
 

EL   EL 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 20.12.2017 
SWD(2017) 484 draft 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Κριτήρια της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των χρωμάτων, 
των βερνικιών και των υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών 

 



 

1 

 

 

 

Κριτήρια της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των χρωμάτων, των βερνικιών 
και των υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών 

 
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 με ελάχιστη επεξεργασία. Συνιστάται στις δημόσιες αρχές, πριν προβούν στη δημοσίευση ενός διαγωνισμού, να 
ελέγχουν τη διαθέσιμη προσφορά του προϊόντος, των υπηρεσιών και των έργων που προτίθενται να προμηθευτούν στην αγορά στην οποία 
δραστηριοποιούνται.  Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται τα κριτήρια για τις ΟΔΣ που έχουν εκπονηθεί από την ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων 
που περιλαμβάνει τα χρώματα, τα βερνίκια και τα υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών. 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 
αυτά 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, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από τις αρχές που επιθυμούν να προχωρήσουν περαιτέρω στην υποστήριξη περιβαλλοντικών στόχων και στόχων 
καινοτομίας.. 

Η διατύπωση «(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια)» εισάγεται εάν τα κριτήρια είναι ίδια και για τα δύο επίπεδα φιλοδοξίας. 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται για τεχνικούς λόγους ένα χρώμα το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις των κριτηρίων των ΟΔΣ, 
π.χ. για την αποκατάσταση ενός ιστορικού κτιρίου προκειμένου να διατηρηθεί ο αρχικός χαρακτήρας μιας βαμμένης επιφάνειας. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις η δημόσια αρχή, στη βάση τεχνικών συμβουλών, θα πρέπει να αξιολογεί τις συγκεκριμένες ανάγκες και την ύπαρξη εναλλακτικών 
λύσεων και, αν είναι αναγκαίο, μπορεί να αποφασίσει να εξαιρέσει διαγωνισμούς για χρώματα ή για υπηρεσίες χρωματισμού από τις απαιτήσεις 
των ΟΔΣ. Θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν έρευνες στην αγορά για να καθοριστεί αν μπορεί να υπάρχουν εναλλακτικές με κατάλληλες 
απαιτήσεις επιδόσεων.  
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1.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής προϊόντων 
 
Η κατηγορία προϊόντων περιλαμβάνει δύο διαφορετικά υποσύνολα προϊόντων: «χρώματα και βερνίκια» και «υλικά οριζόντιας σήμανσης 
οδών». 
 
Το υποσύνολο «χρώματα και βερνίκια» (που καλείται επίσης «χρώματα») περιλαμβάνει τα χρώματα και τα βερνίκια εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων, τα βερνίκια εμποτισμού και τα συναφή προϊόντα, όπως ορίζονται στη συνέχεια, τα οποία προορίζονται για χρήση από 
επαγγελματίες χρήστες (όχι βιομηχανικές χρήσεις). 
 
Τα προϊόντα της κατηγορίας «χρώματα και βερνίκια» περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

• χρώματα δαπέδων·  
• προϊόντα στα οποία οι διανομείς προσδίδουν απόχρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επαγγελματιών διακοσμητών·  
• συστήματα χρωματισμού·  
• διακοσμητικά χρώματα υπό μορφή υγρού ή πάστας τα οποία έχουν ενδεχομένως προσυσκευαστεί, χρωματιστεί ή ετοιμαστεί από τον 

παραγωγό ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων ξύλου, των βερνικιών εμποτισμού 
ξύλου, των βερνικιών ξύλινων δαπέδων, των επιχρισμάτων τοιχοποιίας και των τελειωμάτων μετάλλου·  αστάρια και υποστρώματα των 
εν λόγω προϊόντων όπως ορίζονται στην οδηγία 2004/42/ΕΚ1 παράρτημα I 1.1.δ και 1.1.ζ. 

 
Το υποσύνολο «υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών» περιλαμβάνει προϊόντα όπως χρώματα ή πλαστικά δομικά συστήματα τα οποία 
εφαρμόζονται σε οδοστρώματα για να οριοθετούν τις λωρίδες κυκλοφορίας, τις ζώνες ή λωρίδες στάθμευσης και τα σήματα, καθώς και για να 
προσδίδουν ιδιότητες τριβής και να εξασφαλίζουν αντανάκλαση κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε στεγνό οδόστρωμα, σε βρεγμένο οδόστρωμα 
και υπό βροχή. Αποτελούνται γενικά από έγχρωμο υλικό οριζόντιας σήμανσης οδών και γυάλινα σφαιρίδια τα οποία, σε συνδυασμό, μπορεί να 
σχηματίσουν ή να μην σχηματίσουν υμένιο πάνω στην επιφάνεια προς βαφή. Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει επίσης προδιαμορφωμένα 
προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών, τα οποία ορίζονται ως «ταινίες», προδιαμορφωμένα ψυχροπλαστικά οριζόντιας σήμανσης οδών ή 

                                                      
1 Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων 

που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 1999/13/ΕΚ. 
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προδιαμορφωμένα θερμοπλαστικά οριζόντιας σήμανσης οδών με ή χωρίς προϊόντα επίπασης, καθώς και αστάρια και κόλλες που είναι αναγκαία 
για την εφαρμογή του υλικού οριζόντιας σήμανσης οδών. 
 
Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει: 

• αντιρρυπαντικά επιχρίσματα (υφαλοχρώματα)·  
• προϊόντα συντήρησης ξύλου·  
• επιχρίσματα για ειδικές βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιχρισμάτων υψηλής αντοχής·  
• κονιοεπιστρώσεις·  
• συστήματα βαφής σκληρυνόμενα με υπεριώδη ακτινοβολία·  
• χρώματα που προορίζονται κυρίως για οχήματα·  
• προϊόντα που δεν έχουν ως πρωταρχική λειτουργία τον σχηματισμό υμενίου πάνω στην επιφάνεια προς βαφή, π.χ. έλαια και κηροί (με 

εξαίρεση ορισμένα συστήματα οριζόντιας σήμανσης οδών)·  
• διαφανή χημικά επιχρίσματα δαπέδων που χρησιμοποιούν δραστικές ρητίνες ως συνδετικά υλικά για επενδύσεις βιομηχανικών δαπέδων 

με στρώση μεγάλου πάχους· 
• διαγραμμίσεις με μηχανικά μέσα, όπως οι αντανακλαστικοί ήλοι («μάτια γάτας»). 

 
Οι παρακάτω ορισμοί προϊόντων παρέχονται ως βοήθεια στην εφαρμογή των κριτηρίων: 
 
«χρώμα»: έγχρωμο υλικό επίχρισης, παρεχόμενο υπό μορφή υγρού ή πάστας, το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε μια προς βαφή επιφάνεια, 
σχηματίζει αδιαφανές υμένιο με προστατευτικές, διακοσμητικές ή ειδικές τεχνικές ιδιότητες·  
 
«διακοσμητικά χρώματα και βερνίκια»: χρώματα και βερνίκια που εφαρμόζονται, για διακοσμητικούς και προστατευτικούς σκοπούς, σε κτίρια, 
στα διακοσμητικά τους στοιχεία και στα προσαρτήματά τους.  Ενώ η κύρια λειτουργία τους είναι διακοσμητικής φύσης, έχουν και 
προστατευτικές ιδιότητες·  
 
«επιχρίσματα τοιχοποιίας»: επιχρίσματα που σχηματίζουν διακοσμητικό και προστατευτικό υμένιο και χρησιμοποιούνται πάνω σε σκυρόδεμα, 
σε (επιδεχόμενη βαφή) πλινθοδομή, σε τσιμεντόλιθους, σε επιχρίσματα με κονίαμα και σε κονιάματα πυριτικού ασβεστίου ή οπλισμένα με ίνες. 
Προορίζονται κυρίως για εξωτερική χρήση, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε εσωτερικούς χώρους ή σε υπερώα και οροφές εξωστών· 
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«βερνίκι»: διαφανές υλικό επίχρισης το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε μια προς βαφή επιφάνεια, σχηματίζει στερεό διαφανές υμένιο με 
προστατευτικές, διακοσμητικές ή ειδικές τεχνικές ιδιότητες·  
 
«βερνίκια εμποτισμού» (χρώματα προστασίας ξύλου): επιχρίσματα που σχηματίζουν διαφανές ή ημιδιαφανές υμένιο (χρησιμοποιώντας σε 
μεγάλο βαθμό μη λευκές χρωστικές) με σκοπό τη διακόσμηση και την προστασία του ξύλου από τις καιρικές συνθήκες, το οποίο διευκολύνει τη 
συντήρησή του·  
 
«σύστημα χρωματισμού»: μέθοδος παραγωγής αποχρώσεων με την ανάμειξη μιας «βάσης» με αποχρώσεις. 
 
Στο παράρτημα 1 παρατίθενται ως βοήθεια περαιτέρω τεχνικοί ορισμοί. 
 

1.2 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής συμβάσεων έργων 
 
Τα κριτήρια χρησιμοποιούνται επίσης στο πλαίσιο σχετικών συμβάσεων έργων χρωματισμού και οριζόντιας σήμανσης οδών. Αυτές οι 
συμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν συμβάσεις εφάπαξ έργων, επακόλουθες συμβάσεις κατόπιν πρόσκλησης στο πλαίσιο σύμβασης-πλαίσιο, 
καθώς και κυκλικές, μακροπρόθεσμες υπηρεσίες χρωματισμού. Όλες οι συμβάσεις βασίζονται στη χρήση προϊόντων χρωμάτων που ορίζονται 
στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής αυτής της κατηγορίας προϊόντων. Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής των κριτηρίων ισχύουν οι παρακάτω 
ορισμοί για τις συμβάσεις: 
 
«έργα χρωματισμού»: έργα στο πλαίσιο των οποίων ανατίθεται απευθείας σε εργολάβους, που συνήθως καλούνται «συνεργεία 
ελαιοχρωματισμού και διακόσμησης», ο χρωματισμός εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών σε εφάπαξ, επακόλουθη (κατόπιν πρόσκλησης) ή 
κυκλική βάση, συμπεριλαμβανομένων έργων συνεχούς συντήρησης και αποκατάστασης·  
 
«έργα οριζόντιας σήμανσης οδών» (διαγραμμίσεις): έργα στο πλαίσιο των οποίων ανατίθεται απευθείας σε εργολάβους, που συνήθως καλούνται 
«συνεργεία διαγράμμισης», η εφαρμογή διαγραμμίσεων οδών σε εφάπαξ ή κυκλική βάση, συμπεριλαμβανομένων έργων συντήρησης και 
αποκατάστασης. 
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1.3 Γενική σημείωση σχετικά με την εξακρίβωση 
 
Για ορισμένα από τα κριτήρια, 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, θα μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής μια δήλωση 
των ενδιαφερομένων κατά την υποβολή προσφορών. Επιπλέον, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές σχετικά με την ανάγκη και τον χρόνο 
απαίτησης 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 επόμενη βαθμολογία, ο οποίος και θα ληφθεί πλέον υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης·  

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. Η περίπτωση αυτή 
καλύπτεται με περισσότερες λεπτομέρειες στο στοιχείο β). 

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 
γενικώς είτε σε περίπτωση ανησυχιών σχετικά με ψευδείς δηλώσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για συμβάσεις-πλαίσια οι οποίες δεν 
προβλέπουν αρχική παραγγελία. 
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Συνιστάται να συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ρητές ρήτρες εκτέλεσης. Οι διατάξεις 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 από τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων προκύψει ότι τα προϊόντα που παραδίδονται δεν πληρούν τα κριτήρια, τότε η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να επιβάλει κυρώσεις και έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση. Ορισμένες δημόσιες αρχές 
συμπεριλαμβάνουν προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες εάν, μετά τις δοκιμές, το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις τους, το κόστος των 
δοκιμών πρέπει να καλυφθεί από τη δημόσια αρχή·  εάν όμως δεν πληρούνται οι απαιτήσεις, το κόστος καλύπτεται από τον προμηθευτή. 
 
Για συμβάσεις-πλαίσια, η χρονική στιγμή κατά την οποία ζητείται η παροχή αποδεικτικών στοιχείων εξαρτάται από τη διάρθρωση της 
συγκεκριμένης σύμβασης: 

i) Για συμβάσεις-πλαίσια με έναν μόνο πάροχο όπου τα επιμέρους παρεχόμενα είδη προσδιορίζονται κατά την ανάθεση της 
σύμβασης-πλαισίου και ο αριθμός των μονάδων καθορίζεται αργότερα, ισχύουν οι ίδιες πτυχές όπως και στις συμβάσεις εφάπαξ 
προμήθειας οι οποίες περιγράφονται ανωτέρω·  

ii) Για συμβάσεις-πλαίσια όπου προεπιλέγονται διάφοροι δυνητικοί προμηθευτές και στη συνέχεια πραγματοποιούνται διαγωνισμοί 
μεταξύ των προεπιλεγμένων προσφερόντων, οι προεπιλεγμένοι προσφέροντες ενδέχεται κατά το αρχικό αυτό στάδιο 
προεπιλογής να πρέπει να αποδείξουν μόνο την ικανότητά τους να παράσχουν είδη που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
εκτέλεσης της σύμβασης-πλαισίου. Για τις επακόλουθες συμβάσεις (ή παραγγελίες) κατόπιν πρόσκλησης οι οποίες ανατίθενται 
μετά τον διαγωνισμό μεταξύ των προεπιλεγμένων προμηθευτών, ισχύουν οι ίδιες πτυχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) 
ανωτέρω, εάν πρέπει να αποδειχθεί ότι καλύπτονται 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. 

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί η δυνατότητα που διαθέτουν οι συμμετέχοντες να παράσχουν εξακρίβωση μέσω του οικολογικού 
σήματος της ΕΕ ή άλλου σχετικού οικολογικού σήματος το οποίο πληροί τις ίδιες προβλεπόμενες απαιτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η 
απαιτούμενη εξακρίβωση θα ακολουθεί την ίδια προσέγγιση που έχει οριστεί για τα αποτελέσματα των δοκιμών. 
 
Σημειώνεται ακόμη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. Ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να είναι, μεταξύ άλλων, τεχνικός φάκελος από τον κατασκευαστή σε 
περίπτωση που ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στις εκθέσεις δοκιμών ή δεν έχει τη δυνατότητα να τις αποκτήσει 
εντός των σχετικών προθεσμιών. Για τα ανωτέρω ισχύει η προϋπόθεση ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθυνόταν ο 
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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 αποδέχονται επίσης πιστοποιητικά/εκθέσεις δοκιμών που έχουν εκδοθεί από άλλους 
ισοδύναμους φορείς αξιολόγησης. 
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2 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των χρωμάτων και των βερνικιών σχετίζονται με την παραγωγή τους. Η ποσότητα του χρώματος που 
χρησιμοποιείται είναι επομένως σημαντικός παράγοντας, καθώς και η ποσότητα των αποβλήτων και των περισσευμάτων χρώματος και το πόσο 
διαρκεί το χρώμα μέχρι να χρειαστεί να εφαρμοστεί νέα στρώση χρώματος. 

