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Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο 

των πράσινων δημόσιων συμβάσεων 
 

 
Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) που αφορούν τις ΠΔΣ και έχουν εκπονηθεί για την κατηγορία προϊόντων «αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού». Στη 
συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση σχετικά με τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ και τα κριτήρια για τις ΠΔΣ 
παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι της επιλογής των εν λόγω κριτηρίων και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. 

 
Παρουσιάζονται δύο ομάδες κριτηρίων για τις ΠΔΣ: 

− 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 εξακρίβωσης ή 
αύξηση του κόστους. 

− Τα αναλυτικά κριτήρια απευθύνονται στους αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
αγορά. Τα κριτήρια αυτά ενδέχεται να συνεπάγονται πρόσθετη προσπάθεια εξακρίβωσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση με άλλα 
προϊόντα με τα ίδια λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

 

1. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
Το παρόν έγγραφο καλύπτει τις δημόσιες προμήθειες εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού, στον οποίο περιλαμβάνονται τα 
συστήματα αποχωρητηρίου, οι λεκάνες αποχωρητηρίου και τα συστήματα έκπλυσης αποχωρητηρίου, καθώς και εξοπλισμού ουρητηρίων, στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα συστήματα ουρητηρίου, τα ουρητήρια, τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού και τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου1. 
Εν προκειμένω, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

− «εξοπλισμός αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού»: σύστημα αποχωρητηρίου, λεκάνη αποχωρητηρίου ή σύστημα έκπλυσης 
αποχωρητηρίου· 

− «σύστημα αποχωρητηρίου»: είδος υγιεινής που συνδυάζει σε μια λειτουργική μονάδα ένα σύστημα έκπλυσης και μια λεκάνη για την 
υποδοχή και την έκπλυση των ανθρώπινων ούρων και κοπράνων, τα οποία διοχετεύονται σε αποχετευτικό σύστημα·  

− «λεκάνη αποχωρητηρίου»: είδος υγιεινής για την υποδοχή και την έκπλυση ανθρώπινων ούρων και κοπράνων, τα οποία διοχετεύονται σε 
αποχετευτικό σύστημα· 

                                                      
1 Ο εξοπλισμός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού κλάσης 1 αναφέρεται γενικά στην αγορά της ηπειρωτικής Ευρώπης, ενώ ο εξοπλισμός 
αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού κλάσης 2 αναφέρεται γενικά στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, ο αγοραστής πρέπει να ελέγχει 
προσεκτικά την απαιτούμενη κλάση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σε τοπικό επίπεδο. 
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− «εξοπλισμός ουρητηρίων»: σύστημα ουρητηρίου, ουρητήριο, ουρητήριο χωρίς καταιονισμό νερού ή σύστημα έκπλυσης ουρητηρίου· 

− «εξοπλισμός ουρητηρίων με καταιονισμό νερού»: σύστημα ουρητηρίου, ουρητήριο ή σύστημα έκπλυσης ουρητηρίου· 

− «σύστημα ουρητηρίου»: είδος υγιεινής που συνδυάζει σε μια λειτουργική μονάδα ένα σύστημα καταιονισμού νερού και ένα ουρητήριο για 
την υποδοχή και την έκπλυση των ανθρώπινων ούρων, τα οποία διοχετεύονται σε αποχετευτικό σύστημα· 

− «ουρητήριο»: είδος υγιεινής για την υποδοχή ούρων και νερού που χρησιμοποιείται για την έκπλυση και τη διοχέτευσή τους σε 
αποχετευτικό σύστημα· 

− «ουρητήριο δαπέδου»: είδος υγιεινής με ή χωρίς σύστημα καταιονισμού αποτελούμενο από έναν αγωγό δαπέδου και μια πλάκα ή ένα 
πλαίσιο που στερεώνεται στον τοίχο για την υποδοχή ούρων και νερού που χρησιμοποιείται για την έκπλυση και τη διοχέτευσή τους στο 
αποχετευτικό σύστημα· 

− «ουρητήριο χωρίς καταιονισμό νερού»: είδος υγιεινής για την υποδοχή ούρων και τη διοχέτευσή τους στο αποχετευτικό σύστημα, το οποίο 
λειτουργεί χωρίς νερό· 

− «σύστημα έκπλυσης»: τόσο για τα αποχωρητήρια όσο και για τα ουρητήρια με καταιονισμό νερού, είτε δεξαμενή καταιονισμού νερού με 
ενσωματωμένο αγωγό υπερχείλισης είτε διάταξη που θεωρείται τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική και διάταξη εισόδου/εξόδου είτε 
βαλβίδα έκπλυσης με πίεση· 

−  «μηχανισμός εξοικονόμησης νερού»: μηχανισμός καταιονισμού νερού που καθιστά δυνατή την απελευθέρωση ενός μέρους του πλήρους 
όγκου έκπλυσης, είτε με τη μορφή διπλών μηχανισμών (με δυνατότητα διακοπής) είτε με τη μορφή μηχανισμών διπλού ελέγχου (διπλό 
σύστημα έκπλυσης)· 

− «πλήρης όγκος έκπλυσης»: ο συνολικός όγκος του νερού που απελευθερώνει το σύστημα καταιονισμού κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 
έκπλυσης·  

− «μειωμένος όγκος έκπλυσης»: μέρος του πλήρους όγκου του νερού που απελευθερώνει μηχανισμός εξοικονόμησης νερού κατά τη 
διάρκεια ενός κύκλου έκπλυσης, το οποίο δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα του πλήρους όγκου έκπλυσης· 

−  «μέσος όγκος έκπλυσης»: ο αριθμητικός μέσος όρος ενός πλήρους όγκου και τριών μειωμένων όγκων έκπλυσης που υπολογίζεται 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο προσάρτημα 1 της απόφασης της Επιτροπής (2013/641/ΕΕ)· 

− «έλεγχος έκπλυσης κατ’ αίτημα»: μηχανισμός καταιονισμού νερού είδους υγιεινής, που είτε ενεργοποιεί ο χρήστης χειροκίνητα μέσω μιας 
λαβής, ενός μοχλού, κομβίου, ποδομοχλού ή οποιουδήποτε ισοδύναμου διακόπτη ενεργοποίησης του καταιονισμού νερού είτε λειτουργεί 
μέσω αισθητήρα που αντιλαμβάνεται τη χρήση του είδους υγιεινής· 

− «μηχανισμός ρύθμισης»: μηχανισμός που καθιστά δυνατή τη ρύθμιση του πλήρους και, κατά περίπτωση, του μειωμένου όγκου έκπλυσης 
ενός συστήματος έκπλυσης. 

