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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στόχος των κριτηρίων της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (ΟΔΣ) είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές κατά την αγορά προϊόντων, 

υπηρεσιών και έργων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση των κριτηρίων είναι προαιρετική. Τα κριτήρια διατυπώνονται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι δυνατή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την εκάστοτε αρχή, η (μερική ή ολική) ενσωμάτωσή τους στα τεύχη δημοπράτησης της εν 

λόγω αρχής με ελάχιστη επεξεργασία. Συνιστάται στις δημόσιες αρχές, πριν προβούν στη δημοσίευση προκήρυξης, να ελέγχουν τη διαθέσιμη 

προσφορά των προϊόντων, των υπηρεσιών και των έργων που προτίθενται να προμηθευτούν στην αγορά στην οποία λειτουργούν. Όταν μια 

αναθέτουσα αρχή προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κριτήρια που προτείνονται στο παρόν έγγραφο, το κάνει με τρόπο που διασφαλίζει τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (βλ. για παράδειγμα, τα άρθρα 42, 43, 67 παράγραφος 2 ή 68 της 

οδηγίας 2014/24 και παρόμοιες διατάξεις σε άλλη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις). Πρακτικοί προβληματισμοί σχετικά με το εν λόγω 

θέμα παρέχονται επίσης στο εγχειρίδιο για τις πράσινες αγορές 2016, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_el.pdf 

Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται τα αναθεωρημένα κριτήρια της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των οδικών μεταφορών. Στη 

συνοδευτική τεχνική έκθεση παρατίθεται το πλήρες σκεπτικό της επιλογής των κριτηρίων αυτών και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες 

πληροφορίες. Τα κριτήρια διαιρούνται σε κριτήρια επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης. Τα 

κριτήρια κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 

 Στοιχειώδη κριτήρια – τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή των ΟΔΣ, εστιάζοντας στον/στους κυριότερο/-

ους τομέα/-είς περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός προϊόντος και με σκοπό τη διατήρηση των διοικητικών δαπανών των εταιρειών στο ελάχιστο. 

 Αναλυτικά κριτήρια — τα οποία λαμβάνουν υπόψη περισσότερα ζητήματα ή υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων· θα 

χρησιμοποιηθούν από τις αρχές που επιθυμούν να προχωρήσουν περαιτέρω στην υποστήριξη περιβαλλοντικών στόχων και στόχων καινοτομίας. 

Η διατύπωση «το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια» εισάγεται εάν τα κριτήρια είναι ίδια και για τις δύο κατηγορίες. 
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1.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
 

Η κατηγορία προϊόντων «οδικές μεταφορές» περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων και υπηρεσιών: 

Κατηγορία 1: «Αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση ή ενοικίαση αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV) και οχημάτων κατηγορίας L»: 

- «Οχήματα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα»: Οχήματα κατηγορίας M1 και N1, όπως ορίζονται στην οδηγία 2007/46· 

- Οχήματα «κατηγορίας L», όπως ορίζονται στον κανονισμό 168/2013. 

Οχήματα ειδικής χρήσης όπως τα θωρακισμένα οχήματα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής. 

 

Κατηγορία 2: «Υπηρεσίες κινητικότητας»: 

- «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών», όπως καλύπτονται από τον κωδικό 60130000-8 του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) 

- «Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών», όπως καλύπτονται από τον κωδικό CPV 60140000-1. Θα πρέπει να καλύπτουν την παροχή 

υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών βάσει σύμβασης (ανάθεση δημόσιων μεταφορών σε εταιρείες ταξί, δηλαδή μεταφορές μαθητών/φοιτητών 

που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν μόνοι τους). 
- «Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό», όπως καλύπτεται από τον κωδικό CPV 60172000-3 

-  «Υπηρεσίες ταξί», όπως καλύπτονται από τον κωδικό CPV 60120000-5. 

- «Κοινοχρησία αυτοκινήτων»: στην κατηγορία αυτή, ένας οργανισμός έχει στην κατοχή του τα οχήματα και την πλατφόρμα. Συνήθως η εν 

λόγω υπηρεσία είναι περισσότερο τυποποιημένη και αξιόπιστη από τις συμμετοχικές υπηρεσίες, και ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων 

έχουν συνδεδεμένη εταιρεία κοινοχρησίας αυτοκινήτων. 

- «Υπηρεσίες συνδυασμένης κινητικότητας» (CMS)· υπηρεσίες που βασίζονται σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο παρέχει ένα ευρύ 

φάσμα επιλογών συνδυασμένης κινητικότητας σε χρήστες, βάσει συνδρομής και ενοποιημένης τιμολόγησης, ενδεχομένως με τη δυνατότητα 

παροχής των υπηρεσιών με τη μορφή πακέτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη, για παράδειγμα, ένα πακέτο με τις μετακινήσεις 

που πραγματοποιούνται συνήθως κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οι υπηρεσίες συνδυασμένης κινητικότητες υποστηρίζονται από κάποια 

μορφή ψηφιακής διεπαφής για τον πελάτη (εφαρμογή, διαδικτυακή υπηρεσία κ.λπ.). 

- «Ποδήλατα»: Ποδήλατα (κωδικοί CPV 34430000-0 και 34431000-7), ρυμουλκούμενα ποδηλάτων, ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα 

(κωδικός CPV 34420000-7), 
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- «Ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα και αυτοεξισορροπούμενα οχήματα», οι ορισμοί των οποίων βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης από 

το CEN/TC 354 /WG 4. 

- Οι ορισμοί αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, οχημάτων κατηγορίας L και λεωφορείων εφαρμόζονται επίσης στην εν λόγω 

κατηγορία 

 

Κατηγορία 3 «Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση λεωφορείων»: 

- Οχήματα κατηγορίας M2 και M3, όπως ορίζονται στην οδηγία 2007/46· 

o Κατηγορία M2: Οχήματα που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για τη μεταφορά προσώπων, περιλαμβάνουν περισσότερες από 

οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους. 

o Κατηγορία M3: Οχήματα που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για τη μεταφορά προσώπων, περιλαμβάνουν περισσότερες από 

οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 5 τόνους 

 

Κατηγορία 4: «Υπηρεσίες λεωφορείων»: 

- «Υπηρεσίες λεωφορείων» ή «Υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών»: Οι υπηρεσίες θα πρέπει να ορίζονται όπως εκείνες που καλύπτονται από 

τους κωδικούς CPV 60112000-6 (Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών). 

 

Κατηγορία 5: «Οχήματα αποκομιδής αποβλήτων»: 

- Οχήματα κατηγορίας N2 και N3 ή βαρέα επαγγελματικά οχήματα (HDV), όπως ορίζονται από την οδηγία 2007/46, τα οποία είναι σχεδιασμένα 

για να παρέχουν υπηρεσίες που εμπίπτουν στις κατηγορίες CPV «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων» (κωδικός CPV: 90511000-2) και 

«Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων» (90512000-9). 

 

Κατηγορία 6: «Υπηρεσίες αποκομιδής αποβλήτων»: 

-  Υπηρεσίες που εμπίπτουν στις κατηγορίες CPV «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων» (90511000-2) και «Υπηρεσίες μεταφοράς 

απορριμμάτων» (90512000-9) 

 

Κατηγορία 7: «Υπηρεσίες δημόσιων και ιδιωτικών ταχυδρομείων, και μεταφορών»: 

- Υπηρεσίες που εμπίπτουν στις κατηγορίες CPV για διάφορες υπηρεσίες δημόσιων και ιδιωτικών ταχυδρομείων, και μεταφορών: 
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o Ομάδα 641 Υπηρεσίες δημόσιων και ιδιωτικών ταχυδρομείων, με εξαίρεση τις σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες 

ταχυδρομικές μεταφορές 

o 79613000-4 Υπηρεσίες αλλαγής θέσης προσωπικού 

o 63100000-0 Υπηρεσίες διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων 

o 98392000-7 Υπηρεσίες μετεγκατάστασης 

 

(Ανατρέξτε στην τεχνική έκθεση για λεπτομέρειες και περαιτέρω τεχνικούς ορισμούς) 

 

1.2 Γενική σημείωση σχετικά με την εξακρίβωση 
 

Για έναν μικρό αριθμό κριτηρίων το προτεινόμενο μέσο εξακρίβωσης είναι η παροχή εκθέσεων δοκιμών. Για καθένα από τα κριτήρια υποδεικνύονται 

οι σχετικές μέθοδοι δοκιμών. Η απόφαση για το στάδιο κατά το οποίο θα πρέπει να παρέχονται τα εν λόγω αποτελέσματα δοκιμών είναι στην κρίση 

της δημόσιας αρχής. Γενικά, δεν φαίνεται αναγκαία η απαίτηση να παρέχουν όλοι οι προσφέροντες αποτελέσματα δοκιμών ευθύς εξαρχής. Για να 

μειωθεί ο φόρτος των προσφερόντων και των δημόσιων αρχών, κατά την υποβολή προσφορών θα μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής μια δήλωση των 

ενδιαφερομένων. Στη συνέχεια, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές σχετικά με την ανάγκη και τον χρόνο απαιτούμενης διενέργειας των εν λόγω 

δοκιμών: 

 

α) Κατά το στάδιο υποβολής προσφορών: 

Για συμβάσεις εφάπαξ προμήθειας, θα μπορούσε να απαιτηθεί από τον συμμετέχοντα με την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά να 

παράσχει το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Εάν το αποδεικτικό στοιχείο κριθεί επαρκές, μπορεί να ανατεθεί η σύμβαση. Εάν το αποδεικτικό 

στοιχείο κριθεί μη επαρκές ή μη συμμορφούμενο, τότε: 

i) στην περίπτωση που το μέσο εξακρίβωσης αφορά τεχνική προδιαγραφή, το αποδεικτικό στοιχείο θα ζητηθεί από τον συμμετέχοντα με 

την αμέσως υψηλότερη βαθμολογία, ο οποίος και θα ληφθεί πλέον υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης· 
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ii) στην περίπτωση που το μέσο εξακρίβωσης αφορά ένα κριτήριο ανάθεσης, οι αποδιδόμενοι πρόσθετοι βαθμοί θα αφαιρεθούν και η 

κατάταξη του διαγωνισμού θα υπολογιστεί εκ νέου, ενώ θα ισχύσουν και όλες οι επακόλουθες συνέπειες. 

Με την έκθεση δοκιμών εξακριβώνεται ότι ένα δείγμα των προϊόντων έχει ελεγχθεί έναντι συγκεκριμένων απαιτήσεων, και όχι τα είδη που 

πράγματι παραδίδονται σύμφωνα με τη σύμβαση. Για συμβάσεις-πλαίσια η κατάσταση μπορεί να διαφέρει. Το εν λόγω σενάριο καλύπτεται 

περαιτέρω τόσο στο επόμενο σημείο σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης όσο και στις επιπρόσθετες εξηγήσεις που παρέχονται στη 

συνέχεια. 

 

β) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών μπορούν να απαιτηθούν για ένα ή περισσότερα είδη τα οποία παρέχονται σύμφωνα με τη σύμβαση, είτε εν 

γένει είτε σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με ψευδείς δηλώσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για συμβάσεις-πλαίσια οι οποίες δεν 

προβλέπουν αρχική παραγγελία. 

Συνιστάται οι ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης να καθορίζονται ρητά. Οι ρήτρες αυτές θα πρέπει να προβλέπουν ότι η αναθέτουσα αρχή έχει το 

δικαίωμα εκτέλεσης τυχαίων δοκιμών εξακρίβωσης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Εάν τα αποτελέσματα των εν 

λόγω δοκιμών δείξουν ότι τα παρεχόμενα προϊόντα δεν πληρούν τα κριτήρια, η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει κυρώσεις και 

δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Ορισμένες δημόσιες αρχές συμπεριλαμβάνουν όρους σύμφωνα με τους οποίους εάν, μετά τις δοκιμές, το 

προϊόν πληροί τις απαιτήσεις τους, το κόστος των δοκιμών καλύπτεται από τη δημόσια αρχή· εάν όμως δεν πληρούνται οι απαιτήσεις, το 

κόστος καλύπτεται από τον προμηθευτή. 

Όσον αφορά τις συμβάσεις-πλαίσια, το σημείο στο οποίο παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία εξαρτάται από την ειδική διάρθρωση της σύμβασης: 

i) Για συμβάσεις-πλαίσια με έναν μόνο πάροχο όπου τα επιμέρους παρεχόμενα είδη ταυτοποιούνται κατά την ανάθεση της σύμβασης-

πλαισίου και όταν το ζήτημα αφορά μόνο τον αριθμό των απαιτούμενων μονάδων, ισχύουν οι ίδιες πτυχές όπως και στις συμβάσεις 

εφάπαξ προμήθειας οι οποίες περιγράφηκαν ανωτέρω· 

ii) Για συμβάσεις-πλαίσια όπου προεπιλέγονται διάφοροι δυνητικοί προμηθευτές και προκύπτουν διαγωνισμοί μεταξύ των 

προεπιλεγμένων προσφερόντων, οι προεπιλεγμένοι προσφέροντες ενδέχεται κατά το αρχικό αυτό στάδιο προεπιλογής να πρέπει να 

αποδείξουν την ικανότητά τους να παράσχουν είδη που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εκτέλεσης της σύμβασης-πλαισίου. Για τις 
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επακόλουθες συμβάσεις (ή παραγγελίες) κατόπιν πρόσκλησης οι οποίες ανατίθενται μετά τον διαγωνισμό μεταξύ των προεπιλεγμένων 

προμηθευτών, ισχύουν καταρχήν οι ίδιες πτυχές που αναφέρονται στα α) και β) ανωτέρω, εάν πρέπει να αποδειχθούν πρόσθετες 

απαιτήσεις σύμφωνα με τον διαγωνισμό. Εάν η απόφαση για τον διαγωνισμό λαμβάνει υπόψη μόνο την τιμή, θα πρέπει να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο ελέγχου κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σημειώνεται ακόμη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να δέχονται και άλλα 

κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. Ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να είναι, μεταξύ άλλων, ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή σε περίπτωση 

που ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στις εκθέσεις δοκιμών ή δεν έχει τη δυνατότητα να τις αποκτήσει εντός των ορισμένων 

χρονικών ορίων. Για τα ανωτέρω ισχύει η προϋπόθεση ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθυνόταν ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 

και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τις προϋποθέσεις εκτέλεσης σύμβασης. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά σε πιστοποιητικό/έκθεση 

δοκιμής που έχει καταρτιστεί από ειδικό φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την εκτέλεση των δοκιμών, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει 

επίσης να αποδέχονται πιστοποιητικά/εκθέσεις δοκιμών που έχουν εκδοθεί από άλλους ισοδύναμους φορείς αξιολόγησης. 
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2 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, οι βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οδικών μεταφορών από την άποψη του κύκλου ζωής 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον κατωτέρω πίνακα (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε την τεχνική έκθεση). Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται 

επίσης η προσέγγιση της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις με γνώμονα τον μετριασμό ή τη μείωση των εν λόγω επιπτώσεων. 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια κύκλου 

ζωής των προϊόντων 
 Προσέγγιση της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις 

 Αέρια του θερμοκηπίου (ΑΘ) και εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων που παράγονται λόγω της 

κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια της 

χρήσης 

 Αέρια του θερμοκηπίου και εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων που παράγονται κατά μήκος 

της αλυσίδας εφοδιασμού των φορέων ενέργειας 

 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν κατά 

την κατασκευή συσσωρευτών ηλεκτρικών 

οχημάτων 

 Εκπομπές θορύβου που παράγονται από το όχημα 

και τα ελαστικά κατά τη διάρκεια της χρήσης 

 

 
 Απαιτούμενα κριτήρια σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα κατά την έγκριση τύπου για αυτοκίνητα και ελαφρά 

επαγγελματικά οχήματα, και ειδικές τεχνολογίες για βαρέα 

επαγγελματικά οχήματα και οχήματα κατηγορίας L 

 Απαιτούμενα κριτήρια με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα κατά την έγκριση τύπου για αυτοκίνητα και ελαφρά 

επαγγελματικά οχήματα, και ειδικές τεχνολογίες για βαρέα 

επαγγελματικά οχήματα και οχήματα κατηγορίας L 

 Απαιτούμενα κριτήρια για την αντίσταση κύλισης των ελαστικών 

 Απαιτούμενα κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση ηλεκτρικών 

οχημάτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων 

 Απαιτούμενα κριτήρια για τις εγγυήσεις συσσωρευτών 

 Απαιτούμενα κριτήρια για τις εκπομπές θορύβου οχημάτων και 

ελαστικών 

 Απαιτούμενες βασικές δεξιότητες και απαίτηση εφαρμογής των 

κυριότερων μέτρων και πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης 
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εκ μέρους των φορέων παροχής υπηρεσιών 

 Απαίτηση κατάλληλης και συχνής κατάρτισης για το προσωπικό 

των φορέων παροχής υπηρεσιών 

 Απαιτούμενα κριτήρια για τα ελαστικά και τα λιπαντικά στο 

πλαίσιο δραστηριοτήτων συντήρησης 

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

Στην τεχνική έκθεση παρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις οδικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη σχετική 

νομοθεσία, τα πρότυπα και τις τεχνικές πηγές που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία. 
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3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ L (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1) 

3.1 Αντικείμενο 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση ή ενοικίαση αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV) και οχημάτων κατηγορίας L με χαμηλές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Οχήματα ειδικής χρήσης όπως τα θωρακισμένα οχήματα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής. 
 

