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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στόχος των κριτηρίων της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (ΟΔΣ) είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές να αγοράζουν προϊόντα, 
υπηρεσίες και έργα που έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η χρήση των κριτηρίων είναι προαιρετική. Τα κριτήρια διατυπώνονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι δυνατή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την εκάστοτε αρχή, η (μερική ή ολική) ενσωμάτωσή τους στα τεύχη δημοπράτησης της 
αρχής με ελάχιστη επεξεργασία. Συνιστάται στις δημόσιες αρχές να ελέγχουν, πριν δημοσιεύσουν μια προκήρυξη διαγωνισμών, τη διαθέσιμη 
προσφορά του προϊόντος, των υπηρεσιών και των έργων που σχεδιάζουν να αγοράσουν στην αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται. Το παρόν 
έγγραφο απαριθμεί τα κριτήρια που ανέπτυξε η ΕΕ για τις ΟΔΣ για την κατηγορία προϊόντων «υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων». 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 τις δύο κατηγορίες. 
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1.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
 

Η κατηγορία προϊόντων «υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων» περιλαμβάνει: 

• τακτικές επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων που λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον και εκτελούνται σε χώρους που 
περιλαμβάνουν γραφεία, εγκαταστάσεις υγιεινής, όπως τουαλέτες και νεροχύτες, και άλλους δημόσια προσβάσιμους χώρους. 

• καθαρισμό γυάλινων επιφανειών που είναι προσβάσιμες χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ή μηχανημάτων. 

Η κατηγορία προϊόντων «υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων» δεν περιλαμβάνει: 

• δραστηριότητες απολύμανσης και εξυγίανσης, καθώς επίσης και δραστηριότητες καθαρισμού που περιλαμβάνουν τη χρήση βιοκτόνων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων·  

• δραστηριότητες καθαρισμού σε εγκαταστάσεις παραγωγής. 

 

Η κατηγορία προϊόντων περιλαμβάνει επίσης περιβαλλοντικά κριτήρια για προϊόντα καθαρισμού (βλ. παράγραφο 3.2.1), υφασμάτινα εξαρτήματα 
καθαρισμού (π.χ. πανιά, κεφαλές σφουγγαριστρών — βλ. παράγραφο 3.2.2) και άλλα προϊόντα που παρέχουν συχνά εταιρείες υπηρεσιών καθαρισμού 
(σαπούνι χεριών, υφασμάτινες πετσέτες και χαρτιά υγείας-καθαριότητας — βλ. παράγραφο 3.2.4). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αναθέτουσες αρχές 
αγοράζουν αυτά τα προϊόντα απευθείας παρά μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει να αναφέρουν τα περιβαλλοντικά κριτήρια που έχουν σχέση με τα προϊόντα που αγοράζουν. 

 

Οι παρακάτω τεχνικοί ορισμοί παρέχονται για να βοηθήσουν στην εφαρμογή των κριτηρίων (ανατρέξτε στην τεχνική έκθεση για λεπτομέρειες και 
περαιτέρω τεχνικούς ορισμούς): 
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Ο όρος «τακτικές» αναφέρεται σε επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού που παρέχονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, με εξαίρεση τον 
καθαρισμό γυάλινων επιφανειών που γίνεται δεκτό ότι είναι τακτικός ακόμα και αν εκτελείται λιγότερο συχνά (π.χ. τουλάχιστον μία φορά 
το τρίμηνο). 

 

1.2 Γενική σημείωση σχετικά με την εξακρίβωση 
 

Για ορισμένα από τα κριτήρια, ο προτεινόμενος τρόπος εξακρίβωσης είναι η παροχή εκθέσεων δοκιμών. Για κάθε κριτήριο, υποδεικνύονται οι 
σχετικές μέθοδοι δοκιμής. 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. Στη συνέχεια, 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. Το εν λόγω σενάριο καλύπτεται 
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περαιτέρω τόσο στο επόμενο σημείο που σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης όσο και στις επιπρόσθετες εξηγήσεις που παρέχονται 
παρακάτω. 

 

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 αμφιβολιών σχετικά με ψευδείς δηλώσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για συμβάσεις-πλαίσια οι οποίες δεν 
προβλέπουν αρχική παραγγελία. 

Συνιστάται οι ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης να καθορίζονται ρητά. Οι 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 τα αποτελέσματα των 
εν λόγω δοκιμών δείξουν ότι τα παρεχόμενα προϊόντα δεν πληρούν τα κριτήρια, η αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει 
κυρώσεις και έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση. Ορισμένες δημόσιες αρχές συμπεριλαμβάνουν όρους σύμφωνα με τους οποίους 
εάν, μετά τις δοκιμές, το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις τους, το κόστος των δοκιμών καλύπτεται από τη δημόσια αρχή·  εάν όμως δεν 
πληρούνται οι απαιτήσεις, το κόστος πρέπει να καλυφθεί από τον προμηθευτή. 

Για συμβάσεις-πλαίσια, η χρονική στιγμή κατά την οποία ζητείται η παροχή αποδεικτικών στοιχείων θα εξαρτηθεί από τη διάρθρωση της 
συγκεκριμένης σύμβασης: 

i) Για συμβάσεις-πλαίσια με έναν μόνο πάροχο όπου τα επιμέρους παρεχόμενα είδη ταυτοποιούνται κατά την ανάθεση της σύμβασης-
πλαισίου και το ζήτημα αφορά μόνο τον αριθμό των απαιτούμενων μονάδων, ισχύουν οι ίδιες πτυχές όπως και στις συμβάσεις εφάπαξ 
προμήθειας οι οποίες περιγράφηκαν παραπάνω·  

ii) Για συμβάσεις-πλαίσια στις οποίες προεπιλέγεται ένας αριθμός δυνητικών προμηθευτών και ακολουθεί διαγωνισμός μεταξύ των 
προεπιλεγμένων προμηθευτών, στο παρόν αρχικό στάδιο προεπιλογής οι συμμετέχοντες χρειάζεται απλώς να επιδείξουν την ικανότητά 
τους να προσφέρουν είδη τα οποία πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων της σύμβασης-πλαισίου. Για τις επακόλουθες 
συμβάσεις (ή παραγγελίες) κατόπιν πρόσκλησης οι οποίες ανατίθενται μετά τον διαγωνισμό μεταξύ των προεπιλεγμένων προμηθευτών, 
ισχύουν κατ’ αρχήν οι ίδιες πτυχές που αναφέρονται στα α) και β) ανωτέρω, εάν πρέπει να αποδειχθούν πρόσθετες απαιτήσεις 
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σύμφωνα με τον διαγωνισμό. Εάν η απόφαση για τον διαγωνισμό λαμβάνεται μόνο βάσει τιμής, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
ελέγχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί η δυνατότητα που διαθέτουν οι συμμετέχοντες να παράσχουν εξακρίβωση βάσει των προϊόντων που 
φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14024) το οποίο πληροί τις ίδιες 
προβλεπόμενες απαιτήσεις. Τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τα σχετικά κριτήρια και η απαιτούμενη 
εξακρίβωση θα ακολουθεί την ίδια προσέγγιση που είχε οριστεί για τα αποτελέσματα των δοκιμών. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι αναθέτουσες αρχές θα δέχονται και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. Ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να είναι, μεταξύ άλλων, ένας 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 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. Αν γίνεται αναφορά σε πιστοποιητικό/έκθεση δοκιμής 
που έχει καταρτιστεί από ειδικό φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την εκτέλεση των δοκιμών, οι αναθέτουσες αρχές θα αποδέχονται 
επίσης πιστοποιητικά/εκθέσεις δοκιμών που έχουν εκδοθεί από άλλους ισοδύναμους φορείς αξιολόγησης. 
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2 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υπηρεσιών 
καθαρισμού εσωτερικών χώρων από την άποψη της διάρκειας ζωής (για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεχνική έκθεση). Ο ίδιος πίνακας 
παρουσιάζει επίσης την προσέγγιση της ΕΕ για τις ΟΔΣ για τον περιορισμό ή τη μείωση αυτών των επιπτώσεων. 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια ζωής 
των προϊόντων 

