές πλαστικές ύλες, πλαστικοποιητές ή βιοκτόνες 

ουσίες, όπως για παράδειγμα αυτές που βρίσκονται σε βιοκτόνα προϊόντα 
ή συντηρητικά. 
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Επαλήθευση: Εάν τα κιβώτια είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, οι προσφέροντες 
οφείλουν να υποβάλουν υπογεγραμμένη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι θα 
επιστρέφουν τα κιβώτια φυτών τα οποία θα συλλέγονται επιλεκτικά από το 
προσωπικό υπηρεσιών κηπουρικής. Εάν τα κιβώτια είναι βιοαποικοδομήσιμα, οι 
προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με τα συστατικά των προϊόντων 
και τις αντίστοιχες αναλογίες τους μαζί με δήλωση τήρησης των προδιαγραφών. Η 
αναθέτουσα αρχή οφείλει να συμβουλευτεί τις κατάλληλες πηγές τεκμηρίωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων, με δικά της έξοδα, 
ώστε να αποφανθεί εάν τα κιβώτια είναι βιοαποικοδομήσιμα βάσει του καταλόγου 
συστατικών των προϊόντων και των αντίστοιχων αναλογιών τους που υποβάλλουν 
οι προσφέροντες. Τα κιβώτια φυτών που φέρουν οικολογικό σήμα τύπου I, το οποίο 
ανταποκρίνεται στις ανωτέρω απαιτήσεις, θεωρείται ότι συμμορφώνονται, καθώς 
επίσης τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως βιοαποικοδομήσιμα και 
λιπασματοποιήσιμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13432:2000 ή ισοδύναμο. Δεκτά 
γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα. 

 Συσκευασία 
 
4. Τα μικρά φυτά πρέπει να προμηθεύονται σε επιστρεφόμενα κιβώτια ή κουτιά. 
 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν υπογεγραμμένη δήλωση 
συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό. 

 
 
Επεξηγηματικές σημειώσεις 
 
Φυτά κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας: Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να καταρτίσει κατάλογο με τα πιο διαδεδομένα φυτικά είδη που 
είναι προσαρμοσμένα στην οξύτητα του εδάφους, τη μέση βροχόπτωση, τη διακύμανση της θερμοκρασίας στη διάρκεια του έτους, κ.λπ. της περιοχής. 
Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους προσφέροντες να προσκομίσουν το δικό τους κατάλογο με κατάλληλα φυτά και να γίνει σύγκριση μεταξύ 
των διαφορετικών προσφορών με βάση ένα κατάλογο συγκριτικών κριτηρίων που είχε παρασχεθεί αρχικά στους προσφέροντες από την αναθέτουσα αρχή. Η 
αναθέτουσα αρχή οφείλει να συμβουλευτεί τις κατάλληλες πηγές τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εθνικών και περιφερειακών πηγών, με 
δικά της έξοδα, ώστε να καταρτίσει τον κατάλογο των κατάλληλων για τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας φυτικών ειδών. 
 
Αυτόχθονα/ενδημικά φυτά: Εάν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να αυξήσει τη συνδετικότητα των αστικών χώρων πρασίνου με το φυσικό περιβάλλον και να 
δημιουργήσει βιότοπους για την πανίδα της περιοχής στην πόλη, δύναται να ορίσει ότι ένα ποσοστό των φυτών πρέπει να είναι αυτόχθονα ή ενδημικά της 
περιοχής (το οποίο δεν σημαίνει ότι θα καλλιεργούνται τοπικά). Η αρχή οφείλει να καταρτίσει κατάλογο με τα πιο διαδεδομένα αυτόχθονα φυτικά είδη της 
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περιοχής που είναι κατάλληλα για κηπουρική. Οι κατάλογοι αυτοί είναι γενικώς άμεσα διαθέσιμοι. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να προσκομίσουν το δικό τους κατάλογο με αυτόχθονα φυτά, και να γίνει σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών προσφορών. 
 
Φυτά βιολογικής παραγωγής: Η διαθεσιμότητα καλλωπιστικών φυτών βιολογικής παραγωγής διαφέρει σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη. Εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή έχει αμφιβολίες ως προς την τιμή και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στην αγορά, είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί αρχική έρευνα 
αγοράς η οποία θα δείξει εάν τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά και ποιο πρέπει να είναι το κατάλληλο ποσοστό. Εναλλακτικά, το στοιχείο αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο ανάθεσης. 
 
Ποσοστό φυτών κατάλληλων για τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας και/ή βιολογικής παραγωγής: Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να προσδιορίσει τον 
τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί το ποσοστό, σε όγκο, σε βάρος ή σε δαπανηθέντα ευρώ. Διαφορετικά, η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε επίσης να 
διευκρινίσει ότι ορισμένα ήδη πρέπει να προέρχονται σε ποσοστό 100% από βιολογική παραγωγή. 
 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 
3.2 Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα βελτιωτικά του εδάφους 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αγορά βελτιωτικών του εδάφους φιλικών προς το περιβάλλον. Αγορά βελτιωτικών του εδάφους φιλικών προς το περιβάλλον. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Γενικά συστατικά βελτιωτικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται για 
λίπανση 

 
1.1. Τα βελτιωτικά του εδάφους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την 

εκτέλεση της υπηρεσίας δεν πρέπει να περιέχουν τύρφη ή λυματολάσπη. 
 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν στοιχεία για την 
αναλυτική σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση της οργανικής ύλης, καθώς 
επίσης δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις. Θα 
θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 
ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης 
αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 

1. Γενικά συστατικά βελτιωτικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται για 
λίπανση 
 
1.1. Τα βελτιωτικά του εδάφους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την 

εκτέλεση της υπηρεσίας δεν πρέπει να περιέχουν τύρφη ή λυματολάσπη. 
 

1.2. Το περιεχόμενο σε οργανική ύλη πρέπει να προέρχεται από επεξεργασία και/ή 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (κατά την έννοια της οδηγίας 2006/12/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 
περί στερεών αποβλήτων και του παραρτήματος I αυτής). 
 

1.3. Οι λάσπες (άλλης προέλευσης) επιτρέπονται μόνον εφόσον χαρακτηρίζονται 
ως ένα από τα κατωτέρω απόβλητα από τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων 
(σύμφωνα με τον ορισμό της απόφασης 2001/118/EΚ της Επιτροπής της 16ης 
Ιανουαρίου 2001 για τροποποίηση της απόφασης 2000/532/EΚ σχετικά με τον 
κατάλογο αποβλήτων και εφόσον οι λάσπες αυτές δεν έχουν αναμιχθεί με 
υγρά λύματα ή λάσπες εκτός της ειδικής διαδικασίας παραγωγής): 
• 020305 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της 
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παρασκευής και μεταποίησης φρούτων, λαχανικών, σιτηρών, εδώδιμων 
ελαίων, κακάου, καφέ, τσαγιού και καπνών· της παραγωγής κονσερβών· 
της παραγωγής ζυθοζύμης και εκχυλίσματος ζυθοζύμης, της παρασκευής 
και ζύμωσης μελάσας 

• 020403 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της 
μεταποίησης ζάχαρης 

• 020502 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της 
παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 

• 020603 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων 
αρτοποιείων και εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής 

• 020705 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της 
παραγωγής αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρούνται καφές, 
τσάι και κακάο). 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν στοιχεία για την 
αναλυτική σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση της οργανικής ύλης, καθώς 
επίσης δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις. Θα 
θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 
ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης 
αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 

 2. Επικίνδυνες ουσίες σε βελτιωτικά του εδάφους που χρησιμοποιούνται για 
λίπανση 
 
Οι μέγιστες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα απόβλητα πριν από την 
επεξεργασία (mg/kg ξηρού βάρους) πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του επόμενου 
κριτηρίου σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες. Στο τελικό προϊόν, η περιεκτικότητα 
των παρακάτω στοιχείων πρέπει να είναι χαμηλότερη από τις τιμές του πίνακα, 
μετρημένες επί ξηρού βάρους: 
 
Στοιχείο mg/kg (ξηρό βάρος)  Στοιχείο mg/kg (ξηρό βάρος) 
Zn 300  Cr 100 
Cu 100  Mo (*) 2 
Ni 50  Se (*) 1.5 
Cd 1  As (*) 10 
Pb 100  F (*) 200 
Hg 1   
(*) Δεδομένα σχετικά με την παρουσία των στοιχείων αυτών απαιτούνται μόνο για 
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προϊόντα που περιέχουν υλικά προερχόμενα από βιομηχανικές διεργασίες. 
  
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις 
δοκιμών (EN 13650, ISO 16772 ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι 
πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις 
προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, 
όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από 
αναγνωρισμένο φορέα. 

