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Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου 
Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν εκπονηθεί 
για την ομάδα προϊόντων βρυσών κουζίνας και μπάνιου. Στη συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι επιλογής των εν 
λόγω κριτηρίων και περιλαμβάνονται 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 εκπονηθεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται με ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή ελάχιστη αύξηση του 
κόστους.  

 Τα αναλυτικά κριτήρια αφορούν τους αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Ενδέχεται 
να απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια επαλήθευσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση με άλλα προϊόντα με τα ίδια λειτουργικά 
χαρακτηριστικά. 

1. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν έγγραφο καλύπτει ενέργειες για τη σύναψη συμβάσεων με αντικείμενο τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Για το σκοπό των εν λόγω κριτηρίων, οι 
βρύσες κουζίνας και μπάνιου ορίζεται ότι καλύπτουν τις ακόλουθες ομάδες προϊόντων:  

1) βρύσες, 
2) κεφαλές ντους, 
3) σετ ντους.  

Οι ορισμοί των εν λόγω ομάδων προϊόντων είναι οι εξής1: 

«βρύση»: βαλβίδα άμεσου ή έμμεσου, μηχανικού ή/και αυτόματου χειρισμού από την οποία αντλείται νερό. 

«κεφαλή ντους»: 
(α) σταθερή κεφαλή ντους οροφής ή τοίχου, κεφαλή δέσμης νερού (jet) για το σώμα ή παρόμοια διάταξη, η οποία μπορεί να ρυθμίζεται και κατευθύνει 

το νερό από το σύστημα παροχής στον χρήστη, ή  
(β) κινητό ντους χειρός (τηλέφωνο) που συνδέεται με βρύση μέσω εύκαμπτου σωλήνα (σπιράλ) και μπορεί να αγκιστρωθεί είτε απευθείας στη βρύση ή 

στον τοίχο με τη βοήθεια κατάλληλου στηρίγματος,  

                                                 
1 Περαιτέρω ορισμοί και όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο κριτηρίων παρατίθενται στο γλωσσάριο, στο τέλος του εγγράφου. 
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«σετ ντους»: ο συνδυασμός κεφαλής ντους και συνδεδεμένων βαλβίδων ή/και διατάξεων ελέγχου που έχουν συσκευαστεί και πωλούνται ως ενιαίο σύνολο. 

Στην ομάδα προϊόντων περιλαμβάνονται οι βρύσες κουζίνας και μπάνιου που χρησιμοποιούνται συνήθως σε δημόσια κτίρια κοινής ωφέλειας, όπως σχολεία, 
κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, πισίνες, αθλητικά κέντρα, και άλλα παρόμοια κτίρια για τις ακόλουθες δύο λειτουργίες: οικιακές και μη οικιακές. 

Τα κριτήρια για τις ΠΔΣ δεν καλύπτουν τους ακόλουθους τύπους προϊόντων: 
• Βρύσες μπανιέρας, 
• Εξωτερικές βρύσες, 
• Βρύσες μη οικιακής χρήσης για ειδικούς σκοπούς, κεφαλές ντους και σετ ντους για τα οποία απαιτείται απεριόριστη ροή νερού προκειμένου να 

επιτελέσουν την προβλεπόμενη λειτουργία τους (π.χ. βρύσες και σετ ντους εργαστηριακής ασφάλειας και επαγγελματικές βρύσες κουζίνας), 
• Βρύσες που καλύπτονται από τα κριτήρια για τις ΠΔΣ τα οποία καθορίζονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες κηπουρικής. 

2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου συνδέονται με τη φάση της χρήσης τους, δηλαδή με την κατανάλωση νερού 
και της σχετικής ενέργειας για τη θέρμανση του νερού. Άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες είναι όμως πολύ μικρότερες, είναι π.χ. οι εκπομπές από 
την κατασκευή και την παραγωγή των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων. Ο καθορισμός απαιτήσεων αποδοτικής χρήσης νερού για τις βρύσες 
κουζίνας και μπάνιου θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης νερού και της σχετικής ενέργειας για τη θέρμανση του νερού, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο 
στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την ύδρευση, τη διανομή πόσιμου νερού και την επεξεργασία των λυμάτων, καθώς και με 
την παραγωγή ενέργειας και το νερό ψύξης που απαιτείται για την εν λόγω διαδικασία. 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις  Προσέγγιση ΠΔΣ 
 

• Κατανάλωση νερού, ειδικότερα στη 
φάση της χρήσης 

• Κατανάλωση ενέργειας, ειδικότερα για 
τη θέρμανση νερού 

• Εκπομπές στον αέρα και το νερό, κυρίως 
λόγω της παραγωγής ενέργειας και των 
διαδικασιών παραγωγής  

  
 
 
 
 

• Εξοπλισμός νέων και ανακαινισμένων 
κτιρίων με αποδοτικές βρύσες κουζίνας 
και μπάνιου στους τομείς του νερού και 
της ενέργειας 

Η σειρά των επιπτώσεων δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα τη σημασία τους.  

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ομάδα προϊόντων βρυσών κουζίνας και μπάνιου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη σχετική 
νομοθεσία και άλλες πηγές, περιλαμβάνονται στην τεχνική ενημερωτική έκθεση. 
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3. Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου 

Με βάση στοιχεία και πληροφορίες της τεχνικής ενημερωτικής έκθεσης, προτείνονται οι ακόλουθες ομάδες κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ:  

α)  Κριτήρια για την αγορά βρυσών κουζίνας και μπάνιου αποδοτικής χρήσης νερού (3.1), 
β)  Κριτήρια για τις εργασίες εγκατάστασης σε νέα ή ανακαινισμένα κτίρια (3.2), που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εκτός από τα κριτήρια για την 

αγορά βρυσών κουζίνας και μπάνιου αποδοτικής χρήσης νερού.  

3.1 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των βρυσών κουζίνας και μπάνιου 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αγορά αποδοτικών βρυσών κουζίνας και μπάνιου στη χρήση του νερού για 
νέα και ανακαινισμένα κτίρια 

Αγορά αποδοτικών βρυσών κουζίνας και μπάνιου στη χρήση του νερού για 
νέα και ανακαινισμένα κτίρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. Κατανάλωση νερού και σχετική εξοικονόμηση ενέργειας 
1A. Μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού  

Η μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού στο νιπτήρα/νεροχύτη, ανεξαρτήτως της 
πίεσης του νερού, δεν υπερβαίνει τις τιμές του πίνακα 1.  
 

