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Τρόφιµα και υπηρεσίες τροφοδοσίας 

– ∆ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π∆Σ) 
 

1. Πεδίο εφαρµογής 
 
Το παρόν δελτίο περιλαµβάνει συστάσεις για την αγορά τροφίµων και τις υπηρεσίες 
τροφοδοσίας.  
 
Προτείνονται προδιαγραφές για το ακόλουθο φάσµα προϊόντων: φρούτα και λαχανικά, 
προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, προϊόντα της θάλασσας, προϊόντα κρέατος και γαλακτοκοµικά, 
και ποτά και ροφήµατα, καθώς και για την παροχή σχετικών υπηρεσιών τροφοδοσίας.   
 
Όσον αφορά τα τρόφιµα, τα Στοιχειώδη κριτήρια εξετάζουν µεθόδους βιολογικής 
παραγωγής και απορρίµµατα συσκευασίας. Τα Αναλυτικά κριτήρια εξετάζουν, επίσης, άλλες 
πτυχές, όπως η προµήθεια τροφίµων που παράγονται σύµφωνα µε πρότυπα Ολοκληρωµένης 
Παραγωγής1, και η καλή µεταχείριση των ζώων. 
Όσον αφορά τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τα Στοιχειώδη κριτήρια επικεντρώνονται στα 
βιολογικά τρόφιµα, στην ελαχιστοποίηση και στην επιλεκτική συλλογή των αποβλήτων. Τα 
Αναλυτικά κριτήρια επικεντρώνονται, επιπλέον, σε περιβαλλοντικά κριτήρια επιλογής, στη 
χρήση προϊόντων χαρτιού και προϊόντων καθαρισµού, στον εξοπλισµό κουζίνας, σε θέµατα 
διατροφής, κ.λπ.  
 
 
 

2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
 

                                                 
1 Συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης καλλιεργειών στην ΕΕ. Τροποποιηµένη τελική έκθεση για τη Γενική 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπέβαλε η Agra CEAS Consulting. Μάιος 2002. 
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
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Επίπτωση   Προσέγγιση Π∆Σ 
• Ευτροφισµός2, οξίνιση3 και τοξικές 

επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων 
και στο περιβάλλον (φυτά και ζώα) 
λόγω των κατάλοιπων λιπασµάτων 
και παρασιτοκτόνων που υπάρχουν 
στο νερό, τον αέρα, το έδαφος και τα 
τρόφιµα  

• Αρνητική επίπτωση στην εργασιακή 
υγεία των γεωργών λόγω του 
λανθασµένου χειρισµού και της κακής 
χρήσης ορισµένων παρασιτοκτόνων 
και λιπασµάτων 

• ∆ιάβρωση του εδάφους, καταστροφή 
των δασών και απώλεια 
βιοποικιλότητας που προκαλούνται 
από ακατάλληλες γεωργικές 
πρακτικές, υπερεντατική ζωική 
παραγωγή και έντονες πρακτικές 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας  

• Βάναυση µεταχείριση των ζώων λόγω 
έλλειψης σεβασµού για την καλή 
µεταχείριση των ζώων 

• Υψηλή κατανάλωση ενέργειας και 
νερού στην παραγωγή και την 
επεξεργασία τροφίµων 

• Απορρίµµατα συσκευασίας 
 

→  

• Προµήθεια βιολογικών τροφίµων  
• Προµήθεια τροφίµων που παράγονται µε 

«συστήµατα Ολοκληρωµένης 
Παραγωγής» 

• Προµήθεια προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 
ή προϊόντων της θάλασσας που 
παράγονται ή αλιεύονται µε αειφόρες 
µεθόδους  

• Προµήθεια ζωικών προϊόντων µε υψηλά 
πρότυπα καλής µεταχείρισης 

• Προµήθεια εποχιακών προϊόντων 
• Προµήθεια χύµα ή συσκευασµένων 

προϊόντων µε υψηλή αναλογία 
ανακυκλωµένων υλικών 

• Χρήση επαναχρησιµοποιήσιµων 
µαχαιροπήρουνων, πιατικών, γυαλικών 
και τραπεζοµάντιλων 

• Χρήση οικολογικών προϊόντων χαρτιού 
• Επιλεκτική συλλογή αποβλήτων και 

εκπαίδευση προσωπικού 

 

                                                 
2 Ευτροφισµός είναι η διαδικασία µε την οποία υδατικά συστήµατα (όπως λίµνες, εκβολές ποταµών ή αργά 

κινούµενα ρεύµατα) υπερεµπλουτίζονται µε θρεπτικές ουσίες µε αποτέλεσµα την υπερβολική ανάπτυξη 
φυτών (φύκια, παρασιτικά φυτά, ζιζάνια...). Όταν αυτά τα έντονα αναπτυγµένα φυτά  πεθάνουν και 
αποσυντεθούν, ελαττώνεται το διαλυµένο οξυγόνο στο νερό, γεγονός που µπορεί να επιφέρει το θάνατο 
υδρόβιων οργανισµών (όπως ψάρια). Οι θρεπτικές ουσίες είναι δυνατόν να προέρχονται από πολλές 
ανθρωπογενείς πηγές, όπως λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται στα χωράφια, διάβρωση του εδάφους, 
εναπόθεση αζώτου από την ατµόσφαιρα, απορρίψεις λυµάτων, και µη επεξεργασµένα αστικά λύµατα.  