 
Τα κριτήρια ανάθεσης ΠΔΣ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού δεν καλύπτουν τα ακόλουθα: 
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− καθίσματα και καλύμματα αποχωρητηρίων, μόνον όταν διατίθενται στην αγορά και/ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ανεξάρτητα από τον 
εξοπλισμό αποχωρητηρίων ή ουρητηρίων με καταιονισμό νερού (π.χ. όταν διατίθενται στην αγορά και/ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας 
ως μεμονωμένα αντικείμενα), 

− εξοπλισμό αποχωρητηρίων που δεν χρησιμοποιεί νερό αλλά χημικές ουσίες και νερό για καταιονισμό και αποχωρητήρια που χρειάζονται 
ενέργεια για την υποβοήθηση του συστήματος καταιονισμού. 
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2. Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
Κατά τα φαινόμενα, η σημαντικότερη περιβαλλοντική επίπτωση των «αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού» είναι η κατανάλωση 
νερού κατά το στάδιο της χρήσης τους. Άλλες σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις προκύπτουν από την εξόρυξη και τη χρήση πρώτων υλών 
για την παραγωγή «αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού» και, συνεπώς, η αύξηση της ανθεκτικότητας/διάρκειας ζωής των εν 
λόγω προϊόντων θα αποφέρει περιβαλλοντικά οφέλη. 

 
Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Προσέγγιση ΠΔΣ 

 
• Κατανάλωση νερού 

 
• Κατανάλωση ενέργειας (λόγω της 

παραγωγής και διανομής του νερού και 
της συλλογής και επεξεργασίας των 
λυμάτων) 

 
• Εξόρυξη υλικών / Εξάντληση πόρων 

 

 
 

• Μείωση της κατανάλωσης νερού 
 
 
 

• Αύξηση της διάρκειας ζωής των 
προϊόντων 
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3. Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο 
πλαίσιο των ΠΔΣ 

Βάσει των στοιχείων και των πληροφοριών της τεχνικής ενημερωτικής έκθεσης, προτείνονται οι ακόλουθες ομάδες κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ: 

α) κριτήρια για την προμήθεια εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού με αποδοτική χρήση του νερού για νέα ή ανακαινισμένα κτίρια 
(3.1), 

β) κριτήρια για την προμήθεια εξοπλισμού ουρητηρίων με καταιονισμό νερού με αποδοτική χρήση του νερού για νέα ή ανακαινισμένα κτίρια 
(3.2). 

 
 
 
 
3.1 Προτεινόμενα στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια της ΕΕ για εξοπλισμό αποχωρητηρίων 

με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των ΠΔΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Προμήθεια εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού με 
αποδοτική χρήση του νερού για νέα ή ανακαινισμένα κτίρια 

Προμήθεια εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού με 
αποδοτική χρήση του νερού για νέα ή ανακαινισμένα κτίρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Ικανότητα του προσφέροντος – μόνο σε περίπτωση εργασιών 
εγκατάστασης 

Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού αποχωρητηρίων με 
καταιονισμό νερού, ο προσφέρων αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα 
καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που θα αναλάβει την 
εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των προϊόντων. Ο προσφέρων θα 
πρέπει ειδικότερα να αποδεικνύει ότι είναι εξοικειωμένος με τα προς 
εγκατάσταση προϊόντα, ιδίως όσον αφορά φιλικές προς το περιβάλλον 
ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση του όγκου έκπλυσης. Ο προσφέρων 
περιγράφει τη σύνθεση και τα επαγγελματικά προσόντα της ομάδας 
που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών. 

1. Ικανότητα του προσφέροντος – μόνο σε περίπτωση εργασιών 
εγκατάστασης 

Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού αποχωρητηρίων με 
καταιονισμό νερού, ο προσφέρων αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα 
καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που θα αναλάβει την 
εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των προϊόντων. Ο προσφέρων θα 
πρέπει ειδικότερα να αποδεικνύει ότι είναι εξοικειωμένος με τα προς 
εγκατάσταση προϊόντα, ιδίως όσον αφορά φιλικές προς το περιβάλλον 
ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση του όγκου έκπλυσης. Ο προσφέρων 
περιγράφει τη σύνθεση και τα επαγγελματικά προσόντα της ομάδας 
που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών. 
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Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων παρέχει κατάλογο παρόμοιων έργων που εκτέλεσε 
πρόσφατα (ο αριθμός και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων καθορίζονται 
από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά ικανοποιητικής εκτέλεσης 
και πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα 
του προσωπικού. 

 
Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων παρέχει κατάλογο παρόμοιων έργων που εκτέλεσε 
πρόσφατα (ο αριθμός και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων καθορίζονται 
από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά ικανοποιητικής εκτέλεσης 
και πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα 
του προσωπικού. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Αποδοτική χρήση του νερού 1. Αποδοτική χρήση του νερού 

1.1 Πλήρης όγκος έκπλυσης 

Κατά τη διάθεση του εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό 
νερού στην αγορά, ο ονομαστικός πλήρης όγκος έκπλυσης, 
ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, δεν υπερβαίνει 
τα 6,0 λίτρα/έκπλυση. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών 
οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που 
περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι 
δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές 
απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου. 

1.1 Πλήρης όγκος έκπλυσης 

Κατά τη διάθεση του εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό 
νερού στην αγορά, ο ονομαστικός πλήρης όγκος έκπλυσης, 
ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, δεν υπερβαίνει 
τα 6,0 λίτρα/έκπλυση. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών 
οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που 
περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι 
δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές 
απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου. 

1.2 Εξοικονόμηση νερού 

Τα συστήματα αποχωρητηρίου με πλήρη όγκο έκπλυσης άνω των 4,0 
λίτρων και τα συστήματα έκπλυσης αποχωρητηρίων είναι εξοπλισμένα 
με μηχανισμό εξοικονόμησης νερού. Όταν τα προϊόντα αυτά 
διατίθενται στην αγορά, ο μειωμένος όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από 
την πίεση του νερού, που παρέχεται όταν χρησιμοποιείται ο 
μηχανισμός εξοικονόμησης νερού, δεν υπερβαίνει τα 3,0 
λίτρα/έκπλυση. 

1.2 Εξοικονόμηση νερού 

Τα συστήματα αποχωρητηρίου με πλήρη όγκο έκπλυσης άνω των 4,0 
λίτρων και τα συστήματα έκπλυσης αποχωρητηρίων είναι εξοπλισμένα 
με μηχανισμό εξοικονόμησης νερού. Όταν τα προϊόντα αυτά 
διατίθενται στην αγορά, ο μειωμένος όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από 
την πίεση του νερού, που παρέχεται όταν χρησιμοποιείται ο 
μηχανισμός εξοικονόμησης νερού, δεν υπερβαίνει τα 3,0 
λίτρα/έκπλυση. 
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Οι λεκάνες αποχωρητηρίων επιτρέπουν τη χρήση μηχανισμού 
εξοικονόμησης νερού· ο μειωμένος όγκος έκπλυσης που παρέχεται 
όταν χρησιμοποιείται ο εν λόγω μηχανισμός, ανεξάρτητα από την 
πίεση του νερού, δεν υπερβαίνει τα 3,0 λίτρα/έκπλυση. 

 
 
 

 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών 
οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που 
περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι 
δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές 
απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου. 