Πίνακας 1 Μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού για βρύσες κουζίνας και 
μπάνιου  
 
Υποκατηγορία προϊόντων 

Παροχή νερού [l/min] 

Βρύσες κουζίνας  8,0 

Βρύσες νιπτήρα  7,0 

Κεφαλές ντους ή σετ ντους [1] 9,0 
Σημείωση [1]: Οι κεφαλές ντους και τα σετ ντους με περισσότερους από έναν 
τύπους καταιονισμού πληρούν την απαίτηση στη ρύθμιση με τη μέγιστη 
παροχή νερού. 
 

 
1. Κατανάλωση νερού και σχετική εξοικονόμηση ενέργειας 
1A. Μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού  
Η μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού στο νιπτήρα/νεροχύτη, ανεξαρτήτως της 
πίεσης του νερού, δεν υπερβαίνει τις τιμές του πίνακα 1.  
 

Πίνακας 1 Μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού για βρύσες κουζίνας και 
μπάνιου 

 
Υποκατηγορία προϊόντων 

Παροχή νερού 
[l/min] 

Βρύσες κουζίνας 

[1] 
χωρίς μειωτήρα 6,0 
με μειωτήρα[2] 8,0 

Βρύσες νιπτήρα [1] χωρίς μειωτήρα 6,0 
με μειωτήρα[2] 8,0 

Κεφαλές ντους ή σετ ντους [3] 8,0 

Σημείωση [1]: Οι βρύσες μπορεί να παρέχονται με ή χωρίς μειωτήρα. Η 
μέγιστη τιμή παροχής νερού εξαρτάται από την παρουσία ή απουσία της εν 
λόγω συσκευής. 
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Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. 
Σε αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσματα των δοκιμών βρυσών κουζίνας και 
μπάνιου σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιέχεται στο σχετικό 
πρότυπο EN (βλέπε τη λίστα στον πίνακα 2 κατωτέρω) ή ισοδύναμο πρότυπο 
υποβάλλονται μαζί με την προσφορά στην αναθέτουσα αρχή. Οι δοκιμές 
διεξάγονται υπό πίεση 1,5, 3,0 και 4,5 bar (± 0,2 bar) για τα προϊόντα που 
δηλώνονται από τον κατασκευαστή ως κατάλληλα για χρήση σε 
εγκαταστάσεις υψηλής πίεσης (συνήθως 1,0 έως 5 bar) ή υπό πίεση 0,2, 0,3 
και 0,5 bar (± 0,02 bar) για τα προϊόντα που δηλώνονται από τον 
κατασκευαστή ως κατάλληλα για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής πίεσης 
(συνήθως 0,1 έως 0,5 bar). Η μέση τιμή τριών μετρήσεων δεν υπερβαίνει τις 
μέγιστες τιμές παροχής που παρατίθενται στον πίνακα 1. Οι δοκιμές 
διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του 
προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου. 
Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα 
που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις, θα γίνονται επίσης 
δεκτά. 
 
Πίνακας 2 Πρότυπα EN για βρύσες κουζίνας και μπάνιου 

 
Αριθμός Τίτλος 

EN 200  
Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Μονές βρύσες και 
συνδυασμός τους για συστήματα παροχής νερού τύπου 
1 και τύπου 2 – Γενικές τεχνικές προδιαγραφές  

EN 816  Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Βαλβίδες αυτόματης 
διακοπής (PN10) 

EN 817  Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Μηχανικές αναμεικτικές 
βαλβίδες (PN10) – Γενικές τεχνικές προδιαγραφές 

EN 1111  
Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Θερμοστατικές 
αναμεικτικές βαλβίδες (PN10) – Γενικές τεχνικές 
προδιαγραφές 

Σημείωση [2]: Ο μειωτήρας νερού πρέπει να επιτρέπει τη ρύθμιση της 
προκαθορισμένης παροχής νερού (ρύθμιση εξοικονόμησης νερού) στη 
μέγιστη τιμή 6 l/min. Η μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού δεν υπερβαίνει τα 
8 l/min. 
Σημείωση [3]: Οι κεφαλές ντους και τα σετ ντους με περισσότερους από έναν 
τύπους καταιονισμού πληρούν την απαίτηση στη ρύθμιση με τη μέγιστη 
παροχή νερού. 
 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. 
Σε αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσματα των δοκιμών για τις βρύσες 
κουζίνας και μπάνιου σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμής που περιέχεται στο 
σχετικό πρότυπο EN (βλέπε τη λίστα στον πίνακα 2 κατωτέρω) ή ισοδύναμο 
πρότυπο υποβάλλονται μαζί με την προσφορά στην αναθέτουσα αρχή για 
επαλήθευση. Οι δοκιμές διεξάγονται υπό πίεση 1,5, 3,0 και 4,5 bar (± 0,2 bar) 
για τα προϊόντα που δηλώνονται από τον κατασκευαστή ως κατάλληλα για 
χρήση σε εγκαταστάσεις υψηλής πίεσης (συνήθως 1,0 έως 5 bar) ή υπό πίεση 
0,2, 0,3 και 0,5 bar (± 0,02 bar) για τα προϊόντα που δηλώνονται από τον 
κατασκευαστή ως κατάλληλα για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής πίεσης 
(συνήθως 0,1 έως 0,5 bar). Η μέση τιμή τριών μετρήσεων δεν υπερβαίνει τις 
μέγιστες τιμές παροχής που παρατίθενται στον πίνακα 1. Οι δοκιμές 
διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του 
προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου. 
Επιπλέον, για τα προϊόντα με δυνατότητα ρύθμισης εξοικονόμησης (δηλ. με 
μειωτήρα), υποβάλλεται περιγραφή της διάταξης που χρησιμοποιείται 
(δηλαδή των κύριων τεχνικών παραμέτρων της και των οδηγιών 
εγκατάστασης, ρύθμισης και χρήσης). 
Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα 
που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις, θα γίνονται επίσης 
δεκτά. 
 