 Προσέγγιση της ΕΕ για τις ΟΔΣ 

• Σύνθεση του προϊόντος καθαρισμού και χρήση 
πρώτων υλών, παραγωγή και τέλος του κύκλου 
ζωής των προϊόντων καθαρισμού και των 
εξαρτημάτων καθαρισμού μιας χρήσης 

• Κατανάλωση ενέργειας και νερού στη φάση χρήσης 
των προϊόντων καθαρισμού και του ηλεκτρικού 
εξοπλισμού 

• Απόρριψη λυμάτων από τη χρήση προϊόντων 
καθαρισμού 

• Παραγωγή αποβλήτων (στερεών και υγρών) 

 • Απαιτούνται βασικές ικανότητες και η εφαρμογή βασικών μέτρων 
και πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης από τον πάροχο των 
υπηρεσιών 

• Απαιτείται επαρκής και συχνή κατάρτιση του προσωπικού του 
παρόχου υπηρεσιών 

• Απαιτείται η χρήση προϊόντων καθαρισμού με μειωμένο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

• Ενθαρρύνεται η συγκέντρωση προϊόντων καθαρισμού κατά την 
αγορά 

• Απαιτείται η χρήση εξαρτημάτων καθαρισμού με μειωμένο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων με 
μικροΐνες) 

• Απαιτείται η χρήση ενεργειακά αποδοτικού ηλεκτρικού 
εξοπλισμού καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών 
σκουπών) 

• Απαιτείται η παροχή αναλώσιμων ειδών με μειωμένο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
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Η σειρά των επιπτώσεων δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα τη σημασία τους. 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων, 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 ΟΔΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

3.1 Αντικείμενο και κριτήρια επιλογής (SC) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
SC1 Ικανότητες του προσφέροντα 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει σχετικές ικανότητες και εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εσωτερικών χώρων που λαμβάνουν υπόψη 
το περιβάλλον και οι οποίες περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, τα παρακάτω: 

• χρήση προϊόντων καθαρισμού στα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ για καθαρισμό σκληρών επιφανειών ή άλλα σχετικά 
οικολογικά σήματα EN ISO 14024 τύπου I τα οποία αναγνωρίζεται επίσημα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο στα κράτη μέλη για 
τουλάχιστον το 50 % των εργασιών καθαρισμού που προβλέπει μια σύμβαση, 

• κατάρτιση προσωπικού από εσωτερικούς ή εξωτερικούς εκπαιδευτές, που καλύπτει περιβαλλοντικές πτυχές όπως σωστή αραίωση και 
χρήση της δοσολογίας των προϊόντων καθαρισμού, απόρριψη λυμάτων και διαλογή αποβλήτων. 

 
Εξακρίβωση: 
Στοιχεία με τη μορφή πληροφοριών και αναφορών σε σχετικές συμβάσεις που εκτελέστηκαν τα 5 προηγούμενα έτη, που περιλάμβαναν τα 
παραπάνω στοιχεία. Αυτά πρέπει να υποστηρίζονται από αρχεία με τις δραστηριότητες κατάρτισης του προσωπικού, στα οποία απαριθμούνται τα 
θέματα που καλύφθηκαν. 
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Οι εταιρείες στις οποίες έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων ή άλλα σχετικά οικολογικά 
σήματα EN ISO 14024 τύπου I τα οποία αναγνωρίζεται επίσημα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο στα κράτη μέλη, θα θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. 

 

3.2 Τεχνικές προδιαγραφές (TS) και κριτήρια ανάθεσης (AC) 
 

3.2.1 Προϊόντα καθαρισμού 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
TS1.1 Χρήση προϊόντων καθαρισμού με οικολογικό σήμα 

Επιλογή Α (ευκολότερο να εξακριβωθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης) 
Τα παρακάτω είδη προϊόντων καθαρισμού [κατάλογος προϊόντων 
καθαρισμού προς ορισμό από την αναθέτουσα αρχή — για παράδειγμα, 
καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης, προϊόντα καθαρισμού χώρων 
υγιεινής] προς χρήση για την εκτέλεση εργασιών που έχουν σχέση με τη 
σύμβαση, πρέπει να συμμορφώνονται με το κριτήριο 1 και το κριτήριο 4 
του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα καθαρισμού σκληρών 
επιφανειών1, για την τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς και για 
ουσίες των οποίων η χρήση απαγορεύεται ή είναι περιορισμένη, 
αντίστοιχα. 

TS1.1 Χρήση προϊόντων καθαρισμού με οικολογικό σήμα 

Όλα τα προϊόντα καθαρισμού προς χρήση για την εκτέλεση εργασιών 
που έχουν σχέση με τη σύμβαση πρέπει να συμμορφώνονται με το 
κριτήριο 1 και το κριτήριο 4 του οικολογικού σήματος της ΕΕ για 
προϊόντα καθαρισμού σκληρών επιφανειών1, για την τοξικότητα για 
τους υδρόβιους οργανισμούς και για ουσίες των οποίων η χρήση 
απαγορεύεται ή είναι περιορισμένη, αντίστοιχα. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα προϊόντα καθαρισμού 
που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης και επίσης 
τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις. 

                                                           
1 ΕΕ L 180 της 12.7.2017, σ. 45-62· ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1217 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 23ης Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα καθαρισμού σκληρών επιφανειών. Τα κριτήρια είναι διαθέσιμα στην 

ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=EL. 
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Επιλογή Β (πιο σύνθετο να εξακριβωθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης) 
Τουλάχιστον το A%α) κατ’ όγκο, κατά την αγορά, όλων των προϊόντων 
καθαρισμού προς χρήση για την εκτέλεση εργασιών που έχουν σχέση με 
τη σύμβαση, πρέπει να συμμορφώνονται με το κριτήριο 1 για την 
τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς και το κριτήριο 4 για ουσίες 
των οποίων η χρήση απαγορεύεται ή είναι περιορισμένη, του 
οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα καθαρισμού σκληρών 
επιφανειών1. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα προϊόντα καθαρισμού 
που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης και επίσης 
τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις. 
Τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
προϊόντα καθαρισμού σκληρών επιφανειών1 θα θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. 

Τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
προϊόντα καθαρισμού σκληρών επιφανειών1 θα θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. 

 TS1.2 Χρήση συμπυκνωμένων, μη αραιωμένων προϊόντων 
καθαρισμού 

Επιλογή Α (ευκολότερο να εξακριβωθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης) 
Τα παρακάτω προϊόντα καθαρισμού [κατάλογος προϊόντων καθαρισμού 
προς ορισμό από την αναθέτουσα αρχή — για παράδειγμα, καθαριστικά 
προϊόντα γενικής χρήσης, προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής] προς 
χρήση για την εκτέλεση εργασιών που έχουν σχέση με τη σύμβαση, 
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πρέπει να έχουν ελάχιστο συντελεστή αραίωσης 1:80. 
 