Οι λεκάνες αποχωρητηρίων επιτρέπουν τη χρήση μηχανισμού 
εξοικονόμησης νερού· ο μειωμένος όγκος έκπλυσης που παρέχεται 
όταν χρησιμοποιείται ο εν λόγω μηχανισμός, ανεξάρτητα από την 
πίεση του νερού, δεν υπερβαίνει τα 3,0 λίτρα/έκπλυση. 

Για εξοπλισμό με αισθητήρες: 

Κάθε σύστημα ελέγχου έκπλυσης με αισθητήρα αποτρέπει τη 
λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζει ότι η έκπλυση 
πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών 
οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που 
περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι 
δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές 
απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου. Στην 
περίπτωση των προϊόντων που είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό 
ελέγχου έκπλυσης με αισθητήρα, ο προσφέρων παρέχει σύντομη 
περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του 
προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίηση και να 
εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του 
προϊόντος. 

1.3 Ρύθμιση του όγκου έκπλυσης 

Τα συστήματα έκπλυσης είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ρύθμισης για 
την προσαρμογή του όγκου της έκπλυσης από το άτομο που 
πραγματοποιεί την εγκατάσταση του προϊόντος, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι τοπικές συνθήκες του αποχετευτικού συστήματος. Ο πλήρης 
όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες 
εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει τα 6 λίτρα/έκπλυση ή τα 
4 λίτρα/έκπλυση, εάν το σύστημα αποχωρητηρίου δεν διαθέτει 
μηχανισμό εξοικονόμησης νερού, και ο μειωμένος όγκος έκπλυσης, 
μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν 
υπερβαίνει τα 3 λίτρα/έκπλυση. 

1.3 Ρύθμιση του όγκου έκπλυσης 

Τα συστήματα έκπλυσης είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ρύθμισης για 
την προσαρμογή του όγκου της έκπλυσης από το άτομο που 
πραγματοποιεί την εγκατάσταση του προϊόντος, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι συνθήκες του αποχετευτικού συστήματος σε τοπικό επίπεδο. 
Ο πλήρης όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες 
εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει τα 6 λίτρα/έκπλυση ή τα 
4 λίτρα/έκπλυση, εάν το σύστημα αποχωρητηρίου δεν διαθέτει 
μηχανισμό εξοικονόμησης νερού, και ο μειωμένος όγκος έκπλυσης, 
μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν 
υπερβαίνει τα 3 λίτρα/έκπλυση. 
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Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση 
του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζονται το είδος 
της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση 
του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζονται το είδος 
της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. 

 1.4 Μέσος όγκος έκπλυσης 

Ο μέσος όγκος έκπλυσης του εξοπλισμού αποχωρητηρίων με 
καταιονισμό νερού, κατά τη διάθεσή του στην αγορά, υπολογιζόμενος 
με βάση τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο προσάρτημα 1 της 
απόφασης της Επιτροπής (2013/641/ΕΕ), δεν υπερβαίνει τα 3,5 
λίτρα/έκπλυση. Τα συστήματα αποχωρητηρίων με πλήρη όγκο 
έκπλυσης έως και 4,0 λίτρων εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση 
του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζονται ο 
υπολογιζόμενος μέσος όγκος έκπλυσης (σε λίτρα/έκπλυση) του 
προϊόντος, συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες 
έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο 
προσάρτημα 1 της απόφασης της Επιτροπής (2013/641/ΕΕ) ή σε 
ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που 
πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025 ή 
ισοδύναμου. 

2. Επιδόσεις του προϊόντος 2. Επιδόσεις του προϊόντος 

2.1 Απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης 

Τα συστήματα έκπλυσης πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

2.1 Απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης 

Τα συστήματα έκπλυσης πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 
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προτύπων ΕΝ που παρατίθενται στον πίνακα 1. Οι απαιτήσεις για τη 
μέτρηση του ονομαστικού πλήρους και μειωμένου όγκου έκπλυσης, 
που καθορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα EN του πίνακα 1, 
εξαιρούνται από το παρόν κριτήριο. 

Πίνακας 1. Πρότυπα EN σχετικά με τις απαιτήσεις για τα συστήματα 
έκπλυσης αποχωρητηρίου 

Αριθμός Τίτλος 

EN 14055 Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και 
ουρητήρια 

EN 12541 
Κρουνοί ειδών υγιεινής – Βαλβίδες έκπλυσης υπό 
πίεση και αυτόματης διακοπής βαλβίδες 
ουρητηρίων PN 10 

EN 15091 Κρουνοί ειδών υγιεινής – Κρουνοί με ηλεκτρονικό 
άνοιγμα και κλείσιμο 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που 
καταδεικνύει ότι το σύστημα έκπλυσης του προϊόντος πληροί τις 
απαιτήσεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων προτύπων EN ή 
ισοδύναμων προτύπων. 

προτύπων ΕΝ που παρατίθενται στον πίνακα 1. Οι απαιτήσεις για τη 
μέτρηση του ονομαστικού πλήρους και μειωμένου όγκου έκπλυσης, 
που καθορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα EN του πίνακα 1, 
εξαιρούνται από το παρόν κριτήριο. 

Πίνακας 1. Πρότυπα EN σχετικά με τις απαιτήσεις για τα συστήματα 
έκπλυσης αποχωρητηρίου 

Αριθμός Τίτλος 

EN 14055 Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και 
ουρητήρια 

EN 12541 
Κρουνοί ειδών υγιεινής – Βαλβίδες έκπλυσης υπό 
πίεση και αυτόματης διακοπής βαλβίδες 
ουρητηρίων PN 10 

EN 15091 Κρουνοί ειδών υγιεινής – Κρουνοί με ηλεκτρονικό 
άνοιγμα και κλείσιμο 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που 
καταδεικνύει ότι το σύστημα έκπλυσης του προϊόντος πληροί τις 
απαιτήσεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων προτύπων EN ή 
ισοδύναμων προτύπων. 

2.2 Επιδόσεις έκπλυσης 

Οι επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων αποχωρητηρίου και των 
λεκανών αποχωρητηρίου πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου 
EN 997. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που 

2.2 Επιδόσεις έκπλυσης 

Οι επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων αποχωρητηρίου πληρούν τις 
απαιτήσεις του προτύπου EN 997. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που 
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καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις έκπλυσης του προϊόντος πληρούν τις 
απαιτήσεις του προτύπου EN 997 ή ισοδύναμου. 

καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις έκπλυσης του προϊόντος πληρούν τις 
απαιτήσεις του προτύπου EN 997 ή ισοδύναμου. 