 
 
 



 5 

EN 1112  
Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Κεφαλές ντους για 
βρύσες κουζίνας και μπάνιου συστημάτων παροχής 
νερού τύπου 1 και τύπου 2 – Γενικές τεχνικές 
προδιαγραφές 

EN 1286 
Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Μηχανικές αναμεικτικές 
βαλβίδες χαμηλής πίεσης. Γενικές τεχνικές 
προδιαγραφές 

EN 1287 
Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Θερμοστατικές 
αναμεικτικές βαλβίδες χαμηλής πίεσης. Γενικές 
τεχνικές προδιαγραφές 

EN 15091 Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Βρύσες κουζίνας και 
μπάνιου με ηλεκτρονικό άνοιγμα και κλείσιμο 

EN 248  Βρύσες κουζίνας και μπάνιου.  
EN60335-1 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης 

EN60335-2-35 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης, 
Ασφάλεια, Ειδικές απαιτήσεις για ταχυθερμοσίφωνες 

 
 

Πίνακας 2 Πρότυπα EN για βρύσες κουζίνας και μπάνιου 
 
Αριθμός Τίτλος 

EN 200  
Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Μονές βρύσες και 
συνδυασμός τους για συστήματα παροχής νερού τύπου 
1 και τύπου 2 – Γενικές τεχνικές προδιαγραφές  

EN 816  Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Βαλβίδες αυτόματης 
διακοπής (PN10) 

EN 817  Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Μηχανικές αναμεικτικές 
βαλβίδες (PN10) – Γενικές τεχνικές προδιαγραφές 

EN 1111  
Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Θερμοστατικές 
αναμεικτικές βαλβίδες (PN10) – Γενικές τεχνικές 
προδιαγραφές 

EN 1112  
Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Κεφαλές ντους για 
βρύσες κουζίνας και μπάνιου συστημάτων παροχής 
νερού τύπου 1 και τύπου 2 – Γενικές τεχνικές 
προδιαγραφές 

EN 1286 
Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Μηχανικές αναμεικτικές 
βαλβίδες χαμηλής πίεσης. Γενικές τεχνικές 
προδιαγραφές 

EN 1287 
Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Θερμοστατικές 
αναμεικτικές βαλβίδες χαμηλής πίεσης. Γενικές 
τεχνικές προδιαγραφές 

EN 15091 Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Βρύσες κουζίνας και 
μπάνιου με ηλεκτρονικό άνοιγμα και κλείσιμο 

EN 248  Βρύσες κουζίνας και μπάνιου. Γενικές προδιαγραφές 
για επιστρώσεις Ni-Cr με ηλεκτροαπόθεση 

EN60335-1 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης 
EN60335-2-35 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης, 
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Ασφάλεια, Ειδικές απαιτήσεις για ταχυθερμοσίφωνες 
 

 
1B. Κατώτατη μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού 
Η κατώτατη μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού από τις βρύσες κουζίνας και 
μπάνιου, ανεξαρτήτως της πίεσης του νερού, δεν είναι μικρότερη από τις τιμές 
του πίνακα 3: 
Πίνακας 3 Κατώτατη μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού για βρύσες κουζίνας 

και μπάνιου 

 
Υποκατηγορία προϊόντων 

Παροχή νερού [l/min] 

Βρύσες κουζίνας  2,0 

Βρύσες νιπτήρα 2,0 

Κεφαλές ντους και σετ ντους 4,5 

Ηλεκτρικά σετ ντους και σετ ντους 
χαμηλής πίεσης2 3,0 

 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. 
Σε αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσματα των δοκιμών για τις βρύσες 
κουζίνας και μπάνιου σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμής που περιέχεται στο 
σχετικό πρότυπο EN (βλ. τον κατάλογο στον πίνακα 2) ή ισοδύναμο πρότυπο 
υποβάλλονται μαζί με την προσφορά στην αναθέτουσα αρχή για επαλήθευση. 
Οι δοκιμές διεξάγονται υπό πίεση 1,5, 3,0 και 4,5 bar (± 0,2 bar) για τα 
προϊόντα που δηλώνονται από τον κατασκευαστή ως κατάλληλα για χρήση σε 
εγκαταστάσεις υψηλής πίεσης (συνήθως 1,0 έως 5 bar) ή υπό πίεση 0,2, 0,3 
και 0,5 bar (± 0,02 bar) για τα προϊόντα που δηλώνονται από τον 
κατασκευαστή ως κατάλληλα για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής πίεσης 
(συνήθως 0,1 έως 0,5 bar). Η μέση τιμή τριών μετρήσεων δεν είναι μικρότερη 

 
1B. Κατώτατη μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού  
Η κατώτατη μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού από τις βρύσες κουζίνας και 
μπάνιου, ανεξαρτήτως της πίεσης του νερού, δεν είναι μικρότερη από τις τιμές 
του πίνακα 3: 
Πίνακας 3 Κατώτατη μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού για βρύσες κουζίνας 

και μπάνιου 

  
Υποκατηγορία προϊόντων 

Παροχή νερού [l/min] 

Βρύσες κουζίνας  2,0 

Βρύσες νιπτήρα 2,0 

Κεφαλές ντους και σετ ντους 4,5 

Ηλεκτρικά σετ ντους και σετ ντους 
χαμηλής πίεσης2 3,0 

 
Επαλήθευση:  
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια.  
Σε αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσματα των δοκιμών για τις βρύσες 
κουζίνας και μπάνιου σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμής που περιέχεται στο 
σχετικό πρότυπο EN (βλ. τον κατάλογο στον πίνακα 2) ή ισοδύναμο πρότυπο 
υποβάλλονται μαζί με την προσφορά στην αναθέτουσα αρχή για επαλήθευση. 
Οι δοκιμές διεξάγονται υπό πίεση 1,5, 3,0 και 4,5 bar (± 0,2 bar) για τα 
προϊόντα που δηλώνονται από τον κατασκευαστή ως κατάλληλα για χρήση σε 
εγκαταστάσεις υψηλής πίεσης (συνήθως 1,0 έως 5 bar) ή υπό πίεση 0,2, 0,3 
και 0,5 bar (± 0,02 bar) για τα προϊόντα που δηλώνονται από τον 
κατασκευαστή ως κατάλληλα για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής πίεσης 
(συνήθως 0,1 έως 0,5 bar). Η μέση τιμή τριών μετρήσεων δεν είναι μικρότερη 

                                                 
2 Προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο ως κατάλληλα για εγκαταστάσεις χαμηλής πίεσης και λειτουργούν συνήθως σε πίεση 0,1 έως 0,5 bar 
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από τις τιμές παροχής που παρατίθενται στον πίνακα 3. Οι δοκιμές 
διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του 
προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου.  
Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα 
που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις, θα γίνονται επίσης 
δεκτά. 
 