Όσον αφορά τα συστατικά των χρωμάτων, οι διαλύτες, τα συνδετικά υλικά και η TiO2 (λευκή χρωστική), η παρασκευή τους έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την εξόρυξη των πρώτων υλών και την παραγωγή χρώματος. Τα χρώματα με βάση διαλύτη έχουν 
μεγαλύτερες συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα χρώματα με βάση το νερό. Επικίνδυνες λειτουργικές προσμείξεις στο χρώμα όπως 
συντηρητικά, πλαστικοποιητές, χρωστικές και αραιωτικά μέσα μπορεί να έχουν πολλές και ποικίλες επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. 

Στην περίπτωση των υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών, τα γυάλινα σφαιρίδια που προστίθενται στο χρώμα έχουν επίσης σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με την παρασκευή τους και σχετίζονται κυρίως με την ενέργεια που καταναλώνεται για τη 
διαμόρφωση των σφαιριδίων. Μολυσματικές προσμείξεις εντός του γυαλιού όπως το αρσενικό μπορούν επίσης να αποτελέσουν πρόβλημα λόγω 
του διασκορπισμού των σφαιριδίων στο περιβάλλον. Η διατηρησιμότητα των υλικών οριζόντιας σήμανσης των οδών έχει επίσης σημαντική 
επίδραση στις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εν λόγω προϊόντων. 
 

Κυριότερες περιβαλλοντικές πτυχές  Προσέγγιση ΟΔΣ 

• Παρασκευή διαλυτών, συνδετικών υλικών και 
TiO2 

• Παρασκευή γυάλινων σφαιριδίων διαγράμμισης 
οδών 

• Επικίνδυνες λειτουργικές προσμείξεις 
• Διατηρησιμότητα προϊόντος 
• Απόβλητα που παράγονται από περισσεύματα 

προϊόντος 

 • Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
παραγωγής με τη χρήση συγκεκριμένων 
συστατικών και δοσολογίας 

• Μείωση των επικίνδυνων ιδιοτήτων της 
συνολικής σύνθεσης 

• Προώθηση χρωμάτων και υλικών οριζόντιας 
σήμανσης οδών υψηλής διατηρησιμότητας 

• Παροχή κινήτρων για ελαχιστοποίηση της 
σπατάλης προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της 
επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης 

Η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη τη σημασία τους. 
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Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα χρώματα, τα υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών και τις σχετικές συμβάσεις έργων, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη σχετική νομοθεσία, τα πρότυπα και τις τεχνικές πηγές που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά 
στοιχεία, παρέχονται στην τεχνική έκθεση. 
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3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ 

3.1 Χρώματα και βερνίκια 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η αγορά χρωμάτων και βερνικιών με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Σύνθεση χρώματος 
2.  

1.1 Περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές 
(Η εν λόγω απαίτηση δεν ισχύει για διαφανή ή ημιδιαφανή επιχρίσματα) 
 
Τα χρώματα έχουν περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές (λευκές ανόργανες 
χρωστικές με δείκτη διάθλασης άνω του 1,8) που δεν υπερβαίνει ανά m2 
ξηρού υμενίου: 
• τα 38 g/m2 για χρώματα εσωτερικών χώρων, με εξαίρεση τα χρώματα 

εσωτερικών τοίχων για τα οποία διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι έχουν 
αντοχή στην υγρή τριβή κλάσης 1, για τα οποία ισχύει περιεκτικότητα 40 
g/m2· 

• τα 40 g/m2 για όλα τα χρώματα εξωτερικών χώρων. 
 
Τα υποστρώματα και τα αστάρια έχουν περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές 
(λευκές ανόργανες χρωστικές με δείκτη διάθλασης άνω του 1,8) που δεν 
υπερβαίνει ανά m2 ξηρού υμενίου τα 25 g/m2. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει τεκμηρίωση για τη σύνθεση του χρώματος που να 
καταδεικνύει την περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές. Εφόσον προβλέπεται, 
η αντοχή στην υγρή τριβή κλάσης 1 αποδεικνύεται βάσει έκθεσης δοκιμών οι 

1.1 Περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές 
(Η εν λόγω απαίτηση δεν ισχύει για διαφανή ή ημιδιαφανή επιχρίσματα) 
 
Τα χρώματα έχουν περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές (λευκές ανόργανες 
χρωστικές με δείκτη διάθλασης άνω του 1,8) που δεν υπερβαίνει ανά m2 
ξηρού υμενίου: 
• τα 36 g/m2 για χρώματα εσωτερικών χώρων, με εξαίρεση τα χρώματα 

εσωτερικών τοίχων για τα οποία διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι έχουν 
αντοχή στην υγρή τριβή κλάσης 1, για τα οποία ισχύει περιεκτικότητα 40 
g/m2· 

• τα 38 g/m2 για τα χρώματα εξωτερικών χώρων. 
 
Τα υποστρώματα και τα αστάρια έχουν περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές 
(λευκές ανόργανες χρωστικές με δείκτη διάθλασης άνω του 1,8) που δεν 
υπερβαίνει ανά m2 ξηρού υμενίου τα 25 g/m2. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει τεκμηρίωση για τη σύνθεση του χρώματος που να 
καταδεικνύει την περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές. Εφόσον προβλέπεται, 
η αντοχή στην υγρή τριβή κλάσης 1 αποδεικνύεται βάσει έκθεσης δοκιμών οι 
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οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 13300 με τη μέθοδο EN 
ISO 11998 (Δοκιμή δυνατότητας καθαρισμού και αντοχής στην υγρή τριβή). 
Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και 
βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
 

οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 13300 με τη μέθοδο EN 
ISO 11998 (Δοκιμή δυνατότητας καθαρισμού και αντοχής στην υγρή τριβή). 
Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και 
βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
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1.2 Περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις  
 
Η μέγιστη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) δεν 
υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον πίνακα 1. 
Η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ προσδιορίζεται στο έτοιμο προς χρήση προϊόν και 
περιλαμβάνει τυχόν συνιστώμενες προσθήκες πριν από την εφαρμογή, όπως 
χρωστικές και/ή αραιωτικά. 
 
Πίνακας 1 Όρια περιεκτικότητας σε ΠΟΕ 

Περιγραφή προϊόντος (με ένδειξη της 
υποκατηγορίας σύμφωνα με την οδηγία 
2004/42/ΕΚ) 

Οριακές 
τιμές ΠΟΕ  

(g/l 
συμπεριλα
μβανομένο

υ 
του νερού) 

α. Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και 
οροφές (στιλπνότητα  
< 25 στους 60°)  

15 

β. Εσωτερικής χρήσης στιλπνά για τοίχους και 
οροφές (στιλπνότητα > 25 στους 60°)  

60 

γ. Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού 
υποστρώματος  

30 

δ. Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης χρώματα για 
τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και 
μέταλλο  

90 

ε. Εσωτερικής χρήσης βερνίκια και βερνίκια 
εμποτισμού για διακοσμητικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών 
βερνικιών εμποτισμού  

75 

1.2 Περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις  
 
Η μέγιστη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) δεν 
υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον πίνακα 2. 
Η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ προσδιορίζεται στο έτοιμο προς χρήση προϊόν και 
περιλαμβάνει τυχόν συνιστώμενες προσθήκες πριν από την εφαρμογή, όπως 
χρωστικές και/ή αραιωτικά. 
 
Πίνακας 2 Όρια περιεκτικότητας σε ΠΟΕ 

Περιγραφή προϊόντος (με ένδειξη της 
υποκατηγορίας σύμφωνα με την οδηγία 
2004/42/ΕΚ) 

Οριακές 
τιμές ΠΟΕ  

(g/l 
συμπεριλα
μβανομένο

υ 
του νερού) 

α. Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και 
οροφές (στιλπνότητα < 25 στους 60°)  

10 

β. Εσωτερικής χρήσης στιλπνά για τοίχους και 
οροφές (στιλπνότητα > 25 στους 60°)  

40 

γ. Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού 
υποστρώματος  

25 

δ. Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης χρώματα για 
τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και 
μέταλλο  

80 

ε. Εσωτερικής χρήσης βερνίκια και βερνίκια 
εμποτισμού για διακοσμητικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών 
βερνικιών εμποτισμού  

65 

ε. Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και βερνίκια 75 
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ε. Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και βερνίκια 
εμποτισμού για διακοσμητικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών 
βερνικιών εμποτισμού 

90 

στ. Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια 
εμποτισμού χωρίς σχηματισμό υμενίου  

75 

ζ. Αστάρια  15 
η. Συνδετικά αστάρια  15 
θ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού  100 
ι. Ειδικά δραστικά επιχρίσματα δύο συστατικών 
για συγκεκριμένες τελικές χρήσεις, όπως για 
δάπεδα  

100 

Διακοσμητικά επιχρίσματα  90 
Αντισκωριακά χρώματα 80 

 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει είτε: 

α) υπολογισμό της περιεκτικότητας σε ΠΟΕ υποστηριζόμενο από δελτία 
δεδομένων ασφαλείας, εφόσον είναι διαθέσιμα, ή·  
β) έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
11890-2. Για τα προϊόντα με περιεκτικότητα σε ΠΟΕ κάτω του 1,0 g/l οι 
δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17895. 

Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και 
βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
 

εμποτισμού για διακοσμητικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών 
βερνικιών εμποτισμού 

στ. Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια 
εμποτισμού χωρίς σχηματισμό υμενίου  

50 

ζ. Αστάρια  15 
η. Συνδετικά αστάρια  15 
θ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού  80 
ι. Ειδικά δραστικά επιχρίσματα δύο συστατικών 

για συγκεκριμένες τελικές χρήσεις, όπως για 
δάπεδα  

80 

Διακοσμητικά επιχρίσματα  80 
Αντισκωριακά χρώματα 80 

 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει είτε: 

α) υπολογισμό της περιεκτικότητας σε ΠΟΕ υποστηριζόμενο από δελτία 
δεδομένων ασφαλείας, εφόσον είναι διαθέσιμα, ή·  
β) έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
11890-2. Για τα προϊόντα με περιεκτικότητα σε ΠΟΕ κάτω του 1,0 g/l οι 
δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17895. 

Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και 
βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
 

1.3 Επισήμανση κινδύνου προϊόντος 
 
Το τελικό προϊόν δεν ταξινομείται ως προϊόν με οξεία τοξική δράση, ειδική 
τοξική δράση στα όργανα-στόχους, ως καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο ή 
τοξικό για την αναπαραγωγή ούτε ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, 

1.3 Επισήμανση κινδύνου προϊόντος 
 
Το τελικό προϊόν δεν ταξινομείται ως προϊόν με οξεία τοξική δράση, ειδική 
τοξική δράση στα όργανα-στόχους, ως ευαισθητοποιητικό του αναπνευστικού 
συστήματος ή του δέρματος, καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο ή τοξικό για την 
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (κανονισμό CLP), όπως 
υποδεικνύεται στον πίνακα 3. 
 
Πίνακας 3 Ταξινόμηση του τελικού προϊόντος 
 
Οξεία τοξικότητα Acute Tox. 1 

Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα 
από επανειλημμένη έκθεση  
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα 
από μία εφάπαξ έκθεση  

STOT RE 1 ή 2 
STOT SE 1, 2 ή 3 

Καρκινογένεση  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 ή 2 

 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι τα 
παρεχόμενα προϊόντα δεν ταξινομούνται ως προϊόντα με τους 
αναφερόμενους κινδύνους. 
Η τεκμηρίωση της ταξινόμησης του μείγματος παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
(κανονισμό CLP) και/ή τα δελτία δεδομένων ασφαλείας. 

αναπαραγωγή ούτε ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (κανονισμό CLP), όπως υποδεικνύεται στον 
πίνακα 4. 
 
Πίνακας 4 Ταξινόμηση του τελικού προϊόντος 
 
Οξεία τοξικότητα Acute Tox. 1 

Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα 
από επανειλημμένη έκθεση  
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα 
από μία εφάπαξ έκθεση  

STOT RE 1 ή 2 
STOT SE 1, 2 ή 3 

Καρκινογένεση  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον  
 

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 ή 2 
Aquatic Chronic 3*  

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού 
 

Resp. Sens. 1, 1A ή 1B 

Ευαισθητοποίηση του δέρματος Skin Sens. 1, 1A ή 1B 
* Το τελικό προϊόν επιτρέπεται να χαρακτηριστεί με το H412 μόνο στην περίπτωση χρήσης 
συνδυασμών συντηρητικών ξηρού υμενίου που περιέχουν βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-
προπινύλιο (IPBC) σε χρώματα και βερνίκια εξωτερικών χώρων σε συγκεντρώσεις που δεν 
υπερβαίνουν τα 0,650% w/w. 
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Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και 
βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
 

 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι τα 
παρεχόμενα προϊόντα δεν ταξινομούνται ως προϊόντα με τους αναφερόμενους 
κινδύνους. 
Η τεκμηρίωση της ταξινόμησης του μείγματος παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
(κανονισμό CLP) και/ή τα δελτία δεδομένων ασφαλείας. 
Κατά περίπτωση, για προϊόντα εξωτερικών χώρων που έχουν χαρακτηριστεί 
με χρόνια υδατική τοξικότητα 3 και που περιέχουν IPBC, οι προσφέροντες 
παρέχουν τεκμηρίωση που προσδιορίζει ότι η περιεκτικότητα συνδυασμού 
IPBC δεν υπερβαίνει τα 0,650% w/w. 
Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και 
βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
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1.4 Επικίνδυνα συστατικά 
 
Το χρώμα συμμορφώνεται με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον 
πίνακα 5 οι οποίοι είτε περιορίζουν την παρουσία είτε περιορίζουν τη 
συγκέντρωση των αναφερόμενων επικίνδυνων ουσιών στο χρώμα.   
Πίνακας 5 Απαιτήσεις σχετικά με επικίνδυνα συστατικά στο χρώμα 

Συστατικό Περιορισμός ή 
ανώτατο όριο 
συγκέντρωσης 

Συντηρητικά: Τα συντηρητικά είναι μη 
βιοσυσσωρευτικά1. 