3. Διάρκεια ζωής του προϊόντος  

Ο εξοπλισμός έκπλυσης αποχωρητηρίου καλύπτεται από εγγύηση 
επισκευής ή αντικατάστασης με ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων ετών. Οι 
όροι της εγγύησης καλύπτουν σαφώς τη στεγανότητα της 
συνδεσμολογίας και όλες τις βαλβίδες του προϊόντος. Ο προσφέρων 
διασφαλίζει επιπλέον τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών ή 
ισοδύναμών τους για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία 
αγοράς. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για 
παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει την 
τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 

3. Διάρκεια ζωής του προϊόντος  

Ο εξοπλισμός έκπλυσης αποχωρητηρίου καλύπτεται από εγγύηση 
επισκευής ή αντικατάστασης με ελάχιστη διάρκεια πέντε ετών. Οι όροι 
της εγγύησης καλύπτουν σαφώς τη στεγανότητα της συνδεσμολογίας 
και όλες τις βαλβίδες του προϊόντος. Ο προσφέρων διασφαλίζει 
επιπλέον τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών ή ισοδύναμών τους 
για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία αγοράς. 

 
 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για 
παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει την 
τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 

4. Οδηγίες εγκατάστασης / πληροφορίες για τον χρήστη 

Ο εξοπλισμός έκπλυσης του αποχωρητηρίου συνοδεύεται από τις 
ακόλουθες πληροφορίες σε έντυπη (στη συσκευασία και/ή στην 
τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) και/ή ηλεκτρονική μορφή: 

− οδηγίες σωστής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με την (τις) κλάση(-εις) και/ή τον (τους) 
τύπο(-ους) που αφορούσαν οι δοκιμές του προϊόντος, 
πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές πιέσεις λειτουργίας για τις 
οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τους 
τύπους αποχετευτικού συστήματος με τους οποίους μπορεί να 
λειτουργήσει το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο 
ρύθμισης των όγκων έκπλυσης καθώς επίσης και τις συνέπειες 
(π.χ. όσον αφορά τη στάθμη του εναπομένοντος όγκου νερού, τη 
στάθμη πλήρωσης, κτλ.) και, στην περίπτωση των λεκανών 
αποχωρητηρίου και των συστημάτων έκπλυσης αποχωρητηρίου 
που διατίθενται ανεξάρτητα στην αγορά, πληροφοριών σχετικά με 

4. Οδηγίες εγκατάστασης / πληροφορίες για τον χρήστη 

Ο εξοπλισμός έκπλυσης του αποχωρητηρίου συνοδεύεται από τις 
ακόλουθες πληροφορίες σε έντυπη (στη συσκευασία και/ή στην 
τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) και/ή ηλεκτρονική μορφή: 

− οδηγίες σωστής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με την (τις) κλάση(-εις) και/ή τον (τους) 
τύπο(-ους) που αφορούσαν οι δοκιμές του προϊόντος, 
πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές πιέσεις λειτουργίας για τις 
οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τους 
τύπους αποχετευτικού συστήματος με τους οποίους μπορεί να 
λειτουργήσει το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο 
ρύθμισης των όγκων έκπλυσης καθώς επίσης και τις συνέπειες 
(π.χ. όσον αφορά τη στάθμη του εναπομένοντος όγκου νερού, τη 
στάθμη πλήρωσης, κτλ.) και, στην περίπτωση των λεκανών 
αποχωρητηρίου και των συστημάτων έκπλυσης αποχωρητηρίου 
που διατίθενται ανεξάρτητα στην αγορά, πληροφοριών σχετικά με 
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τα προϊόντα με τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργηθεί 
πλήρης λειτουργική μονάδα που χρησιμοποιεί το νερό με 
αποδοτικό τρόπο· 

− συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λογική χρήση 
μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και 
ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του προϊόντος 
με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού· 

− πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη και τον μειωμένο όγκο 
έκπλυσης, σε λίτρα/έκπλυση· 

− συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα 
τμήματα που μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλακτικά, 
οδηγιών σχετικά με την αντικατάσταση των ροδελών και άλλων 
συνδέσεων σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος, συμβουλών 
σχετικά με τον καθαρισμό, κτλ.·  

− πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση του προϊόντος στο 
τέλος του κύκλου ζωής του. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για 
παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που 
βεβαιώνουν την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας.  

τα προϊόντα με τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργηθεί 
πλήρης λειτουργική μονάδα που χρησιμοποιεί το νερό με 
αποδοτικό τρόπο· 

− συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λογική χρήση 
μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και 
ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του προϊόντος 
με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού· 

− πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη, τον μειωμένο και τον μέσο 
όγκο έκπλυσης, σε λίτρα/έκπλυση· 

− συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα 
τμήματα που μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλακτικά, 
οδηγιών σχετικά με την αντικατάσταση των ροδελών και άλλων 
συνδέσεων σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος, συμβουλών 
σχετικά με τον καθαρισμό, κτλ.· 

− πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση του προϊόντος στο 
τέλος του κύκλου ζωής του. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για 
παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που 
βεβαιώνουν την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Αύξηση της βαθμολογίας για: Αύξηση της βαθμολογίας για: 
1. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την πλήρη έκπλυση 

Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,5 λίτρα του 
πλήρους όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο 1.1. 

 
 
Εξακρίβωση: 

1. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά τη μέση έκπλυση 

Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,1 λίτρα του 
μέσου όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο 1.4. 

 
 
Εξακρίβωση: 
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Υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο 
EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από 
εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 
17025 ή ισοδύναμου. 

Υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο 
EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από 
εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 
17025 ή ισοδύναμου. 

2. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά τη μειωμένη έκπλυση 

Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,25 λίτρα του 
μειωμένου όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο 1.2. 

 
Εξακρίβωση: 

Υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο 
EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από 
εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 
17025 ή ισοδύναμου. 

 

3. Υγιεινή 

Η βαθμολογία αυξάνεται για συστήματα ελέγχου έκπλυσης χωρίς 
επαφή (με αισθητήρα), τα οποία αποτρέπουν τη λανθασμένη 
ενεργοποίηση και εξασφαλίζουν ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο 
μετά τη χρήση του προϊόντος. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση 
του κατασκευαστή/προμηθευτή που προσδιορίζει το είδος της 
χρησιμοποιούμενης λύσης και τις τεχνικές της παραμέτρους, 
συμπεριλαμβανομένης σύντομης περιγραφής των μέτρων που 
ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η 
λανθασμένη ενεργοποίησή του και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση 
πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 

2. Υγιεινή 

Η βαθμολογία αυξάνεται για συστήματα ελέγχου έκπλυσης χωρίς 
επαφή (με αισθητήρα), τα οποία αποτρέπουν τη λανθασμένη 
ενεργοποίηση και εξασφαλίζουν ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο 
μετά τη χρήση του προϊόντος. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση 
του κατασκευαστή/προμηθευτή που προσδιορίζει το είδος της 
χρησιμοποιούμενης λύσης και τις τεχνικές της παραμέτρους, 
συμπεριλαμβανομένης σύντομης περιγραφής των μέτρων που 
ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η 
λανθασμένη ενεργοποίησή του και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση 
πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 
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3.2 Προτεινόμενα στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια για εξοπλισμό ουρητηρίων στο πλαίσιο 