από τις τιμές παροχής που παρατίθενται στον πίνακα 3. Οι δοκιμές 
διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του 
προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου.  
Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα 
που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις, θα γίνονται επίσης, 
δεκτά. 
 

 

 
1Γ. Διαχείριση της θερμοκρασίας  
(κριτήριο που δεν ισχύει για κεφαλές ντους και για βρύσες κουζίνας και 
μπάνιου που συνδέονται με μια παροχή νερού η οποία είναι ήδη ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας)  
Οι βρύσες κουζίνας και μπάνιου είναι εφοδιασμένες με προηγμένη διάταξη ή 
τεχνική λύση που επιτρέπει τη διαχείριση της θερμοκρασίας.  
Σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, οι δημόσιες αρχές μπορούν να επιλέξουν 
μία από τις παρακάτω επιλογές:  
 
α) Βρύσες κουζίνας και μπάνιου που είναι εφοδιασμένες με φραγή θερμού 
νερού. 
 
β) Βρύσες κουζίνας και μπάνιου που επιτρέπουν τη θερμοστατική ρύθμιση. 
 
γ) Βρύσες κουζίνας και μπάνιου που είναι σχεδιασμένες με παροχή ψυχρού 
νερού στη μεσαία θέση. 
 
Τα σετ ντους με δύο χειριστήρια ή λαβές δεν πληρούν το κριτήριο. 
 
 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα θα 
γίνονται επίσης δεκτά, π.χ. θα υποβάλλονται, ανάλογα με την περίπτωση, η 
δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία καθορίζεται ο τύπος της 
χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές παράμετροί της.  
Όταν η παροχή νερού είναι ήδη ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ο αιτών εξηγεί 

 
1Γ. Διαχείριση της θερμοκρασίας  
(κριτήριο που δεν ισχύει για κεφαλές ντους και για βρύσες κουζίνας και 
μπάνιου που συνδέονται με μια παροχή νερού η οποία είναι ήδη ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας)  
Οι βρύσες κουζίνας και μπάνιου είναι εφοδιασμένες με προηγμένη διάταξη ή 
τεχνική λύση που επιτρέπει τη διαχείριση της θερμοκρασίας.  
Σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, οι δημόσιες αρχές μπορούν να επιλέξουν 
μία από τις παρακάτω επιλογές:  
 
α) Βρύσες κουζίνας και μπάνιου που είναι εφοδιασμένες με φραγή θερμού 
νερού. 
 
β) Βρύσες κουζίνας και μπάνιου που επιτρέπουν τη θερμοστατική ρύθμιση. 
 
γ) Βρύσες κουζίνας και μπάνιου που είναι σχεδιασμένες με παροχή ψυχρού 
νερού στη μεσαία θέση. 
 
Τα σετ ντους με δύο χειριστήρια ή λαβές δεν πληρούν το κριτήριο. 
 
 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα θα 
γίνονται επίσης δεκτά, π.χ. θα υποβάλλονται, ανάλογα με την περίπτωση, η 
δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία καθορίζεται ο τύπος της 
χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές παράμετροί της.  
Όταν η παροχή νερού είναι ήδη ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ο αιτών εξηγεί 
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την ειδική τεχνική ιδιότητα που καθιστά τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου 
κατάλληλες για σύνδεση με αυτό το είδος συστήματος. 
 

την ειδική τεχνική ιδιότητα που καθιστά τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου 
κατάλληλες για σύνδεση με αυτό το είδος συστήματος. 
 

 
1Δ. Έλεγχος του χρόνου για βρύσες κουζίνας και μπάνιου για πολλαπλούς 
χρήστες και χρήση υψηλών συχνοτήτων 
Οι βρύσες κουζίνας και μπάνιου που τοποθετούνται σε μη οικιακές 
εγκαταστάσεις για πολλαπλούς χρήστες και για συχνή χρήση (δηλαδή βρύσες 
κουζίνας και μπάνιου που χρησιμοποιούνται σε δημόσιες τουαλέτες ή 
τουαλέτες σε σχολεία, γραφεία, νοσοκομεία, πισίνες και παρόμοιες 
εγκαταστάσεις) παρέχουν τη δυνατότητα περιορισμού του χρόνου για 
μεμονωμένη χρήση νερού (δηλαδή τον καταναλισκόμενο όγκο νερού). Αυτό 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με την παροχή προϊόντων που διαθέτουν 
διατάξεις διακοπής της ροής του νερού είτε μετά από ένα ορισμένο χρονικό 
διάστημα μη χρησιμοποίησης (για παράδειγμα, αισθητήρες οι οποίοι 
διακόπτουν τη ροή του νερού όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το πεδίο 
ανίχνευσης του αισθητήρα) ή/και είτε μετά από καθορισμένο χρονικό 
διάστημα χρήσης (για παράδειγμα, χρονοδιακόπτες οι οποίοι διακόπτουν τη 
ροή του νερού όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος χρόνος ροής).  
 
α) Εάν η δημόσια αρχή επιθυμεί να έχει σύστημα ελέγχου του χρόνου: 
Για βρύσες κουζίνας και μπάνιου εφοδιασμένες με χρονοδιακόπτη, η 
προγραμματισμένη μέγιστη περίοδος ροής πρέπει να μην υπερβαίνει τα 15 
δευτερόλεπτα για τις βρύσες και τα 35 δευτερόλεπτα για τα σετ ντους. 
Ωστόσο, το προϊόν είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει στον 
τεχνικό που εκτελεί την εγκατάσταση να προσαρμόζει το χρόνο ροής 
αναλόγως της σκοπούμενης χρήσης του προϊόντος.  
 