Συντηρητικά ξηρού υμενίου: Συντηρητικά ξηρού 
υμενίου δεν 
χρησιμοποιούνται 
σκόπιμα με εξαίρεση 
στα παρακάτω: 

- Χρώματα 
εσωτερικών χώρων 
που απαιτούνται 
ειδικά για χώρους με 
υψηλή υγρασία, με 
ανώτατο όριο 
συγκέντρωσης 
0,10% w/w 
- Χρώματα 
εξωτερικών χώρων 
με ανώτατο όριο 
συγκέντρωσης 
0,30% w/w 

Αιθοξυαλκυλοφαινόλες: Δεν 
χρησιμοποιούνται 

Δεν χρησιμοποιούνται 
σκόπιμα. 

1.4 Επικίνδυνα συστατικά 
 
Το χρώμα συμμορφώνεται με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον 
πίνακα 6 οι οποίοι είτε περιορίζουν την παρουσία είτε περιορίζουν τη 
συγκέντρωση των αναφερόμενων επικίνδυνων ουσιών στο χρώμα.  . 
 
Πίνακας 6 Απαιτήσεις σχετικά με επικίνδυνα συστατικά στο χρώμα 

Συστατικό Περιορισμός ή ανώτατο 
όριο συγκέντρωσης 

Συντηρητικά: Τα συντηρητικά είναι μη 
βιοσυσσωρευτικά1. 

Συντηρητικά ξηρού υμενίου: Συντηρητικά ξηρού 
υμενίου δεν 
χρησιμοποιούνται 
σκόπιμα με εξαίρεση στα 
παρακάτω: 

- Χρώματα 
εσωτερικών χώρων 
που απαιτούνται 
ειδικά για χώρους με 
υψηλή υγρασία, με 
ανώτατο όριο 
συγκέντρωσης 0,10% 
w/w 
- Χρώματα 
εξωτερικών χώρων με 
ανώτατο όριο 
συγκέντρωσης 0,30% 
w/w 

Αιθοξυαλκυλοφαινόλες: Δεν 
χρησιμοποιούνται 

Δεν χρησιμοποιούνται 
σκόπιμα. 
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αιθοξυαλκυλοφαινόλες (ΑΡΕΟ) και τα 
παράγωγά τους σε παρασκευάσματα ή 
συνθέσεις χρωμάτων ή βερνικιών. 
 
Ενώσεις του φθαλικού οξέος: 
Ενώσεις του φθαλικού οξέος2, που 
χαρακτηρίζονται ως ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και 
παρατίθενται στον σχετικό κατάλογο 
υποψήφιων ουσιών του κανονισμού 
REACH3, δεν περιέχονται σε κανένα 
παρασκεύασμα ή καμία σύνθεση 
χρώματος ή βερνικιού. 
 

0,1% w/w 

Φορμαλδεΰδη: 
Ελεύθερη φορμαλδεΰδη στη λευκή 
βάση, τη βάση του συστήματος 
χρωματισμού και την απόχρωση2: 

 
 
0,010% w/w 

Μέταλλα: 
Κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο VI, 
υδράργυρος, αρσενικό, σελήνιο. 

0,010% w/w 
ανά μέταλλο ή κράμα 
μετάλλων/άλας, κατά 
περίπτωση 

1 Ένα συστατικό θεωρείται βιοσυσσωρευτικό όταν ο Log Kow ≤ 4,0 ή ο συντελεστής 
βιοσυγκέντρωσης (BCF) ≤ 500. 
2 Σε περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πολλές αποχρώσεις, ο προσφέρων 
υποδεικνύει ποια απόχρωση παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυνατότητα να απελευθερώσει 

αιθοξυαλκυλοφαινόλες (ΑΡΕΟ) και τα 
παράγωγά τους σε παρασκευάσματα ή 
συνθέσεις χρωμάτων ή βερνικιών. 
 
Ενώσεις του φθαλικού οξέος: 
Ενώσεις φθαλικού οξέος3, που 
χαρακτηρίζονται ως ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και 
παρατίθενται στον σχετικό κατάλογο 
υποψήφιων ουσιών του κανονισμού 
REACH, δεν περιέχονται σε κανένα 
παρασκεύασμα ή καμία σύνθεση 
χρώματος ή βερνικιού. 
 

0,1% w/w 

Φορμαλδεΰδη: 
Ελεύθερη φορμαλδεΰδη στη λευκή 
βάση, τη βάση του συστήματος 
χρωματισμού και την απόχρωση2· 
με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου 
απαιτούνται ή περιέχονται σε 
εναιωρήματα πολυμερών δότες 
φορμαλδεΰδης, οπότε ισχύει η 
παρακάτω τιμή: 

 
 
0,0010% w/w 
 
 
 
0,010% w/w 

Μέταλλα: 
Κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο VI, 

0,010% w/w 
ανά μέταλλο ή κράμα 

                                                      
2 Για να συμμορφωθούν προς αυτή την απαίτηση, οι προσφέροντες και/ή οι προμηθευτές τους θα χρειαστεί να κάνουν διαλογή από τον κατάλογο υποψήφιων ουσιών του 
REACH για τις ενώσεις του φθαλικού οξέος. Παρόλο που μπορεί να είναι εύκολο να αναγνωριστούν οι ενώσεις του φθαλικού οξέος ως συστατικό επειδή γενικά 
λειτουργούν ως πλαστικοποιητές, δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμες από τη χημική τους ονομασία όλες οι ενώσεις του φθαλικού οξέος που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
υποψήφιων ουσιών. Ενδέχεται επομένως να είναι χρήσιμο να δοθεί στους προσφέροντες χημικός ορισμός. Για τον σκοπό αυτό, ορίζονται ως «κατηγορία χημικών ενώσεων 
δομική βάση των οποίων είναι ένας εστέρας του φθαλικού οξέος (1,2-βενζολοδικαρβοξυλικό οξύ)».  
3 ECHA, Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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φορμαλδεΰδη. Έτσι ζητείται έκθεση δοκιμών μόνο για την εν λόγω απόχρωση. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει τη 
συμμόρφωση με το κριτήριο, δηλαδή: 

• για τα συντηρητικά και τις APEO: δελτία δεδομένων ασφαλείας για 
το μείγμα προϊόντος, 

• για τις ενώσεις του φθαλικού οξέος: δελτία δεδομένων ασφαλείας για 
το μείγμα προϊόντος,  

• επιπρόσθετα για τα συντηρητικά: εναλλακτικά του δελτίου 
δεδομένων ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί έκθεση δοκιμών με 
βάση την κατευθυντήρια γραμμή 305 του ΟΟΣΑ για τις δοκιμές 
αποκλειστικά για σκοπούς επιβεβαίωσης της μη 
βιοσυσσωρευτικότητας των χρησιμοποιούμενων συντηρητικών, 

• για τη φορμαλδεΰδη: έκθεση δοκιμών με βάση τη μέθοδο 
Merckoquant ή τη μέθοδο της υγροχρωματογραφίας υψηλής 
απόδοσης (HPLC) (βλ. παράρτημα 2), 

• για τα μέταλλα: έκθεση δοκιμών με βάση τη σειρά προτύπων ISO 
3856 ή ισοδύναμη. 

Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και 
βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
 

υδράργυρος, αρσενικό, σελήνιο. μετάλλων/άλας, κατά 
περίπτωση 

Ισοθειαζολινόνες: 
Ισοθειαζολινόνες  
MIT3  
CIT/MIT4 

 
Σύνολο: 0,050% w/w 
0,020% w/w 
0,0015% w/w 

1 Ένα συστατικό θεωρείται βιοσυσσωρευτικό όταν ο Log Kow ≤ 3,2 ή ο συντελεστής 
βιοσυγκέντρωσης (BCF) ≤ 100. 
2 Σε περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πολλές αποχρώσεις, ο προσφέρων 
υποδεικνύει ποια απόχρωση παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυνατότητα να απελευθερώσει 
φορμαλδεΰδη. Έτσι ζητείται έκθεση δοκιμών μόνο για την εν λόγω απόχρωση. 
3 Mεθυλισοθειαζολινόνη 
4 5-χλωρο-2-µεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη (CIT) / 2 μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη (MIT) σε 
αναλογία 3:1 

 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει τη 
συμμόρφωση με το κριτήριο, δηλαδή: 

• για τα συντηρητικά και τις APEO: δελτία δεδομένων ασφαλείας για 
το μείγμα προϊόντος, 

• για τις ενώσεις του φθαλικού οξέος: δελτία δεδομένων ασφαλείας για 
το μείγμα προϊόντος,  

• επιπρόσθετα για τα συντηρητικά: εναλλακτικά του δελτίου 
δεδομένων ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί έκθεση δοκιμών με 
βάση την κατευθυντήρια γραμμή 305 του ΟΟΣΑ για τις δοκιμές 
αποκλειστικά για σκοπούς επιβεβαίωσης της μη 
βιοσυσσωρευτικότητας των χρησιμοποιούμενων συντηρητικών, 

• για τη φορμαλδεΰδη: έκθεση δοκιμών με βάση τη μέθοδο 
Merckoquant ή τη μέθοδο της υγροχρωματογραφίας υψηλής 
απόδοσης (HPLC) (βλ. παράρτημα 2), 

• για τα μέταλλα: έκθεση δοκιμών με βάση τη σειρά προτύπων ISO 
3856 ή ισοδύναμη, 

• για τις ισοθειαζολινόνες: δελτία δεδομένων ασφαλείας για το μείγμα 
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προϊόντος, 
Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και 
βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
 

2. Αποδοτικότητα της εφαρμογής και διατηρησιμότητα 
 
2.1 Απόδοση 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
(Αυτές οι προδιαγραφές δεν ισχύουν για τα βερνίκια, τα βερνίκια εμποτισμού, τα διαφανή αστάρια πρόσφυσης και κάθε άλλο διαφανές και ημιδιαφανές 
επίχρισμα.) 
 
Το χρώμα επιτυγχάνει αποδοτική εφαρμογή σύμφωνα με την ισχύουσα απαίτηση επιδόσεων του πίνακα 7. 
 
Πίνακας 7 Αποδόσεις για συγκεκριμένα προϊόντα χρώματος 

Τύπος χρώματος Απόδοση1 (m2/l) 
Λευκό και ανοικτά χρώματα 
(συμπεριλαμβανομένων των 
τελειωμάτων και των ενδιάμεσων 
στρώσεων) 

- εσωτερικοί χώροι: 8 
- εξωτερικοί χώροι: 6  

- εσωτερικοί και 
εξωτερικοί χώροι: 8 

Συστήματα χρωματισμού2 8 
Αστάρια και υποστρώματα 

a. αδιαφανή 
b. με ειδικές ιδιότητες 

σφράγισης/στεγανοποίησης ή 
διείσδυσης/σύνδεσης 

c. με ειδικές ιδιότητες πρόσφυσης 

 
  8 

6 
 

6 

Παχύρρευστα διακοσμητικά 
επιχρίσματα 

1m2 ανά kg προϊόντος 

Ελαστομερή χρώματα εξωτερικών 4 
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χώρων 
Σημειώσεις: 
1Οι αποδόσεις ισχύουν για καλυπτική ικανότητα 98% 
2Θα πρέπει να δοκιμάζονται μόνο τα βασικά χρώματα 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τις παρακάτω μεθόδους ή ισοδύναμή τους: 

• ISO 6504/1 (Χρώματα και βερνίκια — Προσδιορισμός της καλυπτικότητας — Μέρος 1: Μέθοδος Kubelka-Munk για λευκά και ανοιχτόχρωμα 
χρώματα)· 

• ISO 6504/3 [Μέρος 3: προσδιορισμός του λόγου αντίθεσης (καλυπτικής ικανότητας) ανοιχτών χρωμάτων σε καθορισμένη επιφανειακή απόδοση]· 
• NF T 30 073 προκειμένου για χρώματα ειδικά σχεδιασμένα ώστε να επιτυγχάνουν τρισδιάστατο διακοσμητικό αποτέλεσμα ή χαρακτηριζόμενα από 

στρώση μεγάλου πάχους. 
Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της Επιτροπής, 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
 
 2.2 Αντοχή στην υγρή τριβή (μόνο χρώματα εσωτερικών χώρων) 

(Για εφαρμογές όπου απαιτείται δυνατότητα καθαρισμού και αντοχή στην υγρή 
τριβή) 
(Η εν λόγω απαίτηση δεν ισχύει για διαφανή ή ημιδιαφανή επιχρίσματα.) 
 
Τα χρώματα τοίχων για τα οποία ζητείται, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, 
αντοχή στην υγρή τριβή επιτυγχάνουν αντοχή στην υγρή τριβή κλάσης 1 ή 2 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13300 και EN ISO 11998 ή ισοδύναμό τους. Τα 
ματ χρώματα εσωτερικών χώρων για τοίχους και οροφές με περιεκτικότητα 
σε λευκές χρωστικές που δεν υπερβαίνει τα 25g/m2 ξηρού υμενίου 
εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή. Η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο για τις 
βάσεις συστημάτων χρωματισμού (βασικά χρώματα). 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει έκθεση δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 
13300, οι οποίες έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο EN ISO 11998 (Δοκιμή 
δυνατότητας καθαρισμού και αντοχής στην υγρή τριβή). 
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Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και 
βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
 
Δεν προτείνεται, ωστόσο, στοιχειώδες κριτήριο, αν το χρώμα της σύμβασης 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες που θα καθαριστούν εντατικά —οι 
δημόσιες αρχές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το αναλυτικό κριτήριο. 
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2.3 Αντοχή στη γήρανση (μόνο χρώματα εξωτερικών χώρων) 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Τα χρώματα τοιχοποιίας, ξύλου και μετάλλου αποδεικνύεται ότι έχουν αντοχή στις πιθανές μορφές φθοράς που προκαλεί η γήρανση, όπως φαίνεται στον 
πίνακα 8. 
Τα χρώματα τοιχοποιίας εκτίθενται σε τεχνητές συνθήκες δοκιμής επί 1000 ώρες, τα χρώματα ξύλου και μετάλλου επί 500 ώρες. 
Αυτό αποδεικνύεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες μεθόδους δοκιμής ή ισοδύναμές τους, υπό τεχνητές συνθήκες γήρανσης. Η αντοχή στη διάβρωση για τα 
χρώματα μετάλλου περιλαμβάνει επίσης τον σχηματισμό φλυκταινών (φουσκάλες). 
Οι δοκιμές θα πρέπει να διεξάγονται στη βάση του συστήματος χρωματισμού. 
 