 3. Φυσικές προσμείξεις σε βελτιωτικά του εδάφους που χρησιμοποιούνται για 
λίπανση 

 
Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε γυαλί, μέταλλο και πλαστικό (σύνολο 
κάθε πρόσμειξης) πρέπει να είναι μικρότερη από 0,5 %, μετρημένη επί ξηρού 
βάρους. 
 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις 
δοκιμών (EN 13650, ISO 16772 ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι 
πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις 
προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, 
όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από 
αναγνωρισμένο φορέα. 

 4. Άζωτο (Ν) σε βελτιωτικά του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση 
 
Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ολικό άζωτο δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό 
3% κατά βάρος, ενώ το N ανόργανης προέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει 
ποσοστό 20% του ολικού αζώτου (ή αλλιώς N οργανικής προέλευσης ≥ 80%). 
 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις 
δοκιμών (EN 13650, ISO 16772 ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι 
πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις 
προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, 
όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από 
αναγνωρισμένο φορέα. 

 5. Επιδόσεις βελτιωτικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση 
Τα προϊόντα δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη βλάστηση ή τη μετέπειτα ανάπτυξη των 
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φυτών και περιέχουν ξηρά ύλη όχι λιγότερη από 25 % κατά βάρος και οργανική ύλη 
όχι λιγότερη από 20 % επί ξηρού βάρους. 
 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις 
δοκιμών (EN 13650, ISO 16772 ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι 
πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις 
προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, 
όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από 
αναγνωρισμένο φορέα. 

 6. Υγεία και ασφάλεια σχετικά με τα βελτιωτικά του εδάφους που 
χρησιμοποιούνται για λίπανση 
 
Τα επίπεδα των πρωτογενών παθογόνων μικροοργανισμών στα προϊόντα δεν 
υπερβαίνουν τις παρακάτω μέγιστες τιμές: 

• Σαλμονέλα: απουσία σε 25 γραμμ. του προϊόντος 
• Helminth Ova: απουσία σε 1,5 γραμμ. του προϊόντος 
• E.coli: <1000 MPN/g (MPN: most probable number) 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις 
δοκιμών (EN 13650, ISO 16772 ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι 
πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις 
προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, 
όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από 
αναγνωρισμένο φορέα. 

 
 
Επεξηγηματικές σημειώσεις 
 
Προϊόντα καλλιεργητικών μέσων: Το οικολογικό σήμα της ΕΕ έχει αναπτύξει, επίσης, κριτήρια για τα προϊόντα καλλιεργητικών μέσων. Συνήθως, η χρήση 
τους περιορίζεται σε φυτώρια, αλλά εάν χρησιμοποιούνται ως βελτιωτικά του εδάφους πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται ανωτέρω για τα 
στοιχειώδη κριτήρια και τα αναλυτικά κριτήρια αντίστοιχα. 
 
Οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024: Στα οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024 τα βασικά κριτήρια καθορίζονται από ανεξάρτητο φορέα, ενώ η 
παρακολούθησή τους πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας πιστοποίησης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, πρόκειται για αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή 
πληροφοριών, που χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό διαφάνειας. Τα σήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:  
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• Οι απαιτήσεις σχετικά με το οικολογικό σήμα βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. 
• Τα οικολογικά σήματα εγκρίνονται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων, όπως οι κυβερνητικοί φορείς, οι 

καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. 
• Είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 
Στις δημόσιες συμβάσεις οι αγοραστές δύνανται να απαιτήσουν την ικανοποίηση των κριτηρίων στα οποία βασίζεται ένα ορισμένο οικολογικό σήμα, καθώς 
επίσης και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το οικολογικό σήμα ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να ζητήσουν τη συνοδεία 
ενός προϊόντος από οικολογικό σήμα. Επιπλέον, οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κριτήρια οικολογικών σημάτων που αφορούν τα 
χαρακτηριστικά του ίδιου του ίδιου του προϊόντος ή της ίδιας της υπηρεσίας ή των διαδικασιών παραγωγής και όχι όσα αφορούν τη γενική διοίκηση της 
εταιρείας. 
 
Αποδεικτικά μέσα συμμόρφωσης: Στις περιπτώσεις όπου για την εξακρίβωση των κριτηρίων προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης άλλων ενδεδειγμένων 
αποδεικτικών μέσων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή, πρακτικό δοκιμών από αναγνωρισμένο φορέα ή άλλα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της κατά περίπτωση, από τεχνικής/νομικής άποψης, σχετικά με την 
καταλληλότητα των υποβληθέντων αποδεικτικών μέσων. 
 

Στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια 
3.3 Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα συστήματα άρδευσης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Προμήθεια αυτόματων συστημάτων άρδευσης. Προμήθεια αυτόματων συστημάτων άρδευσης. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Το σύστημα άρδευσης πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο ως προς τον όγκο του 

νερού που διανέμεται ανά ζώνες. 
 

2. Το σύστημα άρδευσης πρέπει να έχει ρυθμιζόμενους χρονιστές για τον 
προγραμματισμό της περιόδου ποτίσματος. 

 
3. Το σύστημα άρδευσης πρέπει να διαθέτει υγρόμετρα τα οποία μετρούν τα 

επίπεδα υγρασίας του εδάφους και μπλοκάρουν αυτόματα την άρδευση όταν το 
επίπεδο υγρασίας είναι αρκετά υψηλό (για παράδειγμα μετά από βροχή). 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική 
τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. 

1. Το σύστημα άρδευσης πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο ως προς τον όγκο του 
νερού που διανέμεται ανά ζώνες. 
 

2. Το σύστημα άρδευσης πρέπει να έχει ρυθμιζόμενους χρονιστές για τον 
προγραμματισμό της περιόδου ποτίσματος. 

 
3. Το σύστημα άρδευσης πρέπει να διαθέτει υγρόμετρα τα οποία μετρούν τα 

επίπεδα υγρασίας του εδάφους και μπλοκάρουν αυτόματα την άρδευση όταν το 
επίπεδο υγρασίας είναι αρκετά υψηλό (για παράδειγμα μετά από βροχή). 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική 
τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
1. Θα χορηγηθούν επιπλέον μόρια εάν το σύστημα άρδευσης προσφέρει τη 1. Θα χορηγηθούν επιπλέον μόρια εάν το σύστημα άρδευσης προσφέρει τη 
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δυνατότητα συλλογής και χρήσης υδάτων από ανακυκλωμένες πηγές σε τοπικό 
επίπεδο, όπως τα όμβρια ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τα φιλτραρισμένα 
οικιακά λύματα. 

 
Επαλήθευση: Η αναθέτουσα αρχή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά της διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων που αφορούν ειδικά το 
κλίμα και τη θέση του συστήματος άρδευσης. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
υποβάλουν κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα 
κριτήρια αυτά. 

δυνατότητα συλλογής και χρήσης υδάτων από ανακυκλωμένες πηγές σε τοπικό 
επίπεδο, όπως τα όμβρια ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τα φιλτραρισμένα 
οικιακά λύματα. 

 
Επαλήθευση: Η αναθέτουσα αρχή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά της διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων που αφορούν ειδικά το 
κλίμα και τη θέση του συστήματος άρδευσης. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
υποβάλουν κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα 
κριτήρια αυτά. 

 
 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 
3,4 Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα μηχανήματα κηπουρικής 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Προμήθεια μηχανημάτων κηπουρικής με μειωμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον, ο 
τύπος και η τεχνολογία των οποίων προσδιορίζονται στο τμήμα 1 του παρόντος 
εγγράφου. 

Προμήθεια μηχανημάτων κηπουρικής με μειωμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον, ο 
τύπος και η τεχνολογία των οποίων προσδιορίζονται στο τμήμα 1 του παρόντος 
εγγράφου. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Είδη καυσίμων για μηχανήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
 
1. Εάν η μηχανή έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο σχεδιασμός του πρέπει να 

επιτρέπει τη λειτουργία με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποιότητες 
καυσίμου: αμόλυβδη βενζίνη με περιεκτικότητα σε βενζόλη <1,0 % κατά όγκο, 
αλκυλική βενζίνη, ντίζελ κατηγορίας Α, ή καύσιμο κινητήρα βασισμένο σε 
βιοκαύσιμα. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν υπογεγραμμένη δήλωση 
συμμόρφωσης. Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε 
άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή 
ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 

Είδη καυσίμων για μηχανήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
 
1. Εάν η μηχανή έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο σχεδιασμός του πρέπει να 

επιτρέπει τη λειτουργία με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποιότητες 
καυσίμου: αμόλυβδη βενζίνη με περιεκτικότητα σε βενζόλη <1,0 % κατά όγκο, 
αλκυλική βενζίνη, ντίζελ κατηγορίας Α, ή καύσιμο κινητήρα βασισμένο σε 
βιοκαύσιμα. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν υπογεγραμμένη δήλωση 
συμμόρφωσης. Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε 
άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή 
ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 

Εκπομπές θορύβου 
 
2. Η στάθμη εκπομπών θορύβου της μηχανής πρέπει να είναι κατώτερη από τις 

στάθμες θορύβου που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.  