β) Εάν η δημόσια αρχή επιθυμεί να έχει ένα σύστημα ελέγχου του χρόνου: 
Για βρύσες κουζίνας και μπάνιου εφοδιασμένες με αισθητήρα, ο χρόνος 
απενεργοποίησης μετά τη χρήση δεν υπερβαίνει τα 2 δευτερόλεπτα για τις 
βρύσες και τα 3 δευτερόλεπτα για τα σετ ντους. Επιπλέον, οι βρύσες κουζίνας 
και μπάνιου που είναι εφοδιασμένες με αισθητήρα διαθέτουν ενσωματωμένο 
«τεχνικό στοιχείο ασφάλειας» με προκαθορισμένο χρόνο απενεργοποίησης 2 
λεπτών το μέγιστο για την πρόληψη ατυχημάτων ή την αποτροπή της 

 
1Δ. Έλεγχος του χρόνου για βρύσες κουζίνας και μπάνιου για πολλαπλούς 
χρήστες και χρήση υψηλών συχνοτήτων 
Οι βρύσες κουζίνας και μπάνιου που τοποθετούνται σε μη οικιακές 
εγκαταστάσεις για πολλαπλούς χρήστες και για συχνή χρήση (δηλαδή βρύσες 
κουζίνας και μπάνιου που χρησιμοποιούνται σε δημόσιες τουαλέτες ή 
τουαλέτες σε σχολεία, γραφεία, νοσοκομεία, πισίνες και παρόμοιες 
εγκαταστάσεις) παρέχουν τη δυνατότητα περιορισμού του χρόνου για 
μεμονωμένη χρήση νερού (δηλαδή τον καταναλισκόμενο όγκο νερού). Αυτό 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με την παροχή προϊόντων που διαθέτουν 
διατάξεις διακοπής της ροής του νερού είτε μετά από ένα ορισμένο χρονικό 
διάστημα μη χρησιμοποίησης (για παράδειγμα, αισθητήρες οι οποίοι 
διακόπτουν τη ροή του νερού όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το πεδίο 
ανίχνευσης του αισθητήρα) ή/και είτε μετά από καθορισμένο χρονικό 
διάστημα χρήσης (για παράδειγμα, χρονοδιακόπτες οι οποίοι διακόπτουν τη 
ροή του νερού όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος χρόνος ροής).  
 
α) Εάν η δημόσια αρχή επιθυμεί να έχει σύστημα ελέγχου του χρόνου: 
Για βρύσες κουζίνας και μπάνιου εφοδιασμένες με χρονοδιακόπτη, η 
προγραμματισμένη μέγιστη περίοδος ροής πρέπει να μην υπερβαίνει τα 15 
δευτερόλεπτα για τις βρύσες και τα 35 δευτερόλεπτα για τα σετ ντους. 
Ωστόσο, το προϊόν είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει στον 
τεχνικό που εκτελεί την εγκατάσταση να προσαρμόζει το χρόνο ροής 
αναλόγως της σκοπούμενης χρήσης του προϊόντος.  
 
β) Εάν η δημόσια αρχή επιθυμεί να έχει ένα σύστημα ελέγχου του χρόνου: 
Για βρύσες κουζίνας και μπάνιου εφοδιασμένες με αισθητήρα, ο χρόνος 
απενεργοποίησης μετά τη χρήση δεν υπερβαίνει το 1 δευτερόλεπτο για τις 
βρύσες και τα 3 δευτερόλεπτα για τα σετ ντους. Επιπλέον, οι βρύσες κουζίνας 
και μπάνιου που είναι εφοδιασμένες με αισθητήρα διαθέτουν ενσωματωμένο 
«τεχνικό στοιχείο ασφάλειας» με προκαθορισμένο χρόνο απενεργοποίησης 2 
λεπτών το μέγιστο για την πρόληψη ατυχήματος ή την αποτροπή της 
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συνεχούς ροής νερού από τις βρύσες και τα σετ ντους όταν δεν 
χρησιμοποιούνται.  
 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα θα 
γίνονται επίσης δεκτά, π.χ. υποβάλλονται, ανάλογα με την περίπτωση, 
(προκαθορισμένος χρόνος ροής νερού για τους χρονοδιακόπτες, χρόνος 
ενεργοποίησης μετά τη χρήση για τους αισθητήρες) η δήλωση του 
κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία καθορίζεται ο τύπος της 
χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές παράμετροί της. 
 

συνεχούς ροής νερού από τις βρύσες και τα σετ ντους όταν δεν 
χρησιμοποιούνται.  
 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα θα 
γίνονται επίσης δεκτά, π.χ. υποβάλλονται, ανάλογα με την περίπτωση, 
(προκαθορισμένος χρόνος ροής νερού για τους χρονοδιακόπτες, χρόνος 
ενεργοποίησης μετά τη χρήση για τους αισθητήρες) η δήλωση του 
κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία καθορίζεται ο τύπος της 
χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές παράμετροί της. 
 

 
 

 
2. Χημικά και υγειονομικά χαρακτηριστικά των υλικών  
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα τα οποία έρχονται σε επαφή με 
το πόσιμο νερό, ή οι προσμείξεις τους, δεν ελευθερώνουν στο νερό που 
προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο κανένα συστατικό με τρόπο 
που να περιορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, την προστασία της ανθρώπινης υγείας 3. 
Δεν προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας του νερού που προορίζεται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο όσον αφορά την όψη, την οσμή ή τη γεύση. 
Εντός των συνιστώμενων ορίων ορθής λειτουργίας (δηλαδή των όρων χρήσης 
που προβλέπονται στα αντίστοιχα πρότυπα EN που παρατίθενται στον πίνακα 
2), τα υλικά δεν υφίστανται καμία μεταβολή που θα μπορούσε να επηρεάσει 
αρνητικά τις επιδόσεις του προϊόντος. Τα υλικά που δεν είναι επαρκώς 
ανθεκτικά στη διάβρωση προστατεύονται κατάλληλα ώστε να μην ενέχουν 
κίνδυνο για την υγεία. 
 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια.  
Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα θα γίνονται επίσης δεκτά, όπως γραπτά 
αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή ότι η ανωτέρω ρήτρα πληρούται 
με την παροχή ενός αντιγράφου του πιστοποιητικού που βεβαιώνει ότι 
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πληρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις των υλικών/προϊόντων που έρχονται 
σε επαφή με το πόσιμο νερό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους όπου το προϊόν διατίθεται στην αγορά. 
 