3.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης 
Σημαντικό: Τα κοινά κριτήρια για τις κατηγορίες οχημάτων (τμήμα 10) ισχύουν επίσης για την εν λόγω κατηγορία 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (TS) 

TS1. Τιμή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για έγκριση τύπου 

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για έγκριση τύπου οχημάτων δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές: 

Τύπος οχήματος
1)

 CO2 g/km  

Αυτοκίνητα — 

Μικρά (M1) 

2018: 86 [νέος ευρωπαϊκός 

κύκλος οδήγησης (NEDC)]
2)

 

2019: 103 [παγκόσμια 

εναρμονισμένη διαδικασία 

δοκιμών ελαφρών οχημάτων 

TS1. Τιμή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για έγκριση τύπου 

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για έγκριση τύπου οχημάτων δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές: 

Τύπος οχήματος CO2 g/km  

Όλα τα οχήματα 

M1 και N1 

2018: 45 (NEDC) 

2019: 40 (WLTP) 

2020: 35 (WLTP) 

2021: 25 (WLTP) 
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(WLTP)]
2)

 

2020: 99 (WLTP) 

2021: 95 (WLTP) 

Αυτοκίνητα — 

Μεσαία (M1) 

2018: 94 (NEDC) 

2019: 104 (WLTP) 

2020: 100 (WLTP) 

2021: 97 (WLTP) 

Αυτοκίνητα — 

Μεγάλα (M1)  

2018: 107 (NEDC) 

2019: 111 (WLTP) 

2020: 106 (WLTP) 

2021: 102 (WLTP) 

Ελαφρά 

επαγγελματικά 

οχήματα — Μικρά 

(ντίζελ, N1 κλάση 

I) 

2018: 93 (NEDC) 

2019: 116 (WLTP) 

2020: 113 (WLTP) 

Ελαφρά 

επαγγελματικά 

οχήματα — Μικρά 

(βενζίνη, N1 κλάση 

I) 

2018: 117 (NEDC) 

2019: 135 (WLTP) 

2020: 131 (WLTP) 

Ελαφρά 

επαγγελματικά 

οχήματα — 

Μεσαία (N1 κλάση 

IΙ) 

2018: 127 (NEDC) 

2019: 

- Από 01/01 έως 

31/08/2019: 124 (NEDC) 
- Από 01/09/2019: 157 

(WLTP) 

   

Τα οχήματα κατηγορίας L πρέπει να είναι ηλεκτρικά οχήματα με 

συσσωρευτή. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

του οχήματος. 
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2020: 153 (WLTP) 

Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα — Μεγάλα (N1 

κλάση IΙΙ)  

2018: 151+0,096*(M — 1766,35) (NEDC) 

2019:  

- Από 01/01 έως 31/08/2019: 147+0,096*(M — 

1766,35) (NEDC) 
- Από 01/09/2019: 193+0,096*(M — 1766,35) 

(WLTP) 
2020: 188+0,096*(M — 1766,35) (WLTP) 

Όπου Μ είναι η μάζα του οχήματος 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

του οχήματος. 

 

 

TS2. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 

Σημείωση: το παρόν κριτήριο ισχύει για τα οχήματα M1 και N1 με μάζα 

αναφοράς
1)

 που δεν υπερβαίνει τα 2 610 kg. Τα οχήματα M1 και N1 με 

μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 610 kg θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με την TS2 Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων της 

κατηγορίας 3 (τμήμα 5.2). 

 

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, όλα τα καινούρια αυτοκίνητα και τα 

TS2. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 

Κατά την αγορά οχημάτων για χρήση σε περιοχές με προβλήματα 

ποιότητας του αέρα: Τα οχήματα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές 

καυσαερίων. 

Εάν δεν διατίθεται υποδομή φόρτισης, ή το αναμενόμενο προφίλ χρήσης 

απαιτεί μεγάλες αποστάσεις: 

Τα οχήματα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την ικανότητα μηδενικών 

εκπομπών καυσαερίων, δηλαδή ένα αυτοκίνητο πρέπει να μπορεί να 
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ελαφρά επαγγελματικά οχήματα πρέπει να συμμορφώνονται με 

επιδόσεις εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, δηλαδή κατ’ 

ανώτατο όριο με τις οριακές τιμές Euro 6 για οξείδια του αζώτου (NOx) 

και αριθμό σωματιδίων (PN) (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ισχύον 

όριο μέτρησης
2)

). 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλα τα καινούρια αυτοκίνητα και τα 

ελαφρά επαγγελματικά οχήματα πρέπει να συμμορφώνονται με 

επιδόσεις εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, οι οποίες 

ισούνται κατ’ ανώτατο όριο με 0,8 φορές τις οριακές τιμές Euro 6 για 

οξείδια του αζώτου (NOx) και αριθμό σωματιδίων (PN) (χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται το ισχύον όριο μέτρησης
2)

). 

 

Κατά την αγορά οχημάτων για χρήση σε περιοχές με προβλήματα 

ποιότητας του αέρα
3)

: Τα οχήματα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές 

καυσαερίων. 

Εάν δεν διατίθεται υποδομή φόρτισης, ή το αναμενόμενο προφίλ χρήσης 

απαιτεί μεγάλες αποστάσεις: 

Τα οχήματα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την ικανότητα μηδενικών 

εκπομπών καυσαερίων, δηλαδή ένα αυτοκίνητο πρέπει να μπορεί να 

διανύει μια ελάχιστη απόσταση χωρίς καθόλου εκπομπές καυσαερίων. Η 

αναθέτουσα αρχή θα ορίσει την ελάχιστη απόσταση μηδενικών εκπομπών 

καυσαερίων σύμφωνα με τα αναμενόμενα προφίλ χρήσης στην πρόσκληση 

υποβολής προσφορών (η προτεινόμενη προεπιλεγμένη απόσταση θα 

μπορούσε να είναι 40 km). Από το 2019, η απόσταση χωρίς εκπομπές 

καυσαερίων θα ισούται με την ηλεκτρική αυτονομία του οχήματος στο 

πλαίσιο της WLTP 

διανύει μια ελάχιστη απόσταση χωρίς καθόλου εκπομπές καυσαερίων. Η 

αναθέτουσα αρχή θα ορίσει την ελάχιστη απόσταση μηδενικών εκπομπών 

καυσαερίων σύμφωνα με τα αναμενόμενα προφίλ χρήσης στην πρόσκληση 

υποβολής προσφορών (η προτεινόμενη προεπιλεγμένη απόσταση θα 

μπορούσε να είναι 40 km). Από το 2019, η απόσταση χωρίς εκπομπές 

καυσαερίων θα ισούται με την ηλεκτρική αυτονομία του οχήματος στο 

πλαίσιο της WLTP. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

του οχήματος. 
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Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

του οχήματος. 

TS3. Δείκτες αλλαγής ταχύτητας (GSI) 

Σημείωση: το παρόν κριτήριο δεν ισχύει για αυτόματα οχήματα. Το 

κριτήριο δεν είναι σημαντικό για τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά οχήματα 

εξωτερικής φόρτισης, επομένως δεν περιλαμβάνεται στο αναλυτικό 

κριτήριο. 

Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με 

δείκτη αλλαγής ταχύτητας, δηλαδή με έναν ευδιάκριτο δείκτη που 

συνιστά στον οδηγό την αλλαγή ταχύτητας. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το τεχνικό δελτίο του οχήματος 

στο οποίο δηλώνεται η εν λόγω πληροφορία. 

 

TS4. Οθόνη κατανάλωσης ενέργειας (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό προβολής της κατανάλωσης καυσίμου στον οδηγό. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το τεχνικό δελτίο του οχήματος στο οποίο δηλώνεται η εν λόγω πληροφορία. 

 TS5. Πληροφορίες κυκλοφορίας και βελτιστοποίηση διαδρομής 

 

Σημείωση: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητήσουν το εν λόγω 

κριτήριο εάν το όχημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε αστικές περιοχές 
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με προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης ή να κινηθεί σε τοποθεσίες 

με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι οι οδηγοί, χωρίς να διατίθεται 

κανένα άλλο σύστημα πληροφοριών (π.χ. έξυπνα τηλέφωνα). 

Σημείωση: Το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε οχήματα που 

χρησιμοποιούνται για ειδικούς σκοπούς που απαιτούν υψηλό επίπεδο 

προστασίας των δεδομένων από οχήματα εν κινήσει, π.χ. στόλοι 

δυνάμεων ασφαλείας, υπηρεσιακά οχήματα που χρησιμοποιούνται από 

μέλη της κυβέρνησης κ.λπ. 

Τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συστήματα πληροφοριών 

για την κυκλοφορία και συστήματα βελτιστοποίησης διαδρομής τα 

οποία είναι σχεδιασμένα για να αλληλεπιδρούν με τον οδηγό, παρέχουν 

υπηρεσίες πληροφόρησης πριν από τη διαδρομή ούτως ώστε να 

αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση και κάνουν άλλες επιλογές 

ταξιδιού προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τη διαδρομή. Το σύστημα 

πρέπει να είναι ενσωματωμένο, δηλαδή πλήρης μονάδα επικοινωνίας 

αποτελούμενη από μόντεμ και δομοστοιχείο ταυτότητας συνδρομητή 

(SIM), και να είναι μόνιμα ενσωματωμένο στο αυτοκίνητο 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το τεχνικό δελτίο του οχήματος 

στο οποίο δηλώνεται η εν λόγω πληροφορία. 

TS6 Ελάχιστη εγγύηση (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Εάν η αναθέτουσα αρχή απαιτεί ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή: 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει ελάχιστη εγγύηση της μπαταρίας για 150 000 km ή 8 έτη για απώλεια χωρητικότητας κάτω από το 70 % της 

αρχικής τιμής της κατά την παράδοση, σύμφωνα με το πρότυπο EN 62660
1)

. 

Εξακρίβωση: 
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Οι προσφέροντες πρέπει να παρουσιάσουν δήλωση με τους όρους της εγγύησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (AC) 

AC1. Χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Θα δίδονται βαθμοί σε οχήματα που παρουσιάζουν χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για έγκριση τύπου σε σύγκριση με εκείνες που 

απαιτούνται στην TS1 Τιμή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για έγκριση τύπου, κατ’ αναλογία προς την επιτευχθείσα μείωση. 

Εξακρίβωση: 

Βλέπε TS1 ανωτέρω 

 AC2 Ενεργειακή απόδοση 

Εάν η δημόσια αρχή απαιτεί ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή: 

Θα δίδονται βαθμοί σε οχήματα με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση η 

οποία εκφράζεται σε kWh/100km, σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμής
3)

 

του NEDC το 2018 και σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμής WLTP από 

το 2019 και μετά. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

του οχήματος. 

AC3. Βελτιωμένες επιδόσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Σημείωση: το παρόν κριτήριο ισχύει για τα οχήματα M1 και N1 με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2 610 kg. Τα οχήματα M1 και N1 με μάζα 

αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 610 kg θα πρέπει να συμμορφώνονται με το AC3 Βελτιωμένες επιδόσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων της 

κατηγορίας 3 (τμήμα 5.2). 
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Θα δίδονται βαθμοί ανάλογα με τις επιδόσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων σε οχήματα που έχουν επιδόσεις σε πραγματικές συνθήκες 

οδήγησης οι οποίες είναι καλύτερες από τις οριακές τιμές Euro 6 για οξείδια του αζώτου (NOx) και αριθμό σωματιδίων (PN) (χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται το ισχύον όριο μέτρησης). 

 

Θα δίδονται βαθμοί σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

 

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = (
𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −   𝑁𝑂𝑥

𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑁𝑂𝑥𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑁𝑂𝑥𝑚𝑎𝑥 + (

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑃𝑁𝑚𝑎𝑥 

Όπου 

 NOxhigh και NOxlow είναι οι υψηλότερες και χαμηλότερες εκπομπές οξειδίων του αζώτου σε mg/km μεταξύ των προσφορών που υποβλήθηκαν 

στην πρόσκληση. 

 PNhigh και PNlow είναι οι υψηλότερες και χαμηλότερες εκπομπές αριθμού σωματιδίων σε #/km μεταξύ των προσφορών που υποβλήθηκαν στην 

πρόσκληση 

 NOx και PN είναι οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου και αριθμού σωματιδίων της αξιολογηθείσας προσφοράς 

 PNOxmax και PPNmax είναι οι μέγιστοι βαθμοί που χορηγούνται για κάθε ρύπο. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος. 

AC4. Ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
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Σημείωση: το παρόν κριτήριο ισχύει για τα οχήματα M1 και N1 με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2 610 kg. Τα οχήματα M1 και N1 με μάζα 

αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 610 kg θα πρέπει να συμμορφώνονται με το AC3 Βελτιωμένες επιδόσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων της 

κατηγορίας 3 (τμήμα 5.2). 

 

Θα δίδονται βαθμοί στα οχήματα που μπορούν να επιδείξουν ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων, δηλαδή την απόσταση που μπορεί να 

διανύσει το αυτοκίνητο χωρίς καθόλου εκπομπές καυσαερίων, κατ’ αναλογία με την ικανότητα του οχήματος. Η αναθέτουσα αρχή θα ορίσει το 

ελάχιστο κατώτατο όριο αναφοράς για απόσταση μηδενικών εκπομπών καυσαερίων, σύμφωνα με τα αναμενόμενα προφίλ χρήσης στην πρόσκληση 

υποβολής προσφορών (η προτεινόμενη προεπιλεγμένη απόσταση θα μπορούσε να είναι 40 km). 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος. 

 AC5. Διάταξη περιορισμού της ταχύτητας 

Θα δίδονται βαθμοί στα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με διάταξη 

περιορισμού της ταχύτητας, δηλαδή με μια εποχούμενη συσκευή η 

οποία περιορίζει αυτόματα την ταχύτητα ενός οχήματος στη 

συγκεκριμένη μέγιστη ταχύτητα που ορίζεται στη συσκευή. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το τεχνικό δελτίο του οχήματος 

στο οποίο δηλώνεται η εν λόγω πληροφορία 

AC6 Επέκταση της εγγύησης (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Εάν η αναθέτουσα αρχή απαιτεί ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή: 

Θα δίδονται βαθμοί στις προσφορές που παρέχουν επέκταση της ελάχιστης εγγύησης όπως ορίζεται στην TS6 Ελάχιστη εγγύηση ανάλογα με την 

τιμή της επέκτασης. 



 

   20 

 

Εξακρίβωση: 

Όπως η TS7 

 

3.3 Επεξηγηματικές σημειώσεις 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 

TS1. Τιμή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για έγκριση τύπου 

1)
 Οι ορισμοί των τριών τύπων οχημάτων για αυτοκίνητα παρέχονται στον κατωτέρω πίνακα. 

Τύποι επιβατικών 

αυτοκινήτων που 

χρησιμοποιούνται στα 

κριτήρια για τις οικολογικές 

δημόσιες συμβάσεις 

Αντίστοιχα τμήματα σύμφωνα με την κατάτμηση που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1406_en.pdf) 

Μικρό A: μίνι αυτοκίνητα 

B: μικρά αυτοκίνητα 

Μεσαίο C: μεσαία αυτοκίνητα 

Μεγάλο D: μεγάλα αυτοκίνητα 

E: επιχειρηματικά αυτοκίνητα 

F: πολυτελή αυτοκίνητα 

S: σπορ κουπέ 
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M: αυτοκίνητα πολλαπλών χρήσεων 

J: αυτοκίνητα οχήματα ψυχαγωγίας/εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων παντός 

εδάφους) 

 
2)

 Από τον Σεπτέμβριο του 2017 εφαρμόζεται η νέα παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP), ενώ έως το 2019 η 

έγκριση τύπου όλων των καινούριων οχημάτων θα προσαρμοστεί πλήρως στη νέα δοκιμή. Η Επιτροπή συνιστά να χρησιμοποιούνται, έως το τέλος του 

2018, τα στοιχεία έγκρισης τύπου του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης (NEDC) για τον σκοπό της γνωστοποίησης στους καταναλωτές [σύσταση 

(ΕΕ) 2017/948 της Επιτροπής]. Σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω σύστασης, από την αρχή του 2019 και εξής, μόνο η έγκριση τύπου για διοξείδιο 

του άνθρακα που μετράται με τη διαδικασία WLTP θα πρέπει να γνωστοποιείται στους καταναλωτές για όλα τα αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά 

αυτοκίνητα εκτός από τα οχήματα N1 κλάσης ΙΙ και κλάσης ΙΙΙ, για τα οποία η ημερομηνία εφαρμογής μετατίθεται τον Σεπτέμβριο του 2019. 
3) 

Μια μείωση 10 Wh/km στην ενεργειακή απόδοση ενός ηλεκτρικού οχήματος με συσσωρευτή το οποίο διανύει κατά μέσο όρο 10 000 km/έτος μπορεί 

να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 15-20 EUR ετησίως, ανάλογα με την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. 

TS2. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 
1) «

Μάζα αναφοράς»: η μάζα του οχήματος σε τάξη πορείας, όπως δηλώνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, μείον την ενιαία μάζα των 75 kg του 

οδηγού, προσαυξημένη κατά μια ενιαία μάζα 100 kg· 
2)

 Οι μέγιστες τιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης θα δηλώνονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως mg/km ή αριθμός σωματιδίων/km, κατά 

περίπτωση, και δεν θα περιλαμβάνουν το περιθώριο μέτρησης το οποίο συνδέεται μόνο με τις αβεβαιότητες του εξοπλισμού μέτρησης. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι το περιθώριο αβεβαιότητας του 0,5, το οποίο ορίζεται προς το παρόν στη νομοθεσία, βρίσκεται υπό αναθεώρηση και, συνεπώς, 

πρόκειται να αλλάξει. Συνεπώς, εάν ένας κατασκευαστής δήλωνε σήμερα μια τιμή προσαυξημένη κατά το εφαρμοζόμενο περιθώριο (δηλαδή τιμή + 

περιθώριο 2017) και στη συνέχεια το περιθώριο μειωνόταν το 2018, η εν λόγω δήλωση θα βρισκόταν σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με εκείνη 

κατασκευαστή ο οποίος θα δήλωνε το 2018 (δηλαδή τιμή + περιθώριο 2018), μολονότι τα δύο αυτοκίνητα έχουν τις ίδιες εκπομπές. 