Επιλογή Β (πιο σύνθετο να εξακριβωθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης) 
Τουλάχιστον το Β%α) όλων των προϊόντων καθαρισμού, κατ’ όγκο, 
κατά την αγορά, προς χρήση για την εκτέλεση εργασιών που έχουν 
σχέση με τη σύμβαση, πρέπει να έχουν ελάχιστο συντελεστή αραίωσης 
1:80. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα προϊόντα καθαρισμού 
που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης και επίσης 
τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις. 

Για κάθε προϊόν πρέπει να παρέχεται τεκμηρίωση σχετικά με τον 
χρησιμοποιούμενο συντελεστή αραίωσης (δελτία δεδομένων ασφαλείας, 
οδηγίες χρήσης ή άλλα συναφή μέσα). Εάν ένα προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με διάφορους συντελεστές αραίωσης, πρέπει να 
παρέχεται ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος συντελεστής αραίωσης, 
όπως τεκμηριώνεται με βάση εσωτερικές οδηγίες προς το προσωπικό. 
Για τα έτοιμα προς χρήση προϊόντα πρέπει να υποδεικνύεται ο 
συντελεστής αραίωσης «1». 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
AC1.1 Χρήση προϊόντων καθαρισμού με οικολογικό σήμα 

Ισχύει μόνο σε σχέση με την TS 1.1 — Επιλογή Β 
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Θα δίδονται βαθμοί κατ’ αναλογία σε προσφορές στις οποίες άνω του 
Α%α) όλων των προϊόντων καθαρισμού, κατ’ όγκο, κατά την αγορά, 
προς χρήση για την εκτέλεση εργασιών που έχουν σχέση με τη 
σύμβαση, πρέπει να συμμορφώνονται με το κριτήριο 1 και το κριτήριο 4 
του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα καθαρισμού σκληρών 
επιφανειών1, για την τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς και για 
ουσίες των οποίων η χρήση απαγορεύεται ή είναι περιορισμένη, 
αντίστοιχα. 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα προϊόντα καθαρισμού 
που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης και επίσης 
τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις. 
Τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
προϊόντα καθαρισμού σκληρών επιφανειών1 θα θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. 
AC1.2 Χρήση συμπυκνωμένων, μη αραιωμένων προϊόντων 
καθαρισμού 

Θα δίδονται βαθμοί κατ’ αναλογία σε προσφορές στο ποσοστό όλων 
των προϊόντων καθαρισμού, κατ’ όγκο, κατά την αγορά, προς χρήση για 
την εκτέλεση εργασιών που έχουν σχέση με τη σύμβαση, με ελάχιστο 
συντελεστή αραίωσης 1:80. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα προϊόντα καθαρισμού 
που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης και επίσης 
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τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις. 

Για κάθε προϊόν πρέπει να παρέχεται τεκμηρίωση σχετικά με τον 
χρησιμοποιούμενο συντελεστή αραίωσης (δελτία δεδομένων ασφαλείας, 
οδηγίες χρήσης ή άλλα συναφή μέσα). Εάν ένα προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με διάφορους συντελεστές αραίωσης, πρέπει να 
παρέχεται ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος συντελεστής αραίωσης, 
όπως τεκμηριώνεται με βάση εσωτερικές οδηγίες προς το προσωπικό. 
Για τα έτοιμα προς χρήση προϊόντα πρέπει να υποδεικνύεται ο 
συντελεστής αραίωσης «1». 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Συνιστώμενες τιμές για (A%) — Χρήση προϊόντων καθαρισμού με οικολογικό σήμα 

Το 50-70 % όλων των προϊόντων καθαρισμού, κατ’ όγκο, κατά την αγορά, προς χρήση για την εκτέλεση της σύμβασης πληρούν τα κριτήρια για 
την τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς και για ουσίες των οποίων η χρήση απαγορεύεται ή είναι περιορισμένη, του οικολογικού σήματος 
της ΕΕ για προϊόντα καθαρισμού σκληρών επιφανειών. 

Συνιστώμενες τιμές για (B%) — Χρήση συμπυκνωμένων, μη αραιωμένων προϊόντων 

Το 30-50 % όλων των προϊόντων καθαρισμού, κατ’ όγκο, κατά την αγορά, προς χρήση για την εκτέλεση της σύμβασης έχουν ελάχιστο συντελεστή 
αραίωσης 1:80. 

Σημείωση: Μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις αν οι αρχές έχουν ειδικές απαιτήσεις για τον καθαρισμό και τα απαραίτητα προϊόντα καθαρισμού 
αδυνατούν εγγενώς να εκπληρώσουν τα κριτήρια. Απαλλαγή από τις απαιτήσεις μπορεί να χορηγηθεί εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα στην αγορά. 

α) Το Α και το Β αντιπροσωπεύουν το όριο που θα ορίσει η δημόσια αρχή (TS και AC). Συστάσεις για την τιμή τους δίνονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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3.2.2 Υφασμάτινα εξαρτήματα καθαρισμού 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TS2.1 Χρήση προϊόντων με μικροΐνες 

Τουλάχιστον το Γ%β) όλων των υφασμάτινων εξαρτημάτων καθαρισμού 
(π.χ. πανιά, κεφαλές σφουγγαριστρών) προς χρήση για την εκτέλεση 
εργασιών που έχουν σχέση με τη σύμβαση πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από μικροΐνες. 
Η συντήρηση των προϊόντων θα πρέπει να υποστηρίζεται από το δελτίο 
τεχνικών δεδομένων των προϊόντων που περιλαμβάνει οδηγίες για τη 
χρήση και τον καθαρισμό των προϊόντων. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα υφασμάτινα 
εξαρτήματα καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 
σύμβασης, υποδεικνύοντας συγκεκριμένα αυτά που είναι 
κατασκευασμένα από μικροΐνες και των οποίων το δελτίο τεχνικών 
δεδομένων περιέχει οδηγίες συντήρησης. 

TS2.1 Χρήση προϊόντων με μικροΐνες και εξαρτημάτων καθαρισμού 
με οικολογικό σήμα 

Όλα τα υφασμάτινα εξαρτήματα καθαρισμού (π.χ. πανιά, κεφαλές 
σφουγγαριστρών) προς χρήση για την εκτέλεση εργασιών που έχουν 
σχέση με τη σύμβαση πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μικροΐνες ή 
να πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο οικολογικό σήμα της 
ΕΕ για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα2 
Η συντήρηση των προϊόντων θα πρέπει να υποστηρίζεται από το δελτίο 
τεχνικών δεδομένων των προϊόντων που περιλαμβάνει οδηγίες για τη 
χρήση και τον καθαρισμό των προϊόντων. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα υφασμάτινα 
εξαρτήματα καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 
σύμβασης, υποδεικνύοντας συγκεκριμένα αυτά που είναι 
κατασκευασμένα από μικροΐνες ή στα οποία έχει απονεμηθεί το 
οικολογικό σήμα της ΕΕ για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα2 και των 
οποίων το δελτίο τεχνικών δεδομένων περιέχει οδηγίες συντήρησης. 

