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Κριτήρια για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ στον τομέα του σχεδιασμού, της 

κατασκευής και της συντήρησης οδών 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στόχος των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές κατά την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και εργασιών με μειωμένες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Η χρήση των κριτηρίων είναι εθελοντική. Τα κριτήρια διατυπώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την εκάστοτε αρχή, 

η ενσωμάτωσή τους στα τεύχη δημοπράτησης. Στο παρόν έγγραφο ορίζονται τα κριτήρια που έχουν εκπονηθεί από την ΕΕ για τις ΟΔΣ για την ομάδα προϊόντων 

«Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση οδών». Το παρόν έγγραφο υποστηρίζεται από σχέδιο εγγράφου καθοδήγησης το οποίο παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με το πώς 

είναι δυνατή η αποτελεσματική ενσωμάτωση αυτών των κριτηρίων για τις ΟΔΣ στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Μια συνοδευτική τεχνική έκθεση περιλαμβάνει 

περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την αιτιολόγηση της επιλογής των συγκεκριμένων κριτηρίων, καθώς και παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. 

Τα κριτήρια διαιρούνται σε κριτήρια επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης. Για κάθε σύνολο κριτηρίων, οι δημόσιες 

αρχές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο επιπέδων φιλοδοξίας: 

- Τα στοιχειώδη κριτήρια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή των ΟΔΣ, εστιάζοντας στον/στους κυριότερο/-ους τομέα/-είς περιβαλλοντικών 

επιδόσεων ενός προϊόντος και αποσκοπώντας στη διατήρηση των διοικητικών δαπανών των εταιρειών στο ελάχιστο. 

- Τα αναλυτικά κριτήρια λαμβάνουν υπόψη περισσότερα ζητήματα ή υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τις αρχές που 

επιθυμούν να προχωρήσουν περισσότερο στην υποστήριξη περιβαλλοντικών στόχων και στόχων καινοτομίας. 

 

1.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν σύνολο κριτηρίων για τις ΟΔΣ καλύπτει τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση οδών.  

Η οδός ορίζεται ως εξής: 

«Δίαυλος επικοινωνίας (οδόστρωμα) ανοικτός στη δημόσια κυκλοφορία, που προορίζεται κυρίως για τη χρήση οδικών μηχανοκίνητων οχημάτων, ο οποίος 

χρησιμοποιεί μια άλλη σταθεροποιημένη βάση από αυτή των σιδηροδρομικών γραμμών ή λωρίδων διαδρόμου απογείωσης/προσγείωσης» (Eurostat, 2009) 

Η κατασκευή οδού ορίζεται ως εξής: 

«Η προετοιμασία και η κατασκευή οδού με χρήση υλικών, συμπεριλαμβανομένων συνδετικών από αδρανή και ασφαλτικών και υδραυλικών συνδετικών και προσθέτων 

που χρησιμοποιούνται για την υπόβαση, τη στρώση βάσης και τις επιφανειακές στρώσεις της οδού» 

Η συντήρηση οδού ορίζεται ως εξής: 

«όλες οι εργασίες που πραγματοποιούνται για τη συντήρηση και την αποκατάσταση της συντηρησιμότητας και του επιπέδου λειτουργίας οδών (λεξικό ορολογίας για 

οδικά δίκτυα και μεταφορές PIARC), με τις ακόλουθες δύο υποκατηγορίες: 
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- Η συντήρηση ρουτίνας ορίζεται ως εξής:  

«όλες οι εργασίες που μπορούν να προγραμματίζονται σε περιοδική βάση με σκοπό τη διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου εξυπηρέτησης, το οποίο προσεγγίζει στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό την αρχική κατάσταση, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί η οδός» (λεξικό ορολογίας για οδικά δίκτυα και μεταφορές 

PIARC) 

- Η προληπτική συντήρηση και η αποκατάσταση ορίζονται ως εξής:  

«οι εργασίες που εκτελούνται για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της συντηρησιμότητας, καθώς και για την επέκταση της λειτουργικής διάρκειας ζωής μιας 

υφιστάμενης οδού» (λεξικό ορολογίας για οδικά δίκτυα και μεταφορές PIARC). 

Η προληπτική συντήρηση εφαρμόζεται συνήθως σε οδοστρώματα που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και έχουν σημαντική εναπομείνασα λειτουργική διάρκεια 

ζωής, χωρίς σημαντική μεταβολή της δομικής ικανότητας, ενώ η αποκατάσταση πραγματοποιείται όταν η δομική ικανότητα της υφιστάμενης εγκατάστασης έχει 

υποβαθμιστεί. 

Η ανακατασκευή οδού ορίζεται ως εξής: 

«οι εργασίες που εκτελούνται για την αναβάθμιση του δικτύου ή την αντικατάσταση ολόκληρου του οδικού τμήματος» (CEDR 2013). Από άποψη σύναψης σύμβασης, 

αυτό το στάδιο είναι παρεμφερές με το στάδιο της κατασκευής και, συνεπώς, αποτελεί αντικείμενο ειδικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

Οι οδοί κατασκευάζονται σε στρώματα. Μπορούν να εντοπιστούν τρεις βασικοί τύποι κατασκευής οδού: εύκαμπτα οδοστρώματα, άκαμπτα οδοστρώματα και ημιάκαμπτα 

οδοστρώματα (Sherwood, 2001). 

Το παρόν σύνολο κριτηρίων περιλαμβάνει συστάσεις που εφαρμόζονται τόσο στην κατασκευή νέων οδών όσο και στη συντήρηση και την αποκατάσταση υφιστάμενων 

οδών. Τα κριτήρια υποστηρίζονται από καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης και προμήθειας μιας νέας ή συντηρημένης και αποκατεστημένης οδού. Τα βασικά 

στάδια αυτής της διαδικασίας, τα οποία προσδιορίζονται στην καθοδήγηση, είναι τα εξής:  

- Προκαταρκτικός καθορισμός πεδίου εφαρμογής και σκοπιμότητα 

- Λεπτομερής σχεδιασμός και απαιτήσεις επιδόσεων 

- Κατασκευή ή επεκτάσεις μεγάλης κλίμακας 

- Χρήση της οδού 

- Συντήρηση και λειτουργία 

- Τέλος του κύκλου ζωής (ΤΚΖ), δηλ. οριστική θέση της οδού εκτός λειτουργίας 

Τα συγκεκριμένα στάδια αυτής της διαδικασίας κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται η επίσημη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων και για τα οποία παρέχονται 

κριτήρια στο παρόν έγγραφο προσδιορίζονται στο σημείο 1.2. 

Για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές, προτείνονται περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα κριτήρια καλύπτουν τα βασικά ευαίσθητα σημεία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής μιας οδού, από την παραγωγή των υλικών (συμπεριλαμβανομένων της εξαγωγής και της μεταφοράς πρώτων υλών), μέχρι την κατασκευή, τη χρήση (κατανάλωση 

καυσίμων κατά τη λειτουργική διάρκεια ζωής της οδού λόγω της αλληλεπίδρασης οδοστρώματος-οχημάτων), τη συντήρηση (και λειτουργία) και το ΤΚΖ. Οι 

σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετίζονται με εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση καυσίμων κατά τη χρήση της οδού και τη χρήση πόρων 
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για την κατασκευή των δομικών υλικών. Καλύπτονται επίσης κι άλλοι περιβαλλοντικοί τομείς ενδιαφέροντος, όπως η διατήρηση του νερού και των οικοτόπων και η μείωση 

των εκπομπών θορύβου. 

Γενικά, τα κριτήρια εστιάζουν στην οδό ως σύστημα και όχι στα επιμέρους δομοστοιχεία της. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν διαθέσιμα χωριστά κριτήρια ΟΔΣ για τον οδικό 

φωτισμό και τα σήματα οδικής κυκλοφορίας
1
, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων προμήθειας για την κατασκευή οδών.  