των ΠΔΣ 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Προμήθεια εξοπλισμού ουρητηρίων με αποδοτική χρήση του νερού για 
νέα και ανακαινισμένα κτίρια 

Προμήθεια εξοπλισμού ουρητηρίων με αποδοτική χρήση του νερού για 
νέα και ανακαινισμένα κτίρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Ικανότητα του προσφέροντος – μόνο σε περίπτωση εργασιών 
εγκατάστασης 

Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού ουρητηρίων, ο προσφέρων 
αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο 
προσωπικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση 
των προϊόντων. Ο προσφέρων θα πρέπει ειδικότερα να αποδεικνύει 
ότι είναι εξοικειωμένος με τα προς εγκατάσταση προϊόντα, ιδίως όσον 
αφορά φιλικές προς το περιβάλλον ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση του 
όγκου έκπλυσης. Ο προσφέρων περιγράφει τη σύνθεση και τα 
επαγγελματικά προσόντα της ομάδας που θα αναλάβει την παροχή 
των υπηρεσιών. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων παρέχει κατάλογο παρόμοιων έργων που εκτέλεσε 
πρόσφατα (ο αριθμός και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων καθορίζονται 
από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά ικανοποιητικής εκτέλεσης 
και πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα 
του προσωπικού. 

1. Ικανότητα του προσφέροντος – μόνο σε περίπτωση εργασιών 
εγκατάστασης 

Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού ουρητηρίων, ο προσφέρων 
αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο 
προσωπικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση 
των προϊόντων. Ο προσφέρων θα πρέπει ειδικότερα να αποδεικνύει 
ότι είναι εξοικειωμένος με τα προς εγκατάσταση προϊόντα, ιδίως όσον 
αφορά φιλικές προς το περιβάλλον ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση του 
όγκου έκπλυσης. Ο προσφέρων περιγράφει τη σύνθεση και τα 
επαγγελματικά προσόντα της ομάδας που θα αναλάβει την παροχή 
των υπηρεσιών. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων παρέχει κατάλογο παρόμοιων έργων που εκπονήθηκαν 
πρόσφατα (ο αριθμός και το χρονοδιάγραμμα των έργων καθορίζεται 
από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά ικανοποιητικής εκτέλεσης 
και πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα 
του προσωπικού. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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1. Αποδοτική χρήση του νερού από τον εξοπλισμό ουρητηρίων 
με καταιονισμό νερού 

1. Αποδοτική χρήση του νερού από τον εξοπλισμό ουρητηρίων 
με καταιονισμό νερού 

1.1 Πλήρης όγκος έκπλυσης 

Ο ονομαστικός όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, 
του εξοπλισμού ουρητηρίων με καταιονισμό νερού, κατά τη διάθεσή 
του στην αγορά, δεν υπερβαίνει τα 2,0 λίτρα/έκπλυση. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών 
οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που 
περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 13407 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι 
δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές 
απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου. Στην 
περίπτωση των ουρητηρίων δαπέδου, ο πλήρης όγκος έκπλυσης 
αφορά τον καταιονισμό νερού σε συνεχές τοίχωμα πλάτους 60 
εκατοστών. 

1.1 Πλήρης όγκος έκπλυσης 

Ο ονομαστικός όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, 
του εξοπλισμού ουρητηρίων με καταιονισμό νερού, κατά τη διάθεσή 
του στην αγορά, δεν υπερβαίνει το 1,0 λίτρο/έκπλυση. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών 
οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που 
περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 13407 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι 
δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές 
απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου. Στην 
περίπτωση των ουρητηρίων δαπέδου, ο πλήρης όγκος έκπλυσης 
αφορά τον καταιονισμό νερού σε συνεχές τοίχωμα πλάτους 60 
εκατοστών. 

1.2 Εξοικονόμηση νερού 

Τα συστήματα ουρητηρίων και τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου 
είναι εξοπλισμένα με μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ’ 
αίτημα. Τα ουρητήρια δαπέδου με σύστημα έκπλυσης διαθέτουν 
μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ’ αίτημα για πλάτος 
συνεχούς τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. 

Τα ουρητήρια παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης μεμονωμένου 
μηχανισμού ελέγχου έκπλυσης κατ’ αίτημα. Τα ουρητήρια δαπέδου 
χωρίς σύστημα έκπλυσης διαθέτουν μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου 
έκπλυσης κατ’ αίτημα για πλάτος συνεχούς τοιχώματος που δεν 
υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. 

 
 
 

1.2 Εξοικονόμηση νερού 

Τα συστήματα ουρητηρίων και τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου 
είναι εξοπλισμένα με μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ’ 
αίτημα. Τα ουρητήρια δαπέδου με σύστημα έκπλυσης διαθέτουν 
μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ’ αίτημα για πλάτος 
συνεχούς τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. 

Τα ουρητήρια παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης μεμονωμένου 
μηχανισμού ελέγχου έκπλυσης κατ’ αίτημα. Τα ουρητήρια δαπέδου 
χωρίς σύστημα έκπλυσης διαθέτουν μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου 
έκπλυσης κατ’ αίτημα για πλάτος συνεχούς τοιχώματος που δεν 
υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. 

Για ουρητήρια με αισθητήρες: 

Κάθε σύστημα ελέγχου έκπλυσης με αισθητήρα αποτρέπει τη 
λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζει ότι η έκπλυση 
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Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση 
του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται το είδος της 
χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. 

πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση 
του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται το είδος της 
χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. Στην 
περίπτωση των προϊόντων που είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό 
ελέγχου έκπλυσης με αισθητήρα, ο προσφέρων παρέχει σύντομη 
περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του 
προϊόντος, ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίηση και να 
εξασφαλίζεται η πραγματοποίηση της έκπλυσης μόνο μετά τη χρήση 
του προϊόντος. 

1.3 Ρύθμιση του όγκου έκπλυσης 

Τα συστήματα έκπλυσης είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ρύθμισης για 
την προσαρμογή του όγκου της έκπλυσης από το άτομο που 
πραγματοποιεί την εγκατάσταση του προϊόντος, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι τοπικές συνθήκες του αποχετευτικού συστήματος. Ο πλήρης 
όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες 
εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα/έκπλυση. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση 
του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται το είδος της 
χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. 

1.3 Ρύθμιση του όγκου έκπλυσης 

Τα συστήματα έκπλυσης είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ρύθμισης για 
την προσαρμογή του όγκου της έκπλυσης από το άτομο που 
πραγματοποιεί την εγκατάσταση του προϊόντος, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι συνθήκες του αποχετευτικού συστήματος σε τοπικό επίπεδο. 
Ο πλήρης όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες 
εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει το 1 λίτρο/έκπλυση. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση 
του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται το είδος της 
χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. 