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται οι οριακές τιμές πλήρους φορτίου NOx max και πλήρους φορτίου PN σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, που 

εμπίπτουν στα κριτήρια της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις, με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι τιμές που δηλώνονται στο 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος. 
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Τιμές πλήρους φορτίου NOx max/πλήρους φορτίου PN που εμπίπτουν 

στα κριτήρια της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (ελαφρά 

οχήματα που καλύπτονται από τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης) 

χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το εφαρμόσιμο περιθώριο μέτρησης 

1η 

Σεπτεμβρίου 

2019 έως 31 

Δεκεμβρίου 

2020 

M και N1 Κλάση 

Ι  N1 κλάση 2 N1 κλάση ΙΙΙ 

 

Ντίζελ Βενζίνη Ντίζελ Βενζίνη Ντίζελ Βενζίνη 

NOx 

(mg/km) 80 60 105 75 125 82 

PN (#/km) 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 

       Από την 1η 

Ιανουαρίου 

2021 

M και N1 Κλάση 

Ι  N1 κλάση 2 N1 κλάση ΙΙΙ 

 

Ντίζελ Βενζίνη Ντίζελ Βενζίνη Ντίζελ Βενζίνη 

NOx 

(mg/km) 64 48 84 60 100 66 

PN (#/km) 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 
 

3)
Περιοχές με προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα του αέρα είναι εκείνες όπου εφαρμόζονται μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας προκειμένου να 

υπάρξει συμμόρφωση με τα όρια των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων που καθορίζονται στην οδηγία για την ποιότητα του αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ) 

TS6 Ελάχιστη εγγύηση 
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1) 
Η τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων εξελίσσεται πολύ γρήγορα με στόχο τη δημιουργία περισσότερο ανθεκτικών και αξιόπιστων συσσωρευτών. 

Για τον λόγο αυτό, τα κατώτατα όρια που προτείνονται στο παρόν κριτήριο θα πρέπει να διασταυρώνονται με βάση τις επιλογές που διατίθενται στην 

αγορά τη στιγμή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

 

4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2) 

4.1 Αντικείμενο 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αγορά ειδικών υπηρεσιών λεωφορείου, μη προγραμματισμένων υπηρεσιών λεωφορείου, ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό, υπηρεσίες 

ταξί, υπηρεσίες κοινοχρησίας αυτοκινήτων και υπηρεσίες συνδυασμένης κινητικότητας με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

4.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης 
Σημαντικό: Τα κοινά κριτήρια για τις κατηγορίες υπηρεσιών (τμήμα 11) ισχύουν επίσης για την εν λόγω κατηγορία 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

TS1. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 

Σημείωση: η αναθέτουσα ορίζει στην πρόσκληση υποβολής 

προσφορών τους τύπους οχημάτων που απαιτούνται για την παροχή 

της υπηρεσίας. 

 

Όλα τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της 

TS1. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 

Σημείωση: η αναθέτουσα ορίζει στην πρόσκληση υποβολής προσφορών τους 

τύπους οχημάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας. 

 

TS1.1. Όλα τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο Euro V. 
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υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο Euro V. 

2018: Το 40 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

2019: Το 48 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

2020: Το 56 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

2021: Το 64 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

 

Εάν τα οχήματα δεν διαθέτουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με το 

πρότυπο Euro V ή με υψηλότερο, αλλά το πρότυπο αυτό έχει 

επιτευχθεί με τεχνική μετεπεξεργασία, αυτό θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται στην υποβληθείσα προσφορά. 

Όλα τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που 

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν 

τουλάχιστον το πρότυπο Euro 5. 

2018: Το 40 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

2019: Το 50 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

2020: Το 60 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

2021: Το 70 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

 

Όλα τα οχήματα κατηγορίας L που χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο 

Euro 3. 

2018: Το 60 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

2019: Το 68 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

2020: Το 76 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

2021: Το 84 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

 

Εάν τα οχήματα δεν διαθέτουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με το πρότυπο 

Euro V ή με υψηλότερο, αλλά το πρότυπο αυτό έχει επιτευχθεί με τεχνική 

μετεπεξεργασία, αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται στην υποβληθείσα 

προσφορά. 

Όλα τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που 

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν 

τουλάχιστον το πρότυπο Euro 5. 

2018: Το 60 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

2019: Το 70 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

2020: Το 80 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

2021: Το 90 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

 

Όλα τα οχήματα κατηγορίας L που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο Euro 3. 

2018: Το 60 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το Euro 4. 

2019: Το 70 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το Euro 4. 
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2018: Το 40 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το 

Euro 4. 

2019: Το 50 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το 

Euro 4. 

2020: Το 60 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το 

Euro 4. 

2021: Το 70 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το 

Euro 4. 

Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που 

προκηρύχθηκε η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

Εξακρίβωση: Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει τα τεχνικά 

δελτία των οχημάτων στα οποία ορίζονται τα πρότυπα εκπομπών. 

Όσον αφορά οχήματα που έχουν επιτύχει το προαναφερθέν πρότυπο 

κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει να τεκμηριώνονται 

και να περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός που πρέπει να 

εξακριβώνεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος 

 

 

2020: Το 80 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το Euro 4. 

2021: Το 90 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το Euro 4. 

Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε η 

πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

TS1.2. Στην περίπτωση υπηρεσιών κινητικότητας που χρησιμοποιούνται σε 

περιοχές με προβλήματα ποιότητας του αέρα: 

[η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει ένα ποσοστό, όλα τα οχήματα του 

στόλου, ειδικές κατηγορίες ή υποκατηγορίες οχημάτων ή τα οχήματα που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε ειδικές διαδρομές, βλέπε επεξηγηματική 

σημείωση] τα αυτοκίνητα, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και τα 

οχήματα κατηγορίας L πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων. 

Εάν δεν διατίθεται υποδομή φόρτισης, ή το αναμενόμενο προφίλ χρήσης 

απαιτεί μεγάλες αποστάσεις: τα οχήματα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την 

ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων, δηλαδή να μπορούν να 

διανύουν ελάχιστη απόσταση 40 km χωρίς καθόλου εκπομπές καυσαερίων. 

 

 

Εξακρίβωση: ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει τον κατάλογο 

οχημάτων του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων και τα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσής τους. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

AC1. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
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Σημείωση: η αναθέτουσα ορίζει στην πρόσκληση υποβολής προσφορών τους τύπους οχημάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας. 

Για αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

Θα δίδονται βαθμοί στις προσφορές που παρέχουν στόλο υπηρεσιακών οχημάτων με μέση έγκριση τύπου διοξειδίου του άνθρακα ίση ή μικρότερη 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της στοιχειώδους TS1 της κατηγορίας 1 (τμήμα 3.2) κατ’ αναλογία με τη μέση έγκριση τύπου διοξειδίου του 

άνθρακα του στόλου. 

Για λεωφορεία 

Θα δίδονται βαθμοί στις προσφορές που παρέχουν στόλο υπηρεσιακών οχημάτων αποτελούμενο από [η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει ένα 

ποσοστό, όλα τα οχήματα του στόλου, ειδικές κατηγορίες ή υποκατηγορίες οχημάτων ή τα οχήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε ειδικές 

διαδρομές, βλέπε επεξηγηματική σημείωση] οχήματα εφοδιασμένα με μία από τις επιλέξιμες τεχνολογίες που καθορίζονται στη στοιχειώδη TS1 της 

κατηγορίας 3 (τμήμα 5.2). 

 

Εξακρίβωση: ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει, σε λογιστικό φύλλο, τον κατάλογο των οχημάτων του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων, την οικεία 

έγκριση τύπου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (τεκμηριωμένη με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης) και τον υπολογισμό του μέσου 

όρου τους, για αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά, ή το τεχνικό δελτίο του οχήματος όπου δηλώνονται οι εν λόγω τεχνολογίες, για λεωφορεία. 

AC2. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια, δεν ισχύουν εάν απαιτούνται μηδενικές εκπομπές 

καυσαερίων για όλα τα οχήματα στην τεχνική προδιαγραφή TS1.2) 

Θα δίδονται βαθμοί στις προσφορές που παρέχουν ένα από τα ακόλουθα: 

α) υψηλότερο ποσοστό από εκείνο που ορίζεται στην TS1, ή  

β) αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά και οχήματα κατηγορίας L με καλύτερες επιδόσεις εκπομπών από το πρότυπο Euro 6/4, ή 

γ) λεωφορεία φυσικού αερίου και οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών, δηλαδή ικανά να καλύψουν ελάχιστη απόσταση 40 km χωρίς 

εκπομπές καυσαερίων για αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, και υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης (PHEV), ηλεκτρικά 

οχήματα με συσσωρευτή (BEV) για λεωφορεία και οχήματα κατηγορίας L, και ηλεκτρικά οχήματα με στοιχεία καυσίμου (FCEV) για 

λεωφορεία. 
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 (λεπτομερής αναφορά σχετικά με τη χορήγηση βαθμών σε υψηλότερα ποσοστά, καλύτερες επιδόσεις και οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών 

καυσαερίων. Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων πρέπει να λάβουν περισσότερους βαθμούς από τα οχήματα που έχουν καλύτερες επιδόσεις 

από το πρότυπο 6/4 και τα λεωφορεία φυσικού αερίου). 

 

Εξακρίβωση: 

Βλέπε TS1 ανωτέρω 
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4.3 Επεξηγηματικές σημειώσεις 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 

Υπηρεσίες συνδυασμένης κινητικότητας 

Οι υπηρεσίες συνδυασμένης κινητικότητας παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών συνδυασμένης κινητικότητας, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν τις 

δημόσιες συγκοινωνίες και την ενοικίαση ποδηλάτων. Βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών συνδυασμένης κινητικότητας είναι η ικανότητα να 

καλύπτουν τις ανάγκες των μετακινούμενων πελατών, χρησιμοποιώντας τον πλέον κατάλληλο και αποδοτικό τρόπο μεταφοράς, ή συνδυασμό τρόπων. 

Οι λύσεις κινητικότητας βελτιστοποιούνται προκειμένου να μειωθεί η αναλογία ενέργειας που καταναλώνεται ανά απόσταση και επιβάτη 

(ενέργεια/[km.επιβάτης])· αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας προτεραιότητα στα μη μηχανοκίνητα οχήματα και στα δημόσια μέσα μεταφοράς. Συνεπώς, το 

επίπεδο πολυτροπικών και διατροπικών μεταφορών συνιστά καίριο στοιχείο για την κάλυψη της ανάγκης μεταφοράς με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Το 

επίπεδο πολυτροπικότητας και διατροπικότητας της υπηρεσίας κινητικότητας θα μπορούσε να οριστεί ως οι διαφορετικοί τύποι μέσων μεταφοράς που 

είναι σε θέση να παρέχει η υπηρεσία, και οι συνδυασμοί τους σε ένα ταξίδι. Οι τρόποι μεταφοράς θεωρείται ότι σημαίνουν: αυτοκίνητα ιδιωτικής 

χρήσης, οχήματα κατηγορίας L, ηλεκτρικά ποδήλατα, ποδήλατα, δημόσια συγκοινωνία, συνεπιβατισμός κ.λπ. Οι υπηρεσίες συνδυασμένης 

κινητικότητας βρίσκονται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντική η δυνατότητα του συγκεκριμένου τύπου υπηρεσίας 

να ενθαρρύνει τη στροφή προς μη μηχανοκίνητες και δημόσιες υπηρεσίες μεταφοράς, και συνιστάται στους φορείς δημόσιων συμβάσεων να 

διερευνήσουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών συνδυασμένης κινητικότητας αντί για την παροχή άλλων υπηρεσιών κινητικότητας οι οποίες δεν 

παρέχουν διατροπικότητα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι φορείς εκμετάλλευσης. 
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5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΤΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) 

5.1 Αντικείμενο 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αστικών λεωφορείων και πούλμαν τα οποία ορίζονται ως οχήματα M2 και M3 σύμφωνα με την οδηγία 2007/46 

με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 

5.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης 
Σημαντικό: Τα κοινά κριτήρια για τις κατηγορίες οχημάτων (τμήμα 10) ισχύουν επίσης για την εν λόγω κατηγορία 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

TS1 Επιλογές τεχνολογικής βελτίωσης για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου 

Αστικά λεωφορεία 

Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μία από τις τεχνολογίες που 

ταξινομούνται ως Α ή Β στον Πίνακας 1  

Πίνακας 1: Κατάλογος επιλέξιμων τεχνολογιών για αστικά λεωφορεία 

— στοιχειώδες επίπεδο 

Τεχνολογία Κλάση  

Ήπιο υβριδικό B 

Υβριδικό με σφόνδυλο B 

TS1 Επιλογές τεχνολογικής βελτίωσης για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου 

Αστικά λεωφορεία 

Τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μία από τις τεχνολογίες που 

ταξινομούνται ως Α στον Πίνακας 3 

Πίνακας 3: Κατάλογος επιλέξιμων τεχνολογιών για αστικά λεωφορεία 

— αναλυτικό επίπεδο 

Τεχνολογία Κλάση  

Πλήρως ηλεκτρικό όχημα 

εξωτερικής φόρτισης 
A 
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Πλήρως υβριδικό σειριακής 

διάταξης 
B 

Πλήρως υβριδικό παράλληλης 

διάταξης 
B 

Πλήρως ηλεκτρικό όχημα 

εξωτερικής φόρτισης 
A 

Οχήματα με υψηλής πίεσης 

απευθείας έγχυση φυσικού 

αερίου 

Β από προεπιλογή, 

Α υπό τις 

προϋποθέσεις που 

ορίζονται στην 

κατωτέρω 

σημείωση 

Όχημα φυσικού αερίου 

διπλού καυσίμου από 

κατασκευαστή πρωτότυπου 

εξοπλισμού (ΚΠΕ), με λόγο 

ενέργειας αερίου άνω του 

θερμού τμήματος του κύκλου 

δοκιμών του παγκόσμια 

εναρμονισμένου κύκλου 

οδήγησης μεταβατικών 

συνθηκών (WHTC) σε 

ποσοστό τουλάχιστον 50 % *) 

Β ή Α υπό τις 

προϋποθέσεις που 

ορίζονται στην 

κατωτέρω 

σημείωση 

Όχημα με κυψέλες καυσίμου 

υδρογόνου*) 

Β ή Α υπό τις 

προϋποθέσεις που 

ορίζονται στην 

κατωτέρω 

Όχημα με κυψέλες καυσίμου 

υδρογόνου *) 

Α υπό τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στην 

κατωτέρω σημείωση 

Όχημα φυσικού αερίου διπλού 

καυσίμου από κατασκευαστή 

πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ), 

με λόγο ενέργειας αερίου άνω του 

θερμού τμήματος του κύκλου 

δοκιμών του παγκόσμια 

εναρμονισμένου κύκλου 

οδήγησης μεταβατικών συνθηκών 

(WHTC) σε ποσοστό τουλάχιστον 

50 % *) 

Α υπό τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στην 

κατωτέρω σημείωση 

Οχήματα με υψηλής πίεσης 

απευθείας έγχυση φυσικού αερίου 

*) 

Α υπό τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στην 

κατωτέρω σημείωση 

Ειδικά οχήματα φυσικού αερίου 

*) 

Α υπό τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στην 

κατωτέρω σημείωση 

*) Τα οχήματα υδρογόνου και φυσικού αερίου απαιτούν ελάχιστο ποσοστό 

παροχής ανανεώσιμου καυσίμου για να ταξινομηθούν ως Α (βλέπε 

επεξηγηματικές σημειώσεις, τμήμα 5.3) 

 

Πούλμαν και υπεραστικά λεωφορεία 

Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μία από τις τεχνολογίες που 

ταξινομούνται ως Α στον Πίνακα 4 
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σημείωση 

 

Ειδικά οχήματα φυσικού 

αερίου*) 

Β ή Α υπό τις 

προϋποθέσεις που 

ορίζονται στην 

κατωτέρω 

σημείωση 

 

*) Τα οχήματα υδρογόνου και φυσικού αερίου απαιτούν ελάχιστο ποσοστό 

παροχής ανανεώσιμου καυσίμου για να ταξινομηθούν ως Β (βλέπε 

επεξηγηματικές σημειώσεις, τμήμα 5.3) 

 

Πούλμαν και υπεραστικά λεωφορεία 

Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μία από τις τεχνολογίες του 

Πίνακας 2 

Πίνακας 2: Κατάλογος επιλέξιμων τεχνολογιών για πούλμαν και 

υπεραστικά λεωφορεία — στοιχειώδες επίπεδο 

Τεχνολογία Κλάση 

  

Ενεργός έλεγχος ροής Γ 

Ουρές τύπου βάρκας/φύλλα 

επέκτασης 
Γ 

Ήπιο υβριδικό (μόνο για 

υπεραστικά λεωφορεία) 
Γ 

Πίνακα 4: Κατάλογος επιλέξιμων τεχνολογιών για πούλμαν και 

υπεραστικά λεωφορεία — αναλυτικό επίπεδο 

Τεχνολογία Κλάση 

Όχημα με κυψέλες καυσίμου 

υδρογόνου *) 

Α υπό τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στην 

κατωτέρω σημείωση 

 

Όχημα φυσικού αερίου διπλού 

καυσίμου από κατασκευαστή 

πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ), 

με λόγο ενέργειας αερίου άνω του 

θερμού τμήματος του κύκλου 

δοκιμών του παγκόσμια 

εναρμονισμένου κύκλου 

οδήγησης μεταβατικών συνθηκών 

(WHTC) σε ποσοστό τουλάχιστον 

50 % *) 

Α υπό τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στην 

κατωτέρω σημείωση 

 

Οχήματα με υψηλής πίεσης 

απευθείας έγχυση φυσικού αερίου 

*) 

Α υπό τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στην 

κατωτέρω σημείωση 

Ειδικά οχήματα φυσικού αερίου 

*) 

Α υπό τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στην 

κατωτέρω σημείωση 

Πλήρως ηλεκτρικό όχημα 

εξωτερικής φόρτισης*
*)

 
A 

*) Τα οχήματα υδρογόνου και φυσικού αερίου απαιτούν ελάχιστο ποσοστό 
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Υβριδικό με σφόνδυλο (μόνο 

για υπεραστικά λεωφορεία) 
Γ 

Πλήρως υβριδικό σειριακής 

διάταξης (μόνο για 

υπεραστικά λεωφορεία) 

Γ 

Πλήρως υβριδικό παράλληλης 

διάταξης (μόνο για 

υπεραστικά λεωφορεία) 

Γ 

Όχημα φυσικού αερίου 

διπλού καυσίμου από 

κατασκευαστή πρωτότυπου 

εξοπλισμού (ΚΠΕ), με λόγο 

ενέργειας αερίου άνω του 

θερμού τμήματος του κύκλου 

δοκιμών του παγκόσμια 

εναρμονισμένου κύκλου 

οδήγησης μεταβατικών 

συνθηκών (WHTC) σε 

ποσοστό τουλάχιστον 50 %. 