 

1.2 Δυνατότητα εφαρμογής των κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις στον τομέα του σχεδιασμού, 

της κατασκευής και της συντήρησης οδών 

Ο σχεδιασμός και η προμήθεια δραστηριοτήτων οδικής κατασκευής, συντήρησης ή αποκατάστασης με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποτελούν πολύπλοκη 

διαδικασία. Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας έχει καταρτιστεί έγγραφο καθοδήγησης με στόχο την παροχή καθοδήγησης στους αγοραστές σχετικά με το πώς είναι δυνατή η 

αποτελεσματική ενσωμάτωση των κριτηρίων για ΟΔΣ στον τομέα του σχεδιασμού, της κατασκευής και της συντήρησης οδών στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων (βλ. το 

έγγραφο με τίτλο Procurement practice guidance document (Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις πρακτικές σύναψης συμβάσεων), που παρέχεται ως χωριστό έγγραφο). 

Η διαδικασία κατασκευής νέας οδού ή εκτέλεσης δραστηριοτήτων συντήρησης αποτελεί μια διακριτή ακολουθία δραστηριοτήτων σύναψης σχετικών συμβάσεων. Αυτή η 

ακολουθία συμβάσεων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το αποτέλεσμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε τύπος σύμβασης συνεπάγεται διακριτές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ του αγοραστή, της ομάδας σχεδιασμού της οδού και των αναδόχων. 

Ανάλογα με την επιλεγόμενη οδό προμήθειας, αυτές οι συμβάσεις μπορεί να ανατίθενται στον ίδιο ανάδοχο ή να ανατίθενται χωριστά. Ορισμένες συμβάσεις μπορεί να είναι 

ενσωματωμένες στη συμφωνία σχεδιασμού και κατασκευής ή στη συμφωνία σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας, με έναν ανάδοχο να συντονίζει, ενδεχομένως, τη 

διαδικασία λεπτομερούς σχεδιασμού, την κύρια σύμβαση κατασκευής και τη σύμβαση συντήρησης και λειτουργίας.  

Είναι, συνεπώς, σημαντικό να προσδιοριστούν τα κύρια σημεία στην ακολουθία δραστηριοτήτων σύναψης των συμβάσεων, στα οποία θα πρέπει να ενσωματωθούν τα 

κριτήρια για τις ΟΔΣ. Προς αυτόν τον σκοπό, τα παρόντα κριτήρια είναι διατεταγμένα έτσι ώστε να αποτυπώνουν τις πλέον συνήθεις δραστηριότητες σύναψης συμβάσεων 

και συνοδεύονται από έγγραφο καθοδήγησης το οποίο παρέχει γενικές συμβουλές για τον τρόπο και τον χρόνο ενσωμάτωσης των κριτηρίων για τις ΟΔΣ σε αυτή τη 

διαδικασία. Επίσης, το εν λόγω έγγραφο υποδεικνύει, με βάση την εμπειρία από έργα σε ολόκληρη την ΕΕ, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση της 

ακολουθίας σύναψης συμβάσεων, ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα, ζητήματα που πρέπει να εξετάζονται κατά τα βασικά στάδια της διαδικασίας και 

ειδικές κατηγορίες εμπειρογνωμοσύνης που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. 

Τα προτεινόμενα κριτήρια καλύπτουν τα ακόλουθα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων για την κατασκευή ή τη συντήρηση οδού. Έχουν προσδιοριστεί ως στάδια 

κατά τα οποία λαμβάνει χώρα η επίσημη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων ή απαιτείται παρακολούθησή της. 

A. Επιλογή της ομάδας σχεδιασμού και των αναδόχων 

B. Λεπτομερής σχεδιασμός και απαιτήσεις επιδόσεων 

Γ. Κατασκευή ή επεκτάσεις μεγάλης κλίμακας 

Δ. Χρήση της οδού 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
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Ε. Συντήρηση και λειτουργία 

ΣΤ. Τέλος του κύκλου ζωής. 

 

Ανάλογα με το επίπεδο φιλοδοξίας του έργου, τους χρονικούς περιορισμούς και την πείρα της αναθέτουσας αρχής, δεν θα είναι σημαντικά όλα τα κριτήρια για ΟΔΣ που 

περιλαμβάνονται στο παρόν σύνολο κριτηρίων. Επίσης, ανάλογα με την προτιμώμενη ακολουθία σύναψης των συμβάσεων, ορισμένα κριτήρια μπορεί να καλύπτονται με 

τον καλύτερο τρόπο σε συγκεκριμένα στάδια. Οι στρατηγικοί στόχοι του έργου θα πρέπει να καθορίζονται εξαρχής όσον αφορά το σύνολο κριτηρίων για τις ΟΔΣ. Τα 

βέλτιστα στάδια ενσωμάτωσης των κριτηρίων για ΟΔΣ θα πρέπει να αξιολογούνται, ώστε να καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η σύναψη των συμβάσεων. Σε 

κάθε περίπτωση, συνιστάται η ενσωμάτωση των κριτηρίων για ΟΔΣ στον εσωτερικό σχεδιασμό και στην ακολουθία σύναψης των συμβάσεων σε πρώιμο στάδιο, 

προκειμένου να εξασφαλίζονται τα επιθυμητά αποτελέσματα και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους. 

 

1.3 Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

1.3.1 Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οδών 

Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανακύπτουν από την καθημερινή κυκλοφορία (κατανάλωση καυσίμων από αυτοκίνητα και βαρέα φορτηγά) κατά το στάδιο της 

χρήσης μιας οδού. 

H αντίσταση κύλισης που σχετίζεται με την υφή του οδοστρώματος έχει εν γένει το μεγαλύτερο δυναμικό επιπτώσεων, διότι συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση 

καυσίμων από τα οχήματα. Σύμφωνα με τους Wang et al. (2012a), μια μείωση κατά 10% στην αντίσταση κύλισης θα μπορούσε να επιφέρει βελτίωση 1-2% στην οικονομία 

καυσίμων. 

Η συμφόρηση μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο δημόσιων έργων (όπως η κυκλοφορία κατά τις ώρες αιχμής, τα ατυχήματα, οι βλάβες και οι 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες) ή σε παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με δημόσια έργα, όπως το κλείσιμο λωρίδων/οδών που είναι αναγκαίο για την κατασκευή μιας οδού 

και/ή για εργασίες συντήρησης. Μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την κατανάλωση καυσίμων από τα οχήματα λόγω των ουρών και της σχετικής επιβράδυνσης, τόσο 

στο στάδιο της κατασκευής όσο και στο στάδιο της συντήρησης.  

Το στάδιο του κύκλου ζωής μιας οδού που έρχεται δεύτερο σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναφέρεται ότι είναι το στάδιο κατασκευής, κατά το οποίο τα βασικά ευαίσθητα 

σημεία σχετίζονται με τους πόρους που χρησιμοποιούνται και τις εκπομπές και τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα που συνδέονται με την παραγωγή υλικών, 

συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής και της μεταφοράς. Η χρήση πόρων επηρεάζεται από την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται κατά τις διαδικασίες παραγωγής 

προϊόντων, κατασκευής στο εργοτάξιο και συντήρησης, η οποία μπορεί να είναι σημαντική ως ποσοστό της συνολικής ροής υλικών σε  ένα εργοτάξιο. Το γεγονός αυτό 

αναδεικνύει τη σημασία του σχεδιασμού και του καθορισμού προδιαγραφών για την αποδοτική χρήση των πόρων. Τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία της οδού που 

καλύπτονται είναι το έδαφος θεμελίωσης, συμπεριλαμβανομένων των χωματουργικών εργασιών και των επίγειων εργασιών, η υπόβαση, η βάση, οι συνδετικές και 

επιφανειακές στρώσεις ή οι πλάκες σκυροδέματος. Από αυτήν την άποψη, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση δομικών υλικών και προϊόντων μπορεί να συμβάλουν 

στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας.  

Ένα σχετικό ζήτημα στην περίπτωση δομικών υλικών μεγάλου όγκου και μεγάλου βάρους είναι οι επιπτώσεις που αφορούν τη μεταφορά αδρανών προσμειγμάτων 

(φυσικών, ανακυκλωμένων ή δευτερευόντων) σε χώρους παραγωγής. Η μεταφορά αυτών των υλικών πραγματοποιείται συνήθως με φορτηγό, γεγονός που συνεπάγεται 

εκπομπές λόγω των καυσίμων που είναι γενικά μεγαλύτερες από ή ίσες με τις εκπομπές κατά την παραγωγή των εν λόγω υλικών. Εάν αυτά τα υλικά μεταφέρονται σε 
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αποστάσεις άνω των 25 km, οι παραγόμενες εκπομπές μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σταδίου παραγωγής των κύριων δομικών 

στοιχείων της οδού. Η ελαχιστοποίηση των εκπομπών που συνδέονται με τις μεταφορές μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της χρήσης μεταφορικών μέσων με μικρότερες 

επιπτώσεις, όπως μέσων σιδηροδρομικής ή διά θαλάσσης μεταφοράς των εν λόγω υλικών. Τέλος, η χρήση ανακυκλωμένων υλικών, όπως αδρανών προσμειγμάτων από 

απόβλητα κατασκευής και κατεδάφισης, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς για τα εν λόγω υλικά, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, 

και να παράσχει σχετικά οφέλη αποδοτικής χρήσης των πόρων. 