                                                           
2 ΕΕ L 174 της 13.6.2014, σ. 45-83· ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 5ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Τα κριτήρια είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=EL. 
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 TS2.2 Χρήση εξαρτημάτων καθαρισμού με οικολογικό σήμα 

Τουλάχιστον το Δ%β) όλων τα υφασμάτινων εξαρτημάτων καθαρισμού 
(π.χ. πανιά, κεφαλές σφουγγαριστρών) προς χρήση για την εκτέλεση 
εργασιών που έχουν σχέση με τη σύμβαση πρέπει να πληρούν τις 
τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο οικολογικό σήμα ΕΕ για 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα2. 
Η συντήρηση των προϊόντων θα πρέπει να υποστηρίζεται από το δελτίο 
τεχνικών δεδομένων των προϊόντων που περιλαμβάνει οδηγίες για τη 
χρήση και τον καθαρισμό των προϊόντων. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα υφασμάτινα 
εξαρτήματα καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 
σύμβασης και επίσης τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή 
τους με τις απαιτήσεις. 
Προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα2 ή ισοδύναμα και των οποίων το δελτίο 
τεχνικών δεδομένων περιέχει οδηγίες συντήρησης θα θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
AC2.1 Χρήση προϊόντων με μικροΐνες 

Θα δίδονται βαθμοί κατ’ αναλογία σε προσφορές στις οποίες άνω του 
Γ%β) όλων των υφασμάτινων εξαρτημάτων καθαρισμού (π.χ. πανιά, 
κεφαλές σφουγγαριστρών) προς χρήση για την εκτέλεση εργασιών που 
έχουν σχέση με τη σύμβαση πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 
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μικροΐνες. 
Η συντήρηση των προϊόντων θα πρέπει να υποστηρίζεται από το δελτίο 
τεχνικών δεδομένων των προϊόντων που περιλαμβάνει οδηγίες για τη 
χρήση και τον καθαρισμό των προϊόντων. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα υφασμάτινα 
εξαρτήματα καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 
σύμβασης, υποδεικνύοντας συγκεκριμένα αυτά που είναι 
κατασκευασμένα από μικροΐνες και των οποίων το δελτίο τεχνικών 
δεδομένων περιέχει οδηγίες συντήρησης. 
 
 
 
AC.2.2 Χρήση εξαρτημάτων καθαρισμού με οικολογικό σήμα 

Θα δίδονται βαθμοί κατ’ αναλογία σε προσφορές στις οποίες ένα 
ποσοστό όλων των υφασμάτινων εξαρτημάτων καθαρισμού (π.χ. πανιά, 
κεφαλές σφουγγαριστρών) προς χρήση για την εκτέλεση εργασιών που 
έχουν σχέση με τη σύμβαση πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ για κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα2. 
Η συντήρηση των προϊόντων θα πρέπει να υποστηρίζεται από το δελτίο 
τεχνικών δεδομένων των προϊόντων που περιλαμβάνει οδηγίες για τη 
χρήση και τον καθαρισμό των προϊόντων. 
 

AC.2.2 Χρήση εξαρτημάτων καθαρισμού με οικολογικό σήμα 

Θα δίδονται βαθμοί κατ’ αναλογία σε προσφορές στις οποίες άνω του 
Δ%1) όλων τα υφασμάτινων εξαρτημάτων καθαρισμού (π.χ. πανιά, 
κεφαλές σφουγγαριστρών) προς χρήση για την εκτέλεση εργασιών που 
έχουν σχέση με τη σύμβαση πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ για κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα2. 
Η συντήρηση των προϊόντων θα πρέπει να υποστηρίζεται από το δελτίο 
τεχνικών δεδομένων των προϊόντων που περιλαμβάνει οδηγίες για τη 
χρήση και τον καθαρισμό των προϊόντων. 
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Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα υφασμάτινα 
εξαρτήματα καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 
σύμβασης και επίσης τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή 
τους με τις απαιτήσεις. 
Προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα2 και των οποίων το δελτίο τεχνικών 
δεδομένων περιέχει οδηγίες συντήρησης θα θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. 

Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα υφασμάτινα 
εξαρτήματα καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 
σύμβασης και επίσης τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή 
τους με τις απαιτήσεις. 
Προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα2 και των οποίων το δελτίο τεχνικών 
δεδομένων περιέχει οδηγίες συντήρησης θα θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Συνιστώμενες τιμές για (Γ%) — Χρήση προϊόντων με μικροΐνες 

Το 50-75 % όλων των υφασμάτινων εξαρτημάτων καθαρισμού (π.χ. πανιά, κεφαλές σφουγγαριστρών) προς χρήση για την εκτέλεση εργασιών που 
έχουν σχέση με τη σύμβαση πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μικροΐνες. 

 

Συνιστώμενες τιμές για (Δ%) — Χρήση εξαρτημάτων καθαρισμού με οικολογικό σήμα 

Το 20-50 % όλων τα υφασμάτινων εξαρτημάτων καθαρισμού (π.χ. πανιά, κεφαλές σφουγγαριστρών) προς χρήση για την εκτέλεση εργασιών που 
έχουν σχέση με τη σύμβαση πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ για κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα. 

 

Σημείωση: Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να προσδιορίσει πώς θα υπολογιστεί το ποσοστό, με τον αριθμό των υφασμάτινων εξαρτημάτων ή την 
τιμή. 

Μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις αν οι αρχές έχουν ειδικές απαιτήσεις για τον καθαρισμό. 
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Απαλλαγή από τις απαιτήσεις μπορεί να χορηγηθεί εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα στην αγορά. 

β) Το Γ και το Δ αντιπροσωπεύουν το όριο που θα ορίσει η δημόσια αρχή (TS και AC). Συστάσεις για την τιμή τους δίνονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 

3.2.3 Μέτρα και πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
TS3 Μέτρα και πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επιχειρησιακές διαδικασίες που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για τα παρακάτω: 
 
1. την παρακολούθηση και καταγραφή των δεικτών που πρέπει να προσδιοριστούν στην προσφορά. Η ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα 
παρακολούθησης πρέπει να είναι τουλάχιστον μία φορά το τετράμηνο για μια αντιπροσωπευτική μέρα και πρέπει να περιλαμβάνει τους παρακάτω 
δείκτες: 

• ποσότητα χρησιμοποιούμενων προϊόντων καθαρισμού (υποδεικνύοντας αν έχουν οικολογικό σήμα και τον συντελεστή αραίωσής τους, όπου 
αρμόζει) 

• χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα καθαρισμού (τύπος και αν είναι επαναχρησιμοποιήσιμα ή όχι) 
• ποσότητα χρησιμοποιούμενου νερού για εργασίες καθαρισμού και τοποθεσία απόρριψης νερού 
• χρησιμοποιούμενο ηλεκτρικό εξοπλισμό (υποδεικνύοντας την τάξη ενεργειακής απόδοσης) και διάρκεια χρήσης 

• ποσότητα παραγόμενων στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο των εργασιών καθαρισμού και διαλογή αυτών. 

2. την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τους δείκτες που παρακολουθούνται και καταγράφονται στο 1, προς 



 

20 

 

έναν ορισμένο στόχο. Οι διαδικασίες πρέπει να εξετάζουν ιδιαίτερα τις παρακάτω πτυχές, επιδιώκοντας: 

• τη μείωση της χρήσης προϊόντων καθαρισμού όσο γίνεται περισσότερο 

• την αύξηση της χρήσης προϊόντων καθαρισμού με οικολογικό σήμα 
• τη μείωση της χρήσης εξαρτημάτων καθαρισμού μιας χρήσης 
• τη μείωση της χρήσης νερού 

• τη βελτίωση της τάξης ενεργειακής απόδοσης του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρικού εξοπλισμού 
• τη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο των εργασιών καθαρισμού και την αύξηση της 

διαλογής/ανακύκλωσής τους. 

3. την αξιολόγηση της υλοποίησης των σημείων 1 και 2 με παρακολούθηση κάθε μεταβολής στους δείκτες και της υλοποίησης των διαδικασιών. 