Γ από προεπιλογή, 

Β ή Α υπό τις 

προϋποθέσεις που 

ορίζονται στην 

κατωτέρω 

σημείωση 

 

Οχήματα με υψηλής πίεσης 

απευθείας έγχυση φυσικού 

αερίου 

Β από προεπιλογή, 

Α υπό τις 

προϋποθέσεις που 

ορίζονται στην 

κατωτέρω 

σημείωση 

Όχημα με κυψέλες καυσίμου 

υδρογόνου  

Γ από προεπιλογή, 

Β ή Α υπό τις 

παροχής ανανεώσιμου καυσίμου για να ταξινομηθούν ως Α (βλέπε 

επεξηγηματικές σημειώσεις, τμήμα 5.3) 

**) Επί του παρόντος, η υβριδική τεχνολογία εξωτερικής φόρτισης δεν 

χρησιμοποιείται για υπεραστικά λεωφορεία και πούλμαν και, μολονότι δεν 

μπορεί να αποκλειστεί η μελλοντική χρήση της, δεν προβλέπεται προς το 

παρόν σαφές πρότυπο χρήσης 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το τεχνικό δελτίο του οχήματος 

στο οποίο δηλώνονται οι εν λόγω τεχνολογίες. 
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προϋποθέσεις που 

ορίζονται στην 

κατωτέρω 

σημείωση 

 

Ειδικά οχήματα φυσικού 

αερίου*) 

Γ, Β ή Α υπό τις 

προϋποθέσεις που 

ορίζονται στην 

κατωτέρω 

σημείωση 

Πλήρως ηλεκτρικό όχημα 

εξωτερικής φόρτισης*
*)

 
A 

*) Τα ειδικά οχήματα φυσικού αερίου απαιτούν ποσοστό παροχής 

ανανεώσιμου μεθανίου για να ταξινομηθούν ως επιλέξιμα (βλέπε 

επεξηγηματικές σημειώσεις, τμήμα 5.3) 

**) Επί του παρόντος, η υβριδική τεχνολογία εξωτερικής φόρτισης δεν 

χρησιμοποιείται για υπεραστικά λεωφορεία και πούλμαν και, μολονότι δεν 

μπορεί να αποκλειστεί η μελλοντική χρήση της, δεν προβλέπεται προς το 

παρόν σαφές πρότυπο χρήσης 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει το τεχνικό δελτίο του οχήματος στο 

οποίο δηλώνονται οι εν λόγω τεχνολογίες. 

 

TS2. Επιδόσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Τα οχήματα M3 και M2 με μάζα αναφοράς
1)

 που υπερβαίνει τα 2 610 kg πρέπει να πληρούν το πρότυπο Euro VI. 
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Τα οχήματα M2 με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2 610 kg πρέπει να συμμορφώνονται με την TS2 Επιδόσεις των εκπομπών 

ατμοσφαιρικών ρύπων της κατηγορίας 1 (τμήμα 3.2). 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος. Όσον αφορά οχήματα που έχουν επιτύχει το προαναφερθέν 

πρότυπο κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει να τεκμηριώνονται και να περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός που πρέπει να 

εξακριβώνεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 

 

TS3. Σωλήνες εξάτμισης (θέση) (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Οι σωλήνες εξάτμισης των οχημάτων πρέπει να είναι τοποθετημένοι στην πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την πόρτα του συνοδηγού, στο πίσω 

μέρος του οχήματος. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το τεχνικό δελτίο του οχήματος. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

AC1. Επιλογές τεχνολογικής βελτίωσης για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

 

Θα δίδονται βαθμοί στα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με μία από τις 

τεχνολογίες που ταξινομούνται ως Α, στον Πίνακας 1 για τα αστικά 

λεωφορεία, και ως Α ή Β στον Πίνακας 2 για τα πούλμαν. Η τεχνολογία 

αυτή δεν χρειάζεται να προστίθεται στην τεχνολογία συμμόρφωσης με 

την TS1 Επιλογές τεχνολογικής βελτίωσης για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου 
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Εξακρίβωση: όπως στην TS1. 

 

 AC2. Αέρια κλιματισμού 

Θα δίδονται βαθμοί στα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με σύστημα 

κλιματισμού που χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο με δυναμικό 

υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) μικρότερο από 150, ως συντελεστή 

διοξειδίου του άνθρακα με χρονικό ορίζοντα 100 ετών.Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει την ονομασία, τον τύπο και το GWP 

του ψυκτικού αερίου που χρησιμοποιείται στο σύστημα κλιματισμού. 

Αν χρησιμοποιείται μείγμα αερίων (n αριθμός αερίων), το GWP 

υπολογίζεται ως εξής: 

GWP= Σ[Ουσία X1 % x GWP(X1)] + [Ουσία X2 % x GWP(X2)] + … 

[Ουσία Xn % x GWP(Xn)] 

όπου % είναι η αναλογία κατά βάρος με ανοχή βάρους +/- 1 %. 

Το GWP αερίων παρατίθεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.150.01.0195.01.ELL)   

AC3. Βελτιωμένες επιδόσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων 

Οχήματα M3 και M2 με μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 610 kg: Θα 

δίδονται βαθμοί στις ακόλουθες τεχνολογίες: 

 φυσικό αέριο 

 υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης (PHEV)
2)

 

 ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή (BEV) και 

 οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου (FCEV). 
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[λεπτομερής αναφορά σχετικά με τη χορήγηση περισσότερων βαθμών σε 

οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων, δηλαδή 

υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης (PHEV), ηλεκτρικά οχήματα με 

συσσωρευτή (BEV)και ηλεκτρικά οχήματα με στοιχεία καυσίμου (FCEV)]. 

Πρέπει να δίδονται περισσότεροι βαθμοί στα οχήματα με ικανότητα 

μηδενικών εκπομπών καυσαερίων σε σύγκριση με τα λεωφορεία φυσικού 

αερίου. 

 

Οχήματα M2 με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει
1)

 τα 2 610 kg: θα 

εφαρμόζεται ο τύπος του AC3 Βελτιωμένες επιδόσεις των εκπομπών 

ατμοσφαιρικών ρύπων και του AC4 Ικανότητα μηδενικών εκπομπών 

καυσαερίων της κατηγορίας 1 (τμήμα 3.2). 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

του οχήματος. Όσον αφορά οχήματα που έχουν επιτύχει το 

προαναφερθέν πρότυπο κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει 

να τεκμηριώνονται και να περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός 

που πρέπει να εξακριβώνεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 

 

5.3 Επεξηγηματικές σημειώσεις 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 

TS1 Επιλογές τεχνολογικής βελτίωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Αναβάθμιση και αξιολόγηση τεχνολογιών 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να κατατάσσουν τα ηλεκτρικά οχήματα με στοιχεία καυσίμου στην κλάση Β εάν αυτά διαθέτουν παροχή υδρογόνου 
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παραγόμενου με ανανεώσιμες πηγές που παράγονται επιτόπου, σε ποσοστό τουλάχιστον 5 %, ή Α εάν διαθέτουν παροχή υδρογόνου παραγόμενου με 

ανανεώσιμες πηγές που παράγονται επιτόπου, σε ποσοστό τουλάχιστον 15 % της ζήτησής τους. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να κατατάξουν ένα όχημα φυσικού αερίου διπλού καυσίμου από κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού στην κλάση Β ή Α 

εάν διαθέτουν παροχή ανανεώσιμου μεθανίου η οποία καλύπτει τουλάχιστον το 15 % ή το 35 % της ζήτησής τους αντίστοιχα 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να κατατάξουν οχήματα με υψηλής πίεσης απευθείας έγχυση φυσικού αερίου στην κλάση Α εάν διαθέτουν παροχή 

ανανεώσιμου μεθανίου η οποία καλύπτει τουλάχιστον το 10 % της ζήτησής τους αντίστοιχα. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να κατατάξουν ειδικά οχήματα φυσικού αερίου στην κλάση Γ, Β ή Α εάν διαθέτουν παροχή ανανεώσιμου μεθανίου η 

οποία καλύπτει τουλάχιστον το 10 %, το 15 % ή το 25 % της ζήτησής τους αντίστοιχα. 

 

Ανανεώσιμο μεθάνιο είναι το βιομεθάνιο και το συνθετικό μεθάνιο που παράγονται με πλεόνασμα ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η 

παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει τη ζήτηση κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων και δημιουργεί πλεόνασμα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας (ενέργεια σε αέριο). 

 

Περιγραφή ορισμένων τεχνολογιών 

Ήπιο υβριδικό: Το σύστημα χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρικό κινητήρα προσαρμοσμένο στον στροφαλοφόρο άξονα για τη λειτουργία στάσης/εκκίνησης και 

την ανάκτηση της ενέργειας πέδησης· η ανακτώμενη ενέργεια χρησιμοποιείται για την τόνωση της επιτάχυνσης και για ηλεκτρικά βοηθητικά συστήματα. 

Υβριδικό με σφόνδυλο: Ένας επιπλέον σφόνδυλος υψηλής ταχύτητας που αποθηκεύει και απελευθερώνει ενέργεια από/προς το σύστημα μετάδοσης 

κίνησης του οχήματος. Ο σφόνδυλος αποθηκεύει ενέργεια κατά την πέδηση, και την απελευθερώνει για να συμπληρώσει ή να αντικαταστήσει προσωρινά 

την ισχύ του κινητήρα. Η τεχνολογία με σφόνδυλο δεν περιλαμβάνει τη λειτουργία στάσης/εκκίνησης. 

Πλήρως υβριδικό παράλληλης διάταξης: Ηλεκτρικό/ντίζελ υβριδικό στο οποίο η ηλεκτρική ενέργεια μεταδίδεται προς/από τους τροχούς, παράλληλα με τη 

μηχανική κίνηση από τον κινητήρα. Η άμεση κίνηση μέσω ενός σχετικά συμβατικού κιβωτίου ταχυτήτων διατηρείται μεταξύ του κινητήρα και των 

τροχών. 

Πλήρως υβριδικό σειριακής διάταξης: Ηλεκτρικό/ντίζελ υβριδικό χωρίς συμβατικό κιβώτιο ταχυτήτων, ο κινητήρας παράγει ηλεκτρική ενέργεια η οποία 

αποθηκεύεται σε ένα συσσωρευτή και χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση χωριστού κινητήρα έλξης. Τα ηλεκτρικά μηχανήματα και ο συσσωρευτής 

έχουν υψηλότερη ισχύ σε σύγκριση με το ισοδύναμο παράλληλο υβριδικό. 
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Ενεργοί έλεγχοι ροής: Ο ενεργός έλεγχος ροής είναι ένα σύστημα που πιέζει τη δίνη χαμηλότερης πίεσης ή το κενό που αναπτύσσεται πίσω από το όχημα. 

Ουρά τύπου βάρκας/φύλλα επέκτασης: Φύλλα στο πίσω μέρος του οχήματος τα οποία συμβάλλουν στην εξισορρόπηση της πίεσης μεταξύ του πρόσθιου 

και του οπίσθιου μέρους του οχήματος, διευκολύνοντας τη ροή του αέρα και μειώνοντας την αντίστασή του. 

 

TS2. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 
1) «

Μάζα αναφοράς»: η μάζα του οχήματος σε τάξη πορείας, όπως δηλώνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, μείον την ενιαία μάζα των 75 kg του 

οδηγού, προσαυξημένη κατά μια ενιαία μάζα 100 kg· 
2)

 Στην περίπτωση υβριδικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης, ο συνολικός ημερήσιος αριθμός ωρών κατά τις οποίες ένα αστικό λεωφορείο λειτουργεί 

αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια εξαρτάται από τον κύκλο ειδικών χρήσεων και τη στρατηγική φόρτισης. Ως εκ τούτου, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει 

να διασφαλίζουν ότι τα υβριδικά λεωφορεία εξωτερικής φόρτισης είναι σε θέση να μεγιστοποιούν τον συνολικό ημερήσιο αριθμό ωρών κατά τις οποίες 

λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια στη διάρκεια των καθημερινών κύκλων τους, χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη υποδομή φόρτισης. 

Πληροφορίες για τον καθορισμό των όρων εγγύησης των συσσωρευτών για ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή 

(Εάν η αναθέτουσα αρχή απαιτεί ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή) 

Σύμφωνα με την έκθεση ZeEUS eBus «An updated overview of electric buses in Europe» (Μια επικαιροποιημένη επισκόπηση των ηλεκτρικών 

λεωφορείων στην Ευρώπη), οι προμηθευτές συσσωρευτών LiFePO4 συνήθως παρέχουν περιόδους εγγύησης που κυμαίνονται από 2 έως 5 έτη, ενώ η 

συχνότερη είναι 4-5 έτη. Υπάρχουν λιγότερα στοιχεία για τους συσσωρευτές οξειδίου λιθίου νικελίου μαγγανίου κοβαλτίου (LiNiMnCoO2 ή NMC), οι 

οποίοι κυμαίνονται από 2 έως 6 έτη. Οι συσσωρευτές τιτανικού λιθίου παρέχουν μεγαλύτερες περιόδους εγγύησης, έως 15 έτη, και οι υπερπυκνωτές 

γραφενίου από 8 έως 11 έτη. Άλλοι προμηθευτές παρέχουν εξατομικευμένες εγγυήσεις ανάλογα με τη σύμβαση μίσθωσης, οι οποίες μπορεί να 

περιλαμβάνουν παρακολούθηση επιδόσεων σε ένα συμφωνημένο χρονικό πλαίσιο. 

Περαιτέρω λεπτομέρειες διατίθενται στην έκθεση ZeEUS eBus «An overview of electric buses in Europe»: 

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf 

 

Η τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων εξελίσσεται πολύ γρήγορα με στόχο τη δημιουργία περισσότερο ανθεκτικών και αξιόπιστων συσσωρευτών. Για 

τον λόγο αυτό, η δημόσια αρχή, κατά τη διατύπωση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, θα πρέπει να εξετάζει τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες 

πληροφορίες σχετικά με τις παροχές της αγοράς. 

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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Οι δημόσιες αρχές θα μπορούσαν επίσης να επιβραβεύουν την παροχή μεγαλύτερων περιόδων εγγύησης μέσω κριτηρίου ανάθεσης. 
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6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4) 

6.1 Αντικείμενο 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η αγορά υπηρεσιών δημόσιων λεωφορείων με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καλύπτεται από τους κωδικούς CPV 60112000-6 με τη χρήση 

οχημάτων M2 και M3 σύμφωνα με την οδηγία 2007/46. 
 

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

Σημαντικό: 

Τα κοινά κριτήρια για τις κατηγορίες υπηρεσιών (τμήμα 11) ισχύουν επίσης για την εν λόγω κατηγορία 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

TS1. Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου   

Επιλογή 1 

Το/Τα δρομολόγιο/-α του λεωφορείου [η αναθέτουσα αρχή εισάγει το 

αναγνωριστικό της διαδρομής] πρέπει να εκτελούνται με τη χρήση 

οχημάτων τα οποία [η αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει ένα από τα 

ακόλουθα]: 

α) Είναι εφοδιασμένα με μία από τις επιλέξιμες τεχνολογίες που 

παρατίθενται στη στοιχειώδη TS1 Επιλογές τεχνολογικής 

TS1. Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου 

Επιλογή 1 

Το/Τα δρομολόγιο/-α του λεωφορείου [η αναθέτουσα αρχή εισάγει το 

αναγνωριστικό της διαδρομής] πρέπει να εκτελούνται με τη χρήση 

οχημάτων τα οποία [η αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει ένα από τα 

ακόλουθα]: 

α) Είναι εφοδιασμένα με μία από τις επιλέξιμες τεχνολογίες που 

παρατίθενται στη στοιχειώδη TS1 Επιλογές τεχνολογικής 
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βελτίωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου της κατηγορίας 3 (τμήμα 5.2). 

β) Είναι εφοδιασμένα με την τεχνολογία Χ [η αναθέτουσα αρχή θα 

επιλέξει την τεχνολογία μεταξύ των επιλέξιμων τεχνολογιών που 

παρατίθενται στο πλαίσιο της στοιχειώδους TS1 Επιλογές 

τεχνολογικής βελτίωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου της κατηγορίας 3 (τμήμα 5.2)] 

 

Επιλογή 2: 

Ο στόλος πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα ποσοστά οχημάτων 

εφοδιασμένων με μία από τις επιλέξιμες τεχνολογίες που παρατίθενται 

στη στοιχειώδη TS1 Επιλογές τεχνολογικής βελτίωσης για τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της κατηγορίας 3 (τμήμα 5.2): 

2018: 12 % 

2019: 20 % 

2020: 28 % 

2021: 36 % 

Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 

η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Εξακρίβωση: 

Όπως στη στοιχειώδη TS1 Επιλογές τεχνολογικής βελτίωσης για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της κατηγορίας 3 

(τμήμα 5.2) μαζί με τον κατάλογο και τα τεχνικά δελτία ολόκληρου του 

στόλου. 

βελτίωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου της κατηγορίας 3 (τμήμα 5.2). 

β) Είναι εφοδιασμένα με την τεχνολογία Χ [η αναθέτουσα αρχή θα 

επιλέξει την τεχνολογία μεταξύ των επιλέξιμων τεχνολογιών που 

παρατίθενται στο πλαίσιο της στοιχειώδους TS1 Επιλογές 

τεχνολογικής βελτίωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου της κατηγορίας 3 (τμήμα 5.2)] 

 

Επιλογή 2: 

Ο στόλος πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα ποσοστά οχημάτων 

εφοδιασμένων με μία από τις επιλέξιμες τεχνολογίες που παρατίθενται 

στη στοιχειώδη TS1 Επιλογές τεχνολογικής βελτίωσης για τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της κατηγορίας 3 (τμήμα 5.2): 

2018: 24 % 

2019: 32 % 

2020: 40 % 

2021: 48 % 

Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 

η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Εξακρίβωση: 

Όπως στη στοιχειώδη TS1 Επιλογές τεχνολογικής βελτίωσης για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της κατηγορίας 3 

(τμήμα 5.2) μαζί με τον κατάλογο και τα τεχνικά δελτία ολόκληρου του 

στόλου. 
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TS2. Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Όλα τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συστήματα που συμμορφώνονται με την TS1 σχετικά με το TPMS, όπως ορίζεται στο τμήμα 10.2 

των κοινών κριτηρίων για τις κατηγορίες οχημάτων 

Εξακρίβωση: 

Όπως στην TS1 σχετικά με το TPMS στο τμήμα 10.2 των κοινών κριτηρίων για τις κατηγορίες οχημάτων, μαζί με τον κατάλογο και τα τεχνικά 

δελτία ολόκληρου του στόλου. 