Πίνακας 8 Δοκιμές αντοχής στη γήρανση 

Φθορά που 
προκαλεί η γήρανση 

Απαίτηση επιδόσεων Συνιστώμενη 
δοκιμή 

Μείωση της 
στιλπνότητας1 

Όχι μεγαλύτερη από το 30% 
της αρχικής του τιμής 

ISO 2813 

Κιμωλίαση 1,5 ή καλύτερη (0,5 ή 1,0) EN ISO 4628-6 

Αποφολίδωση 
(απολέπιση) 

Πυκνότητα φολίδων 2 ή 
μικρότερη, μέγεθος φολίδων 2 
ή μικρότερο 

ISO 4628-5 

Ρηγμάτωση 
Ποσότητα ρωγμών 2 ή 
μικρότερη, μέγεθος ρωγμών 3 
ή μικρότερο 

ISO 4628-4 

Σχηματισμός 
φλυκταινών 
(φουσκάλες) 

Πυκνότητα φλυκταινών 3 ή 
μικρότερη, μέγεθος 
φλυκταινών 3 ή μικρότερο. 

ISO 4628-2 

Διάβρωση2 Σκωρίωση Ri2 ή καλύτερη. ISO 4628-3  
1Δεν ισχύει για τελειώματα μέτριας στιλπνότητας και ματ (παραπομπή στο παράρτημα 1 για λεπτομέρειες). 
2Για αντισκωριακά χρώματα. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει αποτελέσματα δοκιμών που αποδεικνύουν τις επιδόσεις του χρώματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στον πίνακα 
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8. 
Με εξαίρεση τη διάβρωση για τα χρώματα μετάλλων, οι τεχνητές συνθήκες γήρανσης αντιστοιχούν στις συνθήκες που περιγράφονται στο πρότυπο ISO 
11507 ή (για τελειώματα ξύλου εξωτερικών χώρων) περιλαμβάνουν έκθεση στη συσκευή επιταχυνόμενης γήρανσης QUV, με κυκλική έκθεση σε 
ακτινοβολία UV(A) και ψεκασμό σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-6 ή ισοδύναμό τους. 
Για τη διάβρωση χρησιμοποιούνται οι σχετικές κατηγορίες ατμοσφαιρικής διαβρωτικότητας του προτύπου EN ISO 12944-2 και οι συνοδευτικές διαδικασίες 
που καθορίζονται στο πρότυπο EN ISO 12944-6 ή ισοδύναμα. Τα αντισκωριακά χρώματα για χαλύβδινες επιφάνειες προς βαφή υποβάλλονται σε δοκιμή 
έπειτα από 240 ώρες έκθεσης σε αλατούχο αερόλυμα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9227 ή ισοδύναμο. 
Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της Επιτροπής, 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τα παραπάνω κριτήρια. 
 
2.4  Αντοχή του υμενίου στους μύκητες και στα φύκη (μόνο χρώματα εξωτερικών χώρων) 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
(Για εφαρμογές όπου χρειάζεται αντοχή του υμενίου στους μύκητες και στα φύκη) 
 
Τα βασικά χρώματα που χρησιμοποιούνται για εξωτερική τοιχοποιία και ξύλο και για τα οποία χρειάζονται ιδιότητες αντοχής στους μύκητες και στα φύκη, 
θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα 9.  
 
Πίνακας 9 Απαιτήσεις αντοχής στους μύκητες και στα φύκη 

Εφαρμογή Αντοχή στους 
μύκητες 

Αντοχή στα φύκη 

Τοιχοποιία  Κλάση 1 ή 
χαμηλότερη  

Βαθμολογία 0 

Ξύλο Κλάση 1 ή 
χαμηλότερη 

Βαθμολογία 0 

 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει αποτελέσματα δοκιμών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις μεθόδους δοκιμής των προτύπων EN 15457 και/ή EN 15458 ή 
ισοδύναμών τους. Για τα επιχρίσματα που περιέχουν ενκαψυλιωμένα βιοκτόνα ξηρού υμενίου, γίνονται επίσης δεκτά πρωτόκολλα με τροποποιημένες 
προβλέψεις για την εξισορρόπηση υγρασίας. Οι κατασκευαστές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις προβλέψεις για την 
εξισορρόπηση υγρασίας, μαζί με τα αποτελέσματα των δοκιμών των προτύπων EN 15457 και/ή 15458. 
Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της Επιτροπής, 
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θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
 
2.5 Αντοχή των χρωμάτων δαπέδων στην τριβή 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Τα επιχρίσματα και χρώματα δαπέδων αποδεικνύεται ότι έχουν αντοχή στην τριβή που δεν υπερβαίνει τα 70 mg απώλειας βάρους μετά από 1000 κύκλους 
δοκιμής, με φορτίο 1000 g και λειαντικό τροχό CS10, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 7784-2.  
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει αποτελέσματα δοκιμών που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 7784-2 ή ισοδύναμο. 
Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της Επιτροπής, 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
 
2.6 Συσκευασία 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
Τα χρώματα θα πρέπει να παραδίδονται σε δοχεία (μεγαλύτερα ή ίσα) των χ λίτρων (θα αποφασιστεί από τη δημόσια αρχή για τον περιορισμό των προϊόντων 
συσκευασίας). 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 1. Περιεκτικότητα σε ημιπτητικές οργανικές ενώσεις 

 
Αποδίδονται βαθμοί αν το προϊόν του χρώματος έχει περιεκτικότητα σε 
ημιπτητικές οργανικές ενώσεις (ΗΠΟΕ) που δεν υπερβαίνει τα όρια που 
καθορίζει ο πίνακας 10. 
 
Η περιεκτικότητα σε ΗΠΟΕ προσδιορίζεται στο έτοιμο προς χρήση προϊόν 
και περιλαμβάνει τυχόν συνιστώμενες προσθήκες πριν από την εφαρμογή, 
όπως χρωστικές και/ή αραιωτικά. 
 
Πίνακας 10 Όρια περιεκτικότητας σε ΗΠΟΕ 
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Περιγραφή προϊόντος (υποκατηγορίες 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/42/ΕΚ) 

Οριακές 
τιμέ
ς 
ΗΠ
ΟΕ  

(g/l 
συμπεριλαμβ
ανομένου 
του νερού) 

α. Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και 
οροφές (στιλπνότητα < 25 στους 60°)  

301/ 402 

β. Εσωτερικής χρήσης στιλπνά για τοίχους και 
οροφές (στιλπνότητα > 25 στους 60°)  

301/ 402 

γ. Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού 
υποστρώματος  

40 

δ. Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης χρώματα για 
τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και 
μέταλλο  

501/ 602 

ε. Εσωτερικής χρήσης βερνίκια και βερνίκια 
εμποτισμού για διακοσμητικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών 
βερνικιών εμποτισμού  

30 

ε. Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και βερνίκια 
εμποτισμού για διακοσμητικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών 
βερνικιών εμποτισμού 

60 

στ. Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια 
εμποτισμού χωρίς σχηματισμό υμενίου  

301/ 402 

ζ. Αστάρια  301/ 402 
η. Συνδετικά αστάρια  301/ 402 
θ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού  501/ 602 
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ι. Ειδικά δραστικά επιχρίσματα δύο συστατικών 
για συγκεκριμένες τελικές χρήσεις, όπως για 
δάπεδα  

501/ 602 

Διακοσμητικά επιχρίσματα  501/ 602 
Αντισκωριακά χρώματα 60 

Σημειώσεις: 
1 Λευκά χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων 
2 Χρωματιστά χρώματα εσωτερικών χώρων / χρώματα και βερνίκια εξωτερικών χώρων 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει είτε: 

α) υπολογισμό της περιεκτικότητας σε ΗΠΟΕ υποστηριζόμενο από δελτία 
δεδομένων ασφαλείας, εφόσον είναι διαθέσιμα, ή·  
β) έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
11890-2. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούνται οι τροποποιήσεις δοκιμών που 
προβλέπονται στο παράρτημα 3. 

Τα προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ για χρώματα και 
βερνίκια, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2014/312/ΕΕ της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
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2. Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων: Χρώματα εσωτερικών χώρων 
 
Αποδίδονται βαθμοί σε προϊόντα με εκπομπές (ΗΠΟΕ και/ή φορμαλδεΰδης) 
χαμηλότερες από τα όρια που υποδεικνύονται στον πίνακα 11. 
 
Πίνακας 11 Όρια εκπομπών στην ατμόσφαιρα για τα χρώματα 
εσωτερικών χώρων 

Πηγή εκπομπών 
Όρια εκπομπών (μg/m³) 

3 ημέρες 28 ημέρες 
ΗΠΟΕ1 10.000 2.000 
Φορμαλδεΰδη - 120 

1Σύνολο πτητικών οργανικών ενώσεων 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών βάσει αναλυτικών δοκιμών 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 16402 ή ισοδύναμο. 

2. Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων Χρώματα εσωτερικών χώρων 
 
Αποδίδονται βαθμοί σε προϊόντα με εκπομπές (ΗΠΟΕ και/ή φορμαλδεΰδης) 
χαμηλότερες από τα όρια που υποδεικνύονται στον πίνακα 12. 
 
Πίνακας 12 Όρια εκπομπών στην ατμόσφαιρα για τα χρώματα 
εσωτερικών χώρων 

Πηγή εκπομπών 
Όρια εκπομπών (μg/m³) 
3 ημέρες 28 ημέρες 

ΗΠΟΕ1 10.000 1.500 
Φορμαλδεΰδη - 60 

1Σύνολο πτητικών οργανικών ενώσεων 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών βάσει αναλυτικών δοκιμών 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 16402 ή ισοδύναμο. 
 

 
ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 Τεχνικές συμβουλές και επιτόπιες επιθεωρήσεις 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Ο προσφέρων παρέχει τεχνικές συμβουλές και οδηγίες για τις επιτόπιες εργασίες στην αναθέτουσα αρχή ή τους εργολάβους της. Το σημείο αυτό 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

• δηλώσεις της μεθόδου και καθοδήγηση σχετικά με την προετοιμασία της επιφάνειας προς βαφή·  
• δηλώσεις της μεθόδου και καθοδήγηση σχετικά με την προετοιμασία του χρώματος, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων για την εφαρμογή ανά m2· 
• βέλτιστες συνθήκες για την αποθήκευση και εφαρμογή του προϊόντος·  
• μέτρα μετριασμού των κινδύνων για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης·  
• συμβουλές για την κατάλληλη απόρριψη των περισσευμάτων χρώματος. 
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Διατίθενται επίσης, κατόπιν αιτήματος, τεχνικές συμβουλές στα επιτόπια συνεργεία της αναθέτουσας αρχής ή στους εργολάβους της με τη μορφή επιτόπιων 
επισκέψεων (ο αριθμός και το αντικείμενο των οποίων θα προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή κατά το στάδιο υποβολής προσφορών) ή μέσω ανοιχτής 
γραμμής επικοινωνίας για τεχνικά ζητήματα (σε γλώσσα που προσδιορίζει η αναθέτουσα αρχή). 
 
Ο προσφέρων υποβάλλει τεκμηρίωση η οποία περιέχει τις αναφερόμενες πληροφορίες. Η ικανοποιητική παροχή τεχνικών συμβουλών και επιτόπιας 
υποστήριξης επιβεβαιώνεται με γραπτή αναπληροφόρηση που παρέχουν από τα συνεργεία που εφαρμόζουν το χρώμα. 
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3.2 Συμβάσεις έργων χρωματισμού 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Έργα χρωματισμού τα οποία μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής του χρώματος ενώ ελαχιστοποιούν τις σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1. Επάρκεια του προσφέροντα 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Ο προσφέρων αποδεικνύεται ότι διαθέτει επαγγελματική επάρκεια στους παρακάτω τομείς, που σχετίζονται με τη φύση της σύμβασης που συνάπτεται 
(επιλογή βάσει συνάφειας με τη σύμβαση): 
 

• δηλώσεις της μεθόδου για την αποδοτική επιτόπια χρήση χρώματος, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης εκτιμήσεων και της χρήσης 
εξειδικευμένου εξοπλισμού·  

• δηλώσεις της μεθόδου για την προετοιμασία των επιφανειών προς βαφή και των συνθέσεων του χρώματος πριν από την εφαρμογή.  Αυτό 
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, διαδικασίες ασφάλειας για την αφαίρεση υφιστάμενων υμενίων και επιχρισμάτων και τον χειρισμό νέων χρωμάτων 
και βερνικιών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους·  

• την εφαρμογή περιβαλλοντικά βελτιωμένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων με μειωμένη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ·  
• την εφαρμογή ανθεκτικών τελειωμάτων υψηλών προδιαγραφών, βάσει των σχετικών προτύπων EN ή ισοδύναμών τους·  
• πολιτικές και βοηθητικά συστήματα διαχείρισης για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης χρώματος, τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης ή της 

ανακύκλωσης των περισσευμάτων χρώματος και τη διασφάλιση της ασφαλούς τους απόρριψης και της ασφαλούς απόρριψης άλλων χημικών, όπως 
προϊόντων αποβαφής. 

 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με συναφείς συμβάσεις κατά τα προηγούμενα 5 έτη στο 
πλαίσιο των οποίων εκτελέστηκαν τα ανωτέρω στοιχεία. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Χρήση χρωμάτων που πληρούν τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
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Οι συμβάσεις έργων χρωματισμού εκτελούνται με προϊόντα χρώματος που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες 
συμβάσεις όπως προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα στοιχειώδη κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ στην ενότητα 4.1 Χρώματα και βερνίκια. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πληρούν τα κριτήρια που προσδιορίζονται 
παραπάνω 
 
2. Διαχείριση αποβλήτων και περισσευμάτων χρώματος 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Ο προσφέρων υποβάλλει σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για τα περισσεύματα χρώματος από την προετοιμασία της επιφάνειας προς βαφή και την εφαρμογή. 
Το σχέδιο περιλαμβάνει: 

• Στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται να πραγματοποιηθεί αφαίρεση χρώματος/διαγράμμισης, εκτίμηση του πιθανού επικίνδυνου περιεχομένου 
χρώματος που έχει αφαιρεθεί από τις επιφάνειες προς βαφή και, αν εντοπιστεί κίνδυνος, δήλωση της μεθόδου για τον μετριασμό του κινδύνου με 
ασφαλή χειρισμό και απόρριψη. 

• Δήλωση της μεθόδου για επιτόπιες πρακτικές για τον καθαρισμό του εξοπλισμού χρωματισμού και την αποθήκευση των αποβλήτων και των 
περισσευμάτων χρώματος για ασφαλή απόρριψη ως επικίνδυνων αποβλήτων. 

• Μέτρα για την ελαχιστοποίηση αποβλήτων και περισσευμάτων χρώματος. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει τεκμηριωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων το οποίο περιλαμβάνει δηλώσεις της μεθόδου για ασφαλή αποβαφή, καθαρισμό 
εξοπλισμού και χειρισμό και απόρριψη αποβλήτων και περισσευμάτων χρώματος, καθώς και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την ελαχιστοποίηση των 
αποβλήτων και των περισσευμάτων χρώματος. 
 