Εκπομπές θορύβου 
 
2. Η στάθμη εκπομπών θορύβου της μηχανής πρέπει να είναι κατώτερη από τις 

στάθμες θορύβου που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.  
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Μηχανή Στοιχεία Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή στάθμης ακουστικής 
ισχύος LWA 

(dB/1pW) 
Χλοοκοπτικές μηχανές (συμπεριλαμβανομένων τρακτέρ κοπής γκαζόν) L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
L = πλάτος κοπής 94 
98 

103 
Εκχερσωτές Κινητήρας εσωτερικής καύσης 

(P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε  kW) 99 + 2 lg P 
Εκθαμνωτές P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε  kW) 107 

110 
Αλυσοπρίονα Ηλεκτρικός κινητήρας 
Κινητήρας εσωτερικής καύσης 
(P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε  kW) 104 

108 + 2 P 
Χορτοκοπτικά 
 Ηλεκτρικός κινητήρας 
Κινητήρας εσωτερικής καύσης 94 

104 
Ψαλίδες και ψαλίδες φυτικών φρακτών Ηλεκτρικός κινητήρας 
Κινητήρας εσωτερικής καύσης 96 

103 
Συλλεκτήρες φύλλων Ηλεκτρικός κινητήρας 
Κινητήρας εσωτερικής καύσης 99 
104 

 
Φυσητήρες φύλλων Ηλεκτρικός κινητήρας 
Κινητήρας εσωτερικής καύσης 99 

105 
Αυτόματα δρεπάνια P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε  kW) 107  

110  
Αυτόματες σκαπτικές φρέζες  93 

 
Μηχανή Στοιχεία Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή στάθμης ακουστικής 
ισχύος LWA 

(dB/1pW) 
Χλοοκοπτικές μηχανές (συμπεριλαμβανομένων τρακτέρ κοπής γκαζόν) L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
L = πλάτος κοπής 92 
96 

101 
Εκχερσωτές Κινητήρας εσωτερικής καύσης 

(P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε  kW) 97 + 2 lg P 
Εκθαμνωτές P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε  kW) 105 

108 
Αλυσοπρίονα Ηλεκτρικός κινητήρας 
Κινητήρας εσωτερικής καύσης 
(P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε kW) 102 

106 + 2 P 
Χορτοκοπτικά 
 Ηλεκτρικός κινητήρας 
Κινητήρας εσωτερικής καύσης 92 

102 
Ψαλίδες και ψαλίδες φυτικών φρακτών Ηλεκτρικός κινητήρας 
Κινητήρας εσωτερικής καύσης 94 

101 
Συλλεκτήρες φύλλων 
 Ηλεκτρικός κινητήρας 
Κινητήρας εσωτερικής καύσης 97 
102 

 
Φυσητήρες φύλλων Ηλεκτρικός κινητήρας 
Κινητήρας εσωτερικής καύσης 97 

103 
Αυτόματα δρεπάνια 
 P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε kW) 105 
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Περιστροφικοί καλλιεργητές  93  
 
Επαλήθευση: Η εκπομπή θορύβου των μηχανημάτων ελέγχεται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία (2000/14/ΕΚ) σχετικά με την εκπομπή 
θορύβου από εξοπλισμό εξωτερικών χώρων. Τα μηχανήματα φέρουν τη σήμανση 
CE, αναγράφουν την εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος και συνοδεύονται από 
δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης. 

108 
Αυτόματες σκαπτικές φρέζες  91 
Περιστροφικοί καλλιεργητές  91 

 
Επαλήθευση: Η εκπομπή θορύβου των μηχανημάτων ελέγχεται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία (2000/14/ΕΚ) σχετικά με την εκπομπή 
θορύβου από εξοπλισμό εξωτερικών χώρων. Τα μηχανήματα φέρουν τη σήμανση 
CE, αναγράφουν την εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος και συνοδεύονται από 
δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης. 

 Λιπαντικά και καύσιμα κινητήρα 
 
2. Οι μηχανές πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση βιοαποικοδομήσιμων λιπαντικών 

ελαίων κινητήρα (για δίχρονους κινητήρες) ή αναγεννημένων λιπαντικών 
ελαίων κινητήρα (για τετράχρονους κινητήρες). 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν υπογεγραμμένη δήλωση 
συμμόρφωσης. 
 
3. Η κατανάλωση καυσίμου των τετράχρονων κινητήρων με 50% φορτίο δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 500-g/kWh καυσίμου, όπως μετρήθηκε σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 8178 ή ισοδύναμο. 

 
Επαλήθευση: Προσκομίζεται το αποτέλεσμα της δοκιμής βάσει προτύπου ISO ή 
ισοδύναμου. Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται 
ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο 
πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια 
έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 

 Υλικά και εξαρτήματα μηχανών 
 
4. Ο σχεδιασμός της μηχανής πρέπει να επιτρέπει τον ανεφοδιασμό και τον 

καθαρισμό της μηχανής χωρίς διαφυγή ή διαρροή καυσίμου. Δεν πρέπει να 
υπάρχει διαρροή λαδιού από τη μηχανή στη διάρκεια του συνήθους 
καθαρισμού και ο σχεδιασμός του κινητήρα επιτρέπει την αλλαγή λαδιού χωρίς 
διαφυγή. 
 

5. Πλαστικά συστατικά βάρους πάνω από 50 g πρέπει να φέρουν σήμανση 
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σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11469 ή ισοδύναμο. Τα ηλεκτρικά καλώδια δεν 
υπόκεινται στην εν λόγω απαίτηση. 
 

6. Τα πλαστικά υλικά δεν πρέπει να περιέχουν κάδμιο, μόλυβδο, υδράργυρο ή 
ενώσεις αυτών. 
 

7. Τα μέσα επεξεργασίας επιφανειών δεν πρέπει να περιέχουν χρωστικές ουσίες ή 
πρόσθετες ύλες με βάση το μόλυβδο, το κάδμιο, το χρώμιο, τον υδράργυρο ή 
ενώσεις αυτών. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν δήλωση συμμόρφωσης. 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι πληρούν 
τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο 
αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση 
δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Πρόσθετοι βαθμοί απονέμονται για: 
 
1. Εκπομπές θορύβου 

 
Μηχανές με χαμηλότερες εκπομπές θορύβου από το μέγιστο όριο που 
περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές. 
 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να προσκομίσουν τα εργαστηριακά 
αποτελέσματα δοκιμών, ή κατάλληλο τεχνικό φάκελο με τις τιμές εκπομπών 
θορύβου σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που περιγράφονται στις προδιαγραφές 
ή ισοδύναμες μεθόδους. 

Πρόσθετοι βαθμοί απονέμονται για: 
 
1. Εκπομπές θορύβου 

 
Μηχανές με χαμηλότερες εκπομπές θορύβου από το μέγιστο όριο που 
περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές. 
 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να προσκομίσουν τα εργαστηριακά 
αποτελέσματα δοκιμών, ή κατάλληλο τεχνικό φάκελο με τις τιμές εκπομπών 
θορύβου σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που περιγράφονται στις προδιαγραφές 
ή ισοδύναμες μεθόδους. 

2. Εκπομπές καυσαερίων 
Μηχανές με χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων από αυτές που προβλέπονται στην 
οδηγία 97/68/EΚ.  
 
Επαλήθευση: Η δοκιμή εκπομπών καυσαερίων της μηχανής θα γίνει σύμφωνα με 
το γενικό πρότυπο που καθορίζεται στην οδηγία της ΕΕ 97/68/EΚ και από 
εργαστήριο δοκιμών αρμόδιο βάσει της ίδιας οδηγίας. Οι προσφέροντες οφείλουν 
να προσκομίσουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα δοκιμών ή κατάλληλο τεχνικό 
φάκελο. 

2. Εκπομπές καυσαερίων 
Μηχανές με χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων από αυτές που προβλέπονται στην 
οδηγία 97/68/EΚ.  
 