 
2. Ποιότητα και μακροβιότητα των προϊόντων 
 
2.1 Κατάσταση της εκτεθειμένης επιφάνειας και ποιότητα της 
επίστρωσης  
Ένα προϊόν κουζίνας και μπάνιου το οποίο φέρει μεταλλική επίστρωση Ni-Cr 
(ανεξαρτήτως του υλικού του υποστρώματος) πρέπει να είναι σύμφωνο με το 
πρότυπο EN 248. 
 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια (εφόσον συμπεριλαμβάνονται).  
Σε αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσματα των δοκιμών για τις βρύσες 
κουζίνας και μπάνιου σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμής που περιέχεται στο 
σχετικό πρότυπο EN 248 ή ισοδύναμο πρότυπο υποβάλλονται μαζί με την 
προσφορά στην αναθέτουσα αρχή για επαλήθευση. Οι δοκιμές διεξάγονται 
από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN 
ISO 17025 ή ισοδύναμου. 
Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα 
που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις, θα γίνονται επίσης 
δεκτά. 
 
2.2 Δυνατότητα επισκευής και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών  
Το προϊόν σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε τα ανταλλάξιμα στοιχεία του να 
αντικαθίστανται εύκολα από τον τελικό χρήστη ή από επαγγελματία 
συντηρητή, κατά περίπτωση. Πληροφορίες σχετικά με το ποια στοιχεία 
μπορούν να αντικατασταθούν αναγράφονται με σαφήνεια στο δελτίο 
πληροφοριών που συνοδεύει το προϊόν. Ο αιτών παρέχει επίσης σαφείς 
οδηγίες που επιτρέπουν στον τελικό χρήστη ή τους εκπαιδευμένους τεχνίτες, 
κατά περίπτωση, να εκτελούν στοιχειώδεις επισκευές. 
Ο αιτών διασφαλίζει περαιτέρω ότι τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα για 

 
3. Ποιότητα και μακροβιότητα των προϊόντων 
 
3.1 Κατάσταση της εκτεθειμένης επιφάνειας και ποιότητα της 
επίστρωσης  
Ένα προϊόν κουζίνας και μπάνιου το οποίο φέρει μεταλλική επίστρωση Ni-Cr 
(ανεξαρτήτως του υλικού του υποστρώματος) πρέπει να είναι σύμφωνο με το 
πρότυπο EN 248. 
 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια (εφόσον συμπεριλαμβάνονται).  
Σε αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσματα των δοκιμών για τις βρύσες 
κουζίνας και μπάνιου σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμής που περιέχεται στο 
σχετικό πρότυπο EN 248 ή ισοδύναμο πρότυπο υποβάλλονται μαζί με την 
προσφορά στην αναθέτουσα αρχή για επαλήθευση. Οι δοκιμές διεξάγονται 
από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 
17025 ή ισοδύναμου. 
Ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα 
που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις, θα γίνονται επίσης 
δεκτά. 
 
3.2 Δυνατότητα επισκευής και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών  
Το προϊόν σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε τα ανταλλάξιμα στοιχεία του να 
αντικαθίστανται εύκολα από τον τελικό χρήστη ή από επαγγελματία 
συντηρητή, κατά περίπτωση. Πληροφορίες σχετικά με το ποια στοιχεία 
μπορούν να αντικατασταθούν αναγράφονται με σαφήνεια στο δελτίο 
πληροφοριών που συνοδεύει το προϊόν. Ο αιτών παρέχει επίσης σαφείς 
οδηγίες που επιτρέπουν στον τελικό χρήστη ή τους εκπαιδευμένους τεχνίτες, 
κατά περίπτωση, να εκτελούν στοιχειώδεις επισκευές. 
Ο αιτών διασφαλίζει περαιτέρω ότι τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα για 
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τουλάχιστον πέντε έτη από την ημερομηνία αγοράς. 
 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα 
γίνονται επίσης δεκτά, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από 
τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την εκπλήρωση της ανωτέρω ρήτρας. 
Ο αιτών παρέχει μια περιγραφή σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης των 
στοιχείων και μια εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών. 
 
2.3 Εγγύηση 
Ο αιτών παρέχει τετραετή τουλάχιστον εγγύηση επισκευής ή αντικατάστασης. 
 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα 
πρέπει επίσης να γίνονται δεκτά, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά 
στοιχεία από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την εκπλήρωση της 
ανωτέρω ρήτρας. 
 

τουλάχιστον επτά έτη από την ημερομηνία αγοράς. 
 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα 
γίνονται επίσης δεκτά, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από 
τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την εκπλήρωση της ανωτέρω ρήτρας. 
Ο αιτών παρέχει μια περιγραφή σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης των 
στοιχείων και μια εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών. 
 
3.3 Εγγύηση 
Ο αιτών παρέχει τετραετή τουλάχιστον εγγύηση επισκευής ή αντικατάστασης. 
 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα 
πρέπει επίσης να γίνονται δεκτά, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά 
στοιχεία από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την εκπλήρωση της 
ανωτέρω ρήτρας. 
 

 
3. Πληροφορίες προς τους χρήστες 
Το προϊόν συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες σε έντυπη (στη 
συσκευασία ή/και στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) ή/και 
ηλεκτρονική μορφή: 
(α) οδηγίες εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με 

τις συγκεκριμένες πιέσεις λειτουργίας για τις οποίες είναι κατάλληλο το 
προϊόν 

(β) συστάσεις για την ορθή χρήση και συντήρηση του προϊόντος 
(συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού και της αφαίρεσης των αλάτων), 
με όλες τις σχετικές οδηγίες, ιδίως:  

 i) συμβουλές για τη συντήρηση και τη χρήση του προϊόντος,  
ii) πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα που μπορούν να 

αντικατασταθούν με ανταλλακτικά,  
iii) οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων εάν 

 
4. Πληροφορίες προς τους χρήστες 
Το προϊόν  συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες σε έντυπη (στη 
συσκευασία ή/και στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) ή/και 
ηλεκτρονική μορφή: 
(α) οδηγίες εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με 

τις συγκεκριμένες πιέσεις λειτουργίας για τις οποίες είναι κατάλληλο το 
προϊόν 

(β) συστάσεις για την ορθή χρήση και συντήρηση του προϊόντος 
(συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού και της αφαίρεσης των αλάτων), 
με όλες τις σχετικές οδηγίες, ιδίως:  
 

i) συμβουλές για τη συντήρηση και τη χρήση του προϊόντος,  
ii) πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα που μπορούν να 