Η παρακολούθηση της σπατάλης χρώματος πραγματοποιείται εν συνεχεία μέσω ρήτρας εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 1. Συμβάσεις χρωματισμού βάσει επιδόσεων 

(Όταν ο διαγωνισμός αφορά μακροπρόθεσμες συμβάσεις χρωματισμού και 
συντήρησης βάσει επιδόσεων) 
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Αποδίδονται βαθμοί σύμφωνα με τον εκτιμώμενο όγκο χρώματος που 
χρησιμοποιείται, με διατήρηση της ποιότητας της χρωματισμένης επιφάνειας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει έγγραφο που προσδιορίζει τις εκτιμώμενες 
ποσότητες χρώματος που απαιτούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων για τον απαιτούμενο 
αριθμό στρώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
 

 2. Επαναχρησιμοποίηση και/ή ανακύκλωση αποβλήτων και 
περισσευμάτων χρώματος 
 

Αποδίδονται βαθμοί βάσει της δέσμευσης επαναχρησιμοποίησης ή 
ανακύκλωσης των αποβλήτων και των περισσευμάτων χρώματος. Ο 
προσφέρων υποβάλλει σχέδιο διαχείρισης που προσδιορίζει τις διευθετήσεις 
που προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα και τα περισσεύματα 
χρώματος που προκύπτουν από τα έργα θα: 

• επαναχρησιμοποιούνται από τον εργολάβο και/ή 

• επαναχρησιμοποιούνται από εξωτερική οντότητα·  και/ή 

• ανακυκλώνονται. 

Οι μέθοδοι επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν έργα επαναχρησιμοποίησης ή την παρασκευή νέου χρώματος 
χρησιμοποιώντας ως βάση απόβλητα και περισσεύματα προϊόντος. Θα 
χρησιμοποιηθεί σύστημα παρακολούθησης για τον υπολογισμό των 
αποβλήτων και των περισσευμάτων χρώματος. 
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Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει τεκμηριωμένο σχέδιο διαχείρισης το οποίο 
περιλαμβάνει περιγραφή των διευθετήσεων που προβλέπονται για τη 
διασφάλιση της επαναχρησιμοποίησης και/ή ανακύκλωσης των αποβλήτων 
και των περισσευμάτων χρώματος από τον εργολάβο και/ή άλλη εξωτερική 
οντότητα. 
 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Διαχείριση του χειρισμού του χρώματος 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Ο εργολάβος υποβάλλει αρχεία για τα παρακάτω (για συμβάσεις βάσει επιδόσεων): 

• την ποσότητα χρώματος που αγοράστηκε·  
• τις πραγματικές ποσότητες χρώματος που αγοράστηκαν για την εκπλήρωση των προδιαγραφών της σύμβασης. 

 
Ο εργολάβος υποβάλλει επίσης στοιχεία για τα απόβλητα και τα περισσεύματα χρώματος που προέκυψαν, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης του 
κατά πόσο: 

• επαναχρησιμοποιήθηκαν από τον εργολάβο·  
• επαναχρησιμοποιούνται από εξωτερική οντότητα·  
• ανακυκλώθηκαν·  
• απορρίφθηκαν με ασφάλεια. 

 
Ο εργολάβος υποβάλλει επίσης στοιχεία —σε περίπτωση που χρειάστηκε να αφαιρεθεί παλιά στρώση χρώματος από την προς βαφή επιφάνεια— σχετικά με 
το κατά πόσο: 

• έγινε ασφαλής χειρισμός της·  
• απορρίφθηκε με ασφάλεια προκειμένου να υποβληθεί σε επεξεργασία ως επικίνδυνο απόβλητο. 
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3.3 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η αγορά υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Σύνθεση υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών 

 
1.1 Περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) 
 
(i) Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ δεν υπερβαίνει το όριο των 150 g/l. Η 
περιεκτικότητα σε ΠΟΕ προσδιορίζεται στο έτοιμο προς χρήση προϊόν και 
περιλαμβάνει τυχόν συνιστώμενες προσθήκες πριν από την εφαρμογή. Οι 
διαλύτες που έχουν αμελητέα συμβολή στο σχηματισμό αιθαλομίχλης (που 
παρατίθενται στο παράρτημα 4) μπορούν να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό 
των ΠΟΕ. 
Κατ’ εξαίρεση, όταν οι δημόσιες αρχές καθορίζουν ότι τα υλικά οριζόντιας 
σήμανσης οδών πρέπει να εφαρμόζονται υπό καιρικές συνθήκες που 
εμποδίζουν τη χρήση υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (σχετική υγρασία αέρα > 80%, θερμοκρασία αέρα 
< 5 ˚C ή  
> 40 ˚C), η συνολική περιεκτικότητα σε ΠΟΕ δεν υπερβαίνει τα 395 g/l. 
 
(ii) Δεν χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ενώσεις: 

− χλωριωμένοι διαλύτες, όπως χλωρομεθυλένιο ή χλωροαλκάνια,  
− αρωματικοί διαλύτες, όπως βενζόλιο, αιθυλοβενζόλιο, τολουόλιο 

ή ξυλόλιο,  
− αιθερικές γλυκόλες με βάση το αιθυλένιο ή οξικές ενώσεις τους. 

1.1 Περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) 
 
(i) Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ δεν υπερβαίνει το όριο των 100 g/l.  
 
(ii) Δεν χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ενώσεις: 

− χλωριωμένοι διαλύτες, όπως χλωρομεθυλένιο ή χλωροαλκάνια, 
− αρωματικοί διαλύτες, όπως βενζόλιο, αιθυλοβενζόλιο, τολουόλιο 

ή ξυλόλιο, 
− αιθερικές γλυκόλες με βάση το αιθυλένιο ή οξικές ενώσεις τους. 

 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει τα αποτελέσματα του υπολογισμού βάσει των 
συστατικών και των πρώτων υλών ή έκθεση δοκιμών σύμφωνα με τα 
πρότυπα ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (σε περίπτωση παρουσίας 
δραστικών αραιωτικών) ή ισοδύναμα, υποστηριζόμενη από τους αναγκαίους 
υπολογισμούς. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούνται 
οι διαλύτες που εξαιρούνται ρητά. 
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Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει τα αποτελέσματα του υπολογισμού βάσει των 
συστατικών και των πρώτων υλών ή έκθεση δοκιμών σύμφωνα με τα 
πρότυπα ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (σε περίπτωση παρουσίας 
δραστικών αραιωτικών) ή ισοδύναμα, υποστηριζόμενη από τους αναγκαίους 
υπολογισμούς. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούνται 
οι διαλύτες που εξαιρούνται ρητά. 
 

1.2 Επισήμανση κινδύνου προϊόντος 
 
Το τελικό προϊόν δεν ταξινομείται ως προϊόν με οξεία τοξική δράση, ειδική 
τοξική δράση στα όργανα-στόχους, ως καρκινογόνο,  μεταλλαξιογόνο ή 
τοξικό για την αναπαραγωγή ούτε ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (κανονισμό CLP), όπως 
υποδεικνύεται στον πίνακα 13. 
 
Πίνακας 13 Ταξινόμηση του τελικού προϊόντος 
Οξεία τοξικότητα Acute Tox. 1 

Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα 
από επανειλημμένη έκθεση  
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα 
από μία εφάπαξ έκθεση  

STOT RE 1 ή 2 
STOT SE 1, 2 ή 3 

Καρκινογένεση  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

1.2 Επισήμανση κινδύνου προϊόντος 
 
Το τελικό προϊόν δεν ταξινομείται ως προϊόν με οξεία τοξική δράση, ειδική 
τοξική δράση στα όργανα-στόχους, ως καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο ή 
τοξικό για την αναπαραγωγή ούτε ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (κανονισμό CLP), όπως 
υποδεικνύεται στον πίνακα 14. 
 
Πίνακας 14 Ταξινόμηση του τελικού προϊόντος 
Οξεία τοξικότητα Acute Tox. 1 

Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα 
από επανειλημμένη έκθεση  
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα 
από μία εφάπαξ έκθεση  

STOT RE 1 ή 2 
STOT SE 1, 2 ή 3 

Καρκινογένεση  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 
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Τοξικότητα στην αναπαραγωγή  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 ή 2 

 
 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι τα 
παρεχόμενα προϊόντα δεν ταξινομούνται ως προϊόντα με τους 
αναφερόμενους κινδύνους. 
Η τεκμηρίωση της ταξινόμησης του μείγματος παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
(κανονισμό CLP) και/ή τα δελτία δεδομένων ασφαλείας. 
 

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 ή 2 
Aquatic Chronic 3 

 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι τα 
παρεχόμενα προϊόντα δεν ταξινομούνται ως προϊόντα με τους 
αναφερόμενους κινδύνους. 
Η τεκμηρίωση της ταξινόμησης του μείγματος παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
(κανονισμό CLP) και/ή τα δελτία δεδομένων ασφαλείας. 
 

1.3 Επικίνδυνα συστατικά 
 
Το προϊόν συμμορφώνεται με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον 
πίνακα 15, στις περιπτώσεις που οι ουσίες πρέπει να εκπληρώνουν 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή προβλέπονται περιορισμοί ως προς τη 
συγκέντρωσή τους. 
  
Πίνακας 15 Απαιτήσεις σχετικά με επικίνδυνα συστατικά στα υλικά 
οριζόντιας σήμανσης οδών 

Συστατικό 
Περιορισμός ή 
ανώτατο όριο 
συγκέντρωσης 

Συντηρητικά ξηρού υμενίου: Τα συντηρητικά 
είναι μη 

1.3 Επικίνδυνα συστατικά 
 
Το προϊόν συμμορφώνεται με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον 
πίνακα 16, στις περιπτώσεις που οι ουσίες πρέπει να εκπληρώνουν 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή προβλέπονται περιορισμοί ως προς τη 
συγκέντρωσή τους. 
 
Πίνακας 16 Απαιτήσεις σχετικά με επικίνδυνα συστατικά στα υλικά 
οριζόντιας σήμανσης οδών 

Συστατικό Περιορισμός ή ανώτατο 
όριο συγκέντρωσης 

Συντηρητικά ξηρού υμενίου: Τα συντηρητικά είναι μη 
βιοσυσσωρευτικά1  

Ενώσεις του φθαλικού οξέος: 0,1% w/w 
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βιοσυσσωρευτικ
ά1  

Ενώσεις του φθαλικού οξέος: 
Ενώσεις του φθαλικού οξέος4, που χαρακτηρίζονται 
ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και 
παρατίθενται στον σχετικό κατάλογο υποψήφιων 
ουσιών του κανονισμού REACH5, δεν περιέχονται σε 
κανένα παρασκεύασμα ή καμία σύνθεση χρώματος ή 
βερνικιού. 
 

0,1% w/w 

Μέταλλα: 
Κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο VI, υδράργυρος, αρσενικό, 
σελήνιο 

0,01% w/w 
ανά μέταλλο ή 
κράμα 
μετάλλων/άλας, 
κατά περίπτωση 

1 Ένα συστατικό θεωρείται βιοσυσσωρευτικό όταν ο Log Kow ≤ 3,2 ή ο συντελεστής 
βιοσυγκέντρωσης (BCF) ≤ 100. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει τη 
συμμόρφωση με το κριτήριο, δηλαδή: 

• για τα συντηρητικά: δελτία δεδομένων ασφαλείας για το μείγμα 
προϊόντος, 

• επιπρόσθετα για τα συντηρητικά: εναλλακτικά του δελτίου 
δεδομένων ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί έκθεση δοκιμών με 

Οι ενώσεις του φθαλικού οξέος6, που 
χαρακτηρίζονται ως ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και 
παρατίθενται στον σχετικό κατάλογο 
υποψήφιων ουσιών του κανονισμού 
REACH7, δεν περιέχονται σε κανένα 
παρασκεύασμα ή καμία σύνθεση 
χρώματος ή βερνικιού. 
 
Μέταλλα: 
Κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο VI, 
υδράργυρος, αρσενικό, σελήνιο 

0,01% w/w   
ανά μέταλλο ή κράμα 
μετάλλων/άλας, κατά 
περίπτωση 

1 Ένα συστατικό θεωρείται βιοσυσσωρευτικό όταν ο Log Kow ≤ 3,2 ή ο συντελεστής 
βιοσυγκέντρωσης (BCF) ≤ 100. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει τη 
συμμόρφωση με το κριτήριο, δηλαδή: 

• για τα συντηρητικά: δελτία δεδομένων ασφαλείας για το μείγμα 
προϊόντος, 

• επιπρόσθετα για τα συντηρητικά: εναλλακτικά του δελτίου 
δεδομένων ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί έκθεση δοκιμών με 
βάση την κατευθυντήρια γραμμή 305 του ΟΟΣΑ για τις δοκιμές 
αποκλειστικά για σκοπούς επιβεβαίωσης της μη 

                                                      
4 Για να συμμορφωθούν προς αυτή την απαίτηση, οι προσφέροντες και/ή οι προμηθευτές τους θα χρειαστεί να κάνουν διαλογή από τον κατάλογο υποψήφιων ουσιών του 
REACH για τις ενώσεις του φθαλικού οξέος. Παρόλο που μπορεί να είναι εύκολο να αναγνωριστούν οι ενώσεις φθαλικού οξέος ως συστατικό επειδή γενικά λειτουργούν ως 
πλαστικοποιητές, δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμες όλες οι ενώσεις φθαλικού οξέος που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών. Ενδέχεται επομένως να είναι 
χρήσιμο να δοθεί στους προσφέροντες χημικός ορισμός. Για τον σκοπό αυτό, ορίζονται ως «κατηγορία χημικών ενώσεων δομική βάση των οποίων είναι ένας εστέρας του 
φθαλικού οξέος (1,2-βενζολοδικαρβοξυλικό οξύ)».  
5 ECHA, Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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βάση την κατευθυντήρια γραμμή 305 του ΟΟΣΑ για τις δοκιμές 
αποκλειστικά για σκοπούς επιβεβαίωσης της μη 
βιοσυσσωρευτικότητας των χρησιμοποιούμενων συντηρητικών, 

• για τις ενώσεις του φθαλικού οξέος: δελτία δεδομένων ασφαλείας για 
το μείγμα προϊόντος και/ή τη δήλωση του άρθρου 33 παράγραφος 1 
του κανονισμού REACH 6 που ισχύει για τα παρεχόμενα προϊόντα.  

• για τα μέταλλα: έκθεση δοκιμών με βάση τη σειρά προτύπων ISO 
3856 ή ισοδύναμη. 

βιοσυσσωρευτικότητας των χρησιμοποιούμενων συντηρητικών, 
• για τις ενώσεις του φθαλικού οξέος: δελτία δεδομένων ασφαλείας για 

το μείγμα προϊόντος και/ή τη δήλωση του άρθρου 33 παράγραφος 1 
του κανονισμού REACH10 που ισχύει για τα παρεχόμενα προϊόντα,  

• για τα μέταλλα: έκθεση δοκιμών με βάση τη σειρά προτύπων ISO 
3856 ή ισοδύναμη. 