Επαλήθευση: Η δοκιμή εκπομπών καυσαερίων της μηχανής θα γίνει σύμφωνα με 
το γενικό πρότυπο που καθορίζεται στην οδηγία της ΕΕ 97/68/EΚ και από 
εργαστήριο δοκιμών αρμόδιο βάσει της ίδιας οδηγίας. Οι προσφέροντες οφείλουν 
να προσκομίσουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα δοκιμών ή κατάλληλο τεχνικό 
φάκελο. 
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Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

3.5 Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα λιπαντικά έλαια μηχανημάτων (εξαιρουμένων των λιπαντικών για τετράχρονους κινητήρες) 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αγορά εύκολα βιοαποικοδομήσιμων λιπαντικών. Αγορά εύκολα βιοαποικοδομήσιμων λιπαντικών. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ανανεώσιμες πρώτες ύλες 
 
1. Το παρασκευαζόμενο προϊόν πρέπει να έχει την εξής περιεκτικότητα σε 

άνθρακα που προκύπτει από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (από φυτικά έλαια ή 
ζωικά λίπη): 
• ≥ 50 % (m/m) για υδραυλικά έλαια, 
• ≥ 45 % (m/m) για γράσα, 
• ≥ 70 % (m/m) για έλαια αλυσοπρίονων και άλλα μη ανακτώμενα λιπαντικά 
• ≥ 50 % (m/m) για έλαια δίχρονων κινητήρων. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωστοποιήσουν την αναλυτική 
σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση των ανανεώσιμων πρώτων υλών και να 
υποβάλουν δήλωση συμμόρφωσης με την ανωτέρω απαίτηση. Θα θεωρηθεί ότι τα 
προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα 
αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε 
άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή 
ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 

Ανανεώσιμες πρώτες ύλες 
 
1. Το παρασκευαζόμενο προϊόν πρέπει να έχει την εξής περιεκτικότητα σε 

άνθρακα που προκύπτει από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (από φυτικά έλαια ή 
ζωικά λίπη): 
• ≥ 55 % (m/m) για υδραυλικά έλαια, 
• ≥ 50 % (m/m) για γράσα, 
• ≥ 75 % (m/m) για έλαια αλυσοπρίονων και άλλα μη ανακτώμενα λιπαντικά 
• ≥ 55 % (m/m) για έλαια δίχρονων κινητήρων. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωστοποιήσουν την αναλυτική 
σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση των ανανεώσιμων πρώτων υλών και να 
υποβάλουν δήλωση συμμόρφωσης με την ανωτέρω απαίτηση. Θα θεωρηθεί ότι τα 
προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα 
αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε 
άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή 
ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 

Κίνδυνοι για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων 
 
2. Δεν πρέπει να έχει δοθεί στο προϊόν καμία από τις φράσεις R που επισημαίνουν 

κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σύμφωνα με τις οδηγίες 
1999/45/EΚ και 2001/60/ΕΚ. Οι ακόλουθες φράσεις R θεωρούνται συναφείς 
για αυτή την ομάδα προϊόντων: R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 
(H330 & H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 
(H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 
(H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 
(H350), R46 (H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), R50 (H400), R51 
(H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D 
& H360FD), R62 (H361f, H360FD & H360Df), R63 (H361d & H360Fd), R64 
(H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) και συνδυασμοί 
αυτών. 

Κίνδυνοι για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων 
 
2. Δεν πρέπει να έχει δοθεί στο προϊόν καμία από τις φράσεις R που επισημαίνουν 

κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σύμφωνα με τις οδηγίες 
1999/45/EΚ και 2001/60/ΕΚ. Οι ακόλουθες φράσεις R θεωρούνται συναφείς 
για αυτή την ομάδα προϊόντων: R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 
(H330 & H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 
(H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 
(H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 
(H350), R46 (H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), R50 (H400), R51 
(H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D 
& H360FD), R62 (H361f, H360FD & H360Df), R63 (H361d & H360Fd), R64 
(H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) και συνδυασμοί 
αυτών. 
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Επαλήθευση: Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα 
τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα 
γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός 
φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 
Εναλλακτικά, οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν: κατάλογο με όλα τα κύρια 
συστατικά (κάθε ουσία που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 5% κατά βάρος του 
λιπαντικού) που περιλαμβάνονται στο προϊόν, δηλώνοντας τις ονομασίες τους και, 
κατά περίπτωση, τον αντίστοιχο αριθμό Einecs ή Elincs και τις συγκεντρώσεις με 
τις οποίες χρησιμοποιούνται· το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος 
(σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/155/EΟΚ της Επιτροπής)· και τα δελτία 
δεδομένων ασφαλείας κάθε κύριου συστατικού (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 91/155/EΟΚ και της οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συμβουλίου). 

 
Επαλήθευση: Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα 
τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα 
γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός 
φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 
Εναλλακτικά, οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν: κατάλογο με όλα τα κύρια 
συστατικά (κάθε ουσία που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 5% κατά βάρος του 
λιπαντικού) που περιλαμβάνονται στο προϊόν, δηλώνοντας τις ονομασίες τους και, 
κατά περίπτωση, τον αντίστοιχο αριθμό Einecs ή Elincs και τις συγκεντρώσεις με 
τις οποίες χρησιμοποιούνται· το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος 
(σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/155/EΟΚ της Επιτροπής)· και τα δελτία 
δεδομένων ασφαλείας κάθε κύριου συστατικού (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 91/155/EΟΚ και της οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συμβουλίου). 

 
 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 
3.6 Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τις υπηρεσίες κηπουρικής 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Υπηρεσίες κηπουρικής με χρήση προϊόντος και πρακτικών με μειωμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Υπηρεσίες κηπουρικής με χρήση προϊόντος και πρακτικών με μειωμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους να εκτελέσουν 
διαρθρωμένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες τουλάχιστον στους ακόλουθους 
τομείς:  

• Εκτίμηση των πιο σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών της 
δραστηριότητας. 

• Ελαχιστοποίηση και επιλεκτική συλλογή αποβλήτων. 
• Μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, και στις μεταφορές. 
• Χρήση φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των ζιζανιοκτόνων. 

 
Επαλήθευση: Εφόσον οι προσφέροντες διαθέτουν σύστημα EMS (όπως το EMAS, 
το ISO 14001 ή άλλο εθνικό ή περιφερειακό επίσημο σύστημα) για υπηρεσίες 
κηπουρικής, οφείλουν να υποβάλουν το πιστοποιητικό του συστήματος και των 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών. Εάν δεν έχουν πιστοποίηση, οι προσφέροντες 
οφείλουν να υποβάλουν τις έγγραφες οδηγίες και διαδικασίες που αποδεικνύουν την 

Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους να εκτελέσουν 
διαρθρωμένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες τουλάχιστον στους ακόλουθους 
τομείς:  

• Εκτίμηση των πιο σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών της 
δραστηριότητας. 

• Ελαχιστοποίηση και επιλεκτική συλλογή αποβλήτων. 
• Μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, και στις μεταφορές. 
• Χρήση φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των ζιζανιοκτόνων. 

 
Επαλήθευση: Εφόσον οι προσφέροντες διαθέτουν σύστημα EMS (όπως το EMAS, 
το ISO 14001 ή άλλο εθνικό ή περιφερειακό επίσημο σύστημα) για υπηρεσίες 
κηπουρικής, οφείλουν να υποβάλουν το πιστοποιητικό του συστήματος και των 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών. Εάν δεν έχουν πιστοποίηση, οι προσφέροντες 
οφείλουν να υποβάλουν τις έγγραφες οδηγίες και διαδικασίες που αποδεικνύουν την 
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επαγγελματική τους ικανότητα. 
 
Εάν οι προσφέροντες δεν διαθέτουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS), 
αλλά έχουν εμπειρία σε παρόμοιες συμβάσεις, οφείλουν να καταθέσουν κατάλογο 
των προηγούμενων συμβάσεων που εκτέλεσαν κατά την προηγούμενη τριετία με τα 
στοιχεία επικοινωνίας των σχετικών αναθετουσών αρχών. 

επαγγελματική τους ικανότητα. 
 
Εάν οι προσφέροντες δεν διαθέτουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS), 
αλλά έχουν εμπειρία σε παρόμοιες συμβάσεις, οφείλουν να καταθέσουν κατάλογο 
των προηγούμενων συμβάσεων που εκτέλεσαν κατά την προηγούμενη τριετία με τα 
στοιχεία επικοινωνίας των σχετικών αναθετουσών αρχών. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γενικά συστατικά βελτιωτικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται για 
λίπανση 
 
1. Τα βελτιωτικά του εδάφους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την 

εκτέλεση της υπηρεσίας δεν πρέπει να περιέχουν τύρφη ή λυματολάσπη. 
 

2. Το περιεχόμενο σε οργανική ύλη πρέπει να προέρχεται από επεξεργασία και/ή 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (κατά την έννοια της οδηγίας 2006/12/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 
περί στερεών αποβλήτων και του παραρτήματος I αυτής). 