3 Οξίνιση είναι η συσσώρευση περίσσειας θειικού και νιτρικού οξέος στο έδαφος, στα ύδατα και στον αέρα 
εξαιτίας όξινων εναποθέσεων. Αυτές οι εναποθέσεις προέρχονται από ανθρωπογενείς εκποµπές διοξειδίου 
του θείου, οξειδίων του αζώτου και αµµωνίας από, παραδείγµατος χάριν, τη χρήση λιπασµάτων ζωικής 
προέλευσης και άλλων βελτιωτικών του εδάφους στη γεωργία, και από βιοµηχανικές εκποµπές. Οι όξινες 
εναποθέσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο νερό, στα δάση και στο έδαφος. Προκαλούν τη φυλλόπτωση 
και αποδυνάµωση των δέντρων. Μπορούν, επίσης, να µεταβάλουν το pH του εδάφους και του νερού, 
κινητοποιώντας βαρέα µέταλλα και άλλες επιβλαβείς ουσίες µε τοξικές επιδράσεις στους οργανισµούς του 
εδάφους και στους υδρόβιους οργανισµούς. Επίσης, µπορούν να προκαλέσουν ζηµιές σε κτίρια και 
µνηµεία. 
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• Υψηλή κατανάλωση ουσιών 

καθαρισµού και άλλων χηµικών που 
έχουν, ενδεχοµένως, αρνητική 
επίπτωση στην εργασιακή υγεία του 
προσωπικού µαγειρείων και στο 
περιβάλλον µέσω των λυµάτων 

• Υψηλή κατανάλωση νερού και 
ενέργειας από τις συσκευές 
µαγειρείων 

• Εκποµπές CO2 και άλλων ρύπων 
λόγω των µέσων µεταφοράς που 
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση 
των υπηρεσιών τροφοδοσίας  

→  

• Ελαχιστοποίηση της χρήσης επικίνδυνων 
χηµικών και χρήση οικολογικών 
προϊόντων καθαρισµού και 
απορρυπαντικών για πλυντήρια πιάτων 

• Προµήθεια συσκευών µαγειρείων 
αποδοτικότερων στην κατανάλωση νερού 
και ενέργειας 

• Βελτίωση των αξόνων µεταφορών και της 
ενεργειακής απόδοσης και µείωση των 
εκποµπών από τα οχήµατα που 
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών τροφοδοσίας 

 
 

3.  Τρόφιµα – Κριτήρια Π∆Σ 

3.1  Τρόφιµα – Στοιχειώδη κριτήρια Π∆Σ  
 
Αντικείµενο 
Αγορά τροφίµων (ή µιας ορισµένης οµάδας προϊόντων τροφίµων) που προέρχονται 
τουλάχιστον εν µέρει από βιολογικές πηγές. 
 
Προδιαγραφές 
1. [X] % [είτε µιας ορισµένης οµάδας προϊόντων όπως γαλακτοκοµικά, κρέας, λαχανικά, 

είτε µιας λίστας συγκεκριµένων προϊόντων, π.χ. πατάτες, ντοµάτες, βοδινό, αυγά] πρέπει 
να παράγονται µε βιολογικές µεθόδους σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
834/2007. 
Εξακρίβωση: Τα προϊόντα που φέρουν κοινοτικό ή εθνικό βιολογικό σήµα θεωρείται 
ότι συµµορφώνονται. 

 
Κριτήρια ανάθεσης 
Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται για: 
1. Βιολογικά τρόφιµα: Επιπλέον ποσοστό προϊόντων που προέρχονται από βιολογικές 

πηγές πάνω από την ελάχιστη απαίτηση που προβλέπεται στην προδιαγραφή. 
Εξακρίβωση: Ως άνω. 

 
2. Συσκευασία: Ποσοστό προϊόντων τα οποία: 

• Παρέχονται σε δευτερογενή συσκευασία και/ή συσκευασία µεταφοράς µε άνω του 
45% αναλογία ανακυκλωµένων υλικών. 

• Παρέχονται σε υλικά συσκευασίας που βασίζονται σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες. 