4. σε περίπτωση αποκλίσεων, την υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών για τη διόρθωση αυτών των αποκλίσεων και, ει δυνατόν, την πρόληψή τους 
στο μέλλον. 

5. τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης για τις μεταβολές αυτών των δεικτών. 

 

Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει γραπτή περιγραφή της διαδικασίας για: 
1. την παρακολούθηση και καταγραφή των δεικτών που αναφέρονται στο τμήμα 1 τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο. Πρέπει επίσης να υπάρχει 
περιγραφή των μέτρων που θα ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δεικτών που απαριθμούνται στο τμήμα 1 
και σύμφωνα με τα κριτήρια που απαριθμούνται στο τμήμα 2, 
2. τη διασφάλιση της υλοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών, 
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3. τη διόρθωση των αποκλίσεων που διαπιστώνονται στην αξιολόγηση και, ει δυνατόν, την πρόληψή τους στο μέλλον. 
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένα έναντι του ISO 14001 ή καταχωρισμένα σύμφωνα με το σύστημα οικολογικής διαχείρισης 
και οικολογικού ελέγχου (EMAS) της ΕΕ3, και υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων, 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται αν καλύπτουν την απαίτηση υποβολής εκθέσεων και τον στόχο ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
AC3 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Θα δίδονται βαθμοί κατ’ αναλογία προς την ποιότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που οι προσφέροντες δεσμεύονται να 
εφαρμόσουν για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην αξιολόγηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

 

α) ο προσδιορισμός των σημαντικών άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών πτυχών (βάσει του αντίκτυπού τους στο περιβάλλον) και ο 
προσδιορισμός κατάλληλων μέτρων για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπού τους. 

β) ένα ακριβές πρόγραμμα δράσης που να διασφαλίζει ότι τα μέτρα που έχουν προσδιοριστεί εφαρμόζονται κατάλληλα στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες. Το πρόγραμμα δράσης πρέπει επίσης να καθορίζει στόχους για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις σε σχέση με τις περιβαλλοντικές 
πτυχές που έχουν προσδιοριστεί (π.χ. μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων προϊόντων καθαρισμού). 

γ) μια εσωτερική αξιολόγηση που θα διενεργείται ετησίως και θα επιτρέπει την εξακρίβωση των επιδόσεων του οργανισμού σε σχέση με τους 
στόχους που προβλέπονται στο πρόγραμμα δράσης. Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το διοικητικό 
συμβούλιο του οργανισμού για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης μέσω ενημερώσεων του περιβαλλοντικού προγράμματος δράσης (των 

                                                           
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της 

Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1). 
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στόχων και των δράσεων). 
δ) αξιολόγηση τρίτου μέρους από φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης, δηλαδή από διαπιστευμένο ή αδειοδοτημένο φορέα - σύμφωνα με την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία ή διεθνή πρότυπα - για τη διενέργεια αξιολόγησης συμμόρφωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
ε) η ικανότητα παροχής υλικού ή δικαιολογητικών, με επαλήθευση τρίτου μέρους, που να επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία μη 

συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. 
στ) η δέσμευση συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων περιβαλλοντικών πτυχών που έχουν προσδιοριστεί, ιδίως μέσω της 

περιοδικής παρακολούθησης και υποβολής δημόσια διαθέσιμων εκθέσεων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των οργανισμών. Οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει γενικών και τομεακών δεικτών που εστιάζουν σε βασικούς περιβαλλοντικούς 
τομείς. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες είναι σχετικές και συγκρίσιμες, και να δίνουν στον 
οργανισμό τη δυνατότητα να συγκρίνει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του οργανισμού και σε διαφορετικές περιόδους υποβολής εκθέσεων και 
με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις άλλων οργανισμών ή με τομεακούς δείκτες αναφοράς. 

ζ) η υποχρεωτική δημοσίευση περιβαλλοντικής δήλωσης τουλάχιστον κάθε 4 χρόνια, με επικύρωση από τρίτο μέρος που κάνει την 
περιβαλλοντική επαλήθευση, που να περιλαμβάνει περιγραφή των παρακάτω: 

• της δομής και των δραστηριοτήτων του οργανισμού·  
• της περιβαλλοντικής πολιτικής και του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισμού· 
• των περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων του οργανισμού· 
• του περιβαλλοντικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των στόχων·  
• των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. 

η) η ενεργή εμπλοκή των υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής τους και της ενημέρωσης που παρέχεται σε κάθε υπάλληλο 
και στους εκπροσώπους του. Αυτό περιλαμβάνει την εμπλοκή των υπαλλήλων στη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του οργανισμού με τη συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 
Εξακρίβωση: 
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Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει περιγραφή των μέτρων που θα εφαρμοστούν για να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω. 

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένα έναντι του προτύπου ISO 14001 θα θεωρείται ότι εκπληρώνουν τα σημεία α), β), γ), και δ). 
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης καταχωρισμένα σύμφωνα με το EMAS θα θεωρείται ότι εκπληρώνουν όλα τα σημεία που αναφέρονται 
παραπάνω. 

 

 

 

  

 

3.2.4 Αναλώσιμα είδη 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(τα παρακάτω κριτήρια ισχύουν μόνο αν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την παροχή αναλώσιμων ειδών στο πλαίσιο του διαγωνισμού) 

TS4.1 Σαπούνι χεριών 

Τουλάχιστον το Ε%γ) όλων των σαπουνιών χεριών, κατ’ όγκο, κατά την αγορά, προς παροχή από τον προσφέροντα στην αναθέτουσα αρχή στο 
πλαίσιο της σύμβασης, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του οικολογικού σήματος της ΕΕ για καλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται μετά 
τη χρήση4. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα σαπούνια χεριών που θα παρασχεθούν στην αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο της σύμβασης και 

                                                           
4 ΕΕ L 354 της 11.12.2014, σ. 47-61· ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για καλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση. Τα κριτήρια είναι 

διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0893&from=EL. 
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επίσης τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις. Τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της 
ΕΕ για καλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση4 θα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. 
TS4.2 Υφασμάτινες πετσέτες 

Τουλάχιστον το ΣΤ%γ) όλων των ρολών υφασμάτινων πετσετών, εκφρασμένο σε αριθμό ρολών, προς παροχή από τον προσφέροντα στην 
αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο της σύμβασης, πρέπει να συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις του οικολογικού σήματος της ΕΕ για 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα2. 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα προϊόντα που θα παρασχεθούν στην αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο της σύμβασης και επίσης 
τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις. Τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα2 θα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. 
TS4.3 Χαρτιά υγείας-καθαριότητας 

Όλα τα χαρτιά υγείας-καθαριότητας προς παροχή από τον προσφέροντα στην αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του [οικολογικό σήμα EN ISO 14024 τύπου I  προς καθορισμό από την αναθέτουσα αρχή]5 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τα προϊόντα που θα παρασχεθούν στην αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο της σύμβασης και επίσης 
τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις. 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Συνιστώμενες τιμές για (Ε%) — σαπούνι χεριών 

Το 70 % όλων των σαπουνιών χεριών, κατ’ όγκο, κατά την αγορά, προς παροχή από τον προσφέροντα στην αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο της 
σύμβασης, πρέπει να συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις του οικολογικού σήματος της ΕΕ για καλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται μετά 

                                                           
5 Τα κριτήρια του οικολογικού σήματος της ΕΕ για χαρτιά υγείας-καθαριότητας βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό αναθεώρηση. Η αναθεωρημένη έκδοση είναι προγραμματισμένο να δημοσιευτεί έως το τέλος του 2018. 
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τη χρήση4. 