 
3. Οι λάσπες (άλλης προέλευσης) επιτρέπονται μόνον εφόσον χαρακτηρίζονται ως 

ένα από τα κατωτέρω απόβλητα από τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων 
(σύμφωνα με τον ορισμό της απόφασης 2001/118/EΚ της Επιτροπής της 16ης 
Ιανουαρίου 2001 για τροποποίηση της απόφασης 2000/532/EΚ σχετικά με τον 
κατάλογο αποβλήτων και εφόσον οι λάσπες αυτές δεν έχουν αναμιχθεί με υγρά 
λύματα ή λάσπες εκτός της ειδικής διαδικασίας παραγωγής): 
• 020305 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της 

παρασκευής και μεταποίησης φρούτων, λαχανικών, σιτηρών, εδώδιμων 
ελαίων, κακάου, καφέ, τσαγιού και καπνών· της παραγωγής κονσερβών· 
της παραγωγής ζυθοζύμης και εκχυλίσματος ζυθοζύμης, της παρασκευής 
και ζύμωσης μελάσας 

• 020403 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της 
μεταποίησης ζάχαρης 

• 020502 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της 
παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 

• 020603 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων 
αρτοποιείων και εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής 

• 020705 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της 
παραγωγής αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρούνται καφές, 
τσάι και κακάο). 

Γενικά συστατικά βελτιωτικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται για 
λίπανση 
 
1. Τα βελτιωτικά του εδάφους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την 

εκτέλεση της υπηρεσίας δεν πρέπει να περιέχουν τύρφη ή λυματολάσπη. 
 

2. Το περιεχόμενο σε οργανική ύλη πρέπει να προέρχεται από επεξεργασία και/ή 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (κατά την έννοια της οδηγίας 2006/12/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 
περί στερεών αποβλήτων και του παραρτήματος I αυτής). 

 
3. Οι λάσπες (άλλης προέλευσης) επιτρέπονται μόνον εφόσον χαρακτηρίζονται ως 

ένα από τα κατωτέρω απόβλητα από τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων 
(σύμφωνα με τον ορισμό της απόφασης 2001/118/EΚ της Επιτροπής της 16ης 
Ιανουαρίου 2001 για τροποποίηση της απόφασης 2000/532/EΚ σχετικά με τον 
κατάλογο αποβλήτων και εφόσον οι λάσπες αυτές δεν έχουν αναμιχθεί με υγρά 
λύματα ή λάσπες εκτός της ειδικής διαδικασίας παραγωγής): 
• 020305 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της 

παρασκευής και μεταποίησης φρούτων, λαχανικών, σιτηρών, εδώδιμων 
ελαίων, κακάου, καφέ, τσαγιού και καπνών· της παραγωγής κονσερβών· 
της παραγωγής ζυθοζύμης και εκχυλίσματος ζυθοζύμης, της παρασκευής 
και ζύμωσης μελάσας 

• 020403 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της 
μεταποίησης ζάχαρης 

• 020502 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της 
παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 

• 020603 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων 
αρτοποιείων και εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής 

• 020705 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της 
παραγωγής αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρούνται καφές, 
τσάι και κακάο). 
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Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν στοιχεία για την 
αναλυτική σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση της οργανικής ύλης, καθώς 
επίσης δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις. Θα 
θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 
ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης 
αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν στοιχεία για την 
αναλυτική σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση της οργανικής ύλης, καθώς 
επίσης δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις. Θα 
θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 
ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης 
αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του 
κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 

Επικίνδυνες ουσίες σε βελτιωτικά του εδάφους που χρησιμοποιούνται για 
λίπανση 
 
4. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα απόβλητα πριν από την 

επεξεργασία (mg/kg ξηρού βάρους) πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του 
επόμενου κριτηρίου σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες. Στο τελικό προϊόν, η 
περιεκτικότητα των παρακάτω στοιχείων πρέπει να είναι χαμηλότερη από τις 
τιμές του πίνακα, μετρημένες επί ξηρού βάρους: 

 
Στοιχείο σε mg/kg 
(ξηρό βάρος)  Στοιχείο σε mg/kg 

(ξηρό βάρος) 
Zn 300  Cr 100 
Cu 100  Mo (*) 2 
Ni 50  Se (*) 1.5 
Cd 1  As (*) 10 
Pb 100  F (*) 200 
Hg 1   
(*) Δεδομένα σχετικά με την παρουσία των στοιχείων αυτών απαιτούνται μόνο για 
προϊόντα που περιέχουν υλικά προερχόμενα από βιομηχανικές διεργασίες. 

  
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις 
δοκιμών (EN 13650, ISO 16772 ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι 
πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις 
προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, 
όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από 
αναγνωρισμένο φορέα. 

Επικίνδυνες ουσίες σε βελτιωτικά του εδάφους που χρησιμοποιούνται για 
λίπανση 
 
4. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα απόβλητα πριν από την 

επεξεργασία (mg/kg ξηρού βάρους) πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του 
επόμενου κριτηρίου σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες. Στο τελικό προϊόν, η 
περιεκτικότητα των παρακάτω στοιχείων πρέπει να είναι χαμηλότερη από τις 
τιμές του πίνακα, μετρημένες επί ξηρού βάρους: 

 
Στοιχείο σε mg/kg 
(ξηρό βάρος)  Στοιχείο σε mg/kg 

(ξηρό βάρος) 
Zn 300  Cr 100 
Cu 100  Mo (*) 2 
Ni 50  Se (*) 1.5 
Cd 1  As (*) 10 
Pb 100  F (*) 200 
Hg 1   
(*) Δεδομένα σχετικά με την παρουσία των στοιχείων αυτών απαιτούνται μόνο για 
προϊόντα που περιέχουν υλικά προερχόμενα από βιομηχανικές διεργασίες. 

  
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις 
δοκιμών (EN 13650, ISO 16772 ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι 
πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις 
προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, 
όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από 
αναγνωρισμένο φορέα. 

Λιπαντικά 
  

Λιπαντικά 
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5. Τα λιπαντικά έλαια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα μηχανήματα κατά 
την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να είναι βιοαποικοδομήσιμα και μη τοξικά. 
Το παρασκευαζόμενο προϊόν πρέπει να έχει την εξής περιεκτικότητα σε 
άνθρακα που προκύπτει από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (από φυτικά έλαια ή 
ζωικά λίπη): 
• ≥ 50 % (m/m) για υδραυλικά έλαια, 
• ≥ 45 % (m/m) για γράσα, 
• ≥ 70 % (m/m) για έλαια αλυσοπρίονων και άλλα μη ανακτώμενα λιπαντικά 
• ≥ 50 % (m/m) για έλαια δίχρονων κινητήρων. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με τα προϊόντα 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας (επωνυμία 
κατασκευαστή και εμπορική ονομασία). Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν 
σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια 
πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο 
αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση 
δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα.  Εναλλακτικά, οι προσφέροντες οφείλουν να 
υποβάλουν όλα τα αναφερόμενα έγγραφα με τις προδιαγραφές για κάθε προϊόν. 
 

5. Τα λιπαντικά έλαια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα μηχανήματα κατά 
την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να είναι βιοαποικοδομήσιμα και μη τοξικά. 
Το παρασκευαζόμενο προϊόν πρέπει να έχει την εξής περιεκτικότητα σε 
άνθρακα που προκύπτει από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (από φυτικά έλαια ή 
ζωικά λίπη): 
• ≥ 55 % (m/m) για υδραυλικά έλαια, 
• ≥ 50 % (m/m) για γράσα, 
• ≥ 75 % (m/m) για έλαια αλυσοπρίονων και άλλα μη ανακτώμενα λιπαντικά 
• ≥ 55 % (m/m) για έλαια δίχρονων κινητήρων. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με τα προϊόντα 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας (επωνυμία 
κατασκευαστή και εμπορική ονομασία). Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν 
σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια 
πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο 
αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση 
δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα.  Εναλλακτικά, οι προσφέροντες οφείλουν να 
υποβάλουν όλα τα αναφερόμενα έγγραφα με τις προδιαγραφές για κάθε προϊόν. 
 

Πρακτικές ποτίσματος 
 
6. Τα μέτρα σχετικά με το πότισμα και τη διαχείριση της χρήσης των υδάτων 

πρέπει να συντελούν: 
• στη μεγιστοποίηση της χρήσης μη πόσιμου νερού (από βρόχινα, φρεατικά 

ή επαναχρησιμοποιημένα ύδατα) για τις πρακτικές ποτίσματος. 
• στην εφαρμογή του μέτρου κάλυψης του εδάφους για την αποφυγή της 

εξάτμισης στις συμφωνημένες από την αναθέτουσα αρχή περιοχές, 
• στη χρήση αυτόματων συστημάτων άρδευσης κατά τα οριζόμενα από την 

αναθέτουσα αρχή, 
• στην κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την κατανάλωση 

υδάτων. 
 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική 
τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. Η αναθέτουσα 
αρχή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 
διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων που αφορούν ειδικά το κλίμα και τη θέση του 
συστήματος άρδευσης. 
 