• ∆εν παρέχονται σε ατοµικές µερίδες (συσκευασίες µίας µονάδας). 
Εξακρίβωση: Ο προµηθευτής οφείλει να υποβάλει υπογεγραµµένη δήλωση στην οποία 
επισηµαίνονται τα κριτήρια που είναι σε θέση να πληροί. Η αναθέτουσα αρχή 
εξακριβώνει τη συµµόρφωση στη διάρκεια της σύµβασης και επιβάλλονται κατάλληλες 
κυρώσεις για µη συµµόρφωση.  
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3.2  Τρόφιµα – Αναλυτικά κριτήρια Π∆Σ 
 
Αντικείµενο 
Αγορά τροφίµων (ή µιας ορισµένης οµάδας προϊόντων τροφίµων) µε ένα ποσοστό 
προϊόντων προερχόµενων από βιολογική και Ολοκληρωµένη Παραγωγή και µε συσκευασίες 
µειωµένες στο ελάχιστο 
 
Προδιαγραφές 
Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή που αναγράφεται στα Στοιχειώδη 
κριτήρια  
Επιπλέον: 
2. Από τα υπόλοιπα µη βιολογικά προϊόντα, [X] % [είτε µιας ορισµένης οµάδας προϊόντων 
όπως γαλακτοκοµικά, κρέας, λαχανικά, είτε µιας λίστας συγκεκριµένων προϊόντων, π.χ. 
πατάτες, ντοµάτες, βοδινό, αυγά] πρέπει να παράγονται σύµφωνα µε τα κριτήρια των 
συστηµάτων Ολοκληρωµένης Παραγωγής ή ισοδύναµων. 
Εξακρίβωση: Τα προϊόντα που φέρουν το περιφερειακό/εθνικό σήµα Ολοκληρωµένης 
Παραγωγής θεωρείται ότι συµµορφώνονται.   
Εάν τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα, ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει κατάλληλα 
αποδεικτικά στοιχεία (όπως κατάλογο µε τα χηµικά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή, 
συνθήκες διαβίωσης στα αγροκτήµατα, κ.λπ.) της συµµόρφωσης µε κάθε µία από τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στα περιφερειακά/εθνικά πρότυπα Ολοκληρωµένης 
Παραγωγής.  
 
Κριτήρια ανάθεσης 
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Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται για προϊόντα τα οποία πληρούν τα 2 κριτήρια ανάθεσης που 
αναγράφονται στα Στοιχειώδη κριτήρια 
Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται, επίσης, για προϊόντα που πληρούν τα ακόλουθα 
συµπληρωµατικά κριτήρια ανάθεσης:   
2. Ολοκληρωµένη Παραγωγή: Επιπλέον ποσοστό προϊόντων που προέρχονται από πηγές 
Ολοκληρωµένης Παραγωγής πάνω από την ελάχιστη απαίτηση που προβλέπεται στην 
προδιαγραφή.  
Εξακρίβωση: Τα προϊόντα που φέρουν το περιφερειακό/εθνικό σήµα Ολοκληρωµένης 
Παραγωγής θεωρείται ότι συµµορφώνονται.   
Εάν τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα, ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει κατάλληλα 
αποδεικτικά στοιχεία (όπως κατάλογο µε τα χηµικά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή, 
συνθήκες διαβίωσης στα αγροκτήµατα, κ.λπ.) της συµµόρφωσης µε κάθε µία από τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στα περιφερειακά/εθνικά πρότυπα Ολοκληρωµένης 
Παραγωγής.  
 
3. Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα της θάλασσας: Αναλογία προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων της θάλασσας που αλιεύονται ή παράγονται µε αειφόρες 
πρακτικές και µεθόδους όπως καθορίζεται σε σχετικό σήµα για αειφόρο αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια.   
Εξακρίβωση: Τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα της θάλασσας που φέρουν 
σήµα για αειφόρες πρακτικές αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας θεωρείται ότι συµµορφώνονται. 
Κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό µέσο που δηλώνει σαφώς την εκπλήρωση των κριτηρίων
αειφόρου αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας σχετικού σήµατος για αειφόρο αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια γίνεται, επίσης, δεκτό.  
 
4. Πρότυπα καλής µεταχείρισης των ζώων: Αναλογία ζωικών προϊόντων τα οποία 
παράγονται µε υψηλά πρότυπα καλής µεταχείρισης σύµφωνα µε τις εθνικές κατευθυντήριες 
οδηγίες.   
Εξακρίβωση: Προϊόντα τα οποία συνοδεύονται από κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία 
συµµόρφωσης µε σχετικά εθνικά εθελοντικά πρότυπα πέραν της υποχρεωτικής νοµοθεσίας, 
όπως πιστοποίηση από αναγνωρισµένο οργανισµό, θεωρείται ότι συµµορφώνονται. 
Εναλλακτικά, ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει άλλα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία 
συµµόρφωσης µε πρότυπα καλής µεταχείρισης.  
 
5. Συσκευασία: Ποσοστό προϊόντων τα οποία: 

• Παρέχονται σε δευτερογενή συσκευασία και/ή συσκευασία µεταφοράς µε άνω του 
45% αναλογία ανακυκλωµένων υλικών. 

• Παρέχονται σε υλικά συσκευασίας που βασίζονται σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες. 

• ∆εν παρέχονται σε ατοµικές µερίδες (συσκευασίες µίας µονάδας). 
 