 

Σε συνθήκες πολυσχιδούς ανάγλυφου, οι επιπτώσεις που σχετίζονται με τις χωματουργικές εργασίες και τις επίγειες εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της σταθεροποίησης 

του εδάφους, αντιπροσωπεύουν το βασικό τμήμα των συνολικών εκπομπών και έως και 30% του κόστους του έργου. 

Σήμερα, η συντήρηση και η αποκατάσταση αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω των μειώσεων στην κατασκευή νέων οδών. Η συντήρηση πρέπει να 

αξιολογείται όχι ως απλή επανάληψη δραστηριοτήτων αποκατάστασης και επισκευής, αλλά, αντιθέτως, ως ένα σύνθετο δίκτυο στρατηγικών σχεδιασμού, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της αντίστασης κύλισης, της συμφόρησης και της ανθεκτικότητας των υλικών του οδοστρώματος. Αυτό το στάδιο αφορά κυρίως 

την παραγωγή υλικών και τη συμφόρηση, ομοίως με το στάδιο της κατασκευής. Διάφορες μελέτες υποδεικνύουν ότι υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ των πτυχών της 

ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας. Συνεπώς, όταν χρησιμοποιούνται ανθεκτικά υλικά, η ανάγκη για συντήρηση μειώνεται. 

Σημαντικός παράγοντας είναι η επίδραση της ροής της κυκλοφορίας στη σχετική σημασία των ευαίσθητων σημείων που εντοπίζονται: 

- Στις οδούς υψηλής κυκλοφορίας (για παράδειγμα, αυτοκινητόδρομους, λεωφόρους και βασικές εθνικές οδούς), η αντίσταση κύλισης και η συμφόρηση έχουν τις 

μεγαλύτερες επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές. Η παραγωγή και η μεταφορά υλικών είναι η τρίτη σημαντικότερη πτυχή που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη. 

- Στις οδούς χαμηλής κυκλοφορίας
2
 (δηλ. δευτερεύουσες και λοιπές οδούς): ο αντίκτυπος της παραγωγής και της μεταφοράς υλικών στην κατανάλωση ενέργειας και 

στις εκπομπές είναι μεγαλύτερος από τον αντίκτυπο της αντίστασης κύλισης και της συμφόρησης. Η σχετική σημασία της παραγωγής και της μεταφοράς υλικών 

αυξάνεται με τη μείωση της ροής κυκλοφορίας.  

Ορισμένες άλλες επιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται σε μελέτες ανάλυσης του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) των οδών αλλά έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι οι εξής: οι εκπομπές 

θορύβου στο περιβάλλον και η αποχέτευση ομβρίων υδάτων. Όσον αφορά τον περιβαλλοντικό θόρυβο, η οδική κυκλοφορία είναι ενδεχομένως η μοναδική κυρίαρχη πηγή 

στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Υπάρχουν δύο πιθανές προσεγγίσεις για τη μείωση του θορύβου που προέρχεται από την οδική κυκλοφορία: προσδιορισμός προδιαγραφών 

για οδοστρώματα χαμηλού θορύβου ή εγκατάσταση φραγμάτων ηχοπροστασίας. Όσον αφορά την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων, ορισμένοι ρύποι μεταφέρονται από τις 

οδούς στα υδατορεύματα. Η λύση για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων και την απομάκρυνση των ρύπων από τις οδούς είναι η απομάκρυνση των υλικών που επιπλέουν 

(απορρίμματα και έλαια) και των στερεών σωματιδίων (ίζημα). Πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία ώστε τα οδικά συστήματα αποχέτευσης να παράσχουν την εξαιρετικά 

αναγκαία αντιπλημμυρική ικανότητα στις περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας. Επί του παρόντος υπάρχουν δύο ευρύτεροι τύποι μηχανικών συστημάτων 

αποχέτευσης, τα οποία μπορούν να διακριθούν σε: «σκληρά» (περισσότερο βασιζόμενα στο σκυρόδεμα) ή «ήπια» (λιγότερο βασιζόμενα στο σκυρόδεμα). Όσον αφορά τη 

διαχείριση των πλημμυρών, αμφότερα τα συστήματα μπορούν να προσαρμοστούν προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος πλημμύρας.  

 

                                                      
2 Σε διεθνές επίπεδο, οι οδοί με ροές κυκλοφορίας με λιγότερα από 2.000 οχήματα ημερησίως αναφέρονται ως οδοί χαμηλής κυκλοφορίας (AASHTO, 1993). 
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1.3.2 Πώς αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις κύκλου ζωής των δομικών υλικών  

Όπως επισημάνθηκε ήδη, τα δομικά υλικά συνδέονται με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα κριτήρια παρέχουν στους αγοραστές και στους προσφέροντες επιλογές 

για τον τρόπο αξιολόγησης αυτών των επιπτώσεων και τον τρόπο επιλογής δομικών στοιχείων της οδού χαμηλότερων επιπτώσεων. 

Τα κριτήρια παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης συνολικής αξιολόγησης των επιπτώσεων κύκλου ζωής των υλικών, ώστε οι προσφέροντες και οι ομάδες σχεδιασμού 

τους να μπορούν να αποφασίζουν σχετικά με βελτιώσεις. Αυτά τα κριτήρια είναι απαιτητικά από τεχνική άποψη, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για 

περισσότερο προηγμένα έργα με πεπειραμένες ομάδες σχεδιασμού. Ορισμένα κριτήρια καλύπτουν μόνο συγκεκριμένα στάδια του κύκλου ζωής μιας οδού. Σκοπός τους είναι 

να προάγουν μέτρα για την αντιμετώπιση γνωστών ειδικών επιπτώσεων και σχετικές επιλογές βελτίωσης για συγκεκριμένα υλικά. Τα κριτήρια αυτά είναι λιγότερο 

απαιτητικά από τεχνική άποψη και μπορεί να είναι καταλληλότερα για λιγότερο προηγμένα έργα και λιγότερο πεπειραμένες ομάδες σχεδιασμού.   

Τα κριτήρια ανάθεσης που έχουν στη διάθεσή τους οι αγοραστές είναι, κατά φθίνουσα σειρά φιλοδοξίας και τεχνικής πολυπλοκότητας, τα ακόλουθα: 

1. Ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ): εκτέλεση ανάλυσης κύκλου ζωής (βλ. αναλυτικό κριτήριο B14). Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, οι προσφέροντες πρέπει να 

αξιολογούν τις επιπτώσεις κύκλου ζωής των κύριων δομικών στοιχείων της οδού. 

2. Αποτύπωμα άνθρακα: (CF) εκτέλεση ανάλυσης αποτυπώματος άνθρακα (βλ. στοιχειώδες κριτήριο B14). Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, οι προσφέροντες πρέπει να 

αξιολογούν το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη του κύκλου ζωής των κύριων δομικών στοιχείων της οδού. 

3. Απαίτηση για ανακυκλωμένο και επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο: σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, οι προσφέροντες πρέπει να παρέχουν υλικά τα οποία πληρούν 

μια ελάχιστη απαίτηση σχετικά με την ποσότητα ανακυκλωμένου και επαναχρησιμοποιημένου περιεχομένου όσον αφορά τα κύρια δομικά στοιχεία της οδού (βλ. 

κριτήριο B15). 

4. Απαίτηση για μειωμένες εκπομπές από τη μεταφορά βαρέων υλικών: το κριτήριο αυτό ανταμείβει τις χαμηλές εκπομπές ισοδυνάμου CO2 από τη μεταφορά των 

αδρανών προσμειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τα κύρια δομικά στοιχεία της οδού (βλ. κριτήριο B16). 