Πρακτικές ποτίσματος 
 
6. Τα μέτρα σχετικά με το πότισμα και τη διαχείριση της χρήσης των υδάτων 

πρέπει να συντελούν: 
• στη μεγιστοποίηση της χρήσης μη πόσιμου νερού (από βρόχινα, φρεατικά 

ή επαναχρησιμοποιημένα ύδατα) για τις πρακτικές ποτίσματος. 
• στην εφαρμογή του μέτρου κάλυψης του εδάφους για την αποφυγή της 

εξάτμισης στις συμφωνημένες από την αναθέτουσα αρχή περιοχές, 
• στη χρήση αυτόματων συστημάτων άρδευσης κατά τα οριζόμενα από την 

αναθέτουσα αρχή, 
• στην κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την κατανάλωση 

υδάτων. 
• στην εκπόνηση μελετών σχετικά με τις ανάγκες σε ύδωρ, εντός προθεσμίας 

ενός μήνα από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, με στόχο τον 
προσδιορισμό της ποσότητας ύδατος που απαιτείται για κάθε χώρο 
πρασίνου, 

• σε προτάσεις διάταξης των φυτών, όταν πρέπει να φυτευτούν νέα φυτά, 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους σε ύδωρ, εκτός εάν έχει ληφθεί εκ των 
προτέρων σχετική απόφαση. 
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7. Τα αυτόματα συστήματα άρδευσης πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 
• να είναι ρυθμιζόμενα ως προς τον όγκο του νερού που διανέμεται ανά 

ζώνες, 
• να έχουν ρυθμιζόμενους χρονιστές για τον προγραμματισμό της περιόδου 

ποτίσματος, 
• να διαθέτουν υγρόμετρα τα οποία μετρούν τα επίπεδα υγρασίας του 

εδάφους και μπλοκάρουν αυτόματα την άρδευση όταν το επίπεδο υγρασίας 
είναι αρκετά υψηλό (για παράδειγμα μετά από βροχή), 

• στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή το θεωρεί σκόπιμο, να 
χρησιμοποιούν ύδατα από ανακυκλωμένες πηγές σε τοπικό επίπεδο, όπως 
τα όμβρια ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τα φιλτραρισμένα οικιακά λύματα. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική 
τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. Η αναθέτουσα 
αρχή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 
διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων που αφορούν ειδικά το κλίμα και τη θέση του 
συστήματος άρδευσης. 

 
Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική 
τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. Η αναθέτουσα 
αρχή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 
διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων που αφορούν ειδικά το κλίμα και τη θέση του 
συστήματος άρδευσης. 
 
7. Τα αυτόματα συστήματα άρδευσης πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

• να είναι ρυθμιζόμενα ως προς τον όγκο του νερού που διανέμεται ανά 
ζώνες, 

• να έχουν ρυθμιζόμενους χρονιστές για τον προγραμματισμό της περιόδου 
ποτίσματος, 

• να διαθέτουν υγρόμετρα τα οποία μετρούν τα επίπεδα υγρασίας του 
εδάφους και μπλοκάρουν αυτόματα την άρδευση όταν το επίπεδο υγρασίας 
είναι αρκετά υψηλό (για παράδειγμα μετά από βροχή), 

• στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή το θεωρεί σκόπιμο, να 
χρησιμοποιούν ύδατα από ανακυκλωμένες πηγές σε τοπικό επίπεδο, όπως 
τα όμβρια ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τα φιλτραρισμένα οικιακά λύματα. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική 
τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. Η αναθέτουσα 
αρχή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 
διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων που αφορούν ειδικά το κλίμα και τη θέση του 
συστήματος άρδευσης. 

Διαχείριση αποβλήτων 
 
8. Τα απόβλητα που παράγονται στη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών 

κηπουρικής πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ως εξής: 
• Όλα τα οργανικά απόβλητα (ξερά φύλλα, κλάδεμα, χόρτα...) πρέπει να 

λιπασματοποιούνται επιτόπου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή μέσω 
ανάθεσης της πρακτικής αυτής σε επιχείρηση επεξεργασίας αποβλήτων. 

• Τα οργανικά απόβλητα ξύλου από κλαδιά, κ.λπ. πρέπει να τεμαχίζονται 
επιτόπου ή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και να χρησιμοποιούνται για 
την κάλυψη του εδάφους στις συμφωνημένες περιοχές. 

• Τα απορρίμματα συσκευασίας πρέπει να διαχωρίζονται στα υφιστάμενα 
κλάσματα αστικών αποβλήτων και να τοποθετούνται στους αντίστοιχους 
κάδους (χαρτί, πλαστικό, κ.λπ.). Εντούτοις, τα απορρίμματα συσκευασίας 
επικίνδυνων ουσιών, όπως προϊόντα προστασίας των φυτών, πρέπει να 

Διαχείριση αποβλήτων 
 
8. Τα απόβλητα που παράγονται στη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών 

κηπουρικής πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ως εξής: 
• Όλα τα οργανικά απόβλητα (ξερά φύλλα, κλάδεμα, χόρτα...) πρέπει να 

λιπασματοποιούνται επιτόπου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή μέσω 
ανάθεσης της πρακτικής αυτής σε επιχείρηση επεξεργασίας αποβλήτων. 

• Τα οργανικά απόβλητα ξύλου από κλαδιά, κ.λπ. πρέπει να τεμαχίζονται 
επιτόπου ή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και να χρησιμοποιούνται για 
την κάλυψη του εδάφους στις συμφωνημένες περιοχές. 

• Τα απορρίμματα συσκευασίας πρέπει να διαχωρίζονται στα υφιστάμενα 
κλάσματα αστικών αποβλήτων και να τοποθετούνται στους αντίστοιχους 
κάδους (χαρτί, πλαστικό, κ.λπ.). Εντούτοις, τα απορρίμματα συσκευασίας 
επικίνδυνων ουσιών, όπως προϊόντα προστασίας των φυτών, πρέπει να 
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απορρίπτονται με ασφάλεια σε εγκεκριμένα σημεία συλλογής ή μέσω 
εξουσιοδοτημένης εταιρείας διαχείρισης στερεών αποβλήτων για 
περαιτέρω επεξεργασία. 

• Τα μηχανέλαια πρέπει να συλλέγονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας από 
εξουσιοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

• Όταν μια μηχανή κηπουρικής αχρηστευθεί, ο ανάδοχος οφείλει να 
υποδείξει τον τελικό προορισμό της μηχανής. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική 
τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. 

απορρίπτονται με ασφάλεια σε εγκεκριμένα σημεία συλλογής ή μέσω 
εξουσιοδοτημένης εταιρείας διαχείρισης στερεών αποβλήτων για 
περαιτέρω επεξεργασία. 

• Τα μηχανέλαια πρέπει να συλλέγονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας από 
εξουσιοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

• Όταν μια μηχανή κηπουρικής αχρηστευθεί, ο ανάδοχος οφείλει να 
υποδείξει τον τελικό προορισμό της μηχανής. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική 
τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. 

Περιοδική υποβολή εκθέσεων 
 
9. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει, σε ετήσια βάση, έκθεση η οποία περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με τα καύσιμα που καταναλώθηκαν κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας, τις ονομασίες και τις ποσότητες των λιπασμάτων, τα προϊόντα 
προστασίας των φυτών και τα λιπαντικά έλαια που χρησιμοποιήθηκαν, την 
ποσότητα αποβλήτων που παρήχθησαν ανά κλάσμα και προορισμό, και 
πληροφορίες σχετικά με κάθε άλλη ενέργεια για την εκτέλεση των υπηρεσιών 
όπως ορίζεται στη σύμβαση (μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης νερού, 
για τη μείωση των συσκευασιών, κ.λπ.). 

 
Επαλήθευση: Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να ελέγχει τη συμμόρφωση κατά την 
περίοδο της σύμβασης. 

Περιοδική υποβολή εκθέσεων 
 
9. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει, σε ετήσια βάση, έκθεση η οποία περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με τα καύσιμα που καταναλώθηκαν κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας, τις ονομασίες και τις ποσότητες των λιπασμάτων, τα προϊόντα 
προστασίας των φυτών και τα λιπαντικά έλαια που χρησιμοποιήθηκαν, την 
ποσότητα αποβλήτων που παρήχθησαν ανά κλάσμα και προορισμό, και 
πληροφορίες σχετικά με κάθε άλλη ενέργεια για την εκτέλεση των υπηρεσιών 
όπως ορίζεται στη σύμβαση (μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης νερού, για 
τη μείωση των συσκευασιών, κ.λπ.). 