Εξακρίβωση: Οι προµηθευτές οφείλουν να υποβάλουν υπογεγραµµένη δήλωση στην 
οποία επισηµαίνονται τα κριτήρια που είναι σε θέση τα προϊόντα τους να πληρούν. Η 
αναθέτουσα αρχή εξακριβώνει τη συµµόρφωση στη διάρκεια της σύµβασης και 
επιβάλλονται κατάλληλες κυρώσεις για µη συµµόρφωση.  
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3.3 Επεξηγηµατικές σηµειώσεις  
Κριτήρια Ολοκληρωµένης Παραγωγής: ∆εδοµένου ότι τα κριτήρια Ολοκληρωµένης 
Παραγωγής δεν είναι διεθνή, είναι σκόπιµο να γίνει γνωστό ποια προϊόντα διατίθενται σε 
κάθε χώρα µε αυτή την πιστοποίηση, και να γίνει παραποµπή σε κατάλληλα πρότυπα.  
Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα της θάλασσας: ∆εδοµένου του µεγάλου 
αριθµού διαφορετικών σηµάτων αειφόρου αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται 
για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα της θάλασσας, έχει δοθεί ένας σχετικά ευρύς 
ορισµός σε αυτό το κριτήριο. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν τα κριτήρια 
από ένα συγκεκριµένο σήµα (πληροφορίες στην έκθεση υποβάθρου), εφόσον γίνονται, 
επίσης, δεκτά εναλλακτικά αποδεικτικά µέσα της συµµόρφωσης.  
Πρότυπα καλής µεταχείρισης: Σε ορισµένες χώρες της ΕΕ, οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν 
θεσπίσει εθελοντικά συστήµατα πιστοποίησης για τη βελτίωση της καλής µεταχείρισης των 
ζώων. Όταν εφαρµόζονται τέτοια συστήµατα αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο 
εξακρίβωσης για τις αναθέτουσες αρχές.   
% βιολογικών τροφίµων: Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να προσδιορίσει τον τρόπο µε τον 
οποίο θα υπολογιστεί το ποσοστό, σε όγκο, σε βάρος ή σε δαπανηθέντα ευρώ.   
Συσκευασία: Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της οδηγίας 94/62/EΚ της 20ης ∆εκεµβρίου 1994 για 
τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας, ως ‘Συσκευασία’ νοείται µόνον:  
(α) η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η 
σχεδιασµένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σηµείο αγοράς, χωριστή µονάδα προς 
πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή· 
(β) η οµαδοποιηµένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η 
σχεδιασµένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σηµείο αγοράς, σύνολο ορισµένου αριθµού 
µονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται ως έχουν στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή, 
είτε χρησιµεύουν µόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σηµείο πώλησης· η εν λόγω 
συσκευασία µπορεί να αφαιρείται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά 
του·  
(γ) η συσκευασία µεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η 
σχεδιασµένη κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διακίνηση και µεταφορά αριθµού µονάδων 
προς πώληση ή οµαδοποιηµένων συσκευασιών, προκειµένου να αποφεύγεται η διά χειρός 
διακίνηση και οι ζηµίες κατά τη µεταφορά. Στις συσκευασίες µεταφοράς δεν 
περιλαµβάνονται τα εµπορευµατοκιβώτια των οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων και 
αεροπορικών µεταφορών.  
Κριτήρια ανάθεσης: Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναφέρουν στην προκήρυξη του 
διαγωνισµού και στις συγγραφές υποχρεώσεων πόσοι πρόσθετοι βαθµοί θα απονεµηθούν 
για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να 
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 10 έως 15% των συνολικών διαθέσιµων βαθµών.  
Εφόσον το κριτήριο ανάθεσης διατυπώνεται ως προς «καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση µε 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές», οι βαθµοί 
απονέµονται κατ’ αναλογία των βελτιωµένων επιδόσεων.  
 

4. Υπηρεσίες τροφοδοσίας – Κριτήρια Π∆Σ 
 

4.1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας – Στοιχειώδη κριτήρια Π∆Σ  
 
Αντικείµενο 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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Σύµβαση παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας µε την προµήθεια προϊόντων τροφίµων εκ των 
οποίων ένα ποσοστό προέρχεται από βιολογικές πηγές, και οι οποίες υπηρεσίες εκτελούνται 
κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. 
 