 

2. Περιεκτικότητα γυάλινων σφαιριδίων σε επικίνδυνα συστατικά 
 
Τα γυάλινα σφαιρίδια που χρησιμοποιούνται δεν περιέχουν αρσενικό, 
αντιμόνιο και μόλυβδο σε επιμέρους συγκεντρώσεις άνω των 200 ppm. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει έκθεση δοκιμών στην οποία εξακριβώνονται οι 
συγκεντρώσεις των προσδιοριζόμενων ουσιών στα γυάλινα σφαιρίδια 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 1423 ή ισοδύναμο. 

2. Περιεκτικότητα γυάλινων σφαιριδίων σε επικίνδυνα συστατικά 
 
Τα γυάλινα σφαιρίδια που χρησιμοποιούνται δεν περιέχουν αρσενικό, 
αντιμόνιο και μόλυβδο σε επιμέρους συγκεντρώσεις άνω των 150 ppm. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει έκθεση δοκιμών στην οποία εξακριβώνονται οι 
συγκεντρώσεις των προσδιοριζόμενων ουσιών στα γυάλινα σφαιρίδια 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 1423 ή ισοδύναμο. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
7 ECHA, Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
6 Επεξηγηματική σημείωση: Το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH δεν αναφέρεται σε μείγματα (όπως σε συνθέσεις χρωμάτων και στις περισσότερες 
συνθέσεις υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών), αλλά μόνο σε αντικείμενα. Τα αντικείμενα που απαντώνται συνήθως σε υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών και δεν είναι 
μείγματα είναι πλαστικά δομικά συστήματα και προδιαμορφωμένα προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών, τα οποία ορίζονται ως «ταινίες», προδιαμορφωμένα ψυχροπλαστικά 
οριζόντιας σήμανσης οδών ή προδιαμορφωμένα θερμοπλαστικά οριζόντιας σήμανσης οδών. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύει το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού 
REACH: σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, οι προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών καταστημάτων από όπου γίνεται η αγορά του αντικειμένου και 
των παραγωγών ή εισαγωγέων του αντικειμένου) πρέπει να παρέχουν στους αποδέκτες του αντικειμένου (σε αυτή την περίπτωση στις δημόσιες αρχές) πληροφορίες για την 
ασφαλή χρήση του αντικειμένου. Κατ’ ελάχιστο, κοινοποιείται στον αποδέκτη (σε αυτή την περίπτωση στη δημόσια αρχή) το όνομα της ουσίας ή των ουσιών από τον 
κατάλογο υποψηφίων ουσιών που απαντώνται στο αντικείμενο, αν περιέχεται σε συγκέντρωση άνω του 0,1% του βάρους του αντικειμένου.  
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3. Ποιότητα και διατηρησιμότητα του συστήματος οριζόντιας σήμανσης οδών 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Ο προσφέρων αποδεικνύει ότι το σύστημα οριζόντιας σήμανσης οδών διατηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων, δηλαδή την ορατότητα κατά τη διάρκεια 
της νύχτας, την ορατότητα κατά τη διάρκεια της μέρας, τις αντιολισθητικές ιδιότητες και την αντοχή στη διάβρωση, μετά από έναν ορισμένο αριθμό 
διέλευσης τροχών1, όπως ορίζει η δημόσια αρχή στην προκήρυξη του διαγωνισμού. 
 
1 Ενδεικτικά, μια εύλογη επίδοση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι οι 500.000 διελεύσεις τροχών, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1824 και EN 13197. Αν είναι επιθυμητό υψηλότερο επίπεδο 
επιδόσεων, τότε θα πρέπει να οριστεί στις προδιαγραφές μεγαλύτερος αριθμός διελεύσεων τροχών. 

 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει έκθεση δοκιμών ή την έγκριση εθνικής εγκατάστασης δοκιμών που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του συστήματος οριζόντιας οδών 
με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σύμβαση και με τα πρότυπα EN 1824, EN 13197 ή ισοδύναμα. Για να διασφαλιστεί συγκρισιμότητα, η αναθέτουσα 
αρχή προσδιορίζει στην προκήρυξη του διαγωνισμού τη μέθοδο δοκιμής που θα χρησιμοποιήσουν όλοι οι προσφέροντες. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
1. Σύνθεση υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών - Περιεκτικότητα σε 
λευκές χρωστικές (διοξείδιο του τιτανίου) 
(Για προκηρύξεις διαγωνισμών με συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας και 
διατηρησιμότητας) 
 
Αποδίδονται βαθμοί στον προσφέροντα με προϊόν η περιεκτικότητα του 
οποίου σε λευκές χρωστικές είναι χαμηλότερη των παρακάτω ορίων: 

− για συστήματα που εφαρμόζονται στα <  1 kg/m2: < 14% TiO2, 
− για συστήματα που εφαρμόζονται στα > 1 kg/m2: < 10% TiO2. 

 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει τεκμηρίωση για τη σύνθεση του προϊόντος, 
υποστηριζόμενη από αποτελέσματα δοκιμών ή δήλωση συμμόρφωσης του 
σχετικού φορέα έγκρισης2, που καταδεικνύει την περιεκτικότητα σε λευκές 
χρωστικές. 

1. Σύνθεση υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών - Περιεκτικότητα σε 
λευκές χρωστικές (διοξείδιο του τιτανίου) 
(Για προκηρύξεις διαγωνισμών με συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας και 
διατηρησιμότητας) 
 
Αποδίδονται βαθμοί στον προσφέροντα με προϊόν η περιεκτικότητα του 
οποίου σε λευκές χρωστικές είναι χαμηλότερη των παρακάτω ορίων: 

− για συστήματα που εφαρμόζονται στα <  1 kg/m2: < 10 % TiO2, 
− για συστήματα που εφαρμόζονται στα > 1 kg/m2: < 8 % TiO2. 

 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει τεκμηρίωση για τη σύνθεση του προϊόντος, 
υποστηριζόμενη από αποτελέσματα δοκιμών ή δήλωση συμμόρφωσης του 
σχετικού φορέα έγκρισης2, που καταδεικνύει την περιεκτικότητα σε λευκές 
χρωστικές. 
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2 Ο φορέας έγκρισης είναι επίσημος φορέας πιστοποίησης και προέγκρισης των προϊόντων 
σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια επιδόσεων για χρήση σε εθνικό, περιφερειακό και/ή τοπικό 
επίπεδο. 
 

 
2 Ο φορέας έγκρισης είναι επίσημος φορέας πιστοποίησης και προέγκρισης των προϊόντων 
σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια επιδόσεων για χρήση σε εθνικό, περιφερειακό και/ή τοπικό 
επίπεδο. 
 

 2. Γυάλινα σφαιρίδια- Περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο γυαλί 
 
(Για την αγορά υλικού οριζόντιας σήμανσης οδών που περιέχει γυάλινα 
σφαιρίδια για την εκπλήρωση του προσδιορισμένου βαθμού ορατότητας και 
αντανάκλασης κατά τη διάρκεια της νύχτας που ορίζεται στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού. Το συγκεκριμένο κριτήριο δεν ισχύει όταν η αναθέτουσα αρχή 
προσδιορίζει ειδικές ιδιότητες, όπως υψηλές απαιτήσεις αντανάκλασης. 
 
Αποδίδονται χ βαθμοί κατ’ αναλογία προς το ανακυκλωμένο περιεχόμενο 
(κατά μάζα) της συνολικής ποσότητας γυάλινων σφαιριδίων που 
χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της σύμβασης. Το 
ανακυκλωμένο περιεχόμενο υπολογίζεται με βάση ένα μέσο ισοζύγιο μάζας 
των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν (σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
προβλέπει το πρότυπο ISO 14021). 
 
Πίνακας 17. Βαθμοί που θα αποδοθούν με βάση την περιεκτικότητα σε 
ανακυκλωμένο γυαλί. 

Περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο 
γυαλί Βαθμοί 

75% - 100% 100% των βαθμών 

50% - 75% 75% των βαθμών 

25% - 50% 50% των βαθμών 
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< 25% 0 βαθμοί 

 
Πληρούται ο προσδιορισμένος βαθμός ορατότητας και αντανάκλασης κατά 
τη διάρκεια της νύχτας σε βρεγμένο οδόστρωμα που ορίζεται στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού. 
 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει τεκμηρίωση από τον ή τους κατασκευαστές 
των γυάλινων σφαιριδίων, επαληθευμένη από τρίτο μέρος, που 
υποδεικνύει το ανακυκλωμένο περιεχόμενο (κατά μάζα) της συνολικής 
ποσότητας γυάλινων σφαιριδίων που χρησιμοποιούνται για την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων της σύμβασης. Κατόπιν ανάθεσης της 
σύμβασης ή κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, ο προσφέρων 
υποβάλλει τεκμηρίωση, που επαληθεύεται από τρίτο μέρος, η οποία 
περιγράφει τον υπολογισμό (σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
προβλέπεται στο πρότυπο ISO 14021) του εν λόγω ανακυκλωμένου 
περιεχομένου, καθώς και αρχεία που επαληθεύονται από τρίτο μέρος, 
με δεδομένα που υποστηρίζουν τον εν λόγω υπολογισμό, 
συμπεριλαμβανομένης, κατ’ ελάχιστο, τεκμηρίωσης του συστήματος 
ελέγχου παρτίδας και της εργοστασιακής παραγωγής (που λειτουργεί 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 1423 ή ισοδύναμο1). 

1 Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει το πρότυπο ISO 9001 ή ένα εθνικό ή διεθνές πρόγραμμα 
για την επαλήθευση της ιχνηλασιμότητας του ανακυκλωμένου περιεχομένου. 
 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1 Τεχνική υποστήριξη και επιτόπιες επιθεωρήσεις 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Ο εργολάβος παρέχει τεχνικές συμβουλές και οδηγίες για τις επιτόπιες εργασίες στην αναθέτουσα αρχή ή τους εργολάβους της, μεταξύ άλλων: 

• δηλώσεις της μεθόδου και καθοδήγηση σχετικά με την προετοιμασία της επιφάνειας προς βαφή·  
• δηλώσεις της μεθόδου και καθοδήγηση σχετικά με την προετοιμασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων για την εφαρμογή ανά m2· 
• βέλτιστες συνθήκες για την αποθήκευση και εφαρμογή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης στην επιλογή και χρήση του 

εξοπλισμού εφαρμογής·  
• μέτρα μετριασμού των κινδύνων για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης·  
• συμβουλές για την κατάλληλη απόρριψη των περισσευμάτων προϊόντος. 

 
Διατίθενται επίσης, κατόπιν αιτήματος, τεχνικές συμβουλές στα επιτόπια συνεργεία της αναθέτουσας αρχής ή στους εργολάβους της με τη μορφή επιτόπιων 
επισκέψεων (ο αριθμός και το αντικείμενο των οποίων θα προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή κατά το στάδιο υποβολής προσφορών) ή μέσω ανοιχτής 
γραμμής επικοινωνίας για τεχνικά ζητήματα (σε γλώσσα που προσδιορίζει η αναθέτουσα αρχή). 
 
Ο προσφέρων υποβάλλει τεκμηρίωση η οποία περιέχει τις αναφερόμενες πληροφορίες. Η ικανοποιητική παροχή τεχνικών συμβουλών και επιτόπιας 
υποστήριξης επιβεβαιώνεται με γραπτή αναπληροφόρηση που παρέχουν από τα συνεργεία που εφαρμόζουν το προϊόν οριζόντιας σήμανσης οδών. 
 
 

3.4 Συμβάσεις έργων οριζόντιας σήμανσης οδών 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η σύναψη συμβάσεων έργων που μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής των υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών 
ενώ ελαχιστοποιούν τις σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1. Επάρκεια του προσφέροντα 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Ο προσφέρων αποδεικνύεται ότι διαθέτει επαγγελματική επάρκεια στους παρακάτω τομείς, που σχετίζονται με τη φύση της σύμβασης που συνάπτεται: 
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• δηλώσεις της μεθόδου για την αποδοτική επιτόπια χρήση υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης εκτιμήσεων και 
της χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού·  

• δηλώσεις της μεθόδου για την προετοιμασία των προς βαφή επιφανειών (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, διαδικασιών ασφαλείας για την 
αφαίρεση υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών που ενδέχεται να έχουν πραγματοποιηθεί με χρωστική μολύβδου και θεωρούνται επικίνδυνα·  ή 
αφαίρεση υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών με υψηλή πίεση)·   

• δηλώσεις της μεθόδου για την παρασκευή συνθέσεων υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών και τον χειρισμό τους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
τους·  

• την εφαρμογή περιβαλλοντικά βελτιωμένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων με μειωμένη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ·  
• την εφαρμογή ανθεκτικών τελειωμάτων υψηλών προδιαγραφών, βάσει των σχετικών προτύπων EN ή ισοδύναμών τους·  
• πολιτικές και βοηθητικά συστήματα διαχείρισης για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών, τη μεγιστοποίηση της 

επαναχρησιμοποίησης ή της ανακύκλωσης των αποβλήτων και των περισσευμάτων υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών και τη διασφάλιση της 
ασφαλούς τους απόρριψης και της ασφαλούς απόρριψης άλλων χημικών, όπως προϊόντων αποβαφής της διαγράμμισης οδών. 

 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με συναφείς συμβάσεις κατά τα προηγούμενα 5 έτη στο 
πλαίσιο των οποίων εκτελέστηκαν τα ανωτέρω στοιχεία. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Χρήση υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών που πληρούν τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Όλες οι συμβάσεις έργων εκτελούνται με προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες 
συμβάσεις όπως προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα στοιχειώδη κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ στην ενότητα 4.3 Υλικά οριζόντιας σήμανσης 
οδών. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει βοηθητική τεκμηρίωση ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται πληρούν τα κριτήρια που προσδιορίζονται παραπάνω 
2. Διαχείριση αποβλήτων και περισσευμάτων υλικού οριζόντιας σήμανσης οδών 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Ο προσφέρων υποβάλλει σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για τα περισσεύματα υλικού οριζόντιας σήμανσης οδών από την προετοιμασία της επιφάνειας προς 
βαφή και την εφαρμογή. Το σχέδιο περιλαμβάνει: 
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• Στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται να πραγματοποιηθεί αφαίρεση διαγράμμισης, εκτίμηση του πιθανού επικίνδυνου περιεχομένου υλικού οριζόντιας 
σήμανσης οδών που θα αφαιρεθεί από τις επιφάνειες προς βαφή και, αν εντοπιστεί κίνδυνος, δήλωση της μεθόδου για τον μετριασμό του κινδύνου 
με ασφαλή χειρισμό και απόρριψη. 