Εάν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να ανταμείψει το ανακυκλωμένο ή το επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο (3.) ή τις μειωμένες εκπομπές από τις μεταφορές (4.), θα 

πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού κριτηρίων που λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην τοπική αγορά δομικών υλικών. Συνιστάται να 

αντιμετωπίζονται οι πιθανές αντισταθμίσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τον συνδυασμό των απαιτήσεων για ανακυκλωμένο και επαναχρησιμοποιημένο 

περιεχόμενο και για χαμηλότερες εκπομπές από τις μεταφορές. Η σχετική στάθμιση των δύο κριτηρίων θα πρέπει να εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό μεταξύ 

των πιθανών προμηθευτών, ενθαρρύνοντας παράλληλα προσφορές που παρέχουν συνολικό περιβαλλοντικό όφελος. 

Το επίπεδο φιλοδοξίας που επιλέγεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών θα εξαρτάται από τις γνώσεις και την πείρα της αναθέτουσας αρχής, την κλίμακα του έργου 

και την κρίση της όσον αφορά το επίπεδο πείρας των πιθανών προσφερόντων. Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να εξισορροπήσει προσεκτικά τα διάφορα περιβαλλοντικά και 

μη περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης και να τα αναφέρει ρητώς στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. 
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Κυριότερα περιβαλλοντικά ζητήματα στον κύκλο ζωής των οδών και 

κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

 Προτεινόμενη προσέγγιση της ΕΕ για ΟΔΣ στον τομέα του σχεδιασμού, της κατασκευής 

και της συντήρησης οδών 

Κυριότερα περιβαλλοντικά ζητήματα 

- Αντίσταση κύλισης που οφείλεται στην αλληλεπίδραση 

οδοστρώματος-οχημάτων και σχετική κατανάλωση καυσίμων 

και εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου κατά το στάδιο χρήσης 

μιας οδού. 

- Εξάντληση φυσικών πόρων, ενσωματωμένη ενέργεια και 

εκπομπές που συνδέονται με την κατασκευή και τη μεταφορά 

δομικών υλικών μιας οδού. 

- Υλικά και έδαφος εκσκαφής, συμπεριλαμβανομένου του 

επιφανειακού εδάφους, κατά τη διάρκεια εγκατάστασης 

εργοταξίου, χωματουργικών εργασιών και επίγειων εργασιών. 

Κατασκευή και κατεδάφιση της οδού. 

- Εκπομπές θορύβου από την κατασκευή, τη χρήση και τη 

συντήρηση της οδού. 

- Ανθεκτικότητα των επιφανειακών στρώσεων του 

οδοστρώματος. Βελτιστοποίηση της στρατηγικής συντήρησης 

για τη διασφάλιση των επιθυμητών επιδόσεων όσον αφορά 

την αντίσταση κύλισης, την ανθεκτικότητα και τη μείωση του 

θορύβου. 

- Συμφόρηση λόγω εργασιών κατασκευής και συντήρησης. 

- Μόλυνση των υδάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής οδού 

και κατά το στάδιο της χρήσης. Συμβολή των οδοστρωμάτων 

στην πλημμύριση. Κατακερματισμός του οικοτόπου και 

κίνδυνοι για τη χλωρίδα και την πανίδα κατά το στάδιο 

χρήσης της οδού. 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής και παράμετροι 

χρήσης των πόρων: 

- Οι ακόλουθες κυριότερες κατηγορίες περιβαλλοντικών 

 - Σχεδιασμός και κατασκευή για την επίτευξη χαμηλής αντίστασης κύλισης 

(σύμφωνα με τεχνικά αποδεκτές παραμέτρους ασφάλειας) και χαμηλού 

επιπέδου σχετικής κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών σε 

αυτοκινητόδρομους και λεωφόρους, μέσω της βελτιστοποίησης της 

μακροϋφής [μετράται ως μέσο βάθος προφίλ (MPD)] και της 

παρακολούθησής της κατά το στάδιο της χρήσης της οδού. 

- Σχεδιασμός και καθορισμός προδιαγραφών για τη μείωση των 

ενσωματωμένων επιπτώσεων και της χρήσης πόρων που συνδέονται με 

δομικά υλικά. 

- Σχεδιασμός, καθορισμός προδιαγραφών και διαχείριση εργοταξίου για τη 

μεγιστοποίηση της επιτόπιας επαναχρησιμοποίησης των υλικών και του 

εδάφους εκσκαφής (συμπεριλαμβανομένου του επιφανειακού εδάφους), τη 

μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης των αποβλήτων 

κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΚΚ), καθώς και των αποβλήτων από 

άλλες βιομηχανικές διαδικασίες, και τη χρήση δομικών υλικών με υψηλό 

ανακυκλωμένο ή επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο, 

συμπεριλαμβανομένων των υποπροϊόντων. 

- Καθορισμός προσεγγίσεων για χαμηλότερες εκπομπές θορύβου 

(συμπεριλαμβανομένων λύσεων που βασίζονται στη φύση
3
) κατά το στάδιο 

της κατασκευής, της χρήσης και της συντήρησης. 

- Αύξηση της ανθεκτικότητας των υλικών και μείωση των αναγκών 

συντήρησης. 

- Στρατηγικές συντήρησης και αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου 

σχεδίου παρακολούθησης και σχεδίου συντήρησης. 

- Σχέδιο μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης, 

συμπεριλαμβανομένων λύσεων όπως εναλλακτικές οδοί, λωρίδες 

εναλλασσόμενης κατεύθυνσης και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, το οποίο 

αξιολογείται με ανάλυση KKZ. 

- Εισαγωγή εξαρτημάτων ελέγχου μόλυνσης των υδάτων και εξαρτημάτων 

                                                      
3 Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση είναι τοπικά προσαρμοσμένες, αποδοτικές από πλευράς πόρων και συστημικές επεμβάσεις που εμπνέονται ή υποστηρίζονται από τη φύση και οι οποίες είναι οικονομικά αποδοτικές, ενώ παράλληλα παρέχουν περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και συμβάλλουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας. 
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επιπτώσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 

προϊόντων θεωρούνται οι σημαντικότερες: δυναμικό 

υπερθέρμανσης του πλανήτη, φωτοχημικός σχηματισμός 

όζοντος, εξάντληση αβιοτικών πόρων, οξίνιση, ευτροφισμός, 

τοξικότητα για τον άνθρωπο, οικοτοξικότητα, χρήση γης, 

αξιοποίηση ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων 

πρωτογενούς ενέργειας, χρήση δευτερογενών και 

επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών και ροές αποβλήτων. 

ικανότητας συγκράτησης των ομβρίων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων 

ήπιων μεθόδων (π.χ. λύσεις που βασίζονται στη φύση) στο σύστημα 

αποστράγγισης, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου δημιουργίας 

οικοτόπου, κυρίως με στόχο τον περιορισμό της απορροής στα συστήματα 

αποστράγγισης ομβρίων υδάτων και της συνολικής ποσότητας των υδάτων 

που εισέρχεται στα τοπικά συστήματα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων ή 

των επιφανειακών υδάτων, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των 

ζημιών που σχετίζονται με πλημμύρες. 
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2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΔΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΔΩΝ 

Α. Επιλογή της ομάδας σχεδιασμού και των αναδόχων 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η κατασκευή νέων οδών αποδοτικών ως προς τους πόρους, στον σχεδιασμό των οποίων συνεκτιμώνται οι ευρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων 

του θορύβου, της αποχέτευσης και της κατανάλωσης καυσίμων από τα οχήματα κατά τη χρήση. 

Ή 

Οι εργασίες συντήρησης ή σημαντικές εργασίες αποκατάστασης υφιστάμενων οδών κατά τρόπο αποδοτικό από άποψη πόρων στον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι ευρύτερες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων του θορύβου, της αποχέτευσης και της κατανάλωσης καυσίμων από τα οχήματα κατά τη χρήση. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα παρόντα κριτήρια μπορεί να αποτελούν μέρος διαδικασίας προεπιλογής, κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή συνάπτει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ομάδας σχεδιασμού. Τα έργα που 

έχουν εκτελεστεί για σκοπούς απόδειξης της πείρας θα πρέπει να είναι αναλογικά του δημοπρατούμενου έργου όσον αφορά τον αριθμό και το μέγεθός τους. 