Συνιστώμενες τιμές για (ΣΤ%) — υφασμάτινη πετσέτα 

Το 50-75 % όλων των ρολών υφασμάτινων πετσετών, εκφρασμένο σε αριθμό ρολών, προς παροχή από τον προσφέροντα στην αναθέτουσα αρχή 
στο πλαίσιο της σύμβασης, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του οικολογικού σήματος της ΕΕ για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα2. 

 

Σημείωση: Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να προσδιορίσει πώς θα υπολογιστεί το ποσοστό, π.χ. κατ’ όγκο ή κατά τιμή. 

Μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις αν οι αρχές έχουν ειδικές απαιτήσεις για τον καθαρισμό. 

Απαλλαγή από τις απαιτήσεις μπορεί να χορηγηθεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα στην αγορά. 

γ) Το Ε και το ΣΤ αντιπροσωπεύουν το όριο που θα ορίσει η δημόσια αρχή (TS και AC). Συστάσεις για την τιμή τους δίνονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 

3.2.5 Ενεργειακή απόδοση ηλεκτρικών σκουπών 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
AC4. Ενεργειακή απόδοση ηλεκτρικών σκουπών 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Θα δίδονται βαθμοί κατ’ αναλογία σε προσφορές στις οποίες ένα ποσοστό όλων των ηλεκτρικών σκουπών προς χρήση για την εκτέλεση εργασιών 
που έχουν σχέση με τη σύμβαση πληρούν, τη στιγμή της αγοράς, τουλάχιστον τις παρακάτω τάξεις ενεργειακής απόδοσης που προβλέπονται στον 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 665/2013 της Επιτροπής: 

• τάξη A για ηλεκτρικές σκούπες που αγοράστηκαν πριν από την 01/09/2017 
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• τάξη A+ για ηλεκτρικές σκούπες που αγοράστηκαν μετά την 01/09/2017 
 
Εξακρίβωση: 
Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει κατάλογο με τις ηλεκτρικές σκούπες που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης και επίσης 
τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις. 

 

 

 

 

 

3.3 Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης 
 

3.3.1 Προϊόντα καθαρισμού και οι χρήσεις τους 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (CPC) 
CPC1.1 Χρησιμοποιούμενα προϊόντα και εξαρτήματα καθαρισμού 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Για τη διάρκεια της σύμβασης, ο εργολάβος πρέπει να τεκμηριώνει και να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή τις παρακάτω πτυχές τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο: 
1. Τον τύπο, τον συντελεστή αραίωσης και τον όγκο κατά την αγορά των προϊόντων καθαρισμού που χρησιμοποιούνται για την παροχή των 
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υπηρεσιών καθαρισμού, υποδεικνύοντας ποια προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα TS1.1, TS1.2, AC1.1 ή AC1.2, όπως 
αρμόζει. 
2. Τον τύπο και την ποσότητα των εξαρτημάτων καθαρισμού που χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού, υποδεικνύοντας 
ποια προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα TS2.1, TS2.2, AC2.1 ή AC2.2, όπως αρμόζει. 

Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να θέσει κανόνες για την εφαρμογή κυρώσεων για μη συμμόρφωση. 

CPC1.2 Δοσολογία προϊόντων καθαρισμού 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Ο εργολάβος πρέπει να διαθέσει στο προσωπικό καθαρισμού το κατάλληλο όργανο δοσολογίας και αραίωσης για τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα 
καθαρισμού (π.χ. αυτόματο διανομέα, μετρικά κύπελλα, χειροκίνητες αντλίες, ψεκαστικές αντλίες) και να διαθέσει τις αντίστοιχες οδηγίες για 
σωστή δοσολογία και αραίωση, είτε στο χώρο καθαρισμού είτε στις εγκαταστάσεις του εργολάβου, όπως αρμόζει. 

Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να θέσει κανόνες για την εφαρμογή κυρώσεων για μη συμμόρφωση. 

 

3.3.2 Κατάρτιση του προσωπικού 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
CPC2 Κατάρτιση του προσωπικού 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Για τη διάρκεια της σύμβασης, ο εργολάβος πρέπει να έχει εφαρμόσει ένα εσωτερικό πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού ή να έχει διαθέσει 
στο προσωπικό τα μέσα για να συμμετάσχουν σε ένα εξωτερικό πρόγραμμα κατάρτισης που θα καλύπτει τα θέματα που απαριθμούνται παρακάτω, 
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εφόσον σχετίζονται με τις εργασίες που εκτελούνται από τα μέλη του προσωπικού, στο πλαίσιο της σύμβασης: 
 
Προϊόντα καθαρισμού: 

— Το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο να χρησιμοποιεί τη σωστή δοσολογία προϊόντος για κάθε εργασία καθαρισμού. 

— Το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο να χρησιμοποιεί τον σωστό συντελεστή αραίωσης για μη αραιωμένα προϊόντα καθαρισμού και να 
χρησιμοποιεί το κατάλληλο όργανο δοσολογίας. 

— Το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο σχετικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο αποθήκευσης των προϊόντων καθαρισμού. 

— Η κατάρτιση πρέπει να περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση του εύρους των χρησιμοποιούμενων προϊόντων καθαρισμού με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου αλόγιστης χρήσης και κατάχρησης των προϊόντων καθαρισμού. 

Εξοικονόμηση ενέργειας: 

— Το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη χρήση μη θερμασμένου νερού για την αραίωση των προϊόντων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
από τον κατασκευαστή του προϊόντος. 

— Κατά περίπτωση, το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο κύκλο και θερμοκρασία για τα βιομηχανικά και 
τα οικιακά πλυντήρια ρούχων. 

— Όπου αρμόζει, το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο να σβήνει τα φώτα όταν έχει ολοκληρώσει τα καθήκοντά του. 

Εξοικονόμηση νερού: 

— Το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη χρήση προϊόντων από μικροΐνες, κατά περίπτωση, για την ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού 
και προϊόντων καθαρισμού. 

Απόβλητα: 

— Το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη χρήση ανθεκτικών και επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων καθαρισμού και την 
ελαχιστοποίηση της χρήσης των εφοδίων καθαρισμού μιας χρήσης (π.χ. γάντια), εφόσον αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού 
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και δεν αντιβαίνει στις υγειονομικές απαιτήσεις. 

— Το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στην ορθή απόρριψη των λυμάτων. 

— Το προσωπικό πρέπει να λαμβάνει ειδική κατάρτιση για τη διαλογή αποβλήτων, για κάθε απόβλητο που παράγεται κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων καθαρισμού. Η κατάρτιση πρέπει να περιλαμβάνει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων τόσο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
όσο και στους χώρους καθαρισμού. 

Υγεία και ασφάλεια: 

— Το προσωπικό πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που συνδέονται με τα καθήκοντα 
καθαρισμού και να ενθαρρύνεται να υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές. Η εν λόγω ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με: 

• τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τον χειρισμό χημικών προϊόντων·  

• την εργονομία και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας·  

• την αφαίρεση, τον καθαρισμό και την αποθήκευση των επαναχρησιμοποιήσιμων γαντιών (κατά περίπτωση)· και 

• την οδική ασφάλεια και την οικολογική οδήγηση (ισχύει για τους αιτούντες των οποίων το προσωπικό είναι υπεύθυνο για την οδήγηση στο 
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού). 