Προδιαγραφές 
Τρόφιµα  
1. [X] % [είτε µιας ορισµένης οµάδας προϊόντων όπως γαλακτοκοµικά, κρέας, λαχανικά, 

είτε µιας λίστας συγκεκριµένων προϊόντων, π.χ. πατάτες, ντοµάτες, βοδινό, αυγά] που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να παράγονται 
µε βιολογικές µεθόδους σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007. 
Εξακρίβωση: Οι προµηθευτές οι οποίοι υποβάλλουν πιστοποιητικό οικολογικού 
σήµατος τύπου I για εστιατόρια θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια εφόσον 
προσδιορίζουν το ποσοστό βιολογικών τροφίµων που θα χρησιµοποιούνται στη σχετική 
σύµβαση. Εναλλακτικά, οι προµηθευτές οφείλουν να αναφέρουν τον τρόπο µε τον οποίο 
προτίθενται να εκπληρώσουν την υποχρέωση στο πλαίσιο της προτεινόµενης 
προσφοράς. Τα προϊόντα που φέρουν κοινοτικό ή εθνικό βιολογικό σήµα θεωρείται ότι 
συµµορφώνονται.  

 
2. [Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συµβεβληµένη εταιρεία καθορίζει τα µενού] Τα 

βασικά φρούτα, λαχανικά και προϊόντα της θάλασσας που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας επιλέγονται, κατά το δυνατόν, 
ανάλογα µε την εποχή. Οι συνιστώµενες κατευθυντήριες οδηγίες εµπεριέχονται στο 
εποχιακό ηµερολόγιο στο Παράρτηµα Χ [προς κατάρτιση από την αναθέτουσα αρχή]. 

 
Κριτήρια ανάθεσης 
Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται για: 
1. Βιολογικά τρόφιµα: Επιπλέον ποσοστό προϊόντων που προέρχονται από βιολογικές πηγές 
πάνω από την ελάχιστη απαίτηση που προβλέπεται στην προδιαγραφή.  
Εξακρίβωση: Οι προµηθευτές οι οποίοι υποβάλλουν πιστοποιητικό οικολογικού σήµατος 
τύπου I για εστιατόρια θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια εφόσον προσδιορίζουν το 
ποσοστό βιολογικών τροφίµων που θα χρησιµοποιούνται στη σχετική σύµβαση. 
Εναλλακτικά, οι προµηθευτές οφείλουν να αναφέρουν τον τρόπο µε τον οποίο προτίθενται 
να εκπληρώσουν την υποχρέωση στο πλαίσιο της προτεινόµενης προσφοράς. Τα προϊόντα 
που φέρουν κοινοτικό ή εθνικό βιολογικό σήµα θεωρείται ότι συµµορφώνονται.  
2. Συσκευασία: Ποσοστό προϊόντων τα οποία: 

• Παρέχονται σε δευτερογενή συσκευασία και/ή συσκευασία µεταφοράς µε άνω του 
45% αναλογία ανακυκλωµένων υλικών. 

• Παρέχονται σε υλικά συσκευασίας που βασίζονται σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες.  

• ∆εν παρέχονται σε ατοµικές µερίδες (συσκευασίες µίας µονάδας).  
Εξακρίβωση: Οι προµηθευτές οι οποίοι υποβάλλουν πιστοποιητικό οικολογικού 
σήµατος τύπου I για εστιατόρια θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια εφόσον το 
πιστοποιητικό καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις. Εναλλακτικά, οι προσφέροντες 
οφείλουν να υποβάλουν υπογεγραµµένη δήλωση στην οποία επισηµαίνονται τα κριτήρια 
που είναι σε θέση να πληρούν. Η αναθέτουσα αρχή εξακριβώνει τη συµµόρφωση στη 
διάρκεια της σύµβασης και επιβάλλονται κατάλληλες κυρώσεις για µη συµµόρφωση.  

 
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
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1. Παραγωγή αποβλήτων 

• Προκειµένου να µειωθεί η παραγωγή αποβλήτων, τα τρόφιµα και τα ποτά πρέπει να 
σερβίρονται µε επαναχρησιµοποιήσιµα µαχαιροπήρουνα, γυαλικά, πιατικά και 
τραπεζοµάντιλα ή µαχαιροπήρουνα, πιατικά ή άλλο εξοπλισµό τροφοδοσίας που 
βασίζεται σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες.  

• Τα απόβλητα που παράγονται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας συλλέγονται 
ξεχωριστά σύµφωνα µε το σύστηµα αποκοµιδής της δηµόσιας διοίκησης, το οποίο 
περιλαµβάνει τους τύπους [προσδιορίστε εδώ τους συγκεκριµένους τύπους αποβλήτων 
που θα συλλέγονται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τους κανόνες της τοπικής διοίκησης]. 

2. Μεταφορές  

• Τα οχήµατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 
πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις εκποµπών καυσαερίων του προτύπου 
EURO 4 ή IV.   
Οι προµηθευτές οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο µε τα οχήµατα που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία 
αυτών των οχηµάτων όπου δηλώνονται τα σχετικά επίπεδα εκποµπών.  

 
 

4.2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας - Αναλυτικά κριτήρια Π∆Σ  
 
Αντικείµενο 
Σύµβαση παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας µε την προµήθεια προϊόντων τροφίµων εκ των 
οποίων ένα ποσοστό προέρχεται από βιολογικές πηγές και ολοκληρωµένη παραγωγή, και οι 
οποίες υπηρεσίες εκτελούνται κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. 
 