A1. Αρμοδιότητες του διαχειριστή έργου και της ομάδας σχεδιασμού 

Τα παρόντα κριτήρια μπορεί να αποτελούν μέρος διαδικασίας προεπιλογής του κύριου 

εργολήπτη ή κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή συνάπτει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών 

ομάδας σχεδιασμού. 

Η κοινοπραξία διαχειριστή έργου, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, συμβούλου και/ή ομάδας 

σχεδιασμού διαθέτει σχετικές αρμοδιότητες και πείρα σε καθέναν από τους ακόλουθους τομείς 

για τους οποίους θα είναι υπεύθυνη δυνάμει της σύμβασης (να επιλεγεί κατά περίπτωση, βάσει 

της συγκεκριμένης σύμβασης): 

- Διαχείριση έργου για συμβάσεις κατασκευής και συντήρησης οδών που έχουν επιτύχει 

βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις. 

- Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων οδών με τη χρήση συστημάτων 

πιστοποίησης βάσει πολλαπλών κριτηρίων και εργαλείων για το αποτύπωμα άνθρακα 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14067 ή ισοδύναμο πρότυπο. 

- Προσδιορισμός, προμήθεια και χρήση δομικών υλικών χαμηλών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

- Χρήση δομικών υλικών με υψηλό ανακυκλωμένο και επαναχρησιμοποιημένο 

περιεχόμενο και υποπροϊόντων στο πλαίσιο της κατασκευής και της συντήρησης οδών. 

- Σχέδια μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης και ανάλυση ΚΚΖ για τον 

A1. Αρμοδιότητες του διαχειριστή έργου και της ομάδας σχεδιασμού  

Τα παρόντα κριτήρια μπορεί να αποτελούν μέρος διαδικασίας προεπιλογής του κύριου 

εργολήπτη ή κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή συνάπτει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών 

ομάδας σχεδιασμού. 

Η κοινοπραξία διαχειριστή έργου, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, συμβούλου και/ή ομάδας 

σχεδιασμού διαθέτει σχετικές αρμοδιότητες και πείρα σε καθέναν από τους ακόλουθους τομείς 

για τους οποίους θα είναι υπεύθυνη δυνάμει της σύμβασης (να επιλεγεί κατά περίπτωση, βάσει 

της συγκεκριμένης σύμβασης): 

- Διαχείριση έργου για συμβάσεις κατασκευής και συντήρησης οδών με βελτιωμένες 

περιβαλλοντικές επιδόσεις. 

- Αξιολόγηση των επιπτώσεων της ανομοιογένειας και της μακροϋφής στην αντίσταση 

κύλισης και, συνεπώς, στην κατανάλωση καυσίμων και στη σχέση με την 

αντιολισθηρότητα. Αξιολόγηση της μακροϋφής (μετράται ως MPD) και της 

ανθεκτικότητας όσον αφορά τα δομικά υλικά. Χρήση του εργαλείου MIRAVEC ή, 

εφόσον υπάρχουν, άλλων εργαλείων αξιολόγησης για την αξιολόγηση της 

κατανάλωσης καυσίμων. 

- Χρήση εργαλείων ολιστικής αξιολόγησης στον σχεδιασμό και τον καθορισμό 

προδιαγραφών για περιβαλλοντικά βελτιωμένες οδούς, συμπεριλαμβανομένων του 

κόστους κύκλου ζωής (ΚΚΖ) και της ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ). Συγκριτικές 
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εντοπισμό της βέλτιστης από άποψη κόστους λύσης. 

- Λύσεις για τη μείωση του θορύβου οδικής κυκλοφορίας υπό πραγματικές συνθήκες, 

μέσω της χρήσης οδοστρωμάτων χαμηλού θορύβου και φραγμάτων ηχοπροστασίας. 

- Αύξηση της ανθεκτικότητας των στρώσεων του οδοστρώματος, της φέρουσας 

ικανότητας και της αντίστασης στην κόπωση. 

- Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων παρακολούθησης και συντήρησης σε πραγματικές 

περιπτώσεις. 

- Σχεδιασμός και εγκατάσταση εξαρτημάτων ελέγχου της μόλυνσης των ομβρίων υδάτων 

και εξαρτημάτων ικανότητας συγκράτησης των ομβρίων υδάτων στα αποχετευτικά 

συστήματα, συμπεριλαμβανομένων ιδανικά εξαρτημάτων που βασίζονται σε ήπιες 

μεθόδους.  

Δίνεται έμφαση στη συναφή με τους εν λόγω τομείς πείρα σε έργα και στη διαρκή 

επαγγελματική εξέλιξη.  

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αυξήσει τον αριθμό των ετών για τη συγκέντρωση των τεχνικών 

στοιχείων και να απαιτήσει απόδειξη ελάχιστου αριθμού συμβάσεων ανάλογα με τη φύση του 

έργου. 

Επαλήθευση: 

Αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με συναφείς 

συμβάσεις κατά τα προηγούμενα 5 έτη στο πλαίσιο των οποίων εκτελέστηκαν τα ανωτέρω 

στοιχεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζονται από βιογραφικά σημειώματα του 

προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο. 

 

 

 

μελέτες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14040 ή το πρότυπο ISO 14044. 

- Προσδιορισμός, προμήθεια και χρήση δομικών υλικών χαμηλών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

- Χρήση δομικών υλικών με υψηλό ανακυκλωμένο και επαναχρησιμοποιημένο 

περιεχόμενο και υποπροϊόντων στο πλαίσιο της κατασκευής και της συντήρησης οδών. 

- Σχέδια μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης και ανάλυση ΚΚΖ για τον 

εντοπισμό της βέλτιστης από άποψη κόστους λύσης. 

- Λύσεις για τη μείωση του θορύβου οδικής κυκλοφορίας υπό πραγματικές συνθήκες, 

μέσω της χρήσης οδοστρωμάτων χαμηλού θορύβου και φραγμάτων ηχοπροστασίας. 

- Αύξηση της ανθεκτικότητας των στρώσεων του οδοστρώματος, της φέρουσας 

ικανότητας και της αντίστασης στην κόπωση. Πείρα σε οδοστρώματα μακράς 

διαρκείας· 

- Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων παρακολούθησης και συντήρησης σε πραγματικές 

περιπτώσεις. 

- Σχεδιασμός και εγκατάσταση εξαρτημάτων ελέγχου της μόλυνσης των ομβρίων υδάτων 

και εξαρτημάτων ικανότητας συγκράτησης των ομβρίων υδάτων στα αποχετευτικά 

συστήματα, συμπεριλαμβανομένων ιδανικά εξαρτημάτων που βασίζονται σε ήπιες 

μεθόδους. 

Δίνεται έμφαση στη συναφή με τους εν λόγω τομείς πείρα σε έργα και στη διαρκή 

επαγγελματική εξέλιξη.  

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αυξήσει τον αριθμό των ετών για τη συγκέντρωση των τεχνικών 

στοιχείων και να απαιτήσει απόδειξη ελάχιστου αριθμού συμβάσεων ανάλογα με τη φύση του 

οδικού έργου. 

Επαλήθευση:  

Αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με συναφείς 

συμβάσεις κατά τα προηγούμενα 5 έτη στο πλαίσιο των οποίων εκτελέστηκαν τα ανωτέρω 

στοιχεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζονται από βιογραφικά σημειώματα του 

προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο. 

 

A2. Αρμοδιότητες του κύριου εργολήπτη  

Τα παρόντα κριτήρια μπορεί να αποτελούν μέρος διαδικασίας προεπιλογής του κύριου 

εργολήπτη.  

Ο κύριος εργολήπτης για την κατασκευή διαθέτει σχετικές αρμοδιότητες και πείρα στην 

ολοκλήρωση συμβάσεων κατασκευής και συντήρησης οδών που έχει αποδειχθεί ότι 

επιτυγχάνουν βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις. 

A2. Αρμοδιότητες του κύριου εργολήπτη κατασκευής 

Τα παρόντα κριτήρια μπορεί να αποτελούν μέρος διαδικασίας προεπιλογής για τον κύριο 

εργολήπτη.  