 

Ο εργολάβος πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλο το νέο προσωπικό (μόνιμο και προσωρινό προσωπικό) που εκτελεί καθήκοντα καθαρισμού στο 
πλαίσιο της σύμβασης λαμβάνει κατάλληλη κατάρτιση εντός 6 εβδομάδων από την έναρξη απασχόλησης. Όλο το προσωπικό που εκτελεί εργασίες 
στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να λαμβάνει επιμόρφωση για όλες τις πτυχές που περιγράφονται στο κριτήριο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 
Μολονότι η εν λόγω επιμόρφωση δεν χρειάζεται να αποτελεί επανάληψη της αρχικής κατάρτισης, θα πρέπει να καλύπτει όλα τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα που απαριθμούνται και διασφαλίζει ότι το αρμόδιο προσωπικό έχει πλήρη επίγνωση των ευθυνών του. 

Ο εργολάβος πρέπει να αναφέρει την παρεχόμενη κατάρτιση στην αναθέτουσα αρχή. 

Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να θέσει κανόνες για την εφαρμογή κυρώσεων για μη συμμόρφωση. 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Συνιστώμενες τιμές 

Για μόνιμο προσωπικό και προσωρινό προσωπικό με συμβάσεις άνω του ενός έτους: 16 ώρες αρχική κατάρτιση, 8 ώρες κατάρτιση στο πλαίσιο 
ετήσιων επιμορφώσεων. 

Για προσωρινό προσωπικό με συμβάσεις έως ενός έτους: 8 ώρες αρχική κατάρτιση. 

Η διάρκεια της κατάρτισης μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τους όρους των διαγωνισμών. 

 

3.3.3 Μέτρα και πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
CPC3 Μέτρα και πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Ο εργολάβος πρέπει να τεκμηριώνει και να αναφέρει, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης: 
- τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των δεικτών και 
- τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και των διορθωτικών και προληπτικών δράσεων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις γραπτές διαδικασίες που 
προβλέπονται για την επαλήθευση της TS3. 
 
Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να διατίθενται στην αναθέτουσα αρχή για σκοπούς εξακρίβωσης. 

Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να θέσει κανόνες για την εφαρμογή κυρώσεων για μη συμμόρφωση. 
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3.3.4 Αναλώσιμα είδη 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(τα παρακάτω κριτήρια ισχύουν μόνο αν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την παροχή αναλώσιμων ειδών στο πλαίσιο του διαγωνισμού) 

CPC4 Αναλώσιμα είδη 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Για τη διάρκεια της σύμβασης, ο εργολάβος πρέπει να τεκμηριώνει και να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο τον 
τύπο και την ποσότητα των αναλώσιμων ειδών που προβλέπονται στο πλαίσιο των TS4.1, TS4.2 και TS4.3, ανάλογα με την περίπτωση. 
Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να θέσει κανόνες για την εφαρμογή κυρώσεων για μη συμμόρφωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Αγορά νέων ηλεκτρικών σκουπών 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 
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ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
CPC5 Αγορά νέων ηλεκτρικών σκουπών 

(το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Όλες οι νέες ηλεκτρικές σκούπες που αγοράζονται από τον εργολάβο για την εκτέλεση εργασιών που έχουν σχέση με τη σύμβαση πρέπει να είναι 
τάξης ενεργειακής απόδοσης A+ ή μεγαλύτερης, όπως ορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 665/2013 της Επιτροπής, τη στιγμή 
της αγοράς. 

Ο εργολάβος πρέπει να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή την αγορά νέων ηλεκτρικών σκουπών. 

Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να θέσει κανόνες για την εφαρμογή κυρώσεων για μη συμμόρφωση. 
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4 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
 

Η κοστολόγηση κύκλου ζωής (LCC) είναι μια μέθοδος εκτίμησης του συνολικού κόστους της υπό εξέταση κατηγορίας προϊόντων ή υπηρεσίας. 
Λαμβάνει υπόψη όλο το κόστος αγοράς, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων καθαρισμού και όλο το κόστος απόρριψης τυχόν παραγόμενων 
αποβλήτων. Ο σκοπός της LCC είναι η εκτίμηση του συνολικού κόστους των εναλλακτικών του έργου και η επιλογή της δυνατότητας που 
εξασφαλίζει το προϊόν και/ή την υπηρεσία που συνεπάγεται(-ονται) το χαμηλότερο συνολικό κόστος που συνάδει με την ποιότητα και τη λειτουργία 
του προϊόντος και/ή της υπηρεσίας. Η LCC θα πρέπει να διενεργείται έγκαιρα στη διαδικασία αγοράς. 

Η χρήση της LCC στις διαδικασίες των ΟΔΣ μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό του χαμηλότερου κόστους για την αξιολόγηση προσφορών. 
Πράγματι, η LCC μπορεί να βοηθήσει τις αρχές να εξετάσουν όχι μόνο το κόστος αγοράς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (π.χ. κόστος πρώτων υλών 
και κατασκευής), αλλά και άλλα κόστη που συνήθως πρέπει να προσδιοριστούν και να υπολογιστούν από τον αγοραστή (π.χ. κόστος συντήρησης, 
κόστος λειτουργίας, κόστος απόρριψης και ανακύκλωσης, κ.λπ.). Αυτά τα είδη κόστους θα πρέπει να προστεθούν στην τιμή πώλησης για να 
δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της LCC ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 

Επιπλέον, η LCC εξετάζει το περιβαλλοντικό εξωτερικό κόστος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, όταν είναι 
δυνατόν να προσδιοριστεί χρηματική αξία. Η χρήση της LCC μπορεί να εξασφαλίσει μια πιο λεπτομερή εξέταση του κόστους μιας υπηρεσίας σε όλα 
τα στάδια του κύκλου ζωής της, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, όχι μόνο του κόστους των εφοδίων, των εξαρτημάτων και των μηχανημάτων, 
αλλά και το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας, (π.χ. χρησιμοποιούμενο ρεύμα και νερό κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού) και το κόστος 
εργασίας. 

Η οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες προσδιορίζει το κόστος που πρέπει να εξετάζεται σε μια οικονομική ανάλυση της αγοράς 
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Επιπλέον σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην τεχνική έκθεση. 

Μέσω των οικολογικών συμβάσεων, οι δημόσιες αρχές μπορούν να προσφέρουν στον κλάδο πραγματικά κίνητρα ανάπτυξης πράσινων τεχνολογιών. 
Σε ορισμένους κλάδους υπηρεσιών, ο αντίκτυπος μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς οι αγοραστές του δημοσίου ελέγχουν μεγάλο μερίδιο 
της αγοράς (π.χ. ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, δημόσιες μεταφορές, διαχείριση εγκαταστάσεων). Αν εξεταστεί το κόστος ολόκληρου του κύκλου ζωής 
μιας σύμβασης, οι οικολογικές δημόσιες συμβάσεις μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα και ταυτόχρονα να έχουν χαμηλότερο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον. Αγοράζοντας συνετά, μπορεί κανείς να εξοικονομήσει υλικά και ενέργεια, να μειώσει τα απόβλητα και τη ρύπανση και να ενθαρρύνει 
βιώσιμα μοτίβα συμπεριφοράς. 
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Οι ειδικές αναλύσεις αγοράς και κόστους που πραγματοποιούνται για τις υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων οδηγούν στα παρακάτω 
συμπεράσματα (περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στην τεχνική έκθεση): 