2 Επιδόσεις του προϊόντος 2 Επιδόσεις του προϊόντος 

2.1 Απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου 2.1 Απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου 
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Τα συστήματα έκπλυσης πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 
προτύπων ΕΝ που παρατίθενται στον πίνακα 2. Οι απαιτήσεις για τη 
μέτρηση του ονομαστικού όγκου έκπλυσης, που καθορίζονται στα 
αντίστοιχα πρότυπα EN του πίνακα 2, εξαιρούνται από το παρόν 
κριτήριο. 

Πίνακας 2. Πρότυπα EN σχετικά με τις απαιτήσεις για τα συστήματα 
έκπλυσης ουρητηρίου 

Αριθμός Τίτλος 

EN 14055 Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και 
ουρητήρια 

EN 12541 
Κρουνοί ειδών υγιεινής – Βαλβίδες έκπλυσης υπό 
πίεση και αυτόματης διακοπής βαλβίδες 
ουρητηρίων PN 10 

EN 15091 Κρουνοί ειδών υγιεινής – Κρουνοί με ηλεκτρονικό 
άνοιγμα και κλείσιμο 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που 
καταδεικνύει ότι το σύστημα έκπλυσης του προϊόντος πληροί τις 
απαιτήσεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων προτύπων EN ή 
ισοδύναμων προτύπων. 

Τα συστήματα έκπλυσης πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 
προτύπων ΕΝ που παρατίθενται στον Πίνακα 2. Οι απαιτήσεις για τον 
υπολογισμό του ονομαστικού όγκου έκπλυσης που ορίζονται στα 
σχετικά πρότυπα EN στον Πίνακα 2 εξαιρούνται από το εν λόγω 
κριτήριο. 

Πίνακας 2. Πρότυπα EN σχετικά με τις απαιτήσεις για τα συστήματα 
έκπλυσης ουρητηρίου 

Αριθμός Τίτλος 

EN 14055 Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και 
ουρητήρια 

EN 12541 
Κρουνοί ειδών υγιεινής – Βαλβίδες έκπλυσης υπό 
πίεση και αυτόματης διακοπής βαλβίδες 
ουρητηρίων PN 10 

EN 15091 Κρουνοί ειδών υγιεινής – Κρουνοί με ηλεκτρονικό 
άνοιγμα και κλείσιμο 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που 
καταδεικνύει ότι το σύστημα έκπλυσης του προϊόντος πληροί τις 
απαιτήσεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων προτύπων EN ή 
ισοδύναμων προτύπων. 

2.2 Επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων ουρητηρίων και των 
ουρητηρίων 

Οι επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων ουρητηρίων και των 
ουρητηρίων πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 13407. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

2.2 Επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων ουρητηρίων και των 
ουρητηρίων 

Οι επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων ουρητηρίων και των 
ουρητηρίων πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 13407. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 
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Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που 
καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις έκπλυσης του προϊόντος πληρούν τις 
απαιτήσεις του προτύπου EN 13407 ή ισοδύναμου προτύπου.  

Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που 
καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις έκπλυσης του προϊόντος πληρούν τις 
απαιτήσεις του προτύπου EN 13407 ή ισοδύναμου προτύπου.  

2.3 Επιδόσεις των ουρητηρίων χωρίς καταιονισμό νερού 

Τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού πληρούν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο προσάρτημα 2 της απόφασης της Επιτροπής 
(2013/641/ΕΕ). 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που 
καταδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις προαναφερόμενες 
απαιτήσεις.  

2.3 Επιδόσεις των ουρητηρίων χωρίς καταιονισμό νερού 

Τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού πληρούν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο προσάρτημα 2 της απόφασης της Επιτροπής 
(2013/641/ΕΕ). 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που 
καταδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις προαναφερόμενες 
απαιτήσεις.  

3. Διάρκεια ζωής του προϊόντος 

Ο εξοπλισμός έκπλυσης ουρητηρίου καλύπτεται από εγγύηση 
επισκευής ή αντικατάστασης με ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων ετών. Οι 
όροι της εγγύησης καλύπτουν σαφώς τη στεγανότητα της 
συνδεσμολογίας και όλες τις βαλβίδες του προϊόντος. Ο προσφέρων 
διασφαλίζει επιπλέον τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών ή 
ισοδύναμών τους για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία 
αγοράς. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για 
παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει την 
τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 

3. Διάρκεια ζωής του προϊόντος 

Ο εξοπλισμός έκπλυσης ουρητηρίου καλύπτεται από εγγύηση 
επισκευής ή αντικατάστασης με ελάχιστη διάρκεια πέντε ετών. Οι όροι 
της εγγύησης καλύπτουν σαφώς τη στεγανότητα της συνδεσμολογίας 
και όλες τις βαλβίδες του προϊόντος. Ο προσφέρων διασφαλίζει 
επιπλέον τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών ή ισοδύναμών τους 
για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία αγοράς. 

  
 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για 
παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει την 
τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 

4. Βιοαποδομησιμότητα των υγρών και συντήρηση των 4. Βιοαποδομησιμότητα του υγρού και συντήρηση των 
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ουρητηρίων χωρίς καταιονισμό νερού 

Τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού είτε χρησιμοποιούν άμεσα 
βιοαποδομήσιμο υγρό είτε λειτουργούν εξ ολοκλήρου χωρίς υγρό. 
Επιπλέον, ο προσφέρων πρέπει να προσδιορίζει την απαιτούμενη 
συντήρηση για τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού, 
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του χρόνου αλλαγής του 
φίλτρου, και να παρέχει κατάλογο παρόχων υπηρεσιών για την τακτική 
συντήρηση των εν λόγω προϊόντων. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, γίνονται δεκτά δείγμα των πληροφοριών 
για τον χρήστη, με περιγραφή της απαιτούμενης συντήρησης και/ή 
σύνδεσμο με τον ιστότοπο του κατασκευαστή που περιέχει τις εν λόγω 
πληροφορίες, καθώς και έγγραφα τεκμηρίωσης που περιγράφουν τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και, σε περίπτωση χρήσης υγρού, 
έκθεση δοκιμών η οποία καταδεικνύει την άμεση βιοαποδομησιμότητα 
του υγρού κατά τον ορισμό και τις μεθόδους δοκιμών που 
προβλέπονται στο έγγραφο «Guidance on the Application of the CLP 
Criteria» (έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρμογή των κριτηρίων 
ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας)2, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.  

 

ουρητηρίων χωρίς καταιονισμό νερού 

Τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού είτε χρησιμοποιούν άμεσα 
βιοαποδομήσιμο υγρό είτε λειτουργούν εξ ολοκλήρου χωρίς υγρό. 
Επιπλέον, ο προσφέρων πρέπει να προσδιορίζει την απαιτούμενη 
συντήρηση για τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού, 
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του χρόνου αλλαγής του 
φίλτρου, και να παρέχει κατάλογο παρόχων υπηρεσιών για την τακτική 
συντήρηση των εν λόγω προϊόντων. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση, γίνονται δεκτά δείγμα των πληροφοριών 
για τον χρήστη, με περιγραφή της απαιτούμενης συντήρησης και/ή 
σύνδεσμο με τον ιστότοπο του κατασκευαστή που περιέχει τις εν λόγω 
πληροφορίες, καθώς και έγγραφα τεκμηρίωσης που περιγράφουν τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και, σε περίπτωση χρήσης υγρού, 
έκθεση δοκιμών η οποία καταδεικνύει την άμεση βιοαποδομησιμότητα 
του υγρού κατά τον ορισμό και τις μεθόδους δοκιμών που 
προβλέπονται στο έγγραφο «Guidance on the Application of the CLP 
Criteria» (έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρμογή των κριτηρίων 
ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας)2, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.  