• Δήλωση της μεθόδου για επιτόπιες πρακτικές για τον καθαρισμό του εξοπλισμού και την αποθήκευση των αποβλήτων και των περισσευμάτων 
υλικού οριζόντιας σήμανσης οδών για ασφαλή απόρριψη ως επικίνδυνων αποβλήτων. 

• Μέτρα για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και περισσευμάτων υλικού οριζόντιας σήμανσης οδών. 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει τεκμηριωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων το οποίο περιλαμβάνει δηλώσεις της μεθόδου για ασφαλή αφαίρεση διαγράμμισης, 
καθαρισμό εξοπλισμού και χειρισμό και απόρριψη αποβλήτων και περισσευμάτων υλικού οριζόντιας σήμανσης οδών, καθώς και τα μέτρα που εφαρμόζονται 
για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και των περισσευμάτων υλικού οριζόντιας σήμανσης οδών. 
Η παρακολούθηση των αποβλήτων υλικού οριζόντιας σήμανσης οδών που προκύπτουν αντιμετωπίζεται ως ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 1 Συμβάσεις βάσει επιδόσεων 

(Όταν ο διαγωνισμός αφορά μακροπρόθεσμες συμβάσεις εφαρμογής και 
συντήρησης υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών βάσει επιδόσεων) 
 
Αποδίδονται βαθμοί σύμφωνα με τον εκτιμώμενο όγκο υλικού οριζόντιας 
σήμανσης οδών που χρησιμοποιείται, με διατήρηση της ποιότητας της 
διαγράμμισης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων υποβάλλει έγγραφο που προσδιορίζει τις εκτιμώμενες 
ποσότητες υλικού οριζόντιας σήμανσης οδών που απαιτούνται κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων 
εκτιμήσεων για τον απαιτούμενο αριθμό ανανεώσεων της διαγράμμισης 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Διαχείριση της χρήσης και της εφαρμογής των υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών 
(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
 
Ο εργολάβος υποβάλλει αρχεία για τα παρακάτω (για συμβάσεις βάσει επιδόσεων): 
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• την ποσότητα υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών που αγοράστηκαν·  
• τις πραγματικές ποσότητες υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών που αγοράστηκαν για την εκπλήρωση των προδιαγραφών της σύμβασης. 

 
Ο εργολάβος υποβάλλει επίσης στοιχεία για τα απόβλητα και τα περισσεύματα υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών που προέκυψαν, συμπεριλαμβανομένης 
της παρακολούθησης του κατά πόσο: 

• επαναχρησιμοποιήθηκαν από τον εργολάβο·  
• επαναχρησιμοποιούνται από εξωτερική οντότητα·  
• ανακυκλώθηκαν·  
• απορρίφθηκαν με ασφάλεια. 

 
Ο εργολάβος υποβάλλει επίσης στοιχεία —σε περίπτωση που χρειάστηκε να αφαιρεθεί παλιά στρώση υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών από την προς βαφή 
επιφάνεια— σχετικά με το κατά πόσο: 

• έγινε ασφαλής χειρισμός της·  
• απορρίφθηκε με ασφάλεια προκειμένου να υποβληθεί σε επεξεργασία ως επικίνδυνο απόβλητο. 

 
4 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
Μια από τις πιο σημαντικές πτυχές για την ανάπτυξη των οικολογικών δημόσιων συμβάσεων είναι η ανάλυση κόστους κύκλου ζωής των 
προϊόντων με την καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση σε σχέση με τα μέσα προϊόντα στην αγορά. Τα θέματα κόστους (με την προοπτική του 
κύκλου ζωής) έχουν μεγάλη σημασία στη δημόσια σφαίρα, καθώς το κόστος συμβάλλει στην αιτιολόγηση των δημόσιων δαπανών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν επιλογές που είναι οικονομικά συμφέρουσες μακροπρόθεσμα. 

Για να μπορούν οι δημόσιες αρχές να επιλέξουν τα πιο οικονομικά αποδοτικά προϊόντα συνιστάται η χρήση προοπτικής με βάση τον κύκλο 
ζωής των προϊόντων και η εφαρμογή μιας προσέγγισης κόστους κύκλου ζωής. Το κόστος κύκλου ζωής λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον (υλικό) 
κύκλο ζωής του προϊόντος, από την παραγωγή έως την απόρριψη. Ανάλογα με την προοπτική που υιοθετείται στην εκτίμηση του κόστους 
κύκλου ζωής, το κόστος των διάφορων σταδίων μπορεί να υπολογιστεί περισσότερο ή λιγότερο αναλυτικά. Η φάση χρήσης του κύκλου ζωής 
ενδιαφέρει τις δημόσιες αρχές, καθώς αυτό είναι το κόστος που θα αναλάβουν. Το κόστος παραγωγής του προϊόντος που πρόκειται να 
αγοραστεί δεν χρειάζεται να υπολογιστεί αναλυτικά, καθώς το σχετικό στοιχείο κόστους για την αρχή αγοράς ενσωματώνεται στην τελική τιμή 
του προϊόντος. 



 

46 

 

Πολλά αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας σύμβασης, όπως υπολογιστές ή εκτυπωτές, απαιτούν ρεύμα και αναλώσιμα για να 
λειτουργήσουν και το κόστος αυτών μπορεί συχνά να υπερβαίνει το αρχικό κόστος αγοράς του αντικειμένου. Το κόστος για τον κύκλο ζωής των 
χρωμάτων και των βερνικιών γενικά προκύπτει μόνο κατά τον χρωματισμό. Οι κύριες πτυχές για τον υπολογισμό του κόστους του κύκλου ζωής 
είναι οι παρακάτω: 

• το κόστος αγοράς και παράδοσης (π.χ. κόστος ανά λίτρο χρώματος ή βερνικιού κατά την παράδοση)·  

• απόδοση για την εκπλήρωση των κριτηρίων επιδόσεων (π.χ. ποσότητα χρώματος που απαιτείται για την κάλυψη συγκεκριμένου 
εμβαδού επιφάνειας)·  

• επίδοση στον κύκλο ζωής (χρόνος μεταξύ νέων στρώσεων για τη διατήρηση των κριτηρίων επιδόσεων)·  

• κόστος απορρίψεων (απόρριψη περισσευμάτων χρωμάτων). 

 

Κόστη τα οποία μπορεί θεωρητικά να αναληφθούν αλλά δεν εκτιμήθηκαν είναι τα παρακάτω: 

• για τα χρώματα εξωτερικών χώρων, η μεταβολή στη θερμική απόδοση του κτιρίου: 

o η επιλογή χρώματος είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τη θερμική απόδοση. 

• Ο χρόνος εργασίας και το κόστος του εξοπλισμού για την εφαρμογή του χρώματος: 

o θα ήταν αδύνατο να εκτιμηθούν ουσιαστικά τα κόστη και να διαφοροποιηθούν τα προϊόντα με βάση αυτή τη μεταβλητή. 

• Πρόσθετα κόστη απόρριψης στο τέλος της ζωής της χρωματισμένης επιφάνειας: 

• το κόστος απόρριψης των χρωματισμένων επιφανειών δεν είναι πιθανό να επηρεαστεί από το χρώμα που εφαρμόστηκε·  

• χρώματα εσωτερικών χώρων: κάθε εξοικονόμηση ενέργειας από τον χρωματισμό δωματίου με ανοιχτά χρώματα και, συνεπώς, τη 
μικρότερη χρήση τεχνητού φωτός. 

Τα παραπάνω κόστη έχουν και περιβαλλοντικό κόστος το οποίο μελετάται συνήθως στο πλαίσιο «του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους», 
αλλά δεν θεωρήθηκε συναφές για μια έκθεση που στηρίζει την ανάπτυξη των κριτηρίων για τις ΟΔΣ και δεν συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι προφανές ότι κατά την εκτίμηση του συνολικού κόστους δεν επαρκεί να ληφθεί υπόψη 
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αποκλειστικά το κόστος ανά λίτρο χρώματος που αναφέρει ο κατασκευαστής. Στην έρευνα που διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι όλοι οι παράγοντες 
που ερευνήθηκαν (κόστος αγοράς, απόδοση, διάρκεια ζωής του τελειώματος και σπατάλη χρώματος) είχαν μεγάλη επίπτωση στο κόστος του 
κύκλου ζωής, με εξαίρεση το κόστος απόρριψης των αποβλήτων του χρώματος. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της σπατάλης χρώματος 
προέκυψε λόγω του πρόσθετου χρώματος που χρειάστηκε να αγοραστεί. Η ανάλυση δείχνει επίσης ότι το κόστος αγοράς δεν μπορεί να 
εξεταστεί μεμονωμένα και ότι ακόμα και μέτριες βελτιώσεις στις επιδόσεις μπορούν να αντισταθμίσουν το πρόσθετο κόστος αγοράς πιο 
ακριβού χρώματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη μοντελοποίηση του κόστους και τα σχετικά συμπεράσματα ανατρέξτε στη 
συνοδευτική τεχνική έκθεση. 
 
Επισημαίνεται επίσης ότι ενώ η ποιότητα και το κόστος του χρώματος ή του βερνικιού που αγοράζεται ήταν οι βασικότεροι παράγοντες κατά 
τον καθορισμό του κόστους του κύκλου ζωής, είναι σημαντικό να συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις της εφαρμογής και της φάσης χρήσης. Ο 
σωστός καθαρισμός και η προεπεξεργασία των επιφανειών μπορεί να επεκτείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής της χρωματισμένης επιφάνειας 
και η εκτέλεσή τους μπορεί να αποτελεί ένα οικονομικά αποδοτικό βήμα. Τα ειδικευμένα συνεργεία μπορεί να επιτυγχάνουν τις αναγραφόμενες 
αποδόσεις σε κατάλληλες επιφάνειες και να αφήνουν ένα ανθεκτικό τελείωμα που θα διαρκεί πολύ, ενώ τα λιγότερο ειδικευμένα συνεργεία 
μπορεί να χρησιμοποιούν περισσότερο χρώμα από όσο είναι απαραίτητο και η εργασία τους μπορεί να μην διαρκεί λιγότερο χρόνο. Η 
εξοικονόμηση κόστους εργασίας μπορεί επομένως να μην αποφέρει εξοικονόμηση κόστους κύκλου ζωής. 
 
Οι γενικές παρατηρήσεις που περιγράφονται παραπάνω, παρότι αφορούν διακοσμητικά χρώματα, ισχύουν και για τα υλικά οριζόντιας 
σήμανσης οδών, με τη διατηρησιμότητα και τους χρόνους μεταξύ επαναβαφής/ανανέωσης να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνολική 
κοστολόγηση του κύκλου ζωής. 
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Παραρτήματα 
 
Παράρτημα 1. Τεχνικοί ορισμοί σχετικά με τις προδιαγραφές των χρωμάτων και/ή των υλικών οριζόντιας σήμανσης οδών 
 

(1) «Λευκά και ελαφρά χρωματισμένα» χρώματα είναι εκείνα που έχουν τριχρωματική τιμή (τιμή Y) > 70%. 

(2) «Στιλπνά χρώματα» είναι εκείνα τα οποία υπό γωνία πρόσπτωσης 60o παρουσιάζουν ανάκλαση ≥ 60. 

(3) «Χρώματα μέτριας στιλπνότητας» (τα οποία επίσης αναφέρονται ως ημίστιλπνα, σατινέ, ημιμάτ) είναι εκείνα τα οποία υπό γωνία πρόσπτωσης 60o  
ή 85o παρουσιάζουν ανάκλαση < 60 και ≥ 10. 

(4) «Ματ χρώματα» είναι εκείνα τα οποία υπό γωνία πρόσπτωσης 85o παρουσιάζουν ανάκλαση < 10. 

(5) «Θαμπά ματ χρώματα» είναι εκείνα τα οποία υπό γωνία πρόσπτωσης 85o παρουσιάζουν ανάκλαση < 5. 

(6) Ως «διαφανές» και «ημιδιαφανές» υμένιο νοείται υμένιο με λόγο αντίθεσης < 98% σε πάχος υγρού υμενίου 120 µ. 

(7) Ως «αδιαφανές» υμένιο νοείται υμένιο με λόγο αντίθεσης > 98% σε πάχος υγρού υμενίου 120 µ.  

(8) Ως «πτητικές οργανικές ενώσεις» (ΠΟΕ) νοούνται όλες οι οργανικές ενώσεις με αρχικό σημείο βρασμού τουλάχιστον 250 °C μετρούμενο υπό 
κανονική πίεση 101,3 kPa, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/42/ΕΚ και οι οποίες, σε τριχοειδή στήλη, εκλούονται μέχρι και σε n-δεκατετράνιο 
(C14H30). 

(9) Ως «ημιπτητικές οργανικές ενώσεις» (ΗΠΟΕ) νοούνται όλες οι οργανικές ενώσεις με σημείο βρασμού άνω των 250 °C και κάτω των 370 °C, 
μετρούμενο υπό κανονική πίεση 101,3 kPa, και οι οποίες, σε τριχοειδή στήλη, εκλούονται με εύρος κατακράτησης μετά το n-δεκατετράνιο 
(C14H30) και έως και n-εικοσιδυάνιο (C22H46). 
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Παράρτημα 2. Δοκιμή φορμαλδεΰδης 
 
Απαίτηση Μέθοδος έκθεσης 

Ισχύει το συνολικό όριο φορμαλδεΰδης 
0,0010 % w/w εκτός αν ισχύει κάποια 
παρέκκλιση (βλ. την παρακάτω σειρά).  

Χρησιμοποιείται η μέθοδος Merckoquant. Αν το αποτέλεσμα είναι ασαφές, χρησιμοποιείται 
υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) για επιβεβαίωση της συγκέντρωσης στο συσκευασμένο είδος. 

Υψηλότερο όριο φορμαλδεΰδης 0,010 % 
w/w ισχύει: 
 

(i) Σε περίπτωση που απαιτούνται 
συντηρητικά που είναι δότες 
φορμαλδεΰδης ως συντηρητικά 
συσκευασμένων ειδών για την 
προστασία ενός συγκεκριμένου τύπου 
χρώματος ή βερνικιού και σε 
περίπτωση που ο δότης φορμαλδεΰδης 
χρησιμοποιείται αντί συντηρητικών 
ισοθειαζολινόνης  
 

(ii) Σε περίπτωση που εναιωρήματα 
πολυμερών (συνδετικά υλικά) 
επιτελούν, μέσω των υπολειμματικών 
επιπέδων φορμαλδεΰδης, τη 
λειτουργία των δοτών φορμαλδεΰδης 
αντί των συντηρητικών 
συσκευασμένων ειδών.  