Περιορισμένη διαθεσιμότητα και λεπτομέρειες δεδομένων — Τα δεδομένα LCC είναι ανεπαρκή και δεν εντοπίστηκαν πηγές λεπτομερών 
δεδομένων στο επίπεδο του παρόχου γι’ αυτή την ανάλυση. Τα δεδομένα LCC που εντοπίστηκαν ήταν δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σε εθνικό 
επίπεδο από περιορισμένο αριθμό κρατών μελών της ΕΕ (επιπλέον σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην τεχνική έκθεση). Καμία από τις μελέτες 
που εξετάστηκαν δεν δείχνει λεπτομερή ανάλυση LCC για έναν πάροχο υπηρεσιών καθαρισμού, αλλά παρέχουν μια καλή εικόνα της δομής κόστους 
του κλάδου. Τα εθνικά δεδομένα που υποβλήθηκαν έδωσαν τη δυνατότητα να συγκριθούν η συμβατική και η πράσινη εκδοχή των υπηρεσιών 
καθαρισμού. Οι μεταβλητές που εξετάζουν αυτές οι μελέτες περιορίζονται σε προϊόντα καθαρισμού και σε ορισμένα εξαρτήματα (π.χ. κεφαλές 
σφουγγαριστρών και πανιά). Άλλες πτυχές των υπηρεσιών καθαρισμού αντιμετωπίζονται ως σταθερές (π.χ. μισθοί και ηλεκτρικός εξοπλισμός 
καθαρισμού) και δεν διαφέρουν μεταξύ της συμβατικής και της πράσινης εκδοχής. Δεν εντοπίστηκαν δημόσια διαθέσιμες μελέτες που να παρέχουν 
πιο ολοκληρωμένη κάλυψη διαφορετικών τύπων πράσινων παρεμβάσεων. Μία πηγή έδωσε λεπτομερή δεδομένα κόστους για έναν πάροχο υπηρεσιών 
καθαρισμού, αλλά δεν περιλάμβανε σύγκριση συμβατικής και πράσινης εκδοχής και είχε έδρα στις ΗΠΑ. Γενικά, είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν 
δεδομένα για ανάλυση LCC λόγω του υψηλού απορρήτου των οικονομικών δεδομένων για μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών καθαρισμού. 

Οι αμοιβές του προσωπικού είναι το πιο σημαντικό κόστος — Το κόστος εργασίας αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του εξεταζόμενου 
κόστους των υπηρεσιών καθαρισμού. Αυτό έχει δύο σημαντικές επιπτώσεις στα πράσινα προϊόντα και τις πρακτικές: 1) τυχόν μεταβολές σε μη 
μισθολογικό κόστος πιθανόν να είναι ασήμαντες στο πλαίσιο των υπηρεσιών καθαρισμού και 2) τα πράσινα προϊόντα και οι πρακτικές που μπορεί να 
μειώσουν το κόστος του προσωπικού (π.χ. μειώνοντας τον χρόνο καθαρισμού) είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα οφέλη από πλευράς 
κόστους. 

Το κόστος των «πράσινων» προϊόντων καθαρισμού είναι μικρό στη συνολική δομή κόστους του κλάδου — Οι πηγές που εξετάστηκαν έδειξαν 
ότι οι πράσινες υπηρεσίες καθαρισμού είναι οικονομικά συμφέρουσες. Με το κόστος προσωπικού να είναι το μοναδικό μεγαλύτερο στοιχείο εξόδου, η 
επένδυση σε πράσινα προϊόντα και πρακτικές καθαρισμού δεν είναι πιθανό να προκαλέσει σημαντική αύξηση του κόστους. 

Το απόλυτο κόστος των πράσινων προϊόντων διαφέρει μεταξύ των χωρών — Οι μελέτες που έχουν εξεταστεί (βλ. την τεχνική έκθεση για 
περισσότερες λεπτομέρειες) δείχνουν ότι η τιμή των πράσινων προϊόντων καθαρισμού δεν είναι απαραίτητα πιο υψηλή από των συμβατικών 
προϊόντων, παρότι η τιμή διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη επισήμαναν επίσης ότι η τιμή και διαθεσιμότητα των πράσινων 
προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και εξαρτημάτων καθαρισμού) διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Η διαφορά μεταξύ των 
χωρών μπορεί να είναι μεγάλη, επομένως δεν θα πρέπει να γίνονται γενικεύσεις για το κόστος και τη διαθεσιμότητά τους. 
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Τα οφέλη της χρήσης «πράσινου» εξοπλισμού καθαρισμού ή πρακτικών είναι πολλά — Μελέτες που έχουν εξεταστεί σχετικά με προϊόντα από 
μικροΐνες (βλ. την τεχνική έκθεση για περισσότερες λεπτομέρειες) δείχνουν την πολυπλοκότητα της διενέργειας μιας ολοκληρωμένης μελέτης LCC 
για τις υπηρεσίες καθαρισμού: το κόστος των πανιών από μικροΐνες είναι υψηλότερο των συμβατικών υφασμάτινων πανιών, αλλά η χρήση τους 
βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητα του καθαρισμού μειώνοντας τον χρόνο καθαρισμού, τη χρήση προϊόντων καθαρισμού και τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του προσωπικού, ενώ ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους. Άλλα είδη πράσινων πρακτικών καθαρισμού, 
όπως η παροχή καλύτερης κατάρτισης του προσωπικού, είναι πιθανόν να έχουν πολλά παρόμοια οφέλη και να οδηγήσουν σε σημαντικές μειώσεις του 
κόστους. 

 

4.1 Οικονομικές επιπτώσεις για το προτεινόμενο σύνολο κριτηρίων 
 

Κριτήρια για τις ΟΔΣ που προτάθηκαν 
πρόσφατα 

Σημαντική διαφορά μεταξύ πράσινου και μη πράσινου 
Εκτιμώμενη σημασία για το κόστος 
του κύκλου ζωής στις υπηρεσίες 
καθαρισμού 

Κατάρτιση του προσωπικού 
Σημαντικός αντίκτυπος στο κόστος του κύκλου ζωής, αλλά 
δυσκολία ποσοτικού προσδιορισμού με ολοκληρωμένο 
τρόπο 

Περίπου 1 % 

Μέτρα και πρακτικές περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Το κόστος δημιουργίας (σχεδιασμού συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης) είναι χαμηλό, αλλά το κόστος 
υλοποίησης μπορεί να είναι σημαντικό, ενώ το όφελος από 
πλευράς κόστους, άγνωστο. 

Το κόστος δημιουργίας είναι <1 % 
του κόστους κύκλου ζωής, ενώ το 
κόστος υλοποίησης μπορεί να είναι 
σημαντικό. 

Χρήση προϊόντων καθαρισμού με 
χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

Τα πράσινα προϊόντα μπορεί να είναι σημαντικά πιο ακριβά Μεταξύ 1 % και 3 % 

Χρήση συμπυκνωμένων, μη αραιωμένων 
προϊόντων καθαρισμού 

Τα μη αραιωμένα προϊόντα καθαρισμού είναι φτηνότερα από 
τα έτοιμα προς χρήση προϊόντα μακροπρόθεσμα 

Μείωση περίπου 1 %-3 % 
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Χρήση προϊόντων με μικροΐνες 
Το προϊόν με μικροΐνες είναι πιο ακριβό, αλλά προσφέρει 
σημαντική εξοικονόμηση κόστους στον κύκλο ζωής 

Μείωση 9 % (+1 % κόστος, -10 % 
χρόνος προσωπικού) 

Χρήση εξαρτημάτων καθαρισμού με 
χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

Ανεπαρκή δεδομένα αγοράς για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων  

Λιγότερο από 1 %-2 % 

Ενεργειακή απόδοση ηλεκτρικών 
σκουπών 

Ανεπαρκή δεδομένα αγοράς για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων  

Περίπου 2 %  

(Βλ. τεχνική έκθεση για περισσότερες λεπτομέρειες) 
 