5. Οδηγίες εγκατάστασης / πληροφορίες για τον χρήστη 

Ο εξοπλισμός έκπλυσης ουρητηρίου συνοδεύεται από τις ακόλουθες 
πληροφορίες σε έντυπη (στη συσκευασία και/ή στην τεκμηρίωση που 
συνοδεύει το προϊόν) και/ή ηλεκτρονική μορφή: 

- οδηγίες σωστής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με την (τις) κλάση(-σεις) και/ή τον (τους) 
τύπο (-ους) που αφορούσαν οι δοκιμές του προϊόντος, 

5. Οδηγίες εγκατάστασης / πληροφορίες για τον χρήστη 

Ο εξοπλισμός έκπλυσης ουρητηρίου συνοδεύεται από τις ακόλουθες 
πληροφορίες σε έντυπη (στη συσκευασία και/ή στην τεκμηρίωση που 
συνοδεύει το προϊόν) και/ή ηλεκτρονική μορφή: 

- οδηγίες σωστής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με την (τις) κλάση(-σεις) και/ή τον (τους) 
τύπο (-ους) που αφορούσαν οι δοκιμές του προϊόντος, 

                                                      
2 Η πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση του εγγράφου καθοδήγησης (έκδοση 3.0, Νοέμβριος 2012) διατίθεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων: http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές πιέσεις λειτουργίας για τις 
οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τους 
τύπους αποχετευτικού συστήματος με τους οποίους μπορεί να 
λειτουργήσει το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο 
ρύθμισης του πλήρους όγκου έκπλυσης καθώς επίσης και τις 
συνέπειες (π.χ. όσον αφορά τη στάθμη του εναπομένοντος όγκου 
νερού, τη στάθμη πλήρωσης, κτλ.) και, στην περίπτωση των 
ουρητηρίων και συστημάτων έκπλυσης ουρητηρίου που 
διατίθενται ανεξάρτητα στην αγορά, πληροφοριών σχετικά με τα 
προϊόντα με τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργηθεί πλήρως 
λειτουργική μονάδα που χρησιμοποιεί το νερό με αποδοτικό 
τρόπο· 

- συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λογική χρήση 
μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 
ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του προϊόντος 
με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού· 

- πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη όγκο έκπλυσης, σε 
λίτρα/έκπλυση· 

- συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για τη συντήρηση 
και τη χρήση του προϊόντος, πληροφοριών σχετικά με τα τμήματα 
που μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλακτικά, οδηγιών 
σχετικά με την αντικατάσταση των ροδελών και άλλων συνδέσεων 
σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος, συμβουλών σχετικά με 
τον καθαρισμό, κτλ.· 

- πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση του προϊόντος στο 
τέλος του κύκλου ζωής του. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για 
παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που 
βεβαιώνουν την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 

πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές πιέσεις λειτουργίας για τις 
οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τους 
τύπους αποχετευτικού συστήματος με τους οποίους μπορεί να 
λειτουργήσει το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο 
ρύθμισης του πλήρους όγκου έκπλυσης καθώς επίσης και τις 
συνέπειες (π.χ. όσον αφορά τη στάθμη του εναπομένοντος όγκου 
νερού, τη στάθμη πλήρωσης, κτλ.) και, στην περίπτωση των 
ουρητηρίων και συστημάτων έκπλυσης ουρητηρίου που 
διατίθενται ανεξάρτητα στην αγορά, πληροφοριών σχετικά με τα 
προϊόντα με τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργηθεί πλήρως 
λειτουργική μονάδα που χρησιμοποιεί το νερό με αποδοτικό 
τρόπο· 

- συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λογική χρήση 
μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 
ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του προϊόντος 
με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού· 

- πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη όγκο έκπλυσης, σε 
λίτρα/έκπλυση· 

- συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για τη συντήρηση 
και τη χρήση του προϊόντος, πληροφοριών σχετικά με τα τμήματα 
που μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλακτικά, οδηγιών 
σχετικά με την αντικατάσταση των ροδελών και άλλων συνδέσεων 
σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος, συμβουλών σχετικά με τον 
καθαρισμό, κτλ.· 

- πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση του προϊόντος στο 
τέλος του κύκλου ζωής του. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για 
παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που 
βεβαιώνουν την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Αύξηση της βαθμολογίας για: Αύξηση της βαθμολογίας για: 
1. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την έκπλυση 

Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,25 λίτρα του 
πλήρους όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο 1.1. 

 
Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων υποβάλλει τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν 
διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο 
πρότυπο EN 13407 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται 
από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου 
EN ISO 17025 ή ισοδύναμου. Στην περίπτωση του εξοπλισμού 
ουρητηρίων με καταιονισμό νερού που αποτελείται από συνεχές 
τοίχωμα (π.χ. ουρητήρια δαπέδου), ο πλήρης όγκος έκπλυσης αφορά 
τον καταιονισμό νερού σε συνεχές τοίχωμα πλάτους 60 εκατοστών. 

1. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την έκπλυση 

Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,25 λίτρα του 
πλήρους όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο 1.1. 

 
Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων υποβάλλει τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν 
διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο 
πρότυπο EN 13407 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται 
από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου 
EN ISO 17025 ή ισοδύναμου. Στην περίπτωση του εξοπλισμού 
ουρητηρίων με καταιονισμό νερού που αποτελείται από συνεχές 
τοίχωμα (π.χ. ουρητήρια δαπέδου), ο πλήρης όγκος έκπλυσης αφορά 
τον καταιονισμό νερού σε συνεχές τοίχωμα πλάτους 60 εκατοστών. 

2. Υγιεινή 

Η βαθμολογία αυξάνεται για συστήματα ελέγχου έκπλυσης χωρίς 
επαφή (με αισθητήρα), τα οποία αποτρέπουν τη λανθασμένη 
ενεργοποίηση και εξασφαλίζουν ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο 
μετά τη χρήση του προϊόντος. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση 
του κατασκευαστή/προμηθευτή που προσδιορίζει το είδος της 
χρησιμοποιούμενης λύσης και τις τεχνικές της παραμέτρους, 
συμπεριλαμβανομένης σύντομης περιγραφής των μέτρων που 
ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η 
λανθασμένη ενεργοποίησή του και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση 
πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 

2. Υγιεινή 

Η βαθμολογία αυξάνεται για συστήματα ελέγχου έκπλυσης χωρίς 
επαφή (με αισθητήρα), τα οποία αποτρέπουν τη λανθασμένη 
ενεργοποίηση και εξασφαλίζουν ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο 
μετά τη χρήση του προϊόντος. 