 
Επαλήθευση: Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να ελέγχει τη συμμόρφωση κατά την 
περίοδο της σύμβασης. 

Χωροκατακτητικά φυτά και ζώα 
 
10. Τυχόν φυτά ή ζώα που θεωρούνται χωροκατακτητικά πρέπει να αναφερθούν 

αμέσως στην αναθέτουσα αρχή. Πρέπει δε να αναληφθούν κατάλληλες δράσεις 
κατά τα συμφωνηθέντα με τον εκπρόσωπο της αρχής. 

 
Επαλήθευση: Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να ελέγχει τη συμμόρφωση κατά την 
περίοδο της σύμβασης. 

Χωροκατακτητικά φυτά και ζώα 
 
10. Τυχόν φυτά ή ζώα που θεωρούνται χωροκατακτητικά πρέπει να αναφερθούν 

αμέσως στην αναθέτουσα αρχή. Πρέπει δε να αναληφθούν κατάλληλες δράσεις 
κατά τα συμφωνηθέντα με τον εκπρόσωπο της αρχής. 

 
Επαλήθευση: Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να ελέγχει τη συμμόρφωση κατά την 
περίοδο της σύμβασης. 

Διαχείριση της καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών 
 
11. Η χρήση των χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να μειωθεί 

μέσω της εφαρμογής εναλλακτικών τεχνικών (όπως η θερμική, μηχανική ή 
βιολογική επεξεργασία) για τις κυριότερες ασθένειες των φυτών. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική 

Διαχείριση της καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών 
 
11. Η χρήση των χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να μειωθεί 

μέσω της εφαρμογής εναλλακτικών τεχνικών (όπως η θερμική, μηχανική ή 
βιολογική επεξεργασία) για τις κυριότερες ασθένειες των φυτών. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική 
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τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. 
 Φυσικές προσμείξεις σε βελτιωτικά του εδάφους που χρησιμοποιούνται για 

λίπανση 
 
12. Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε γυαλί, μέταλλο και πλαστικό 

(σύνολο κάθε πρόσμειξης) πρέπει να είναι μικρότερη από 0,5 %, μετρημένη επί 
ξηρού βάρους. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις 
δοκιμών (EN 13650, ISO 16772 ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι 
πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις 
προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, 
όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από 
αναγνωρισμένο φορέα. 

 Άζωτο σε βελτιωτικά του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση 
 
13. Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ολικό άζωτο δεν πρέπει να υπερβαίνει 

ποσοστό 3% κατά βάρος, ενώ το N ανόργανης προέλευσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ποσοστό 20% του ολικού αζώτου (ή αλλιώς N οργανικής 
προέλευσης ≥ 80%). 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις 
δοκιμών (EN 13650, ISO 16772 ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι 
πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις 
προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, 
όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από 
αναγνωρισμένο φορέα. 

 Επιδόσεις βελτιωτικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση 
 
14. Τα προϊόντα δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη βλάστηση ή τη μετέπειτα ανάπτυξη 

των φυτών και περιέχουν ξηρά ύλη όχι λιγότερη από 25 % κατά βάρος και 
οργανική ύλη όχι λιγότερη από 20 % επί ξηρού βάρους. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις 
δοκιμών (EN 13650, ISO 16772 ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι 
πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό 
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οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις 
προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, 
όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από 
αναγνωρισμένο φορέα. 

 
 
 
 
 
 
 

Υγεία και ασφάλεια σχετικά με τα βελτιωτικά του εδάφους που 
χρησιμοποιούνται για λίπανση 
 
15. Τα επίπεδα των πρωτογενών παθογόνων μικροοργανισμών στα προϊόντα δεν 

υπερβαίνουν τις παρακάτω μέγιστες τιμές: 
• Σαλμονέλα: απουσία σε 25 γραμμ. του προϊόντος 
• Helminth Ova: απουσία σε 1,5 γραμμ. του προϊόντος 
• E.coli: < 1000 MPN/g (MPN: most probable number/ο πιθανότερος 

αριθμός) 
 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις 
δοκιμών (EN 13650, ISO 16772 ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι 
πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις 
προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, 
όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από 
αναγνωρισμένο φορέα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Νέα καλλωπιστικά φυτά 
 
1. Πρόσθετοι βαθμοί απονέμονται για τη χρήση καλλωπιστικών φυτών που 

προέρχονται από βιολογική παραγωγή. 
 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν το ποσοστό 
καλλωπιστικών φυτών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας, τα οποία παράγονται με βιολογικές μεθόδους σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 834/2007. Στο τέλος κάθε έτους, ο ανάδοχος οφείλει να 
υποβάλει κατάλογο με όλα τα νέα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν, την τιμή τους και 
(κατά περίπτωση) απόδειξη βιολογικής προέλευσης. 

Νέα καλλωπιστικά φυτά 
 
1. Πρόσθετοι βαθμοί απονέμονται για τη χρήση καλλωπιστικών φυτών που 

προέρχονται από βιολογική παραγωγή. 
 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν το ποσοστό 
καλλωπιστικών φυτών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας, τα οποία παράγονται με βιολογικές μεθόδους σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 834/2007. Στο τέλος κάθε έτους, ο ανάδοχος οφείλει να 
υποβάλει κατάλογο με όλα τα νέα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν, την τιμή τους και 
(κατά περίπτωση) απόδειξη βιολογικής προέλευσης. 

ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Υπηρεσιακά οχήματα 

 
1. Τα οχήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της 

Υπηρεσιακά οχήματα 
 
1. Τα οχήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της 
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υπηρεσίας πρέπει να ανταποκρίνονται, κατ’ ελάχιστον, στις απαιτήσεις 
εκπομπών καυσαερίων του EURO 4 ή IV. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με τα οχήματα 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και τα 
αντίστοιχα τεχνικά δελτία αυτών των οχημάτων όπου δηλώνονται τα επίπεδα 
εκπομπών Εάν κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει χρονική προθεσμία (π.χ. έξι μηνών), 
εντός της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να προσαρμοστεί στη ρήτρα της σύμβασης. 

υπηρεσίας πρέπει να ανταποκρίνονται, κατ’ ελάχιστον, στις απαιτήσεις 
εκπομπών καυσαερίων του EURO 5 ή IV. 

 
Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με τα οχήματα 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και τα 
αντίστοιχα τεχνικά δελτία αυτών των οχημάτων όπου δηλώνονται τα επίπεδα 
εκπομπών Εάν κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει χρονική προθεσμία (π.χ. έξι μηνών), 
εντός της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να προσαρμοστεί στη ρήτρα της σύμβασης. 

Κατάρτιση προσωπικού 
 
2. Το προσωπικό υπηρεσιών κηπουρικής πρέπει να είναι εκπαιδευμένο σε 

πρακτικές κηπουρικής με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες 
πρόκειται να εφαρμοστούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Η εκπαίδευση 
αυτή πρέπει να περιλαμβάνει θέματα όπως πρακτικές εξοικονόμησης νερού και 
ενέργειας, ελαχιστοποίηση, διαχείριση και επιλεκτική συλλογή αποβλήτων, 
χρήση προϊόντων βασισμένων σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες, χειρισμός και 
διαχείριση χημικών προϊόντων και δοχείων, ασφαλής και νόμιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και των ζιζανιοκτόνων, καθώς επίσης 
και αποφυγή της ανθεκτικότητας σε φυτοφάρμακα, κ.λπ. Η κατάρτιση σε 
κρίσιμου χαρακτήρα εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χημικών 
προϊόντων, πρέπει να πραγματοποιείται πριν επιτραπεί στο προσωπικό να 
αναλάβει τέτοιου είδους εργασίες. 

 
Επαλήθευση:  Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει σχέδιο εκπαίδευσης μετά την 
ανάθεση της σύμβασης και, στη λήξη της σύμβασης, πιστοποιητικό στο οποίο 
δηλώνεται η εκπαίδευση που παρασχέθηκε τόσο στο νέο όσο και στο μόνιμο 
προσωπικό.  

Κατάρτιση προσωπικού 
 
2. Το προσωπικό υπηρεσιών κηπουρικής πρέπει να είναι εκπαιδευμένο σε 

πρακτικές κηπουρικής με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες 
πρόκειται να εφαρμοστούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Η εκπαίδευση 
αυτή πρέπει να περιλαμβάνει θέματα όπως πρακτικές εξοικονόμησης νερού και 
ενέργειας, ελαχιστοποίηση, διαχείριση και επιλεκτική συλλογή αποβλήτων, 
χρήση προϊόντων βασισμένων σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες, χειρισμός και 
διαχείριση χημικών προϊόντων και δοχείων, ασφαλής και νόμιμη χρήση 
φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και των ζιζανιοκτόνων, καθώς επίσης 
και αποφυγή της ανθεκτικότητας σε φυτοφάρμακα, κ.λπ. Η κατάρτιση σε 
κρίσιμου χαρακτήρα εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χημικών 
προϊόντων, πρέπει να πραγματοποιείται πριν επιτραπεί στο προσωπικό να 
αναλάβει τέτοιου είδους εργασίες. 