Ο κύριος εργολήπτης κατασκευής διαθέτει σχετικές αρμοδιότητες και πείρα στην ολοκλήρωση 

συμβάσεων κατασκευής και συντήρησης οδών που έχει αποδειχθεί ότι επιτυγχάνουν 

βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις. 
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Στην περίπτωση συμβάσεων σχεδιασμού και κατασκευής ή σχεδιασμού, κατασκευής και 

λειτουργίας, το κριτήριο A2 αφορά επίσης την απασχολούμενη ομάδα σχεδιασμού. 

Στους σχετικούς τομείς πείρας περιλαμβάνονται (κατά περίπτωση για το έργο και τα 

επιλεγμένα κριτήρια για τις ΟΔΣ) τα ακόλουθα: 

- Εκτέλεση δραστηριοτήτων παρακολούθησης και συντήρησης ρουτίνας για την 

μακροϋφή (MPD). 

- Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας όσον αφορά τα δομικά υλικά. 

- Εκτέλεση σχεδίου μετριασμού της οδικής συμφόρησης και διαχείριση της 

συμφόρησης κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της συντήρησης, 

συμπεριλαμβανομένων λύσεων όπως εναλλακτικές οδοί, λωρίδες εναλλασσόμενης 

κατεύθυνσης, λωρίδες έκτακτης ανάγκης, συσκευές ευφυών συστημάτων 

μεταφορών (ITS), και αξιολόγησή τους μέσω ανάλυσης ΚΚΖ. 

- Αγορά και χρήση δομικών υλικών χαμηλού περιβαλλοντικού αντικτύπου και 

επαλήθευση των επιδόσεών τους. Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού για τη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης με οποιαδήποτε σχετικά συστήματα αξιολόγησης 

και πιστοποίησης οδών, για παράδειγμα CEEQUAL ή Greenroads κ.λπ.. 

- Αγορά και χρήση δομικών υλικών με υψηλό ανακυκλωμένο και 

επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο και υποπροϊόντων στο πλαίσιο της κατασκευής 

και της συντήρησης οδών. 

- Επιτυχημένη εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων κατεδάφισης και υλικών 

και εδάφους εκσκαφής, ώστε να ελαχιστοποιείται η παραγωγή αποβλήτων. Επιλογή 

και γνώση των δυνατοτήτων επεξεργασίας εντός και εκτός εργοταξίου. 

- Εμπειρία σε άσφαλτο χαμηλής θερμοκρασίας, ιδίως όσον αφορά βέλτιστες τεχνικές 

σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων· 

- Κατασκευή οδοστρωμάτων χαμηλού θορύβου. 

- Οδοστρώματα μεγάλης διαρκείας και αύξηση της ανθεκτικότητας των 

επιφανειακών στρωμάτων του οδοστρώματος. 

- Κατασκευή και θέση σε λειτουργία εξαρτημάτων ελέγχου της μόλυνσης των 

υδάτων και εξαρτημάτων ικανότητας συγκράτησης των ομβρίων υδάτων, 

συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων που βασίζονται σε ήπιες μεθόδους. 

Δίνεται έμφαση στη συναφή με τους εν λόγω τομείς πείρα σε έργα και στη διαρκή 

επαγγελματική εξέλιξη.  

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αυξήσει τον αριθμό των ετών για τη συγκέντρωση των τεχνικών 

στοιχείων και να απαιτήσει ελάχιστο αριθμό συμβάσεων ανάλογα με τη φύση του έργου. 

Επαλήθευση:  

Στην περίπτωση συμβάσεων σχεδιασμού και κατασκευής ή σχεδιασμού, κατασκευής και 

λειτουργίας, το κριτήριο A2 αφορά επίσης την απασχολούμενη ομάδα σχεδιασμού. 

Στους σχετικούς τομείς πείρας περιλαμβάνονται (κατά περίπτωση για το έργο και τα 

επιλεγμένα κριτήρια για τις ΟΔΣ) τα ακόλουθα: 

- Εκτέλεση δραστηριοτήτων παρακολούθησης και συντήρησης ρουτίνας για την 

μακροϋφή (MPD) και αξιολόγηση της κατανάλωσης καυσίμων λόγω αλλαγών στον 

δείκτη MPD, ανομοιογένειας και επιφανειακών ελαττωμάτων. 

- Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας όσον αφορά τα δομικά υλικά. Χρήση του εργαλείου 

MIRAVEC ή, εφόσον υπάρχουν, άλλων εργαλείων αξιολόγησης για την αξιολόγηση 

της κατανάλωσης καυσίμων. 

- Εκτέλεση σχεδίου μετριασμού της οδικής συμφόρησης και διαχείριση της 

συμφόρησης κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της συντήρησης, 

συμπεριλαμβανομένων λύσεων όπως εναλλακτικές οδοί, λωρίδες εναλλασσόμενης 

κατεύθυνσης, λωρίδες έκτακτης ανάγκης, συσκευές ευφυών συστημάτων 

μεταφορών (ITS), και αξιολόγησή τους μέσω ανάλυσης ΚΚΖ. 

- Αγορά και χρήση δομικών υλικών χαμηλού περιβαλλοντικού αντικτύπου και 

επαλήθευση των επιδόσεών τους. Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού για τη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης με οποιαδήποτε σχετικά συστήματα αξιολόγησης και 

πιστοποίησης οδών, για παράδειγμα CEEQUAL ή Greenroads κ.λπ.. Εμπειρία σε 

εργαλεία ΑΚΖ και ΚΚΖ. 

- Αγορά και χρήση δομικών υλικών με υψηλό ανακυκλωμένο και 

επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο και υποπροϊόντων στο πλαίσιο της κατασκευής 

και της συντήρησης οδών. 

- Επιτυχημένη εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων κατεδάφισης και υλικών 

και εδάφους εκσκαφής, ώστε να ελαχιστοποιείται η παραγωγή αποβλήτων. Επιλογή 

και γνώση των δυνατοτήτων επεξεργασίας εντός και εκτός εργοταξίου. 

- Εμπειρία σε άσφαλτο χαμηλής θερμοκρασίας, ιδίως όσον αφορά βέλτιστες τεχνικές 

σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

- Κατασκευή και παρακολούθηση οδοστρωμάτων χαμηλού θορύβου, ανάλυση της 

ανθεκτικότητας των επιδόσεων όσον αφορά τη μείωση θορύβου. 

- Οδοστρώματα μεγάλης διαρκείας και αύξηση της ανθεκτικότητας των επιφανειακών 

στρωμάτων του οδοστρώματος. 

- Κατασκευή και θέση σε λειτουργία εξαρτημάτων ελέγχου της μόλυνσης των υδάτων 

και εξαρτημάτων ικανότητας συγκράτησης των ομβρίων υδάτων, 

συμπεριλαμβανομένων, ιδανικά, εξαρτημάτων που βασίζονται σε ήπιες μεθόδους. 

Δίνεται έμφαση στη συναφή με τους εν λόγω τομείς πείρα σε έργα και στη διαρκή 
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Αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με συναφείς 

συμβάσεις των τελευταίων 5 ετών κατά τις οποίες εκτελέστηκαν τα ανωτέρω στοιχεία. Τα εν 

λόγω αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζονται επίσης από βιογραφικά σημειώματα του 

προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο. 

επαγγελματική εξέλιξη.  

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αυξήσει τον αριθμό των ετών για τη συγκέντρωση των τεχνικών 

στοιχείων και να απαιτήσει ελάχιστο αριθμό συμβάσεων ανάλογα με τη φύση του έργου. 

Επαλήθευση:  

Αποδεικτικά στοιχεία υπό μορφή πληροφοριών και παραπομπών σχετικά με προηγούμενες 

συμβάσεις των τελευταίων 5 ετών κατά τις οποίες εκτελέστηκαν τα ανωτέρω στοιχεία. Τα 

στοιχεία αυτά υποστηρίζονται από αποδείξεις και δεδομένα από: 

- ανεξάρτητο έλεγχο (για παράδειγμα από τον έλεγχο για τα απόβλητα κατεδάφισης)· 

- ανάλυση ΑΚΖ/ΚΚΖ του κύριου δομικού στοιχείου της οδού και/ή· 

- συλλογή δεδομένων από την παρακολούθηση, για παράδειγμα, της παραγωγής και 

της διαχείρισης των ΑΚΚ και των υλικών και του εδάφους εκσκαφής, των 

παραμέτρων επιδόσεων για τη συντήρηση ρουτίνας και την προληπτική συντήρηση 
και την αποκατάσταση κ.λπ. 

Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζονται επίσης από βιογραφικά σημειώματα του 

προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο 

 

 

Υποστηρικτικές σημειώσεις: 

- Για την αξιολόγηση των συμβούλων, των ομάδων σχεδιασμού και των αναδόχων απαιτείται πεπειραμένη επιτροπή αξιολόγησης. Μπορεί να κριθεί σκόπιμη η 

χρήση εξωτερικής τεχνογνωσίας, διαδικασία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τον διορισμό διαχειριστή έργου και τη σύσταση επιτροπής η οποία διαθέτει γνώσεις 

και πείρα για να κρίνει την εμπειρία των διαγωνιζόμενων αναδόχων. Οι κατάλογοι που περιλαμβάνονται στα κριτήρια επιλογής 1 και 2 είναι ενδεικτικοί και θα 

πρέπει να προσαρμόζονται βάσει του έργου και του σταδίου σύναψης της σύμβασης. 

- Στη μεταρρύθμιση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις
4,5

 (οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της 28ης Μαρτίου 2014 και πρέπει να 

μεταφερθούν στο δίκαιο των κρατών μελών εντός 24 μηνών) ορίζεται σαφώς (άρθρο 67 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ότι η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του 

προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης (στην περίπτωση που η ποιότητα του εν λόγω προσωπικού μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το 

επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης) μπορεί να αποτελέσουν κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης. Για περίπλοκες συμβάσεις, όπως συμβάσεις οδικών έργων, 

θεωρείται συνήθως ότι η ποιότητα των διαχειριστών έργου, της ομάδας σχεδιασμού, των εξειδικευμένων συμβούλων και των αναδόχων μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά την εκτέλεση του έργου. Επισημαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή του προσωπικού 

διαχείρισης της επιχείρησης μπορεί να αξιολογηθούν μόνο μία φορά σε μια διαγωνιστική διαδικασία, είτε κατά το στάδιο επιλογής είτε ως κριτήριο ανάθεσης 

(παράρτημα XII, μέρος ΙΙ της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

 

                                                      
4 Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

5 Οδηγία 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. 
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Β. Λεπτομερής σχεδιασμός και απαιτήσεις επιδόσεων 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

B1. Άσφαλτος χαμηλής θερμοκρασίας 

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές για την 

επίστρωση ασφαλτούχων μειγμάτων, με στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας παραγωγής και 

εφαρμογής της ασφάλτου. 

Η μέγιστη θερμοκρασία για την επίστρωση των ασφαλτούχων μειγμάτων για τα επιφανειακά 

και συνδετικά στρώματα δεν υπερβαίνει τους 140 °C. Μόνο σε περιπτώσεις ειδικών 

ασφαλτούχων μειγμάτων με υψηλότερο ιξώδες επιτρέπεται θερμοκρασία επίστρωσης 

μεγαλύτερη από 140 °C, αλλά μικρότερη από 155 °C. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες κατασκευής, σχεδιασμού και λειτουργίας παρέχει τεχνική έκθεση και σχέδιο 

εργασίας για τις δραστηριότητες σχεδιασμού, στο οποίο υποδεικνύονται οι τεχνικές μιίξης και 

επίστρωσης, καθώς και οι μέγιστες θερμοκρασίες που απαιτούνται για αυτές τις τεχνικές, 

συμπεριλαμβανομένων δελτίων δεδομένων για τη σύνθεση των συνδετικών υλικών και τον 

σχεδιασμό μιίξης ασφάλτου που παρέχονται από τους παραγωγούς. 

B1. Άσφαλτος χαμηλής θερμοκρασίας 

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές για την 

επίστρωση ασφαλτούχων μειγμάτων, με στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας παραγωγής και 

εφαρμογής της ασφάλτου. 

Η μέγιστη θερμοκρασία για την επίστρωση των ασφαλτούχων μειγμάτων για τα επιφανειακά 

και συνδετικά στρώματα δεν υπερβαίνει τους 120°C. Μόνο σε περιπτώσεις ειδικών 

ασφαλτούχων μειγμάτων με υψηλότερο ιξώδες επιτρέπεται θερμοκρασία επίστρωσης 

μεγαλύτερη από 120°C, αλλά μικρότερη από 155 °C. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες κατασκευής, σχεδιασμού και λειτουργίας παρέχει τεχνική έκθεση και σχέδιο 

εργασίας για τις δραστηριότητες σχεδιασμού, στο οποίο υποδεικνύονται οι τεχνικές μιίξης και 

επίστρωσης, καθώς και οι μέγιστες θερμοκρασίες που απαιτούνται για αυτές τις τεχνικές, 

συμπεριλαμβανομένων δελτίων δεδομένων για τη σύνθεση των συνδετικών υλικών και τον 

σχεδιασμό μιίξης ασφάλτου που παρέχονται από τους παραγωγούς. 

B2. Σχέδιο διαχείρισης υλικών και εδάφους εκσκαφής 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Καταγράφεται η παραγωγή αποβλήτων κατά την εκσκαφή, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων κατασκευής και κατεδάφισης.. 

Καταρτίζεται σχέδιο διαχείρισης υλικών και εδάφους εκσκαφής, στο οποίο προβλέπονται συστήματα για τη χωριστή συλλογή των παρακάτω: 

(i) υλικά εκσκαφής που προέρχονται από δραστηριότητες εκσκαφής (για παράδειγμα από την εγκατάσταση εργοταξίου και την εκσκαφή οριζοντίωσης, θεμελίων, υποστρωμάτων και 

τάφρων), συνήθως έδαφος και λίθοι, συμπεριλαμβανομένου του υποεδάφους· 

(ii) επιφανειακό έδαφος. 

Η επαναχρησιμοποίηση με συστήματα κλειστού βρόχου εντός του εργοταξίου, τόσο για τα υλικά εκσκαφής όσο και το επιφανειακό έδαφος, θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του αποτυπώματος άνθρακα ή την αξιολόγηση απόδοσης της ΑΚΖ (βλ. κριτήριο B14) Η χωριστή συλλογή υλικών εκσκαφής για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και 

ανάκτηση συμμορφώνεται με την ιεράρχηση των αποβλήτων που ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Επαλήθευση: 

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει ένα σχέδιο διαχείρισης υλικών και 

επιφανειακού εδάφους εκσκαφής, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:  

(i) κατάσταση ποσοτήτων με εκτιμήσεις για τα υλικά εκσκαφής βάσει ορθών πρακτικών, όπως ορίζονται στον κώδικα πρακτικών για τη διαχείριση του εδάφους του DEFRA (2009) 

και/ή στο πρωτόκολλο ENCODE (2013)· 
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(ii) εκτιμήσεις για όλα τα υλικά που εκτρέπονται από την υγειονομική ταφή και προσδιορισμός πιθανών επικίνδυνων ουσιών· 

(iii) εκτιμήσεις για το ποσοστό κατά βάρος επαναχρησιμοποιημένων και/ή ανακυκλωμένων υλικών εντός εργοταξίου· 

(iv) εκτιμήσεις για το ποσοστό κατά βάρος επαναχρησιμοποιημένων και/ή ανακυκλωμένων υλικών εκτός εργοταξίου· 

(v) συνολική ποσότητα επιφανειακού εδάφους και στρατηγικές για τη διατήρηση της ποιότητάς του. 

B3. Απαιτήσεις επιδόσεων για τα εξαρτήματα ελέγχου μόλυνσης των υδάτων σε 

αποχετευτικά συστήματα 

Εκτός αν απαιτούνται συγκεκριμένα συνδέσεις με αποχετευτικούς αγωγούς από τοπικούς 

κανονισμούς ή ειδικές περιστάσεις 

Τα συστήματα οδικής αποχέτευσης δεν συνδέονται σε κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς. 

Το αποχετευτικό σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει εξαρτήματα αποχέτευσης που συμβάλλουν 

στην αφαίρεση τυχόν ιζήματος και στερεών σωματιδίων από τα όμβρια ύδατα. 

Επαλήθευση:  
Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας διευκρινίζει το σημείο στο οποίο 

δρομολογούνται τα ύδατα αποχέτευσης, καθώς τις συσκευές αφαίρεσης ιζημάτων που θα 

ενσωματωθούν στο αποχετευτικό σύστημα και το σημείο ενσωμάτωσής τους. 