 
Εξακρίβωση: 

Τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1, το οποίο 
πληροί τις απαριθμούμενες απαιτήσεις, θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. 

Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση 
του κατασκευαστή/προμηθευτή που προσδιορίζει το είδος της 
χρησιμοποιούμενης λύσης και τις τεχνικές της παραμέτρους, 
συμπεριλαμβανομένης σύντομης περιγραφής των μέτρων που 
ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η 
λανθασμένη ενεργοποίησή του και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση 
πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 
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4. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Κατά την προμήθεια εξοπλισμού αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν 
χωριστές συμβάσεις (που καλύπτουν, για παράδειγμα, τον σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση) με διαφορετικούς 
αναδόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επομένως, υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της τήρησης των διαφόρων κριτηρίων ενδέχεται να είναι 
διαφορετικοί ανάδοχοι. 

Διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες για τους χρήστες θα διαβιβάζονται στο κατάλληλο άτομο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης 
(μαζί με σύνδεσμο προς τις πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο του κατασκευαστή). 

Για τον εξοπλισμό αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού απαιτείται η δέουσα συντήρηση προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία του συστήματος. Με την πάροδο του χρόνου, ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να απολέσουν τις απαιτούμενες ιδιότητες τους, π.χ. οι 
στεγανώσεις δεν θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία από διαρροές και μπορεί να είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους. Συνεπώς, ο 
έλεγχος της κατάστασης του εξοπλισμού αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού και η αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων 
πρέπει να εκτελείται βάσει χρονικού προγραμματισμού. 

Για τον εξοπλισμό αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού, πρέπει να επισημανθεί ότι το βασικό κριτήριο επιλεκτικότητας σε περίπτωση χρήσης 
των αναλυτικών κριτηρίων είναι ο μέσος όγκος έκπλυσης που ορίζεται στο σημείο «Τεχνικές προδιαγραφές – 1.4» (οι απαιτήσεις που αφορούν τον 
ονομαστικό πλήρη και μειωμένο όγκο έκπλυσης και καθορίζονται στα σημεία 1.1 και 1.2, αντίστοιχα, θα πρέπει να θεωρούνται ασφαλιστικές 
δικλείδες). Σε περίπτωση χρήσης των στοιχειωδών κριτηρίων, τα κριτήρια ανάθεσης σχετικά με την πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την πλήρη 
έκπλυση (που προβλέπονται στο σημείο «Κριτήρια ανάθεσης – 1») και με την πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά τη μειωμένη έκπλυση (που 
προβλέπονται στο σημείο «Κριτήρια ανάθεσης – 2») μπορεί να συμβάλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης επιλεκτικότητας με περαιτέρω 
εξοικονόμηση νερού. 

Όσον αφορά τον εξοπλισμό ουρητηρίων, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το βασικό κριτήριο επιλεκτικότητας είναι ο ονομαστικός όγκος έκπλυσης 
που ορίζεται στο σημείο «Τεχνικές προδιαγραφές – 1.1.», είτε χρησιμοποιούνται τα στοιχειώδη είτε τα αναλυτικά κριτήρια. Τα κριτήρια ανάθεσης 
σχετικά με την πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την έκπλυση (που προβλέπονται στο σημείο «Κριτήρια ανάθεσης – 1») μπορεί να συμβάλουν 
στην επίτευξη μεγαλύτερης επιλεκτικότητας με περαιτέρω εξοικονόμηση νερού. 

Πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε κριτηρίου ανάθεσης, πρέπει να ελέγχεται καταρχάς η εθνική/τοπική νομοθεσία για την αποφυγή τυχόν 
συγκρούσεων μεταξύ των απαιτήσεων της νομοθεσίας και των προτεινόμενων κριτηρίων ανάθεσης. 

Σε κτίρια όπου ο εξοπλισμός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι 
αγοραστές θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν, για λόγους υγιεινής, απαιτήσεις σχετικά με την ενεργοποίηση της έκπλυσης για την αποφυγή 
στάσιμων υδάτων, δηλ. την έκπλυση του μη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ημερησίως, εβδομαδιαίως). 
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5. Κόστος κύκλου ζωής (ΚΚΖ) 
Το κόστος κύκλου ζωής (ΚΚΖ) περιλαμβάνει το συνολικό κόστος του προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών προγραμματισμού, σχεδιασμού, αγοράς και υποστήριξης και κάθε άλλου κόστους που μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην κυριότητα ή τη 
χρήση του προϊόντος. 

Σε μη οικιστικά κτίρια, η χρήση νερού για αποχωρητήρια με διπλό σύστημα έκπλυσης 6/4 λίτρων συμμετέχει σε ποσοστό άνω του 80% στο 
συνολικό ΚΚΖ. Συνάγεται συνεπώς το συμπέρασμα ότι οι αποφάσεις περί δημόσιων συμβάσεων που λαμβάνουν υπόψη την κατανάλωση νερού 
από το προϊόν έχουν τα πλέον ευνοϊκά από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη αποτελέσματα. 

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται σειρά συστημάτων έκπλυσης με αύξοντα βαθμό αποδοτικής χρήσης του νερού για σύστημα αποχωρητηρίου σε μη 
οικιστικό κτίριο, ως παράδειγμα που καταδεικνύει τον αντίκτυπο της χρήσης νερού στο ΚΚΖ. 
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Σχήμα 1: ΚΚΖ για διαφορετικά συστήματα αποχωρητηρίου (σε ευρώ το 2011) 

 
Όπως μπορεί να διαπιστωθεί από το σχήμα 1, το συνολικό ΚΚΖ συστήματος αποχωρητηρίου σε μη οικιστικό κτίριο μειώνεται σημαντικά με τη 
μετάβαση από αποχωρητήριο με μονό σύστημα έκπλυσης 6 λίτρων στο αποδοτικότερο αποχωρητήριο με διπλό σύστημα έκπλυσης 3,5/2 λίτρων, 
η δε μείωση του κόστους προέρχεται αποκλειστικά από τη χαμηλότερη κατανάλωση νερού. Για παράδειγμα, το συνολικό ΚΚΖ ενός 
αποχωρητηρίου με διπλό σύστημα έκπλυσης 3,5/2 λίτρων (περίπου 1.500 ευρώ σε τιμές του 2011) αντιστοιχεί σε ποσοστό λίγο μικρότερο από το 
50% του συνολικού ΚΚΖ ενός αποχωρητηρίου με μονό σύστημα έκπλυσης 6 λίτρων (άνω των 3.100 ευρώ). Στο ανωτέρω παράδειγμα, το μερίδιο 
του κόστους του νερού στο συνολικό ΚΚΖ μειώνεται από 86% (αποχωρητήριο 6 λίτρων) σε 70% (αποχωρητήριο 3,5/2 λίτρων). 
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