TS3. Ελαστικά οχήματος — αντίσταση κύλισης (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Όλα τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ελαστικά που συμμορφώνονται με την TS2 για τα ελαστικά οχημάτων, όπως ορίζεται στο τμήμα 

10.2 των κοινών κριτηρίων για τις κατηγορίες οχημάτων 

Εξακρίβωση: 

Όπως στην TS2 για τα ελαστικά οχημάτων στο τμήμα 10.2 των κοινών κριτηρίων για τις κατηγορίες οχημάτων, μαζί με τον κατάλογο και τα 

τεχνικά δελτία ολόκληρου του στόλου. 

TS4. Καύσιμα (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Σημείωση: το εν λόγω κριτήριο ισχύει μόνο εάν η αναθέτουσα αρχή κατατάξει ή αναβαθμίσει μια τεχνολογία σύμφωνα με το σημείωμα της TS1 

Επιλογές τεχνολογικής βελτίωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της κατηγορίας 3 (τμήμα 5.2) και ο προσφέρων μεριμνά ώστε 

η εν λόγω τεχνολογία συμμορφώνεται με την TS1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίσει υψηλότερα ποσοστά παροχής ανανεώσιμων καυσίμων 

ανάλογα με τη διαθέσιμη προσφορά στην εθνική ή περιφερειακή αγορά τους. 

Το ποσοστό της παροχής ανανεώσιμων καυσίμων πρέπει να συμμορφώνεται με τα ποσοστά που καθορίζονται στο σημείωμα της TS1 Επιλογές 

τεχνολογικής βελτίωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της κατηγορίας 3 (τμήμα 5.2). 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της σύμβασης ή των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές, 

καθώς και την περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγωγής και το ειδικό σύστημα παροχής καυσίμων. 

TS5. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 

Όλα τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της 

TS5. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 

Όλα τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της 
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υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο Euro V. 

2018: Το 40 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

2019: Το 48 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

2020: Το 56 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

2021: Το 64 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 

η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Εάν τα οχήματα δεν διαθέτουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με το 

πρότυπο Euro V ή με υψηλότερο, αλλά το πρότυπο αυτό έχει επιτευχθεί 

με τεχνική μετεπεξεργασία, αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται στην 

υποβληθείσα προσφορά. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει τον κατάλογο οχημάτων του 

στόλου υπηρεσιακών οχημάτων και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσής 

τους. Όσον αφορά οχήματα που έχουν επιτύχει το προαναφερθέν 

πρότυπο κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει να 

τεκμηριώνονται και να περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός που 

πρέπει να εξακριβώνεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 

υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο Euro V. 

2018: Το 60 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

2019: Το 68 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

2020: Το 76 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

2021: Το 84 % των λεωφορείων πρέπει να πληρούν το Euro VI. 

Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 

η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Εάν τα οχήματα δεν διαθέτουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με το 

πρότυπο Euro V ή με υψηλότερο, αλλά το πρότυπο αυτό έχει επιτευχθεί 

με τεχνική μετεπεξεργασία, αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται στην 

υποβληθείσα προσφορά. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει τον κατάλογο οχημάτων του 

στόλου υπηρεσιακών οχημάτων και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσής 

τους. Όσον αφορά οχήματα που έχουν επιτύχει το προαναφερθέν 

πρότυπο κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει να 

τεκμηριώνονται και να περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός που 

πρέπει να εξακριβώνεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

AC1. Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Θα δίδονται βαθμοί στις προσφορές που παρέχουν τα ακόλουθα: 

Επιλογή 1: περισσότερες διαδρομές από εκείνες που ορίζονται στην TS1 (βλέπε ανωτέρω), οι οποίες θα εκτελούνται από οχήματα που 

συμμορφώνονται με τη στοιχειώδη TS1 της κατηγορίας 3 (τμήμα 5.2). 

Επιλογή 2: στόλο ο οποίος χρησιμοποιείται βάσει σύμβασης, με μεγαλύτερη αναλογία οχημάτων (%) σε σύγκριση με εκείνη της TS1 (βλέπε 
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ανωτέρω), κατ’ αναλογία προς την υπέρβαση της TS1 (βλέπε ανωτέρω). 

Εάν ο στόλος αποτελείται από τεχνολογίες διαφορετικών κλάσεων, η κλάση Α θα λάβει τριπλάσιους βαθμούς και η κλάση Β διπλάσιους βαθμούς 

σε σύγκριση με την κλάση Γ. 

 

Εξακρίβωση: 

Βλέπε TS1 ανωτέρω. 

 

AC2. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Θα δίδονται βαθμοί στον στόλο που θα χρησιμοποιηθεί με βάση τη σύμβαση, με μεγαλύτερη αναλογία χρησιμοποιούμενων οχημάτων για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας (%) σε σύγκριση με την TS5, κατ’ αναλογία προς την υπέρβαση της TS5, ή εάν τα οχήματα συμμορφώνονται με το AC3 

Βελτιωμένες επιδόσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων της κατηγορίας 3. (Λεπτομερής αναφορά σχετικά με τη χορήγηση βαθμών σε 

υψηλότερα ποσοστά, βελτιωμένες επιδόσεις και οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων. Πρέπει να χορηγούνται περισσότεροι βαθμοί 

στα οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων σε σύγκριση με τα λεωφορεία φυσικού αερίου) 

 

Εξακρίβωση: 

Βλέπε TS5 ανωτέρω 

 AC3. Εκπομπές θορύβου 

Θα δίδονται βαθμοί στις προσφορές που παρέχουν στόλο 

υπηρεσιακών οχημάτων ο οποίος αποτελείται αποκλειστικά από 

οχήματα που συμμορφώνονται με το AC1 για τις εκπομπές θορύβου 

οχημάτων, όπως ορίζονται στο τμήμα 10.2 των κοινών κριτηρίων για 

τις κατηγορίες οχημάτων. 

Εξακρίβωση: 
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Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει τον κατάλογο οχημάτων του 

στόλου υπηρεσιακών οχημάτων και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσής 

τους. 
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6.3 Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης 
(ισχύουν μόνο εάν ο στόλος υπηρεσιακών οχημάτων ανήκει στους φορείς εκμετάλλευσης ή μισθώνεται από αυτούς) 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

CPC1. Νέα οχήματα (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Σε περίπτωση αντικατάστασης οχήματος ή στόλου υπηρεσιακών οχημάτων, το νέο όχημα πρέπει να συμβάλλει στη διατήρηση ή βελτίωση των 

χαρακτηριστικών του στόλου (σύνθεση και τεχνολογίες) στο πλαίσιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών ατμοσφαιρικών 

ρύπων που προβλέπονται στην προσφορά. 

Ο ανάδοχος θα τηρεί αρχεία τα οποία πρέπει να διατίθενται στην αναθέτουσα αρχή για λόγους εξακρίβωσης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει 

κανόνες για κυρώσεις μη συμμόρφωσης. 
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7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΤΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5) 

7.1 Αντικείμενο 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων N2 και N3, όπως ορίζονται στην οδηγία 2007/46, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την παροχή υπηρεσιών 

αποκομιδής αποβλήτων και μεταφοράς αποβλήτων, με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 
 

7.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης 
Σημαντικό: Τα κοινά κριτήρια για τις κατηγορίες οχημάτων (τμήμα 10) ισχύουν επίσης για την εν λόγω κατηγορία 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

TS1. Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου 

Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μία από τις ακόλουθες 

τεχνολογίες: 

 Υβριδικά οχήματα, που χρησιμοποιούν ντίζελ και φυσικό αέριο 

 Οχήματα εφοδιασμένα με συστήματα συσσώρευσης/ανάκτησης 

ενέργειας 

 Οχήματα εφοδιασμένα με φορτοευαίσθητα υδραυλικά συστήματα 

 Οχήματα εφοδιασμένα με μηχανισμούς ανύψωσης κάδων 

TS1. Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου 

Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μία από τις ακόλουθες 

τεχνολογίες: 

 Υβριδικό εξωτερικής φόρτισης: Όχημα εφοδιασμένο με συστοιχία 

συσσωρευτών που μπορεί να φορτιστεί από το δίκτυο και παρέχει 

την ενέργεια για την ηλεκτρική κίνηση του αμαξώματος και του 

μηχανισμού ανύψωσης 

 Όχημα φυσικού αερίου διπλού καυσίμου από κατασκευαστή 

πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ), με λόγο ενέργειας αερίου άνω του 



 

   48 

 

 Υβριδικό εξωτερικής φόρτισης: Όχημα εφοδιασμένο με συστοιχία 

συσσωρευτών που μπορεί να φορτιστεί από το δίκτυο και παρέχει 

την ενέργεια για την ηλεκτρική κίνηση του αμαξώματος και του 

μηχανισμού ανύψωσης 

 Όχημα φυσικού αερίου διπλού καυσίμου από κατασκευαστή 

πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ), με λόγο ενέργειας αερίου άνω του 

θερμού τμήματος του κύκλου δοκιμών του παγκόσμια 

εναρμονισμένου κύκλου οδήγησης μεταβατικών συνθηκών (WHTC) 

σε ποσοστό τουλάχιστον 50 %. 

 Οχήματα με υψηλής πίεσης απευθείας έγχυση φυσικού αερίου 

 Πλήρως ηλεκτρικά οχήματα 

 Οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. 

 Ειδικά οχήματα φυσικού αερίου υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στην κατωτέρω σημείωση. 

 

Σημείωση: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συμπεριλάβουν ειδικά 

οχήματα φυσικού αερίου εάν διαθέτουν παροχή ανανεώσιμου μεθανίου η 

οποία καλύπτει τουλάχιστον το 15 % της ζήτησής τους. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το τεχνικό δελτίο του οχήματος 

στο οποίο δηλώνονται οι εν λόγω τεχνολογικές προδιαγραφές. 

 

 

θερμού τμήματος του κύκλου δοκιμών του παγκόσμια 

εναρμονισμένου κύκλου οδήγησης μεταβατικών συνθηκών (WHTC) 

σε ποσοστό τουλάχιστον 50 %. 

 Οχήματα με υψηλής πίεσης απευθείας έγχυση φυσικού αερίου 

 Πλήρως ηλεκτρικά οχήματα 

 Οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. 

 Ειδικά οχήματα φυσικού αερίου υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στην κατωτέρω σημείωση. 

 

Σημείωση: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συμπεριλάβουν ειδικά 

οχήματα φυσικού αερίου εάν διαθέτουν παροχή ανανεώσιμου μεθανίου η 

οποία καλύπτει τουλάχιστον το 15 % της ζήτησής τους. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το τεχνικό δελτίο του οχήματος 

στο οποίο δηλώνονται οι εν λόγω τεχνολογικές προδιαγραφές. 

 

TS2. Βοηθητικές μονάδες (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
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Οι εκπομπές του οχήματος από τους χωριστούς κινητήρες για τις βοηθητικές μονάδες (π.χ. συμπιεστής, ανυψωτήρας, κ.λπ., τα οποία καθορίζονται 

από την αναθέτουσα αρχή) πρέπει να τηρούν τα όρια εκπομπών καυσαερίων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1628, στάδιο V. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ή έκθεση δοκιμής από ανεξάρτητο εργαστήριο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθθ7. 2016/1628. 

 

TS3. Επιδόσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Τα οχήματα N3 και N2 με μάζα αναφοράς
1)

 που υπερβαίνει τα 2 610 kg πρέπει να πληρούν το πρότυπο Euro VI. 

Τα οχήματα N2 με μάζα αναφοράς
1)

 που δεν υπερβαίνει τα 2 610 kg πρέπει να συμμορφώνονται με την TS2 Επιδόσεις των εκπομπών 

ατμοσφαιρικών ρύπων της κατηγορίας 1 (τμήμα 3.2). 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος. Όσον αφορά οχήματα που έχουν επιτύχει το προαναφερθέν 

πρότυπο κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει να τεκμηριώνονται και να περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός που πρέπει να 

εξακριβώνεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 AC1. Αέρια κλιματισμού 

Θα δίδονται βαθμοί στα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με σύστημα 

κλιματισμού που χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο με δυναμικό 

υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) μικρότερο από 150, ως συντελεστή 

διοξειδίου του άνθρακα με χρονικό ορίζοντα 100 ετών. 
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Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει την ονομασία, τον τύπο και το GWP 

του ψυκτικού αερίου που χρησιμοποιείται στο σύστημα κλιματισμού. 

Αν χρησιμοποιείται μείγμα αερίων (n αριθμός αερίων), το GWP 

υπολογίζεται ως εξής: 

GWP= Σ[Ουσία X1 % x GWP(X1)] + [Ουσία X2 % x GWP(X2)] + … 

[Ουσία Xn % x GWP(Xn)] 

όπου % είναι η αναλογία κατά βάρος με ανοχή βάρους +/- 1 %. 

Το GWP αερίων παρατίθεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.150.01.0195.01.ELL)   

 AC2. Ηλεκτροδότηση βοηθητικών κινητήρων 

Θα δίδονται βαθμοί στα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρικές 

βοηθητικές μονάδες. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το τεχνικό δελτίο του οχήματος 

στο οποίο δηλώνεται η εν λόγω πληροφορία. 

AC3. Βελτιωμένες επιδόσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων 

Οχήματα N3 και N2 με μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 610 kg: Θα 

δίδονται βαθμοί στις ακόλουθες τεχνολογίες: 

 φυσικό αέριο 

 υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης (PHEV)
2)

 

 ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή (BEV) και 

 οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου (FCEV) 
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[λεπτομερής αναφορά σχετικά με τη χορήγηση περισσότερων βαθμών σε 

οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων, δηλαδή 

υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης (PHEV), ηλεκτρικά οχήματα με 

συσσωρευτή (BEV)και ηλεκτρικά οχήματα με στοιχεία καυσίμου (FCEV)]. 

Πρέπει να δίδονται περισσότεροι βαθμοί στα οχήματα με ικανότητα 

μηδενικών εκπομπών καυσαερίων σε σύγκριση με τα οχήματα φυσικού 

αερίου). 

 

Οχήματα N2 με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει
1)

 τα 2 610 kg: θα 

εφαρμόζεται ο τύπος του AC3 Βελτιωμένες επιδόσεις των εκπομπών 

ατμοσφαιρικών ρύπων και του AC4 Ικανότητα μηδενικών εκπομπών 

καυσαερίων της κατηγορίας 1 (τμήμα 3.2). 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

του οχήματος. Όσον αφορά οχήματα που έχουν επιτύχει το 

προαναφερθέν πρότυπο κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει 

να τεκμηριώνονται και να περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός 

που πρέπει να εξακριβώνεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 

 

7.3 Επεξηγηματικές σημειώσεις 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 

TS2. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 
1) «

Μάζα αναφοράς»: η μάζα του οχήματος σε τάξη πορείας, όπως δηλώνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, μείον την ενιαία μάζα των 75 kg του 

οδηγού, προσαυξημένη κατά μια ενιαία μάζα 100 kg· 
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2)
 Στην περίπτωση υβριδικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης, το σύνολο των ημερήσιων ωρών κατά τις οποίες ένα φορτηγό λειτουργεί αποκλειστικά 

με ηλεκτρική ενέργεια εξαρτάται από τον κύκλο ειδικών χρήσεων και τη στρατηγική φόρτισης. Ως εκ τούτου, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι τα υβριδικά φορτηγά εξωτερικής φόρτισης είναι σε θέση να μεγιστοποιούν τον συνολικό ημερήσιο αριθμό ωρών κατά τις οποίες 

λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια στη διάρκεια των καθημερινών κύκλων τους, χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη υποδομή φόρτισης. 
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8 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6) 

8.1 Αντικείμενο 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αγορά υπηρεσιών αποκομιδής αποβλήτων με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες CPV «Υπηρεσίες 

αποκομιδής απορριμμάτων» (90511000-2) και «Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων» (90512000-9). 
 

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

Σημαντικό: 

Τα κοινά κριτήρια για τις κατηγορίες υπηρεσιών (τμήμα 11) ισχύουν επίσης για την εν λόγω κατηγορία 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

TS1. Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου 

Επιλογή 1 

Το δρομολόγιο ή τα δρομολόγια της αποκομιδής αποβλήτων [η 

αναθέτουσα αρχή εισάγει το αναγνωριστικό της διαδρομής] πρέπει να 

εκτελείται με τη χρήση οχημάτων τα οποία[η αναθέτουσα αρχή θα 

επιλέξει ένα από τα ακόλουθα]: 

α) είναι εφοδιασμένα με μία από τις επιλέξιμες τεχνολογίες που 

παρατίθενται στη στοιχειώδη TS1 Τεχνολογικές επιλογές για τη 

TS1. Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου 

Επιλογή 1 

Το/Τα δρομολόγιο/-α της αποκομιδής αποβλήτων [η αναθέτουσα αρχή 

εισάγει το αναγνωριστικό της διαδρομής] πρέπει να εκτελούνται με τη 

χρήση οχημάτων τα οποία [η αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει ένα από τα 

ακόλουθα]: 

α) είναι εφοδιασμένα με μία από τις επιλέξιμες τεχνολογίες που 

παρατίθενται στη στοιχειώδη TS1 Τεχνολογικές επιλογές για τη 
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μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της κατηγορίας 

5 (τμήμα 7.2). 