 
Επαλήθευση:  Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει σχέδιο εκπαίδευσης μετά την 
ανάθεση της σύμβασης και, στη λήξη της σύμβασης, πιστοποιητικό στο οποίο 
δηλώνεται η εκπαίδευση που παρασχέθηκε τόσο στο νέο όσο και στο μόνιμο 
προσωπικό.  

 
 
Επεξηγηματικές σημειώσεις 
 
Εκπαίδευση προσωπικού: Η εκπαίδευση προσωπικού δεν έχει άμεση σχέση με τα περιβαλλοντικά κριτήρια αλλά είναι συναφής από υγειονομική άποψη. 
Πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, θέματα προστασίας της υγείας από θόρυβο, σκόνη, χρήση χημικών ουσιών, κ.λπ. 
 
Φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα: Εκφράζονται ολοένα και περισσότερες ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των φυτοφαρμάκων και των ζιζανιοκτόνων, καθώς 
και για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας στα προϊόντα αυτά, σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της εναρμόνισης των ενωσιακών προτύπων.  
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Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες και την ασφάλεια των χημικών ουσιών περιλαμβάνονται στη διεύθυνση : 
http://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines 
 
Εγκεκριμένοι κατάλογοι δραστικών ουσιών διατίθενται στη βάση δεδομένων της ΕΕ σχετικά με τα φυτοφάρμακα στην εξής διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 
 
Ποσοστό καλλωπιστικών φυτών βιολογικής παραγωγής: Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί το ποσοστό, 
σε όγκο, σε βάρος ή σε δαπανηθέντα ευρώ. 
 
Χωροκατακτητικά φυτά και ζώα: Εκφράζονται ολοένα και περισσότερες ανησυχίες σχετικά με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη φυτών και ζώων4. Η 
εξάλειψη των χωροκατακτητικών φυτών και ζώων θα πρέπει λογικά να αποτελεί αντικείμενο χωριστής σύμβασης, καθώς δεν πρόκειται για εργασίες 
ρουτίνας. Το ενδεδειγμένο επίπεδο εξάλειψης μπορεί να εξασφαλιστεί στα πλαίσια της κατάλληλης σύμβασης. Στον ιστότοπο Business Link της κυβέρνησης 
του ΗΒ παρατίθεται περιγραφή αρκετών τύπων εξάλειψης (εναρμόνιση προτύπων)5. 
 
Οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024: Στα οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024 τα βασικά κριτήρια καθορίζονται από ανεξάρτητο φορέα, ενώ η 
παρακολούθησή τους πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας πιστοποίησης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, πρόκειται για αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή 
πληροφοριών, που χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό διαφάνειας. Τα σήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:  

• Οι απαιτήσεις σχετικά με το οικολογικό σήμα βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. 
• Τα οικολογικά σήματα εγκρίνονται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων, όπως οι κυβερνητικοί φορείς, οι 

καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. 
• Είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 
Στις δημόσιες συμβάσεις οι αγοραστές δύνανται να απαιτήσουν την ικανοποίηση των κριτηρίων στα οποία βασίζεται ένα ορισμένο οικολογικό σήμα, καθώς 
επίσης και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το οικολογικό σήμα ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να ζητήσουν τη συνοδεία 
ενός προϊόντος από οικολογικό σήμα. Επιπλέον, οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κριτήρια οικολογικών σημάτων που αφορούν τα 
χαρακτηριστικά του ίδιου του ίδιου του προϊόντος ή της ίδιας της υπηρεσίας ή των διαδικασιών παραγωγής και όχι όσα αφορούν τη γενική διοίκηση της 
εταιρείας. 
 
Οχήματα κηπουρικής: Από τις απαιτήσεις εκπομπών του EURO 5 ή V που αναφέρονται στα αναλυτικά κριτήρια προκύπτει ότι τα οχήματα κηπουρικής 
κανονικά θα έχουν κατασκευαστεί το έτος 2000-2001 ή αργότερα ή θα έχουν υποστεί μετατροπές ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις εκπομπών. Οι απαιτήσεις 
ΠΔΣ για τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα περιλαμβάνονται στα κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τις μεταφορές. 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm  
5 http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES  

http://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
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Στολές προσωπικού: Οι απαιτήσεις ΠΔΣ για τις στολές προσωπικού περιλαμβάνονται στα κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 
 
Αποδεικτικά μέσα συμμόρφωσης: Στις περιπτώσεις όπου για την εξακρίβωση των κριτηρίων προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης άλλων ενδεδειγμένων 
αποδεικτικών μέσων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή, πρακτικό δοκιμών από αναγνωρισμένο φορέα ή άλλα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της κατά περίπτωση, από τεχνικής/νομικής άποψης, σχετικά με την 
καταλληλότητα των υποβληθέντων αποδεικτικών μέσων. 
 
Επαλήθευση: Σε ό,τι αφορά τα βελτιωτικά του εδάφους, για να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους ως προς τα κριτήρια, οι προσφέροντες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν σχετικό οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών. Σε ό,τι αφορά 
τα καλλωπιστικά φυτά, δεκτό γίνεται το λογότυπο των βιολογικών προϊόντων ή άλλο ενδεδειγμένο μέσο απόδειξης της συμμόρφωσης ως προς τα πρότυπα 
βιολογικής παραγωγής. Για τα κιβώτια φυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί το οικολογικό σήμα Blue Angel ή δήλωση του προμηθευτή ή του υπεύθυνου του 
φυτωρίου. Για τα συστήματα άρδευσης, οι προσφέροντες μπορούν να παραπέμψουν στα τεχνικά έγγραφα του εξοπλισμού. Σε ό,τι αφορά τα μηχανήματα 
κηπουρικής, καθώς περιλαμβάνουν κριτήρια σχετικά με την παραγωγική διαδικασία και τα επίπεδα εκπομπών, θα πρέπει να προσκομιστεί δήλωση από τον 
κατασκευαστή και ο τεχνικός φάκελος των μηχανημάτων ως έγγραφα πιστοποίησης. Σε ό,τι αφορά τα λιπαντικά έλαια, γίνονται δεκτά διάφορα οικολογικά 
σήματα ως αποδεικνύοντα την συμμόρφωση. Εάν το προϊόν δεν είναι πιστοποιημένο, ο προσφέροντας θα πρέπει να προσκομίσει το δελτίο ασφαλείας του 
προϊόντων ή αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών, στην περίπτωση που τα δελτία ασφαλείας δεν παρέχουν αρκετές λεπτομέρειες, ώστε να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση.  
 
Στον τομέα των υπηρεσιών κηπουρικής, μπορεί να γίνει αναφορά στα ανωτέρω έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται. Καθώς 
πολλές απαιτήσεις θα προσδιοριστούν ως όροι εκτέλεσης της σύμβασης, είναι απαραίτητη η διαχείριση, η εποπτεία και ο έλεγχος κατά τα δέοντα της 
εκτέλεσης της σύμβασης μετά την ανάθεση. 
 
 
Θέματα κόστους 
 
Η εκτέλεση των εργασιών κηπουρικής σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά κριτήρια μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση χρημάτων από τις δημόσιες 
διοικητικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, η χρήση ενδημικών ειδών καλά προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες μπορεί, για παράδειγμα, να συντελέσει στη 
μείωση του κόστους ποτίσματος και καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών. Η χρήση αποδοτικών συστημάτων άρδευσης και η ορθολογική χρήση 
προϊόντων λιπασματοποίησης, βελτιωτικών του εδάφους και φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελούν σαφή παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο μπορεί 
να μειωθεί το κόστος. 
 
Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τις διαφορετικές τιμές των προϊόντων ή μηχανημάτων κηπουρικής που επιβαρύνουν λιγότερο το 
περιβάλλον. Ενίοτε ενδέχεται να προκύψει επιπλέον κόστος λόγω των υψηλότερων τιμών των φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων κηπουρικής (π.χ. 
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βιολογικά φυτά, βιοαποικοδομήσιμα κιβώτια, βελτιωτικά εδάφους στα οποία έχει απονεμηθεί οικολογικό σήμα). Οι εναλλακτικές μέθοδοι φυτοπροστασίας 
μπορούν επίσης να συντελέσουν σε αύξηση του κόστους (π.χ. καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών με βιολογικά και μηχανικά μέσα). 
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