αντικατασταθούν με ανταλλακτικά,  
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στάζει νερό από τις βρύσες,  
iv) συμβουλές σχετικά με τον καθαρισμό των βρυσών κουζίνας και 

μπάνιου με κατάλληλα υλικά, προκειμένου να αποφευχθεί 
πρόκληση βλάβης στις εσωτερικές και τις εξωτερικές τους 
επιφάνειες, 

(v) συμβουλές σχετικά με την τακτική και ορθή συντήρηση των 
εξαεριστήρων  

 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα 
πρέπει επίσης να γίνονται δεκτά, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά 
στοιχεία από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την εκπλήρωση της 
ανωτέρω ρήτρας. 
 

iii) οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων 
εάν στάζει νερό από τις βρύσες,  

iv) συμβουλές σχετικά με τον καθαρισμό των βρυσών κουζίνας και 
μπάνιου με κατάλληλα υλικά, προκειμένου να αποφευχθεί 
πρόκληση βλάβης στις εσωτερικές και τις εξωτερικές τους 
επιφάνειες, 

(v)  συμβουλές σχετικά με την τακτική και ορθή συντήρηση των 
εξαεριστήρων  

 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι 
πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Λοιπά κατάλληλα αποδεικτικά μέσα 
πρέπει επίσης να γίνονται δεκτά, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά 
στοιχεία από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την εκπλήρωση της 
ανωτέρω ρήτρας. 
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3.2 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με την εγκατάσταση των βρυσών κουζίνας και μπάνιου 
Τα εν λόγω κριτήρια εφαρμόζονται παράλληλα με τα κριτήρια που περιέχονται στην ενότητα 3.1, εφόσον παρέχονται εργασίες εγκατάστασης. 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Εγκατάσταση νέων βρυσών κουζίνας και μπάνιου αποδοτικής χρήσης νερού ή 
αντικατάσταση αυτών  

Εγκατάσταση νέων βρυσών κουζίνας και μπάνιου αποδοτικής χρήσης νερού 
ή αντικατάσταση αυτών  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

1. Κατά την εγκατάσταση των βρυσών κουζίνας και μπάνιου, ο ανάδοχος 
πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και έμπειρο 
προσωπικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των 
βρυσών κουζίνας και μπάνιου. 

Ο ανάδοχος παρέχει επίσης κατάλογο των εργασιών εγκατάστασης σχετικά με 
τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου, που ο ίδιος έχει εκτελέσει κατά την 
τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των 
σημαντικότερων εργασιών. 

Επαλήθευση: 
Ο ανάδοχος παρέχει κατάλογο των ατόμων τα οποία είναι αρμόδια για το έργο, 
αναφέροντας τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά τους προσόντα και τη 
σχετική τους πείρα. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει άτομα που 
απασχολούνται από τους υπεργολάβους, εφόσον η εργασία ανατεθεί 
υπεργολαβικά και κατάλογο των προηγούμενων έργων που εκτελέστηκαν κατά 
τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών. 

 

1. Κατά την εγκατάσταση των βρυσών κουζίνας και μπάνιου, ο ανάδοχος 
πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και έμπειρο 
προσωπικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των 
βρυσών κουζίνας και μπάνιου. 

Ο ανάδοχος παρέχει επίσης κατάλογο των εργασιών εγκατάστασης σχετικά 
με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου, που ο ίδιος έχει εκτελέσει κατά την 
τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των 
σημαντικότερων εργασιών. 

Επαλήθευση:  
Ο ανάδοχος παρέχει κατάλογο των ατόμων τα οποία είναι αρμόδια για το 
έργο, αναφέροντας τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά τους προσόντα και τη 
σχετική τους πείρα. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει άτομα που 
απασχολούνται από τους υπεργολάβους, εφόσον η εργασία ανατεθεί 
υπεργολαβικά και κατάλογο των προηγούμενων έργων που 
εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών. 
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
 

2. Ο ανάδοχος διασφαλίζει εάν οι βρύσες κουζίνας και μπάνιου 
περιλαμβάνουν αισθητήρες ή χρονοδιακόπτες  

• Για τους αισθητήρες, η ευαισθησία και η χρονοκαθυστέρηση 
ρυθμίζονται, σε συμφωνία με την αναθέτουσα αρχή, στα κατάλληλα 
επίπεδα για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών χωρίς υπερβολική 
κατανάλωση νερού και ενέργειας  

• Οι αισθητήρες ελέγχονται ώστε να διασφαλίζεται ότι λειτουργούν 
σωστά και είναι αρκετά ευαίσθητοι ώστε να εντοπίζουν τυπικές 
κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο 

• Οι χρονοδιακόπτες ρυθμίζονται, σε συμφωνία με την αναθέτουσα 
αρχή, στα κατάλληλα επίπεδα για την κάλυψη των αναγκών των 
χρηστών χωρίς υπερβολική κατανάλωση νερού και ενέργειας 

 

Επαλήθευση:  
Δήλωση του αναδόχου ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ότι οι 
σχετικές προσαρμογές και βαθμονομήσεις θα πραγματοποιηθούν. 

 

2. Ο ανάδοχος διασφαλίζει εάν οι βρύσες κουζίνας και μπάνιου 
περιλαμβάνουν αισθητήρες ή χρονοδιακόπτες  

• Για τους αισθητήρες, η ευαισθησία και η χρονοκαθυστέρηση 
ρυθμίζονται, σε συμφωνία με την αναθέτουσα αρχή, στα κατάλληλα 
επίπεδα για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών χωρίς 
υπερβολική κατανάλωση νερού και ενέργειας  

• Οι αισθητήρες ελέγχονται ώστε να διασφαλίζεται ότι λειτουργούν 
σωστά και είναι αρκετά ευαίσθητοι ώστε να εντοπίζουν τυπικές 
κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο 

• Οι χρονοδιακόπτες ρυθμίζονται, σε συμφωνία με την αναθέτουσα 
αρχή, στα κατάλληλα επίπεδα για την κάλυψη των αναγκών των 
χρηστών χωρίς υπερβολική κατανάλωση νερού και ενέργειας 

 

Επαλήθευση:  
Δήλωση του αναδόχου ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ότι οι 
σχετικές προσαρμογές και βαθμονομήσεις θα πραγματοποιηθούν. 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 

Κατά την προμήθεια βρυσών κουζίνας και μπάνιου, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη σύναψη ξεχωριστών συμβάσεων (που καλύπτουν, για 
παράδειγμα, το σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση) σε διαφορετικούς αναδόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διαφορετικοί ανάδοχοι 
μπορεί να είναι επομένως υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της τήρησης διαφορετικών κριτηρίων.  