β) είναι εφοδιασμένα με την τεχνολογία Χ [η αναθέτουσα αρχή θα 

επιλέξει την τεχνολογία μεταξύ των επιλέξιμων τεχνολογιών που 

παρατίθενται στο πλαίσιο της στοιχειώδους TS1 Τεχνολογικές 

επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

της κατηγορίας 5 (τμήμα 7.2)] 

Επιλογή 2: 

Ο στόλος πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα ποσοστά οχημάτων 

εφοδιασμένων με μία από τις επιλέξιμες τεχνολογίες που παρατίθενται 

στη στοιχειώδη TS1 Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της κατηγορίας 5 (τμήμα 7.2): 

2018: 12 % 

2019: 20 % 

2020: 28 % 

2021: 36 % 

Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 

η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

Εξακρίβωση: Όπως στη στοιχειώδη TS1 Τεχνολογικές επιλογές για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της κατηγορίας 5 

(τμήμα 7.2) μαζί με τον κατάλογο και τα τεχνικά δελτία ολόκληρου του 

στόλου. 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της κατηγορίας 5 

(τμήμα 7.2). 

β) είναι εφοδιασμένα με την τεχνολογία Χ [η αναθέτουσα αρχή θα 

επιλέξει την τεχνολογία μεταξύ των επιλέξιμων τεχνολογιών που 

παρατίθενται στο πλαίσιο της στοιχειώδους TS1 Τεχνολογικές 

επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 

κατηγορίας 5 (τμήμα 7.2)] 

Επιλογή 2: 

Ο στόλος πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα ποσοστά οχημάτων 

εφοδιασμένων με μία από τις επιλέξιμες τεχνολογίες που παρατίθενται 

στη στοιχειώδη TS1 Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου της κατηγορίας 5 (τμήμα 7.2): 

2018: 24 % 

2019: 32 % 

2020: 40 % 

2021: 48 % 

Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 

η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

Εξακρίβωση: Όπως στη στοιχειώδη TS1 Επιλογές τεχνολογικής 

βελτίωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 

κατηγορίας 5 (τμήμα 7.2) μαζί με τον κατάλογο και τα τεχνικά δελτία 

ολόκληρου του στόλου. 
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TS2. Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Όλα τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συστήματα που συμμορφώνονται με την TS1 ή το TPMS, όπως ορίζεται στο τμήμα 10.2 των 

κοινών κριτηρίων για τις κατηγορίες οχημάτων. 

Εξακρίβωση: 

Όπως στην TS1 σχετικά με το TPMS στο τμήμα 10.2 των κοινών κριτηρίων για τις κατηγορίες οχημάτων, μαζί με τον κατάλογο και τα τεχνικά 

δελτία ολόκληρου του στόλου. 

TS3. Ελαστικά οχήματος — αντίσταση κύλισης (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Όλα τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ελαστικά που συμμορφώνονται με την TS2 για τα ελαστικά οχημάτων, όπως ορίζεται στο τμήμα 

10.2 των κοινών κριτηρίων για τις κατηγορίες οχημάτων. 

Εξακρίβωση: 

Όπως στην TS2 για τα ελαστικά οχημάτων στο τμήμα 10.2 των κοινών κριτηρίων για τις κατηγορίες οχημάτων, μαζί με τον κατάλογο και τα 

τεχνικά δελτία ολόκληρου του στόλου. 

TS4. Καύσιμα (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Σημείωση: το εν λόγω κριτήριο ισχύει μόνο εάν η αναθέτουσα αρχή κατατάξει τα ειδικά οχήματα φυσικού αερίου ως επιλέξιμη τεχνολογία και ο 

προσφέρων παρέχει ειδικά οχήματα φυσικού αερίου για συμμόρφωση με την TS1 (βλέπε ανωτέρω). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίσει 

υψηλότερα ποσοστά παροχής ανανεώσιμων καυσίμων ανάλογα με τη διαθέσιμη προσφορά στην εθνική ή περιφερειακή αγορά τους. 

Τουλάχιστον το 15 % της παροχής μεθανίου πρέπει να είναι ανανεώσιμο μεθάνιο. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της σύμβασης ή των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές, 

καθώς και την περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγωγής και το ειδικό σύστημα παροχής καυσίμων. 

TS5. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 

Όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο 

TS5. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 

Όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο 
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Euro V. 

2018: Το 40 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

2019: Το 48 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

2020: Το 56 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

2021: Το 64 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI 

Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 

η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

Εάν τα οχήματα δεν διαθέτουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με το 

πρότυπο Euro V ή με υψηλότερο, αλλά το πρότυπο αυτό έχει επιτευχθεί 

με τεχνική μετεπεξεργασία, αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται στην 

υποβληθείσα προσφορά. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει τον κατάλογο οχημάτων του 

στόλου υπηρεσιακών οχημάτων και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσής 

τους. Όσον αφορά οχήματα που έχουν επιτύχει το προαναφερθέν 

πρότυπο κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει να 

τεκμηριώνονται και να περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός που 

πρέπει να εξακριβώνεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 

Euro V. 

2018: Το 60 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

2019: Το 68 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

2020: Το 76 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

2021: Το 84 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI 

Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 

η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

Εάν τα οχήματα δεν διαθέτουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με το 

πρότυπο Euro V ή με υψηλότερο, αλλά το πρότυπο αυτό έχει επιτευχθεί 

με τεχνική μετεπεξεργασία, αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται στην 

υποβληθείσα προσφορά. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει τον κατάλογο οχημάτων του 

στόλου υπηρεσιακών οχημάτων και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσής 

τους. Όσον αφορά οχήματα που έχουν επιτύχει το προαναφερθέν 

πρότυπο κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει να 

τεκμηριώνονται και να περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός που 

πρέπει να εξακριβώνεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
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AC1. Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Θα δίδονται βαθμοί στις προσφορές που παρέχουν τα ακόλουθα: 

Επιλογή 1: περισσότερες διαδρομές από εκείνες που ορίζονται στην TS1 (βλέπε ανωτέρω), οι οποίες θα εκτελούνται από οχήματα που 

συμμορφώνονται με τη στοιχειώδη TS1 Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της κατηγορίας 5 (τμήμα 

7.2). 

Επιλογή 2: στόλο ο οποίος χρησιμοποιείται βάσει σύμβασης, με μεγαλύτερη αναλογία οχημάτων (%) σε σύγκριση με εκείνη της TS1, κατ’ 

αναλογία προς την υπέρβαση της TS1 (βλέπε ανωτέρω). 

Εξακρίβωση: 

Βλέπε TS1 ανωτέρω 

AC2. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Θα δίδονται βαθμοί στον στόλο που θα χρησιμοποιηθεί με βάση τη σύμβαση, με μεγαλύτερη αναλογία χρησιμοποιούμενων οχημάτων για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας (%) σε σύγκριση με την TS5, κατ’ αναλογία προς την υπέρβαση της TS5 (βλέπε ανωτέρω), ή εάν τα οχήματα 

συμμορφώνονται με το AC3 Βελτιωμένες επιδόσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων της κατηγορίας 5 (τμήμα 7.2) (λεπτομερής αναφορά 

σχετικά με τη χορήγηση βαθμών σε υψηλότερα ποσοστά, βελτιωμένες επιδόσεις και οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων. Πρέπει 

να δίδονται περισσότεροι βαθμοί στα οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων σε σύγκριση με τα οχήματα φυσικού αερίου) 

Εξακρίβωση: 

Βλέπε TS5 ανωτέρω 

 

AC3. Βοηθητικές μονάδες (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Θα δίδονται βαθμοί με βάση το ποσοστό των οχημάτων που συμμορφώνονται με τηTS2 Βοηθητικές μονάδες της κατηγορίας 5 (τμήμα 7.2) 

 

Εξακρίβωση: 

Βλέπε TS2 της κατηγορίας 5 (τμήμα 7.2). 
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 AC4. Εκπομπές θορύβου 

Θα δίδονται βαθμοί στις προσφορές που παρέχουν στόλο 

υπηρεσιακών οχημάτων ο οποίος αποτελείται αποκλειστικά από 

οχήματα που συμμορφώνονται με το AC1 για τις εκπομπές θορύβου 

οχημάτων, όπως ορίζονται στο τμήμα 10.2 των κοινών κριτηρίων για 

τις κατηγορίες οχημάτων. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει τον κατάλογο οχημάτων του 

στόλου υπηρεσιακών οχημάτων και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσής 

τους. 

 

 

 

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

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

CPC1. Νέα οχήματα (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Σε περίπτωση αντικατάστασης οχήματος ή στόλου υπηρεσιακών οχημάτων, το νέο όχημα πρέπει να συμβάλλει στη διατήρηση ή βελτίωση των 

χαρακτηριστικών του υπηρεσιακού στόλου (σύνθεση και τεχνολογίες) στο πλαίσιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών 

ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως προβλέφθηκε στην προσφορά. 

Ο ανάδοχος θα τηρεί αρχεία τα οποία πρέπει να διατίθενται στην αναθέτουσα αρχή για λόγους εξακρίβωσης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει 
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κανόνες για κυρώσεις μη συμμόρφωσης. 

 

8.4 Επεξηγηματικές σημειώσεις 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 

Βελτιστοποίηση διαδρομής 

Υπάρχουν συστήματα βελτιστοποίησης της διαδρομής με ενσωματωμένη τεχνολογία αυτοματοποιημένης δρομολόγησης και προγραμματισμού 

οχημάτων (CVRS) τα οποία είναι σε θέση να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου κατά 5 % έως 15 %. Τα συστήματα αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιούν: 

(a). μοντέλα που προβλέπουν το επίπεδο πλήρωσης των κάδων, με βάση στοιχεία προερχόμενα από τα συστήματα πληρωμής κατά την απόρριψη ή 

μέσω συστημάτων βάρους τα οποία είναι εγκατεστημένα στα φορτηγά 

(b). αισθητήρες εγκατεστημένους μέσα στους κάδους, οι οποίοι παρακολουθούν στοιχεία σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το επίπεδο πλήρωσης των 

κάδων. 

 

Και οι δύο τεχνολογίες είναι πλέον ώριμες και διατίθενται στην αγορά. Ως εκ τούτου, συνιστάται στις αναθέτουσες αρχές να διερευνούν τις δυνατότητες 

εφαρμογής των συγκεκριμένων συστημάτων βελτιστοποίησης διαδρομής στο πλαίσιο των οικείων συστημάτων αποκομιδής αποβλήτων. 

 

9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7) 
9.1 Αντικείμενο 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
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Αγορά υπηρεσιών δημόσιων και ιδιωτικών ταχυδρομείων, και μεταφορών με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

- Ομάδα 641 Υπηρεσίες δημόσιων και ιδιωτικών ταχυδρομείων, με εξαίρεση τις σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες ταχυδρομικές 

μεταφορές 

- 79613000-4 Υπηρεσίες αλλαγής θέσης προσωπικού 

- 63100000-0 Υπηρεσίες διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων 

- 98392000-7 Υπηρεσίες μετεγκατάστασης. 

 

 

9.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης 

(Τα εν λόγω κριτήρια ισχύουν μόνο εάν ο στόλος υπηρεσιακών οχημάτων ανήκει στους φορείς εκμετάλλευσης ή μισθώνεται από αυτούς) 

Σημαντικό: 

Τα κοινά κριτήρια για τις κατηγορίες υπηρεσιών (τμήμα 11) ισχύουν επίσης για την εν λόγω κατηγορία 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

TS1. Εμπορευματικές μεταφορές με ποδήλατο (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Σημείωση: η παρούσα TS ισχύει για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται σε αστικές παραδόσεις δημόσιου και ιδιωτικού ταχυδρομείου. Οι δημόσιες 

αρχές θα μπορούσαν επίσης να ορίσουν για ποιο είδος παραδόσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται εμπορευματικές μεταφορές με ποδήλατο. 

(σε πόλεις με κατάλληλες αστικές υποδομές και επαρκή αριθμό παρόχων εμπορευματικών μεταφορών με ποδήλατο). 

Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει στόλο υπηρεσιακών οχημάτων που περιλαμβάνει ποδήλατα ή ρυμουλκούμενα ποδηλάτων, τα οποία μπορεί να 

είναι ποδήλατα ηλεκτρικής υποβοήθησης. Τα ποδήλατα και τα ρυμουλκούμενα ποδηλάτων αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της χρήσης 

μηχανοκίνητων οχημάτων και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την τελική παράδοση στον πελάτη, σύμφωνα με το σχέδιο μείωση 

των εκπομπών που ορίζεται στην TS1 Πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης στο πλαίσιο των κοινών κριτηρίων για κατηγορίες υπηρεσιών 
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(τμήμα 11.2). 

Το εν λόγω κριτήριο μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης εταιρικής σχέσης με κέντρο αστικής ενοποίησης το οποίο διαθέτει στόλο από 

ποδήλατα και ποδήλατα φορτίου. 

 

Εξακρίβωση: Ο προσφέρων προσκομίζει τις προδιαγραφές του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων και, κατά περίπτωση, τη συμφωνία εταιρικής 

σχέσης με το κέντρο αστικής ενοποίησης. 

TS2. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 

Όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο 

Euro V. 

2018: Το 40 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

2019: Το 48 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

2020: Το 56 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

2021: Το 64 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

 

Εάν τα οχήματα δεν διαθέτουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με το 

πρότυπο Euro V ή με υψηλότερο, αλλά το πρότυπο αυτό έχει επιτευχθεί 

με τεχνική μετεπεξεργασία, αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται στην 

υποβληθείσα προσφορά. 

Όλα τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που 

TS2. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 

TS2.1. Όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για 

την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο 

Euro V. 

2018: Το 60 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

2019: Το 68 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

2020: Το 76 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

2021: Το 84 % των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να 

πληρούν το Euro VI. 

Εάν τα οχήματα δεν διαθέτουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με το 

πρότυπο Euro V ή με υψηλότερο, αλλά το πρότυπο αυτό έχει επιτευχθεί 

με τεχνική μετεπεξεργασία, αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται στην 

υποβληθείσα προσφορά. 

Όλα τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που 

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν 
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χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν 

τουλάχιστον το πρότυπο Euro 5. 

2018: Το 40 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

2019: Το 50 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

2020: Το 60 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

2021: Το 70 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

Όλα τα οχήματα κατηγορίας L που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 

της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο Euro 3. 

2018: Το 40 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το Euro 

4. 

2019: Το 50 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το Euro 

4. 

2020: Το 60 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το Euro 

4. 

2021: Το 70 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το Euro 

4. 

Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 

η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Το εν λόγω κριτήριο μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης 

εταιρικής σχέσης με κέντρο αστικής ενοποίησης, ο στόλος του οποίου 

πληροί τις απαιτήσεις. 

τουλάχιστον το πρότυπο Euro 5. 

2018: Το 60 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

2019: Το 70 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

2020: Το 80 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

2021: Το 90 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το Euro 6. 

2018: Το 10 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το πρότυπο 6d-TEMP ή το πρότυπο Euro 

6d. 

2019: Το 15 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το πρότυπο 6d-TEMP ή το πρότυπο Euro 

6d. 

2020: Το 20 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το πρότυπο 6d-TEMP ή το πρότυπο Euro 

6d. 

2021: Το 25 % των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών 

οχημάτων πρέπει να πληρούν το πρότυπο 6d-TEMP ή το πρότυπο Euro 

6d. 

Το εν λόγω κριτήριο μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης 

εταιρικής σχέσης με κέντρο αστικής ενοποίησης, ο στόλος του οποίου 

πληροί τις απαιτήσεις. 
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Εξακρίβωση: Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει τα τεχνικά δελτία 

των οχημάτων στα οποία ορίζονται τα πρότυπα εκπομπών. Όσον αφορά 

οχήματα που έχουν επιτύχει το προαναφερθέν πρότυπο κατόπιν τεχνικής 

αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει να τεκμηριώνονται και να 

περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός που πρέπει να εξακριβώνεται 

από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 

Όλα τα οχήματα κατηγορίας L που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 

της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο Euro 3. 

2018: Το 60 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το Euro 

4. 

2019: Το 70 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το Euro 

4. 

2020: Το 80 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το Euro 

4. 

2021: Το 90 % των οχημάτων κατηγορίας L πρέπει να πληρούν το Euro 

4. 

Η βαθμίδα που εφαρμόζεται θα αντιστοιχεί στο έτος που προκηρύχθηκε 

η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

TS2.2. Σε περίπτωση παραδόσεων δημόσιου και ιδιωτικού ταχυδρομείου 

σε αστικές περιοχές με προβλήματα ποιότητας του αέρα: 

Τα αυτοκίνητα, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και τα οχήματα 

κατηγορίας L πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων. 

Εάν δεν διατίθεται υποδομή φόρτισης, ή το αναμενόμενο προφίλ χρήσης 

απαιτεί μεγάλες αποστάσεις: Τα οχήματα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 

την ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων, δηλαδή ένα 

αυτοκίνητο ή ένα ελαφρύ επαγγελματικό όχημα να μπορεί να διανύει 

ελάχιστη απόσταση 40 km χωρίς καθόλου εκπομπές καυσαερίων. 

 

Εξακρίβωση: Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει τα τεχνικά δελτία 

των οχημάτων στα οποία ορίζονται τα πρότυπα εκπομπών και, κατά 
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περίπτωση, τη συμφωνία εταιρικής σχέσης με το κέντρο αστικής 

ενοποίησης. 

Όσον αφορά οχήματα που έχουν επιτύχει το προαναφερθέν πρότυπο 

κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης, τα μέτρα πρέπει να τεκμηριώνονται και 

να περιλαμβάνονται στην προσφορά, γεγονός που πρέπει να 

εξακριβώνεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

AC1. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (ισχύουν μόνο για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και τα οχήματα κατηγορίας L) (Το ίδιο για τα 

στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Θα δίδονται βαθμοί στις προσφορές που παρέχουν στόλο υπηρεσιακών οχημάτων όπου: 

- Για αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα: η έγκριση τύπου για μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τη στοιχειώδη TS1 της κατηγορίας 1 (τμήμα 3.2), ενώ η βαθμίδα θα αντιστοιχεί στο έτος της πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών. Θα δίδονται βαθμοί κατ’ αναλογία προς την έγκριση τύπου για μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του στόλου. 