Κριτήρια επιλογής 
Ο ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητά του στην 
τήρηση των περιβαλλοντικών παραµέτρων της σύµβασης µέσω: 
• συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) για υπηρεσίες τροφοδοσίας (όπως το 

EMAS, ISO 14001 ή ισοδύναµο, [εισάγετε άλλα εθνικά ή περιφερειακά επίσηµα 
συστήµατα]), ή 

• περιβαλλοντικής πολιτικής για δραστηριότητες τροφοδοσίας και οδηγιών και 
διαδικασιών εργασίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας κατά τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον, ή 

• προηγούµενης εµπειρίας στην εφαρµογή µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε 
παρόµοιες συµβάσεις, ή 

. 
 
Προδιαγραφές 
Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας πρέπει να πληρούν τις 2 προδιαγραφές που αναγράφονται στα 
Στοιχειώδη κριτήρια  
Επιπλέον, οι υπηρεσίες τροφοδοσίας πρέπει να πληρούν, επίσης, τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 
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Τρόφιµα 
3. Από τα υπόλοιπα µη βιολογικά προϊόντα, [X] % [είτε µιας ορισµένης οµάδας προϊόντων 
όπως γαλακτοκοµικά, κρέας, λαχανικά, είτε µιας λίστας συγκεκριµένων προϊόντων, π.χ. 
πατάτες, ντοµάτες, βοδινό, αυγά] που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας πρέπει να παράγονται σύµφωνα µε τα κριτήρια των συστηµάτων 
Ολοκληρωµένης Παραγωγής ή ισοδύναµων.  
Εξακρίβωση: Οι προµηθευτές οφείλουν να αναφέρουν τον τρόπο µε τον οποίο προτίθενται 
να εκπληρώσουν την υποχρέωση. Τα προϊόντα που φέρουν το περιφερειακό/εθνικό σήµα 
Ολοκληρωµένης Παραγωγής θεωρείται ότι συµµορφώνονται µε αυτό το κριτήριο. Εάν τα 
προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα, ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει κατάλληλα 
αποδεικτικά στοιχεία (όπως κατάλογο µε τα χηµικά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή, 
συνθήκες διαβίωσης στα αγροκτήµατα, κ.λπ.) της συµµόρφωσης µε κάθε µία από τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στα περιφερειακά/εθνικά πρότυπα Ολοκληρωµένης 
Παραγωγής.  
 
4. Προϊόντα χαρτιού 
Τα προϊόντα χαρτιού, όπως χαρτί κουζίνας ή χαρτοπετσέτες, που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να είναι φτιαγµένα από παρθένες 
ίνες ανακυκλωµένες ή των οποίων η διαχείριση γίνεται µε βάση την αρχή της βιωσιµότητας. 
Εξακρίβωση: Τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήµα της ΕΕ ή οποιοδήποτε εθνικό 
οικολογικό σήµα θεωρείται ότι συµµορφώνονται, αν και γίνονται, επίσης, δεκτά άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό 
δοκιµών.  
 
Κριτήρια ανάθεσης 
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Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται για υπηρεσίες τροφοδοσίας οι οποίες πληρούν τα 2 
αναγραφόµενα Στοιχειώδη κριτήρια ανάθεσης 
Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται, επίσης, για υπηρεσίες τροφοδοσίας οι οποίες πληρούν, 
επιπλέον, τα ακόλουθα κριτήρια ανάθεσης: 
3. Ολοκληρωµένη παραγωγή: Επιπλέον ποσοστό προϊόντων που προέρχονται από πηγές 
Ολοκληρωµένης Παραγωγής πάνω από την ελάχιστη απαίτηση που προβλέπεται στην 
προδιαγραφή.  
Εξακρίβωση: Οι προµηθευτές οφείλουν να αναφέρουν τον τρόπο µε τον οποίο προτίθενται 
να εκπληρώσουν την υποχρέωση. Τα προϊόντα που φέρουν το περιφερειακό/εθνικό σήµα 
Ολοκληρωµένης Παραγωγής θεωρείται ότι συµµορφώνονται µε αυτό το κριτήριο. Εάν τα 
προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα, ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει κατάλληλα 
αποδεικτικά στοιχεία (όπως κατάλογο µε τα χηµικά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή, 
συνθήκες διαβίωσης στα αγροκτήµατα, κ.λπ.) της συµµόρφωσης µε κάθε µία από τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στα περιφερειακά/εθνικά πρότυπα Ολοκληρωµένης 
Παραγωγής.  
 
4. Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα της θάλασσας: Αναλογία προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων της θάλασσας (σε σύγκριση µε το συνολικό όγκο των 
αγορασθέντων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων της θάλασσας) που πρόκειται 
να χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, τα οποία αλιεύονται ή παράγονται 
µε αειφόρες πρακτικές και µεθόδους όπως καθορίζεται σε σχετικό σήµα για αειφόρο αλιεία 
και υδατοκαλλιέργεια.   
Εξακρίβωση: Οι προµηθευτές οφείλουν να αναφέρουν τον τρόπο µε τον οποίο προτίθενται 
να εκπληρώσουν την υποχρέωση στο πλαίσιο της προτεινόµενης προσφοράς. Τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα της θάλασσας που φέρουν σήµα για αειφόρες πρακτικές 
αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας θεωρείται ότι συµµορφώνονται. Κάθε άλλο κατάλληλο 
αποδεικτικό µέσο που δηλώνει σαφώς τη συµµόρφωση µε τα κριτήρια αειφόρου αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας σχετικού σήµατος για αειφόρο αλιεία και υδατοκαλλιέργεια γίνεται, 
επίσης, δεκτό.  
 
5. Πρότυπα καλής µεταχείρισης των ζώων: Αναλογία ζωικών προϊόντων που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, τα οποία παράγονται µε υψηλά 
πρότυπα καλής µεταχείρισης σύµφωνα µε τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες.   
Εξακρίβωση: Οι προµηθευτές οφείλουν να αναφέρουν τον τρόπο µε τον οποίο προτίθενται 
να εκπληρώσουν την υποχρέωση στο πλαίσιο της προτεινόµενης προσφοράς. Προϊόντα τα 
οποία συνοδεύονται από κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία συµµόρφωσης µε σχετικά εθνικά 
εθελοντικά πρότυπα πέραν της υποχρεωτικής νοµοθεσίας, όπως πιστοποίηση από 
αναγνωρισµένο οργανισµό, θεωρείται ότι συµµορφώνονται. Εναλλακτικά, ο προσφέρων 
οφείλει να καταθέσει άλλα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία συµµόρφωσης µε πρότυπα 
καλής µεταχείρισης.  
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6. Εξοπλισµός: Πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
- Τα ψυγεία και οι καταψύκτες που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση 

της υπηρεσίας δεν περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 
(υδροχλωροφθοράνθρακες [HCFC]) και υδροφθοράνθρακες (HFC). 

- Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται πληροί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, εφόσον υφίστανται τέτοια πρότυπα: Energy Star, 
ενεργειακό σήµα ΕΕ (κατάταξη A), ή [άλλα εθνικά πρότυπα] ή ισοδύναµα. 

- Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται ευνοεί την αποδοτική κατανάλωση νερού 
σύµφωνα µε το σήµα ΕΕ (κατάταξη Α) ή ισοδύναµα πρότυπα.   

Εξακρίβωση: Οι προµηθευτές οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο µε τον εξοπλισµό 
που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας στον οποίο θα 
επισηµαίνουν τον εξοπλισµό που φέρει σχετικά σήµατα αποδοτικής κατανάλωσης, ή 
να καταθέσουν κατάλληλα εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία εκπλήρωσης των 
κριτηρίων.   

 
7. Προϊόντα καθαρισµού: Τα προϊόντα καθαρισµού που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά 
την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
(εισάγετε τα Στοιχειώδη κριτήρια από το ∆ελτίο Προϊόντων για Προϊόντα και Υπηρεσίες 
Καθαρισµού). 
Εξακρίβωση: (εισάγετε την εξακρίβωση των Στοιχειωδών κριτηρίων από το ∆ελτίο 
Προϊόντων για Προϊόντα και Υπηρεσίες Καθαρισµού). 
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο ανάδοχος οφείλει να οφείλουν να τηρεί τους 2 όρους εκτέλεσης της σύµβασης που 
αναγράφονται στα Στοιχειώδη κριτήρια 

Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους ακόλουθους συµβατικούς όρους: 
 

3. Εκπαίδευση προσωπικού 
• Το προσωπικό τροφοδοσίας πρέπει να είναι εκπαιδευµένο στην ελαχιστοποίηση και 
στη διαχείριση των αποβλήτων και στην επιλεκτική συλλογή αποβλήτων καθώς επίσης 
στις πληροφορίες των προϊόντων (προέλευση, περιβαλλοντική και κοινωνική ποιότητα 
των προϊόντων). Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει σχέδιο εκπαίδευσης µετά την 
ανάθεση της σύµβασης και, στη λήξη της σύµβασης, θα υποβάλει στην αναθέτουσα 
αρχή πιστοποιητικό στο οποίο δηλώνεται η εκπαίδευση που παρασχέθηκε τόσο στο νέο 
όσο και στο µόνιµο προσωπικό.  