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες των χρηστών θα διαβιβάζονται στο κατάλληλο άτομο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης (μαζί 
με ένα σύνδεσμο για τις πληροφορίες που διατίθενται στον δικτυακό τόπο του κατασκευαστή). 

Συντήρηση 

Οι βρύσες κουζίνας και μπάνιου απαιτούν τη δέουσα συντήρηση για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του συστήματος. Με την πάροδο του χρόνου, 
ορισμένα στοιχεία των βρυσών κουζίνας και μπάνιου ενδέχεται να απολέσουν τις απαιτούμενες ιδιότητες τους, π.χ. οι στεγανώσεις δεν θα διασφαλίζουν την 
κατάλληλη προστασία από τις διαρροές και η αντικατάστασή τους μπορεί να είναι απαραίτητη. Συνεπώς, ο έλεγχος της κατάστασης των βρυσών κουζίνας και 
μπάνιου και η αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων πρέπει να εκτελείται βάσει οργανωμένου προγράμματος. 

Θέματα κόστους 

Κοστολόγηση κύκλου ζωής 

Η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να επιθυμεί να εφαρμόσει μια προσέγγιση κοστολόγησης κύκλου ζωής προκειμένου να καθοριστεί το κόστος των βρυσών 
κουζίνας και μπάνιου καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Μια τέτοια εκτίμηση θα πρέπει να βασίζεται στο αρχικό κόστος της εγκατάστασης, την εκτιμώμενη 
διάρκεια ζωής της, το κόστος από την αντικατάσταση των βρυσών κουζίνας και μπάνιου και την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής τους και το κόστος κατανάλωσης 
νερού και ενέργειας των βρυσών κουζίνας και μπάνιου καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να καθορίσει την τιμή 
(συμπεριλαμβανομένης της παροχής ζεστού νερού) του νερού και το ρυθμό τον οποίο αναμένεται να αναπτύξει με την πάροδο του χρόνου, καθώς και το 
επιτόκιο για τις επενδύσεις. Μπορεί, επίσης, να ζητήσει από τον προσφέροντα να προβεί σε μια τέτοια εκτίμηση, αρκεί να ορίζει σαφώς τις παραμέτρους για 
την εκτίμηση, ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει τις διαφορετικές προσφορές στο στάδιο της αξιολόγησης.  

Το κόστος κύκλου ζωής μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος των κριτηρίων ανάθεσης, όπου ισχύει το κριτήριο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης 
προσφοράς» (ΠΣΟΑΠ). 
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Γλωσσάριο 

Για τους σκοπούς των εν λόγω κριτηρίων για τις ΠΔΣ, ισχύουν οι εξής ορισμοί: 

(1) «βρύση»: βαλβίδα άμεσου ή έμμεσου, μηχανικού ή/και αυτόματου χειρισμού από την οποία αντλείται νερό· 

(2) «κεφαλή ντους»: 

α) σταθερή κεφαλή ντους οροφής ή τοίχου, κεφαλή δέσμης νερού (jet) για το σώμα ή παρόμοια διάταξη, η οποία μπορεί να ρυθμίζεται και κατευθύνει το 
νερό από το σύστημα παροχής στον χρήστη, ή  

β) κινητό ντους χειρός (τηλέφωνο) που συνδέεται με βρύση μέσω εύκαμπτου σωλήνα (σπιράλ) και μπορεί να αγκιστρωθεί είτε απευθείας στη βρύση ή 
στον τοίχο με τη βοήθεια κατάλληλου στηρίγματος·  

(3) «σετ ντους»: ο συνδυασμός κεφαλής ντους και συνδεδεμένων βαλβίδων ή/και διατάξεων ελέγχου που έχουν συσκευαστεί και πωλούνται ως ενιαίο 
σύνολο· 

(4) σετ ντους με δύο χειριστήρια ή λαβές»: σετ ντους εφοδιασμένο με χωριστά χειριστήρια ή λαβές ελέγχου της παροχής ψυχρού και θερμού νερού· 

(5) «ηλεκτρικό σετ ντους»: σετ ντους εφοδιασμένο με διάταξη τοπικής θέρμανσης του νερού του ντους με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας· 

(6) «μη οικιακές βρύσες κουζίνας και μπάνιου για ειδικούς σκοπούς»: βρύσες κουζίνας και μπάνιου για τις οποίες απαιτείται απεριόριστη ροή νερού 
προκειμένου να επιτελέσουν την προβλεπόμενη μη οικιακή λειτουργία τους· 

(7) «μειωτήρας νερού»: τεχνική διάταξη περιορισμού της ροής του νερού σε συγκεκριμένο όγκο, η οποία επιτρέπει τη μεγαλύτερη ροή νερού μόνον όταν 
ενεργοποιείται από τον χρήστη για επιλεγμένο χρονικό διάστημα στη διάρκεια μιας και μόνο χρήσης· 

(8) «μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού»: η ανώτατη διαθέσιμη ροή νερού από το σύστημα ή από επιμέρους εξάρτημα·  

(9) «κατώτατη μέγιστη διαθέσιμη παροχή νερού»: η κατώτατη παροχή νερού από το σύστημα ή από επιμέρους εξάρτημα η οποία διατίθεται όταν η 
βαλβίδα είναι τελείως ανοικτή· 

(10) «τεχνικό στοιχείο ασφαλείας»: διάταξη ενσωματωμένη σε ελεγχόμενη από αισθητήρα βρύση κουζίνας ή μπάνιου, και η οποία χρησιμοποιείται για να 
εμποδίζει τη συνεχή ροή νερού διακόπτοντας την παροχή νερού μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, έστω και αν ο αισθητήρας ανιχνεύει την 
παρουσία προσώπου ή αντικειμένου. 
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