- Για οχήματα κατηγορίας L: όλα τα οχήματα κατηγορίας L που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία πρέπει να είναι ηλεκτρικά.  

Εξακρίβωση: ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει, σε λογιστικό φύλλο, τον κατάλογο των οχημάτων του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων, την 

οικεία έγκριση τύπου για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης), καθώς και τον μέσο 

υπολογισμό τους. 

AC2. Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια, δεν ισχύουν εάν απαιτούνται μηδενικές εκπομπές 

καυσαερίων για όλα τα οχήματα στην τεχνική προδιαγραφή TS2.2) 

Θα δίδονται βαθμοί στις προσφορές που παρέχουν τα ακόλουθα: 

α) Υψηλότερο ποσοστό από εκείνο που ορίζεται στην TS2 (βλέπε ανωτέρω), Ή 

β) Αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και οχήματα κατηγορίας L με καλύτερες επιδόσεις εκπομπών από το πρότυπο Euro 6/4, Ή 

γ) Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα φυσικού αερίου και οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών, δηλαδή ικανά να καλύψουν ελάχιστη 

απόσταση 40 km χωρίς εκπομπές καυσαερίων για αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, και υβριδικά οχήματα εξωτερικής 
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φόρτισης (PHEV), ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή (BEV) και ηλεκτρικά οχήματα με στοιχεία καυσίμου (FCEV) για λεωφορεία 

 

 (λεπτομερής αναφορά σχετικά με τη χορήγηση βαθμών σε υψηλότερα ποσοστά, καλύτερες επιδόσεις και οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών 

καυσαερίων. Τα οχήματα με ικανότητα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων πρέπει να λάβουν περισσότερους βαθμούς από τα οχήματα με καλύτερες 

επιδόσεις από το πρότυπο 6/4 και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα φυσικού αερίου). 

 

Εξακρίβωση: 

Βλέπε TS2 ανωτέρω 
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10 ΚΟΙΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

10.1 Αντικείμενο 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αγορά των ακόλουθων οχημάτων οδικών μεταφορών με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 

 «Αυτοκίνητα, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV) και οχήματα κατηγορίας L» 

 «Λεωφορεία» 

 «Οχήματα αποκομιδής αποβλήτων». 

 

10.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης 

 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 



 

   67 

 

TS1. Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συστήματα παρακολούθησης της πίεσης 

των ελαστικών –δηλαδή ένα σύστημα το οποίο προσαρμόζεται στο όχημα και μπορεί να αξιολογήσει την πίεση των ελαστικών ή τη μεταβολή της 

πίεσης με την πάροδο του χρόνου και να διαβιβάσει τις αντίστοιχες πληροφορίες στον χρήστη ενώ το όχημα βρίσκεται σε κίνηση– ή, στην 

περίπτωση λεωφορείων και φορτηγών αποκομιδής αποβλήτων, με συστήματα που διαβιβάζουν αντίστοιχες πληροφορίες στην εγκατάσταση του 

φορέα εκμετάλλευσης. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το τεχνικό δελτίο του οχήματος στο οποίο δηλώνεται η εν λόγω πληροφορία. 

TS2. Ελαστικά οχήματος — αντίσταση κύλισης (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

(δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν, για λόγους ασφάλειας, απαιτούνται ελαστικά με την υψηλότερη δυνατή κατηγορία πρόσφυσης ελαστικών σε υγρό 

οδόστρωμα, ελαστικά χιονιού ή ελαστικά πάγου) 

Τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με: 

α) Ελαστικά τα οποία συμμορφώνονται με την υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης καυσίμων για την αντίσταση κύλισης 

εκφρασμένη σε kg/τόνο, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 

παραμέτρους 

Ή 

β) Αναγομωμένα ελαστικά. 

Σημείωση: Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 βρίσκεται προς το παρόν υπό αναθεώρηση και, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση COM(2018) 296. Το παρόν κριτήριο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί όταν τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία. 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει τη σήμανση του ελαστικού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 για ελαστικά που εμπίπτουν στην 
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περίπτωση α), ή την ειδοποίηση της έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα 1 του κανονισμού 109 της ΟΕΕ/HE για αναγομωμένα ελαστικά 

[περίπτωση β)]. 

TS3. Ειδικές πληροφορίες οικολογικής οδήγησης οχημάτων (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πληροφορίες/οδηγίες σχετικά με την οικολογική οδήγηση. Στην περίπτωση οχήματος με κινητήρα 

εσωτερικής καύσης, το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την έγκαιρη αλλαγή ταχυτήτων, τη διατήρηση 

σταθερής ταχύτητας σε χαμηλές στροφές ανά λεπτό (RPM) και την πρόβλεψη ροών κυκλοφορίας. Στην περίπτωση υβριδικών και ηλεκτρικών 

οχημάτων, οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τη χρήση της πέδησης με ανατροφοδότηση για την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης και τα ηλεκτρικά οχήματα με εξοπλισμό επέκτασης περιοχής, στις οδηγίες 

πρέπει να περιλαμβάνονται ειδικές οδηγίες για τη μεγιστοποίηση των χιλιομέτρων που διανύονται ηλεκτρικά. Οι εν λόγω πληροφορίες/οδηγίες 

μπορούν να παρέχονται με τη μορφή τμημάτων κατάρτισης (εάν η δημόσια αρχή καταλήξει στη συγκεκριμένη επιλογή, πρέπει να ορίσει ελάχιστο 

αριθμό ωρών για την παρεχόμενη κατάρτιση). 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το τεχνικό δελτίο του οχήματος στο οποίο δηλώνονται οι εν λόγω πληροφορίες ή περιγραφή των 

περιεχομένων των τμημάτων κατάρτισης. 

 TS4. Θόρυβος ελαστικών 

 

(δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν, για λόγους ασφάλειας, απαιτούνται 

ελαστικά με την υψηλότερη δυνατή κατηγορία πρόσφυσης ελαστικών σε 

υγρό οδόστρωμα, ελαστικά χιονιού ή ελαστικά πάγου) 

Τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με: 

α) ελαστικά, τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου κύλισης των οποίων 

είναι κατά 3dB χαμηλότερα του μέγιστου ορίου που θεσπίζεται 

στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

661/2009. Αυτό ισοδυναμεί με την κορυφαία κατηγορία (από τις 
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τρεις διαθέσιμες) της κατηγορίας εξωτερικού θορύβου κύλισης 

της σήμανσης ελαστικών της ΕΕ. 

 

Ή 

β) αναγομωμένα ελαστικά 

 

Σημείωση: Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 βρίσκεται προς το παρόν 

υπό αναθεώρηση και, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση COM(2018) 296. Το παρόν κριτήριο θα 

πρέπει να επικαιροποιηθεί όταν τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία. 

 

Εξακρίβωση: Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει τη σήμανση του 

ελαστικού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 για 

ελαστικά που εμπίπτουν στην περίπτωση α), ή την ειδοποίησης της 

έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα 1 του κανονισμού 109 της 

ΟΕΕ/HE για τα αναγομωμένα ελαστικά [περίπτωση β)]. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 AC1. Θόρυβος οχήματος 

Θα δίδονται βαθμοί στα οχήματα με εκπομπές θορύβου οι οποίες 

συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές της φάσης 3 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 540/2014. Οι εκπομπές θορύβου υποβάλλονται σε δοκιμή 

σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2014. 

 

Εξακρίβωση: 
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Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

του οχήματος. 
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11 ΚΟΙΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

11.1 Αντικείμενο και κριτήρια επιλογής 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αγορά των ακόλουθων υπηρεσιών οδικών μεταφορών με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 

 «Υπηρεσίες κινητικότητας» 

 «Υπηρεσίες λεωφορείων» 

 «Υπηρεσίες αποκομιδής αποβλήτων» 

 «Υπηρεσίες δημόσιων και ιδιωτικών ταχυδρομείων, και μεταφορών». 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

SC1. Ικανότητες του προσφέροντος (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει σχετική εμπειρία σε καθέναν από τους ακόλουθους τομείς: 

- εντοπισμός, αξιολόγηση και εφαρμογή των διαθέσιμων τεχνολογιών και μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

«από τις πηγές μέχρι τους τροχούς» και των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων 

- διαδικασίες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 

 

Εξακρίβωση: 

Στοιχεία με τη μορφή πληροφοριών και αναφορών σχετικά με συναφείς συμβάσεις (πιθανόν παρόμοιου μεγέθους) που εκπονήθηκαν τα 

προηγούμενα 5 έτη και περιελάμβαναν τα ανωτέρω στοιχεία. 
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11.2 Τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια ανάθεσης 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

TS1. Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν γραπτές διαδικασίες για τα ακόλουθα: 

1. παρακολούθηση και καταγραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων της υπηρεσίας. Οι 

χρησιμοποιούμενοι δείκτες πρέπει να είναι οι εκπομπές και η κατανάλωση ενέργειας της υπηρεσίας τόσο ως ετήσιο σύνολο όσο και ανά 

μεταφερόμενο επιβάτη/τόνο/μονάδα ανά χιλιόμετρο ή κάποια άλλη μονάδα που αντικατοπτρίζει τις επιδόσεις της υπηρεσίας. 

2. εφαρμογή σχεδίου μείωσης των εκπομπών, με μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών 

ατμοσφαιρικών ρύπων. 

3. αξιολόγηση της ανάπτυξης του σχεδίου μείωσης των εκπομπών, παρακολουθώντας τις αλλαγές των δεικτών και την πρακτική εφαρμογή των 

μέτρων του σχεδίου. 

4. υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων για τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από το σχέδιο ή αύξησης των δεικτών, και πρόληψή τους στο μέλλον, 

εφόσον είναι εφικτό. 

 

Εξακρίβωση: 

Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει: 

1. τη διαδικασία παρακολούθησης και καταγραφής των δεικτών που απαριθμούνται στο τμήμα 1) 

2. το σχέδιο μείωσης των εκπομπών 

3. τη διαδικασία αξιολόγησης ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του σχεδίου μείωσης των εκπομπών 
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4. τη διαδικασία διόρθωσης ώστε να διορθώνονται οι αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την αξιολόγηση και να προλαμβάνονται στο μέλλον, 

εφόσον είναι εφικτό. 

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή το EMAS θα θεωρούνται ότι 

συμμορφώνονται εάν καλύπτουν τον περιβαλλοντικό στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών 

ατμοσφαιρικών ρύπων του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων. Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει την περιβαλλοντική πολιτική με την οποία 

αποδεικνύεται η δέσμευση για επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό που εξέδωσε ο φορέας πιστοποίησης. 

 

Σημείωση: η αναθέτουσα αρχή μπορεί να χορηγήσει βαθμούς στις προσφορές που προβλέπουν σημαντικές βελτιώσεις στα οικεία μέτρα 

περιβαλλοντικές διαχείρισης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 AC1 Λιπαντικά έλαια, υδραυλικά υγρά και λιπαντικό γράσο 

Θα δίδονται βαθμοί στις προσφορές που περιλαμβάνουν τη χρήση των 

παρακάτω για τη συντήρηση των οχημάτων υπηρεσίας: 

- Αναδιυλισμένα λιπαντικά έλαια, δηλαδή έλαια που προέρχονται από 

χρησιμοποιημένα έλαια κατόπιν επεξεργασίας από την οποία 

προκύπτει έλαιο κατάλληλης ποιότητας για την αρχική χρήση του. 

- Υδραυλικά υγρά και γράσα που δεν έχουν δηλώσεις επικινδυνότητας 

για την υγεία ή το περιβάλλον ούτε φράση ενδεικτική κινδύνου κατά 

τη χρονική στιγμή της αίτησης [το χαμηλότερο όριο ταξινόμησης 

στον κανονισμό (ΕΚ αριθ. 1272/2008 ή στην οδηγία 99/45/ΕΚ του 

Συμβουλίου]. Το σωρευτικό ποσοστό μάζας των ουσιών που 

απαντούν στα υδραυλικά υγρά και τα γράσα οι οποίες είναι μη 

βιοαποδομήσιμες και βιοσυσσωρευτικές δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

0,1 % (w/w). 
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Εξακρίβωση: Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει τα τεχνικά δελτία 

των λιπαντικών, των υδραυλικών υγρών και των γράσων. 

Συμμορφούμενα θεωρούνται τα υδραυλικά υγρά και τα γράσα που 

συμμορφώνονται με το οικολογικό σήμα της ΕΕ ή με ισοδύναμο 

οικολογικό σήμα τύπου 1 το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο AC1. 

 

11.3 Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

CPC1. Κατάρτιση οδηγών (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Σημείωση: Η συγκεκριμένη ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης ισχύει μόνο εάν η υπηρεσία περιλαμβάνει οδηγό και στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται 

από τους οδηγούς να διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (CPC οδηγού) σύμφωνα με την οδηγία 2003/59/ΕΚ 

Όλοι οι οδηγοί που συμμετέχουν στην εκτέλεση της υπηρεσίας για τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμβασης πρέπει να λαμβάνουν κατάρτιση, 

σε τακτική βάση, σε αναγνωρισμένο οργανισμό σχετικά με την περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη οδήγηση προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση 

των καυσίμων. 

 

Πρέπει να παρέχεται επαρκής κατάρτιση ελάχιστης διάρκειας 16 ωρών σε όλο το νέο προσωπικό που εργάζεται στο πλαίσιο της σύμβασης, εντός 4 

εβδομάδων από την έναρξη της απασχόλησης, ενώ σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό πρέπει να παρέχεται επικαιροποίηση των ανωτέρω σημείων, 

ελάχιστης διάρκειας 4 ωρών, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. 

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να τεκμηριώνει και να υποβάλλει ετησίως στην αναθέτουσα αρχή έκθεση σχετικά με την ποσότητα (ώρες) και 

το αντικείμενο της κατάρτισης που παρέχεται σε κάθε μέλος του προσωπικού το οποίο εργάζεται στη σύμβαση. 
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Όλοι οι οδηγοί που συμμετέχουν στην εκτέλεση της υπηρεσίας για τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμβασης πρέπει να λαμβάνουν τακτικά 

πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των καυσίμων (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα). 

 

Τα ετήσια αρχεία κατάρτισης του προσωπικού πρέπει να διατίθενται στην αναθέτουσα αρχή για λόγους εξακρίβωσης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται 

να ορίσει κανόνες για κυρώσεις μη συμμόρφωσης. 

CPC2. Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να τεκμηριώνει και να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα ακόλουθα: 

- τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των δεικτών και 

- τα αποτελέσματα των δράσεων αξιολόγησης, διόρθωσης και πρόληψης, κατά περίπτωση, 

σύμφωνα με τις γραπτές διαδικασίες που προβλέπονται για την εξακρίβωση της TS1 Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Οι εν λόγω εκθέσεις πρέπει να διατίθενται στην αναθέτουσα αρχή για λόγους εξακρίβωσης. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για κυρώσεις μη συμμόρφωσης, καθώς και πριμοδότηση για υπέρβαση των στόχων που 

προβλέπονται στο σχέδιο μείωσης των εκπομπών. 
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CPC3. Λιπαντικά χαμηλού ιξώδους (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Ο ανάδοχος πρέπει να αντικαθιστά τα λιπαντικά των οχημάτων που παρέχουν την υπηρεσία με λιπαντικά έλαια κινητήρα χαμηλού ιξώδους, εκτός 

εάν ο κατασκευαστής του οχήματος προτείνει άλλο είδος λιπαντικού. Λιπαντικά έλαια κινητήρα χαμηλού ιξώδους είναι εκείνα που αντιστοιχούν 

στον αριθμό κλίμακας SAE 0W30 ή 5W30 ή σε ισοδύναμο. 

Ο ανάδοχος θα τηρεί αρχεία τα οποία πρέπει να διατίθενται στην αναθέτουσα αρχή. 

CPC4. Ελαστικά οχήματος — αντίσταση κύλισης (Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

(δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν, για λόγους ασφάλειας, απαιτούνται ελαστικά με την υψηλότερη δυνατή κατηγορία πρόσφυσης ελαστικών σε υγρό 

οδόστρωμα, ελαστικά χιονιού ή ελαστικά πάγου) 

Ο ανάδοχος πρέπει να αντικαθιστά τα φθαρμένα ελαστικά των οχημάτων που παρέχουν την υπηρεσία με τα ακόλουθα: 

α) καινούρια ελαστικά τα οποία συμμορφώνονται με την υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης καυσίμων για την αντίσταση κύλισης 

εκφρασμένη σε kg/τόνο, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 

παραμέτρους 

Ή 

β) αναγομωμένα ελαστικά. 

Ο ανάδοχος θα τηρεί αρχεία τα οποία πρέπει να διατίθενται στην αναθέτουσα αρχή. 

Σημείωση: Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 βρίσκεται προς το παρόν υπό αναθεώρηση και, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση COM(2018) 296. Το παρόν κριτήριο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί όταν τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία. 

 

 

 CPC5. Θόρυβος ελαστικών 

(δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν, για λόγους ασφάλειας, απαιτούνται 

ελαστικά με την υψηλότερη δυνατή κατηγορία πρόσφυσης ελαστικών σε 
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υγρό οδόστρωμα, ελαστικά χιονιού ή ελαστικά πάγου) 

 

Ο ανάδοχος πρέπει να αντικαθιστά τα φθαρμένα ελαστικά των 

οχημάτων που παρέχουν την υπηρεσία με τα ακόλουθα: 

α) καινούρια ελαστικά, τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου κύλισης 

των οποίων είναι κατά 3dB χαμηλότερα του μέγιστου ορίου 

που θεσπίζεται στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009. Αυτό ισοδυναμεί με την 

κορυφαία κατηγορία (από τις τρεις διαθέσιμες) της κατηγορίας 

εξωτερικού θορύβου κύλισης της σήμανσης ελαστικών της ΕΕ 

 

Ή 

β) αναγομωμένα ελαστικά. 

 

Οι εκπομπές εξωτερικού θορύβου κύλισης του μοντέλου ελαστικών 

πρέπει να έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009. 