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
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4. ∆ιαχείριση της υπηρεσίας  
• [Εάν δεν περιλαµβάνονται κριτήρια επιλογής] Ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 

προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσει, κατά το δυνατόν, ότι τα τρόφιµα που 
χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας παράγονται κατά τρόπο που 
ελαχιστοποιεί τις ανεπιθύµητες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, εντός του πρώτου 
εξαµήνου της σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να έχει καταρτίσει και τεκµηριώσει 
περιβαλλοντικές διαδικασίες τουλάχιστον για τους ακόλουθους τοµείς:  
- Εκτίµηση των πιο σηµαντικών περιβαλλοντικών πτυχών της παρεχόµενης 

υπηρεσίας. 
- Επιλογή, χειρισµός και συντήρηση των τροφίµων. 
- Ελαχιστοποίηση και επιλεκτική συλλογή αποβλήτων. 
- Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού κατά την παρασκευή και τη 

µεταφορά τροφίµων. 
- Εκπαίδευση. 

 
 

4.3 Επεξηγηµατικές σηµειώσεις  
% βιολογικών τροφίµων: Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να προσδιορίσει τον τρόπο µε τον 
οποίο θα υπολογιστεί το ποσοστό, σε όγκο, σε βάρος ή σε δαπανηθέντα ευρώ.  
Κριτήρια Ολοκληρωµένης Παραγωγής: ∆εδοµένου ότι τα κριτήρια Ολοκληρωµένης 
Παραγωγής δεν είναι διεθνή, είναι σκόπιµο να γίνει γνωστό ποια προϊόντα διατίθενται σε 
κάθε χώρα µε αυτή την πιστοποίηση, και να γίνει παραποµπή σε κατάλληλα πρότυπα.  
Εποχιακά προϊόντα: Εποχιακά προϊόντα είναι τα προϊόντα που καλλιεργούνται στο 
ύπαιθρο στην περιοχή όπου πραγµατοποιείται η προµήθεια. Κάθε αναθέτουσα αρχή 
οφείλει να επισυνάπτει στα έγγραφα του διαγωνισµού, σε ένα Παράρτηµα, ένα δικό της ή 
ήδη υπάρχον «ηµερολόγιο» εποχιακών τροφίµων της περιοχής, στο οποίο επισηµαίνονται 
οι µήνες κατά τους οποίους τα κύρια προϊόντα τροφίµων (ιδίως λαχανικά και φρούτα αλλά 
και προϊόντα της θάλασσας) καλλιεργούνται στο ύπαιθρο/αλιεύονται στην περιοχή. 
Εντούτοις, δεν είναι απαραίτητο τα προϊόντα να προέρχονται στην πραγµατικότητα από 
την περιοχή.  
Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα της θάλασσας: ∆εδοµένου του µεγάλου 
αριθµού διαφορετικών σηµάτων αειφόρου αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται 
για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα της θάλασσας, έχει δοθεί ένας σχετικά ευρύς 
ορισµός σε αυτό το κριτήριο. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν τα κριτήρια 
από ένα συγκεκριµένο σήµα (πληροφορίες στην έκθεση υποβάθρου), εφόσον γίνονται, 
επίσης, δεκτά εναλλακτικά αποδεικτικά µέσα της συµµόρφωσης.  
Πρότυπα καλής µεταχείρισης: Σε ορισµένες χώρες της ΕΕ, οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν 
θεσπίσει εθελοντικά συστήµατα πιστοποίησης για τη βελτίωση της καλής µεταχείρισης 
των ζώων. Όταν εφαρµόζονται τέτοια συστήµατα αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο 
εξακρίβωσης για τις αναθέτουσες αρχές. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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Συσκευασία: Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της οδηγίας 94/62/EΚ της 20ης ∆εκεµβρίου 1994 
για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας, ως ‘Συσκευασία’ νοείται µόνον:  
(α) η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η 
σχεδιασµένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σηµείο αγοράς, χωριστή µονάδα προς 
πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή· 
(β) η οµαδοποιηµένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η 
σχεδιασµένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σηµείο αγοράς, σύνολο ορισµένου αριθµού 
µονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται ως έχουν στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή, 
είτε χρησιµεύουν µόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σηµείο πώλησης· η εν λόγω 
συσκευασία µπορεί να αφαιρείται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα 
χαρακτηριστικά του·  
(γ) η συσκευασία µεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η 
σχεδιασµένη κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διακίνηση και µεταφορά αριθµού µονάδων 
προς πώληση ή οµαδοποιηµένων συσκευασιών, προκειµένου να αποφεύγεται η διά χειρός 
διακίνηση και οι ζηµίες κατά τη µεταφορά. Στις συσκευασίες µεταφοράς δεν 
περιλαµβάνονται τα εµπορευµατοκιβώτια των οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων και 
αεροπορικών µεταφορών.  
Κριτήρια ανάθεσης: Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναφέρουν στην προκήρυξη του 
διαγωνισµού και στις συγγραφές υποχρεώσεων πόσοι πρόσθετοι βαθµοί θα απονεµηθούν 
για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να 
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 10 έως 15% των συνολικών διαθέσιµων βαθµών.  
Εφόσον το κριτήριο ανάθεσης διατυπώνεται ως προς «καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση µε 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές», οι βαθµοί 
απονέµονται κατ’ αναλογία των βελτιωµένων επιδόσεων.  
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