Προσδιορισμός της συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης στο συσκευασμένο είδος μέσω ανάλυσης με τη μέθοδο VdL-
RL 03 ή με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC). 

Χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων: Προσδιορισμός μέσω ανάλυσης1, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
16000-3. Οι εκπομπές πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 0,25 ppm κατά την πρώτη εφαρμογή και να είναι 
κατώτερες από 0,05 ppm 24 ώρες μετά την πρώτη εφαρμογή.  

Αρχική εφαρμογή θεωρείται ότι υπάρχει όταν επιτυγχάνεται σταθερή μείξη αέρα στον θάλαμο δοκιμής. 
Συνιστάται ότι σταθερή μείξη αέρα μπορεί να επιτευχθεί μετά από 1 ώρα με τη βοήθεια ανεμιστήρα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα διορθώνονται για να αντιστοιχούν σε συχνότητα ανανέωσης του αέρα 
1,0 ανανέωση αέρα/ώρα διαιρώντας τα με το 2.  Έτσι διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα αντιστοιχούν στις 
συνθήκες θαλάμου που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο EN 717-1 και αποτελούν τη βάση για τα κατώτατα όρια 
εκπομπών. 

 

1Υπάρχουν ισοδύναμα πρότυπα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και δη το CEN/TS 16516 το οποίο προορίζεται να αντικαταστήσει τη σειρά ISO 
16000.
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Παράρτημα 3. Δείκτες και τροποποιήσεις της μεθόδου δοκιμής ΗΠΟΕ  
 

Καθοδήγηση για τον καθορισμό των ημιπτητικών οργανικών ενώσεων (ΗΠΟΕ) που χρησιμοποιούν το πρότυπο ISO 11890-2 (2013) (επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του) 

Πεδίο εφαρμογής: 

Η παρούσα καθοδήγηση ερμηνεύει τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 11890-2 για να διευκολύνει την εκτέλεση μιας δοκιμής για την ποσοτικοποίηση της 
περιεκτικότητας του χρώματος σε ΗΠΟΕ είτε μεμονωμένα είτε μαζί με τη δοκιμή του ISO 11890-2 για τις ΠΟΕ, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του οικολογικού σήματος της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η παρούσα καθοδήγηση θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το πρότυπο ISO 11890-2, 
δίδοντας, ωστόσο, προτεραιότητα στην τροποποιημένη μέθοδο παρασκευής δείγματος, τη συσκευή και τις παραμέτρους που προσδιορίζονται. 

Προετοιμασία του δείγματος: 

Χρησιμοποιείται οργανικός διαλύτης κατάλληλος για τη διάλυση του δείγματος. Έχει καθαρότητα τουλάχιστον 99% κατά μάζα. Ο συνιστώμενος διαλύτης είναι η 
μεθανόλη 100%. Αν είναι απαραίτητο, το δείγμα μπορεί να αναδευτεί για 30 λεπτά με εφαρμογή υπερήχων προκειμένου να επιτευχθεί ομοιογενής υγρή φάση ή 
να αναδευτεί με μηχανικό τρόπο για δύο ώρες και μετά να ακολουθήσει φυγοκέντριση ή βήμα φιλτραρίσματος με τη χρήση φίλτρου τύπου 
πολυτετραφθοροαιθυλένιου (PTFE) για χρώματα που περιέχουν μεγάλα, αδιάλυτα μόρια. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί ομοιογενής υγρή φάση με 
τη χρήση μεθανόλης 100%, τότε χρησιμοποιείται άλλος κατάλληλος διαλύτης, όπως ακετονιτρίλιο ή τετραϋδροφουράνιο.   

Σημείωση: 

Οι ενώσεις προς χρήση ως δείκτες είναι το n-δεκατετράνιο (n-C14) και το n-εικοσιδυάνιο (n-C22). Μπορεί να χρειαστεί να παρασκευαστεί διάλυμα προς χρήση ως δείκτης που να περιέχει αυτές τις 
ενώσεις σε ακετόνη λόγω της περιορισμένης διαλυτότητας του n-εικοσιδυάνιου στο ακετονιτρίλιο. 

Συσκευή: 

Τριχοειδής στήλη:  

- Η προτιμώμενη επιλογή στήλης αποτελείται από τήγμα διοξειδίου του πυριτίου και είναι επιστρωμένη με φαινύλιο 5% / διμεθυλοπολυσιλοξάνιο 95% (ελαφρώς 
πολικού τύπου, DB5 ή ισοδύναμου). 

- Στήλη επιστρωμένη με διμεθυλοπολυσιλοξάνιο 100% (μη πολικού τύπου, DB1 ή ισοδύναμου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι πιο 
αποδοτική για κυρίως μη πολικά συστατικά χρώματος.   

Σημείωση: 
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Επιλέγεται κατάλληλος συνδυασμός μήκους (30m ή 60m), διαμέτρου και προγράμματος θερμοκρασίας στήλης, έτσι ώστε οι ενώσεις στο δείγμα και οι δείκτες να εκλούονται με σειρά αύξοντος 
σημείου βρασμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στήλη μήκους 60m για να βελτιωθεί η σειρά έκλουσης για τον ελαφρώς πολικό τύπο στήλης. 

Κλίβανος: 

- Αρχική θερμοκρασία κλιβάνου:   από 40 έως 100°C 

- Χρόνος διατήρησης ισοθερμίας:   από 2 έως 5 min 

- Ρυθμός θέρμανσης:     από 3 έως 20°C/min 

- Τελική θερμοκρασία κλιβάνου:    από 280 έως 325°C 

- Χρόνος διατήρησης ισοθερμίας:   >2min 

- Ροή στη στήλη:    από 1 έως 2 ml/min 

Ανιχνευτής:  

- Ταυτοποίηση από φασματόμετρο μάζας 

- Ποσοτικός προσδιορισμός με ανιχνευτή ιονισμού δια φλογός (FID) 

- Θερμοκρασία του ανιχνευτή FID:   Τελική θερμοκρασία κλιβάνου ή υψηλότερη 

Φέρον αέριο:  

- ήλιο 

Σύστημα θερμής έγχυσης:  

- θερμοκρασία συστήματος έγχυσης:  από 250 έως 280°C 

- όγκος έγχυσης:     από 1 έως 2 µl 

Βαθμονόμηση: 

- το προτιμώμενο εσωτερικό πρότυπο για τον ποσοτικό προσδιορισμό των κορυφών των ΗΠΟΕ είναι το n-δεκατετράνιο (n-C14)  

- μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικό εσωτερικό πρότυπο, 1,2-διαιθοξυαιθάνιο (που καλείται επίσης και διαιθυλική αιθερική γλυκόλη με βάση το αιθυλένιο) 
προκειμένου να επιτευχθούν βελτιωμένες τιμές παραλαβής κατά την ανάλυση χρωμάτων με βάση το νερό. 
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Σημείωση:  

Αν οι διαδικασίες βαθμονόμησης εκτελεστούν με τον κατάλληλο τρόπο, η επιλογή του εσωτερικού προτύπου δεν θα πρέπει να έχει καμία επίπτωση στο αποτέλεσμα της δοκιμής. Παρόλα αυτά, είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το εσωτερικό πρότυπο δεν αλληλοκαλύπτει ή αποκρύπτει καμία κορυφή που προκύπτει από το ίδιο το δείγμα. Το χρωματογράφημα θα πρέπει επομένως να δείχνει 
πλήρη διαχωρισμό από άλλες κορυφές. Μεγάλο εύρος επιλογών είναι επομένως δυνατό, αλλά θα πρέπει να αποκλειστούν τα εσωτερικά πρότυπα με πολύ χαμηλά σημεία βρασμού (π.χ. η ακετόνη…) 
ή πολύ υψηλά σημεία βρασμού (C22 και άλλα…) για να αποφευχθεί τυχόν φαινόμενο διάκρισης στο σύστημα έγχυσης.  

- Όλες οι ΗΠΟΕ αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι εφικτό και έπειτα ο ποσοτικός προσδιορισμός εκτελείται σύμφωνα με τα αυθεντικά πρότυπα 
βαθμονόμησής τους, όπως προσδιορίζονται για τις ΠΟΕ στο πρότυπο ISO 11890-2 ή μέσω των σχετικών παραγόντων απόκρισής τους. 

- Προσδιορίζονται ποσοτικά οι εναπομείνασες άγνωστες κορυφές ΗΠΟΕ με τον παράγοντα απόκρισης αδιπικό διαιθύλιο, που εκφράζεται σε ισοδύναμα 
αδιπικού διαιθύλιου. 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των κριτηρίων είναι πιθανό να αναθεωρηθεί το πρότυπο ISO 11890-2 και να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του για να 
προβλεφθεί και μέθοδος δοκιμής για ΗΠΟΕ. Η παρούσα καθοδήγηση χρησιμοποιείται επομένως στο ενδιάμεσο μέχρι να αναθεωρηθεί το πρότυπο. 
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Παράρτημα 4. Εξαιρούμενες ενώσεις 
 

− μεθάνιο·  
− αιθάνιο·   
− μεθυλενοχλωρίδιο (διχλωρομεθάνιο)· 
− 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)·   
− 1,1,2-τριχλωρο-1,2,2-τριφθοροαιθάνιο (CFC-113)·  
− τριχλωροφθορομεθάνιο (CFC-11)·  
− διχλωροδιφθορομεθάνιο (CFC-12)·  
− χλωροδιφθορομεθάνιο (HCFC-22)·  
− τριφθορομεθάνιο (HFC-23)·  
− 1,2-διχλωρο-1,1,2,2-τετραφθοροαιθάνιο (CFC-114)·  
− χλωροπενταφθοροαιθάνιο (CFC-115)·  
− 1,1,1-τριφθορο-2,2-διχλωροαιθάνιο (HCFC-123)·  
− 1,1,1,2-τετραφθοροαιθάνιο (HFC-134a)·   
− 1,1-διχλωρο-1-φθοροαιθάνιο (HCFC-141b)·  
− 1-χλωρο-1,1-διφθοροαιθάνιο (HCFC-142b)·  
− 2-χλωρο-1,1,1,2-τετραφθοροαιθάνιο (HCFC-124)·  
− πενταφθοροαιθάνιο (HFC-125)·  
− 1,1,2,2-τετραφθοροαιθάνιο (HFC-134)·  
− 1,1,1-τριφθοροαιθάνιο (HFC-143a)·   
− 1,1-διφθοροαιθάνιο (HFC-152a)·   
− παραχλωροβενζοτριφθορίδιο (PCBTF)·  
− κυκλικά,  
− διακλαδούμενα ή γραμμικά, πλήρως μετουσιωμένα σιλοξάνια·   
− ακετόνη·   
− υπερχλωροαιθυλένιο (τετραχλωροαιθυλένιο)·   
− 3,3-διχλωρο-1,1,1,2,2-πενταφθοροπροπάνιο (HCFC-225ca)·   
− 1,3-διχλωρο-1,1,2,2,3-πενταφθοροπροπάνιο (HCFC-225cb)·   
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-δεκαφθοροπεντάνιο (HFC 43-10mee)·  

− διφθορομεθάνιο (HFC-32)·  
− αιθυλοφθορίδιο (HFC-161)·  
− 1,1,1,3,3,3-εξαφθοροπροπάνιο (HFC-236fa)·   
− 1,1,2,2,3-πενταφθοροπροπάνιο (HFC-245ca)·   
− 1,1,2,3,3-πενταφθοροπροπάνιο (HFC-245ea)·   
− 1,1,1,2,3-πενταφθοροπροπάνιο (HFC-245eb)·   
− 1,1,1,3,3-πενταφθοροπροπάνιο (HFC-245fa)·   
− 1,1,1,2,3,3-εξαφθοροπροπάνιο (HFC-236ea)·   
− 1,1,1,3,3-πενταφθοροβουτάνιο (HFC-365mfc)·   
− χλωροφθορομεθάνιο (HCFC-31)·  
− 1-χλωρο-1-φθοροαιθάνιο (HCFC-151a)·   
− 1,2-διχλωρο-1,1,2-τριφθοροαιθάνιο (HCFC-123a)·   
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-εννεαφθορο-4-μεθοξυ-βουτάνιο (C4F9OCH3 ή 

HFE-7100)· 
− 2-(διφθορομεθοξυμεθυλ)-1,1,1,2,3,3,3-επταφθοροπροπάνιο 

((CF3)2CFCF2OCH3)·  
− 1-αιθοξυ-1,1,2,2,3,3,4,4,4-εννεαφθοροβουτάνιο (C4F9OC2H5 ή 

HFE-7200)·  
− 2-(αιθοξυδιφθορομεθυλ)-1,1,1,2,3,3,3-επταφθοροπροπάνιο 

((CF3)2CFCF2OC2H5)·   
− οξικός μεθυλεστέρας·  1,1,1,2,2,3,3-επταφθορο-3-μεθοξυ-

προπάνιο (n-C3F7OCH3, HFE-7000)·  
− 3-αιθοξυ-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-δωδεκαφθορο-2-

(τριφθορομεθυλ)εξάνιο (HFE-7500)·  
− 1,1,1,2,3,3,3-επταφθοροπροπάνιο (HFC 227ea)·   
− μυρμηκικό μεθύλιο (HCOOCH3)·  
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-δεκαφθορο-3-μεθοξυ-4-

τριφθορομεθυλπεντάνιο (HFE-7300)·  
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− ανθρακικό προπυλένιο·   
− ανθρακικό διμεθύλιο·   
− trans-1,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο·   
− HCF2OCF2H (HFE-134)·  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2)·   
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13)·  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x ή H-Galden ZT 130 

(ή 150 ή 180))·   
− trans 1-χλωρο-3,3,3-τριφθοροπροπένιο-1·  
− 2,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο·   
− 2-αμινο-2-μεθυλ-1-προπανόλη·   
− οξικός αιθυλεστέρας·  
− οξικός βουτυλεστέρας·  
− και ενώσεις υπερφθορανθράκων που εμπίπτουν σε αυτές τις 

κατηγορίες: 
 κυκλικά, διακλαδούμενα ή γραμμικά, πλήρως φθοριούχα 
αλκάνια·  

 κυκλικοί, διακλαδούμενοι ή γραμμικοί, πλήρως 
φθοριούχοι αιθέρες χωρίς μη κορεσμούς·  

 κυκλικές, διακλαδούμενες ή γραμμικές, πλήρως 
φθοριούχοι αμίνες χωρίς μη κορεσμούς·  και 

 υπερφθοράνθρακες που περιέχουν θείο χωρίς μη 
κορεσμούς και με σουλφιδικούς δεσμούς μόνο με 
άνθρακα και φθόριο. 

 