Ο ανάδοχος θα τηρεί αρχεία τα οποία πρέπει να διατίθενται στην 

αναθέτουσα αρχή για λόγους εξακρίβωσης 

Σημείωση: Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 βρίσκεται προς το 

παρόν υπό αναθεώρηση και, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση COM(2018) 296. Το παρόν 

κριτήριο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί όταν τεθεί σε ισχύ η νέα 

νομοθεσία. 
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11.4 Επεξηγηματικές σημειώσεις 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 

CPC3. Λιπαντικά έλαια χαμηλού ιξώδους, CPC4. Ελαστικά οχήματος — αντίσταση κύλισης και CPC5. Θόρυβος ελαστικών 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμπεριλάβει τα εν λόγω κριτήρια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες συντήρησης οχημάτων. 

Ωστόσο, τα κριτήρια αυτά καλύπτουν μικρό μόνο μέρος των δραστηριοτήτων συντήρησης και δεν μπορούν να θεωρηθούν κριτήρια της ΕΕ για τις 

οικολογικές δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει κανόνες για κυρώσεις μη συμμόρφωσης με διαφορετικές ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης. 
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CPC4. Ελαστικά οχήματος — αντίσταση κύλισης 

Στο άρθρο 6 και στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ), η οποία έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως 

τον Ιούνιο του 2014, ορίζεται η υποχρέωση των δημόσιων αρχών να προμηθεύονται συγκεκριμένο εξοπλισμό ενεργειακής απόδοσης. 

Συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση αγοράς αποκλειστικά ελαστικών τα οποία: 

«συμμορφώνονται προς το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο έχουν την υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης καυσίμων, όπως ορίζεται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σήμανση των 

ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους. Η απαίτηση αυτή δεν εμποδίζει τους 

δημόσιους φορείς να αγοράζουν ελαστικά με την υψηλότερη κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα ή κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης 

όταν δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας υγείας» 

Η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο την κεντρική κυβέρνηση και τις αγορές των οποίων η αξία υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις 

οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Επιπλέον, οι απαιτήσεις πρέπει να συνάδουν προς την οικονομική αποδοτικότητα, την οικονομική σκοπιμότητα, τη 

γενικότερη βιωσιμότητα, την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον επαρκή ανταγωνισμό. Οι παράγοντες αυτοί είναι δυνατόν να διαφέρουν μεταξύ 

των δημόσιων αρχών και των αγορών. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ερμηνεία της συγκεκριμένης πτυχής του άρθρου 6 και του 

παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση σχετικά με την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και κτιρίων ενεργειακής απόδοσης εκ μέρους 

των αρχών της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, βλέπε το καθοδηγητικό έγγραφο COM/2013/0762 final της Επιτροπής, ανακοίνωση της Επιτροπής προς 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, Εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση — Καθοδηγητικό έγγραφο της Επιτροπής
1). 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 βρίσκεται προς το παρόν υπό αναθεώρηση και, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υπέβαλε την πρόταση COM(2018) 296. Το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας θα πρέπει να επικαιροποιηθεί όταν τεθεί σε ισχύ η νέα 

νομοθεσία. 

 

Απαιτήσεις σύνθεσης στόλου 

Κάθε φορά που μια αναθέτουσα αρχή απαιτεί από έναν φορέα παροχής υπηρεσιών να χρησιμοποιεί στόλο με συγκεκριμένο ποσοστό οχημάτων τα 

οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ή για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, η εν λόγω αναθέτουσα 

αρχή θα πρέπει να εξετάζει τα μέσα εξακρίβωσης. Μπορεί να είναι επαχθής αφενός για τον ανάδοχο η παροχή πληροφοριών και αφετέρου για τη 

δημόσια αρχή η εξακρίβωση των πληροφοριών σχετικά με τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για συγκεκριμένες αποστάσεις σε συγκεκριμένη ημέρα, 
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καθώς και ο υπολογισμός του μέσου όρου. Ως εκ τούτου, αν δεν θεωρείται εφικτό να ζητηθεί η συμμόρφωση όλων των οχημάτων προς την απαίτηση, 

η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να ορίσει ότι σε συγκεκριμένες διαδρομές μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο συμμορφούμενα οχήματα (π.χ. σε 

περιοχές με θέματα ποιότητας του αέρα) ή ότι απαιτείται η συμμόρφωση μίας ή περισσότερων κατηγοριών οχημάτων. Τα εν λόγω ζητήματα μπορεί να 

είναι ήσσονος σημασίας για την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών δημόσιων λεωφορείων και υπηρεσιών αποκομιδής αποβλήτων, όπου ο σχεδιασμός και 

η παρακολούθηση των υπηρεσιών διευκολύνουν την εξακρίβωση των επιδόσεων του στόλου που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών. 
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12 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
 

Η ανάλυση κόστους κύκλου ζωής είναι μια μέθοδος αξιολόγησης του συνολικού κόστους της υπό εξέταση ομάδας προϊόντων ή υπηρεσίας. Λαμβάνει 

υπόψη όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την αγορά, τις διαδικασίες χρήσης και συντήρησης και με τη διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων. 

Στόχος της ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής είναι η εκτίμηση του συνολικού κόστους των εναλλακτικών επιλογών που αφορούν το έργο, καθώς και η 

επιλογή της εναλλακτικής εκείνης που διασφαλίζει την αγορά, την υπηρεσία, ή και τα δύο, η οποία θα συνεπάγεται το χαμηλότερο συνολικό κόστους 

σε συνάρτηση με την ποιότητα και λειτουργία της. Η ανάλυση κόστους κύκλου ζωής θα πρέπει να διενεργείται στα πρώτα στάδια της διαδικασίας 

αγοράς. 

Η χρήση της ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής σε διαδικασίες οικολογικών δημοσίων συμβάσεων μπορεί να συμβάλει στον καθορισμό του 

χαμηλότερου κόστους για την αξιολόγηση των προσφορών. Ουσιαστικά, η ανάλυση κόστους κύκλου ζωής μπορεί να βοηθήσει τις αρχές στην εξέταση 

όχι μόνο του κόστους απόκτησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (π.χ. κόστος πρώτων υλών και κατασκευής) αλλά και στην αξιολόγηση άλλων 

δαπανών τις οποίες συνήθως πρέπει να καθορίσει και να υπολογίσει ο αγοραστής (π.χ. κόστος συντήρησης, κόστος λειτουργίας, κόστος διάθεσης και 

ανακύκλωσης κ.λπ.). Αυτά τα είδη δαπανών θα πρέπει να προστίθενται στην τιμή πώλησης ώστε να προκύπτει μια συνολική εκτίμηση της ανάλυσης 

κόστους κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 

Επιπλέον, η ανάλυση κόστους κύκλου ζωής εξετάζει τις εξωτερικές επιπτώσεις ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

τους, όταν είναι δυνατόν να καθοριστεί νομισματική αξία. Η χρήση της ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής μπορεί να παρέχει μια πιο εμπεριστατωμένη 

εικόνα του κόστους μιας υπηρεσίας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, όχι μόνο του κόστους των 

προμηθειών, των εξαρτημάτων και των μηχανημάτων αλλά και του κόστους εκτέλεσης της υπηρεσίας (π.χ. κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια 

των εργασιών) και του κόστους εργασίας. 

Η οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες προσδιορίζει το κόστος που πρέπει να εξετάζεται σε μια οικονομική ανάλυση της αγοράς 

που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεχνική έκθεση. 

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να παρέχουν στη βιομηχανία πραγματικά κίνητρα για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών μέσω οικολογικών 

συμβάσεων. Σε ορισμένους τομείς υπηρεσιών, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές, δεδομένου ότι οι αγοραστές του Δημοσίου 

ελέγχουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς (π.χ. ενεργειακή απόδοση κτιρίων, δημόσιες μεταφορές, διαχείριση εγκαταστάσεων). Εάν ληφθεί υπόψη το 

συνολικό κόστος ζωής μιας σύμβασης, οι οικολογικές δημόσιες συμβάσεις μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα ενώ παράλληλα έχουν λιγότερες 
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επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μέσω συνετών αγορών είναι δυνατή η εξοικονόμηση υλικών και ενέργειας, η μείωση των αποβλήτων και της μόλυνσης, 

καθώς και η ενθάρρυνση βιώσιμων προτύπων συμπεριφοράς. 

Στην περίπτωση των οδικών μεταφορών, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση κόστους κύκλου ζωής για διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες που 

εφαρμόζουν ορισμένα από τα κριτήρια της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις: 

- Περιπτωσιολογική μελέτη 1: αγορά επιβατικών αυτοκινήτων με αυστηρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

- Περιπτωσιολογική μελέτη 2: αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων και άλλων εναλλακτικών τεχνολογιών αντί για λεωφορεία ντίζελ για ποσοστό του 

στόλου οχημάτων 

- Περιπτωσιολογική μελέτη 3: κατάρτιση στην οικολογική οδήγηση, για οδηγούς υπηρεσίας δημόσιου και ιδιωτικού ταχυδρομείου. 

Το κόστος των σεναρίων συγκρίνεται με ένα σύνηθες σενάριο που δεν διέπεται από τα κριτήρια της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις. 

Υπολογίστηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 

 

α) Συνολικό κόστος ιδιοκτησίας: 

- Κόστος κτήσης 

- Δαπάνες για καύσιμα 

- Κόστος συντήρησης 

- Ασφάλιση 

- Φόροι 

β) Κόστος εξωτερικών παραγόντων: εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx), μη μεθανικοί 

υδρογονάνθρακες (NMHC) και σωματιδιακό υλικό (PM), τα οποία καλύπτονται από την οδηγία για τα καθαρά οχήματα (οδηγία 2009/33/ΕΚ). 

 

Η εκτίμηση κόστους κύκλου ζωής που πραγματοποιήθηκε για τις συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα (για 

περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε την τεχνική έκθεση): 



 

   83 

 

Περιπτωσιολογική μελέτη 1: αγορά επιβατικών αυτοκινήτων με αυστηρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα — Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

το κόστος κτήσης είναι υψηλότερο για τα αυτοκίνητα με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων, όμως το κόστος των καυσίμων είναι χαμηλότερο κατά 

τη διάρκεια ζωής των εν λόγω αυτοκινήτων. Το κόστος των εξωτερικών παραγόντων μειώνεται αναλογικά για τα αυτοκίνητα με χαμηλότερη 

κατανάλωση καυσίμων. Το πρόσθετο κόστος (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) θα καλυφθεί μέσω της εξοικονόμησης καυσίμων και του κόστους 

των εξωτερικών παραγόντων εάν η διανυθείσα απόσταση υπερβαίνει τα 20 000 km/έτος. 

Περιπτωσιολογική μελέτη 2α: αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων αντί για λεωφορεία ντίζελ για ποσοστό του στόλου οχημάτων — Η ανάλυση 

δείχνει ότι οι φόροι καυσίμων επηρεάζουν σημαντικά τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής. Όταν στον κύκλο κόστους ζωής συνυπολογίζονται οι 

φόροι, το συνολικό κόστος των ηλεκτρικών λεωφορείων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των εξωτερικών παραγόντων, κυμαίνεται στο ίδιο ή σε 

χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με εκείνο των λεωφορείων ντίζελ. Το κόστος επένδυσης είναι σχετικά υψηλό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες δαπάνες. 

Το κόστος συντήρησης αναμένεται να είναι χαμηλότερο για τα ηλεκτρικά οχήματα, επειδή υπάρχουν λιγότερα κινούμενα μέρη στον κινητήρα, 

λιγότερη φθορά και λιγότερα εξαρτήματα που υφίστανται βλάβη. Ωστόσο, δεδομένου ότι η τεχνολογία των ηλεκτρικών λεωφορείων βρίσκεται σε 

στάδιο εξέλιξης, είναι αναμενόμενες ορισμένες τεχνικές αστοχίες. Το κόστος των εξωτερικών παραγόντων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εκπομπές 

από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει μειωθεί σημαντικά. Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί ότι οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που εκλύονται από τις 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκπέμπονται συνήθως σε σημαντικό ύψος και συχνά σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Οι εκπομπές 

αναμειγνύονται με μεγάλους όγκους αέρα, και η συμβολή τους σε προβλήματα ποιότητας του αέρα σε αστικές περιοχές είναι σχετικά μικρή. 

Αντιστρόφως, οι εκπομπές από την κυκλοφορία σημειώνονται σε χαμηλά επίπεδα, στο επίπεδο του περιβάλλοντος αέρα, και αποτελούν τη βασική 

πηγή ρύπανσης στις αστικές περιοχές. Δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά οχήματα δεν εκπέμπουν καυσαέρια, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του 

αέρα στις πόλεις. Εξάλλου, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η ατμοσφαιρική ρύπανση που συνδέονται με την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας θα μειωθούν περαιτέρω κατά τις επόμενες δεκαετίες λόγω της απαλλαγής του μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ από τις ανθρακούχες 

εκπομπές. 

Περιπτωσιολογική μελέτη 2β: αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων με εναλλακτικές τεχνολογίες αντί για λεωφορεία ντίζελ για ποσοστό του στόλου 

οχημάτων — από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το κόστος επένδυσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και βιοκαυσίμων είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο των λεωφορείων ντίζελ, όμως τα λεωφορεία υδρογόνου είναι κατά πολύ ακριβότερα, μεταξύ άλλων λόγω του κόστους υποδομών. Επιπλέον, το 

κόστος καυσίμου των οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο είναι πολύ υψηλότερο από τα υπόλοιπα καύσιμα. Η χρήση βιομεθανίου σε λεωφορεία 

φυσικού αερίου μειώνει σημαντικά το κόστος των εξωτερικών παραγόντων. 
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Περιπτωσιολογική μελέτη 3: κατάρτιση στην οικολογική οδήγηση, για οδηγούς υπηρεσίας δημόσιου και ιδιωτικού ταχυδρομείου — από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι η κατάρτιση είναι σχετικά ακριβή σε σύγκριση με την εξοικονόμηση κόστους λόγω της αμοιβής του εκπαιδευτή και της 

απώλειας σε εργατοώρες. Για μεγαλύτερες διανυθείσες αποστάσεις, το κριτήριο είναι πιο ευνοϊκό, και εν είδει πριμοδότησης, είναι επίσης πιθανόν οι 

οδηγοί να βελτιώσουν την οδηγική συμπεριφορά τους όταν χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά αυτοκίνητά τους. 
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12.1 Επιπτώσεις ορισμένων από τα προτεινόμενα κριτήρια στο κόστος 

 

Νέα κριτήρια για τις οικολογικές 

δημόσιες συμβάσεις 
Εκτιμώμενος αντίκτυπος στο κόστος κτήσης 

Εκτιμώμενος αντίκτυπος στο κόστος κύκλου 

ζωής για το όχημα ή την υπηρεσία 

Αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά 

οχήματα με αυστηρές εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα 

Το κόστος αγοράς είναι περίπου 5–15 % 

υψηλότερο ανάλογα με το μέγεθος και το καύσιμο 

του οχήματος. 

Το κόστος κύκλου ζωής του οχήματος 

μειώνεται κατά περίπου 15–20 % εάν 

συμπεριληφθούν οι φόροι, λόγω μείωσης της 

κατανάλωσης καυσίμων και του κόστους των 

εξωτερικών παραγόντων. Εξαιρουμένων των 

φόρων, εξοικονόμηση του κόστους κύκλου 

ζωής επιτυγχάνεται μόνο εάν η ετήσια 

διανυθείσα απόσταση είναι μεγαλύτερη από 

30 000 km. 
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Ηλεκτρικά λεωφορεία 

Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού TNO και του 

δικτύου Civitas με τίτλο «Clean buses for your 

city» (Καθαρά λεωφορεία για την πόλη σου) (TNO 

Civitas, 2013)
1
, το επενδυτικό κόστος για το 

ηλεκτρικό λεωφορείο είναι περίπου 80 % 

υψηλότερο σε σύγκριση με εκείνο του λεωφορείου 

ντίζελ. Αυτό αφορά μόνο το κόστος του οχήματος. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των TNO και Civitas, το 

κόστος υποδομών για περιστασιακή φόρτιση 

ανέρχεται σε 10 000 ανά λεωφορείο, 

συμπεριλαμβανομένων σημείων φόρτισης μέσα σε 

αμαξοστάσια και κατά μήκος των διαδρομών σε 

στάσεις λεωφορείων.  

Ωστόσο, το πραγματικό κόστος θα εξαρτηθεί από 

μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

τοπικών συνθηκών, του είδους υποδομών, καθώς 

και του αριθμού των λεωφορείων που 

χρησιμοποιούν την ίδια υποδομή. Εκτός αυτού, το 

κόστος των συσσωρευτών θα μειωθεί με την 

πάροδο του χρόνου, και ορισμένες αναλύσεις 

εκτιμούν ότι πολύ σύντομα θα εξισωθεί με το 

κόστος του ντίζελ (Bloomberg, 2018) 
2
 

Το κόστος κύκλου ζωής του οχήματος 

μειώνεται κατά περίπου 2,5–6 % εάν 

συμπεριληφθούν οι φόροι, λόγω μείωσης του 

ενεργειακού κόστους και του κόστους των 

εξωτερικών παραγόντων. Εξαιρουμένων των 

φόρων, τα ηλεκτρικά λεωφορεία δεν 

επιτυγχάνουν εξοικονόμηση του κόστους 

κύκλου ζωής. 

                                                           
1 
http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf 

2 
https://bnef.turtl.co/story/evo2018?utm_source=blpblog&utm_medium=web
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Κατάρτιση στην οικολογική οδήγηση, για 

οδηγούς υπηρεσίας δημόσιου και 

ιδιωτικού ταχυδρομείου 

Το εκτιμώμενο κόστος των μαθημάτων οδήγησης 

κυμαίνεται μεταξύ 300 EUR και 1 000 EUR ανά 

οδηγό, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του 

εκπαιδευτή και της απώλειας σε εργατοώρες. 

Το κόστος κύκλου ζωής της υπηρεσίας 

μειώνεται κατά περίπου 0,5 % και 2 % λόγω 

μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων και του 

κόστους των εξωτερικών παραγόντων εάν 

συμπεριληφθούν οι φόροι. 

(Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε την τεχνική έκθεση) 

 