B3. Απαιτήσεις επιδόσεων για τα εξαρτήματα ελέγχου μόλυνσης των υδάτων σε 

αποχετευτικά συστήματα 

Εκτός αν απαιτούνται συγκεκριμένα συνδέσεις με αποχετευτικούς αγωγούς από τοπικούς 

κανονισμούς ή ειδικές περιστάσεις 

Τα συστήματα οδικής αποχέτευσης δεν συνδέονται σε κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς.  

Το αποχετευτικό σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει εξαρτήματα αποχέτευσης που συμβάλλουν 

στην αφαίρεση τυχόν ιζήματος και στερεών σωματιδίων από τα όμβρια ύδατα. Αυτά τα 

εξαρτήματα αποχέτευσης που βασίζονται σε σκληρές μεθόδους συνδυάζονται με εξαρτήματα 

που βασίζονται σε ήπιες μεθόδους (συχνά αναφερόμενα ως SuDS). 

Επαλήθευση:  
Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας διευκρινίζει το σημείο στο οποίο 

δρομολογούνται τα ύδατα αποχέτευσης, καθώς και τα εξαρτήματα/τις συσκευές αφαίρεσης 

ιζημάτων που θα ενσωματωθούν στο αποχετευτικό σύστημα και το σημείο ενσωμάτωσής 

τους, ενώ παράλληλα πρέπει να προσδιορίζει ποια εξαρτήματα/συσκευές ακολουθούν αρχές 

SuDS. 

B4. Απαιτήσεις επιδόσεων για ικανότητα συγκράτησης ομβρίων υδάτων σε αποχετευτικά συστήματα 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Όταν απαιτείται από τη νομοθεσία ή όταν είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το συγκεκριμένο εργοτάξιο 

Το αποχετευτικό σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί: 

- να συγκρατεί τη βροχόπτωση από καταιγίδα σχεδιασμού6 με περίοδο επιστροφής (συχνότητα) 1 σε Χ έτη και διάρκεια Y λεπτά σε καθορισμένη αποστραγγισμένη περιοχή  

- να περιορίζει τους μέγιστους ρυθμούς απορροής από το αποχετευτικό σύστημα σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει εκείνο αντίστοιχης ζώνης πρασίνου ή άλλη ειδική τιμή που καθορίζεται 

με σαφήνεια από την αναθέτουσα αρχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Επαλήθευση:  

Στην ομάδα σχεδιασμού ή στον προσφέροντα υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή στον προσφέροντα υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχονται τα κατάλληλα 

δεδομένα βροχόπτωσης για την καταιγίδα σχεδιασμού από την αναθέτουσα αρχή. 

Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, εκτελούν υδραυλική προσομοίωση με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού μοντελοποίησης που προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Η 

                                                      
6 Βλ. εικόνες A.7 και A.8 στο παράρτημα 5 της τεχνικής έκθεσης 
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προσομοίωση δείχνει ότι: 

- σε κανένα σημείο κατά τη διάρκεια της καταιγίδας σχεδιασμού δεν γίνεται υπέρβαση της ικανότητας του αποχετευτικού συστήματος· και 

- σε κανένα σημείο κατά τη διάρκεια της καταιγίδας σχεδιασμού ο ρυθμός απορροής δεν υπερβαίνει την τιμή που προσδιορίζει η αναθέτουσα αρχή. 

B5. Σχέδιο ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Αυτό το κριτήριο εφαρμόζεται όταν υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη γη για φύτευση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη φύτευση σε οποιαδήποτε υποδομή αποχέτευσης που βασίζεται σε ήπιες 

μεθόδους, όπως λεκάνες συγκράτησης, τεχνητές λίμνες ή τεχνητούς υγροτόπους 

Στο πλαίσιο του οδικού σχεδιασμού παρέχεται σχέδιο ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

- τοπογραφικό χάρτη στον οποίο υποδεικνύονται ο τύπος, η τοποθεσία και οι ποσότητες/πυκνότητες όλων των φυτικών ειδών (περιλαμβάνονται μόνο τα μη χωροκατακτητικά και 

ιθαγενή φυτικά είδη)· 

- περιγραφή της διαδικασίας που θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των φυτικών ειδών και σύντομο σκεπτικό όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους κάθε είδος είναι κατάλληλο 

για τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες στο εργοτάξιο· 

- απαιτήσεις για φυτοκάλυψη: χώμα/λίπασμα/καλλιεργητικά μέσα που χρησιμοποιούνται και το βάθος τους, αρχική εφαρμογή λιπάσματος, χρήση εδαφοκαλύμματος, σπορά σπόρων 

για χόρτο· 

- σχεδιαζόμενα μέτρα για την αποτροπή διάβρωσης του εδάφους τόσο πριν όσο και μετά τη δημιουργία φυτοκάλυψης· 

- αναμενόμενες απαιτήσεις συντήρησης των καλλιεργημένων περιοχών. Συμπεριλαμβανομένης τυχόν άρδευσης, κοπής χόρτου, κλάδευσης ή αντικατάστασης φυτών. 

Το σχέδιο θα πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις βέλτιστες πρακτικές, όπως εκείνες που αναφέρονται στην έκθεση COST 341 ή σε παρεμφερή 

βιβλιογραφία. 

Επαλήθευση:  
Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει στην αναθέτουσα αρχή αντίγραφο 

σχεδίου ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

B6. Παρακολούθηση των εκπομπών θορύβου κατά την κατασκευή και τη συντήρηση 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Όταν απαιτείται από την οικοδομική άδεια ή την τοπική/εθνική νομοθεσία ή όταν ζητείται συγκεκριμένα από την αναθέτουσα αρχή 

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το πώς 

θα τοποθετηθούν προσωρινά (ή μόνιμα εάν αποτελούν μέρος του τελικού σχεδιασμού) φράγματα ηχοπροστασίας με στόχο τη μείωση των επιπέδων θορύβου στην καθορισμένη περιοχή 

υποδοχής σε λιγότερο από X dB(A) σύμφωνα με τη μέση τιμή LdEN και Y dB(A) σύμφωνα με τη μέση τιμή Lnight, όπως ορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο 

(2002/49/ΕΚ). 

Επαλήθευση: Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει: 

- σχέδιο του εργοταξίου και της περιοχής υποδοχής, όπως ορίζεται στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στη νομοθεσία ή από την αναθέτουσα αρχή, κατά περίπτωση· 

- χρονοδιάγραμμα των εργασιών, επισημαίνοντας τον χρόνο εκτέλεσης των πιο θορυβωδών εργασιών· 
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- προσδιορισμό της τοποθεσίας των φραγμάτων ηχοπροστασίας και των κατά προσέγγιση ιδιοτήτων σε συνδυασμό με βασικούς ακουστικούς υπολογισμούς που καταδεικνύουν ότι ο 

περιορισμός του θορύβου στην περιοχή υποδοχή θα είναι εφικτός. 

 

B7. Ελάχιστη απαίτηση για τον σχεδιασμό οδοστρώματος χαμηλού θορύβου 

Όταν απαιτείται από την τοπική ή την εθνική νομοθεσία ή όταν τα επίπεδα χαμηλού θορύβου 

από τη συγκεκριμένη οδό θεωρείται ότι συνιστούν προτεραιότητα 

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας δηλώνει ότι το προτεινόμενο οδόστρωμα 

χαμηλού θορύβου συμμορφώνεται με τα ακόλουθα επίπεδα εκπομπής θορύβου εγγύτητας 

(CPX) σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 11819-2, ως συνάρτηση της μέγιστης επιτρεπόμενης 

ταχύτητας στο οδικό τμήμα: 

- 90 dB(A) στα 50 kph και/ή 

- 95 dB(A) στα 70 kph και/ή 

- 98 dB(A) στα 90 kph. 

Τα δεδομένα δοκιμής που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση του σχεδιασμού και 

οποιωνδήποτε υποθέσεων θα πρέπει να προκύπτουν από τη χρήση οχημάτων και/ή 

ρυμουλκουμένων δοκιμής CPX που χρησιμοποιούν το ακτινωτό ελαστικό με ζώνη χάλυβα με 

κωδικό διαστάσεων P225/60 R16, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή ASTM F2493-14, με 

πέλμα τουλάχιστον 5 mm. 

Οποιαδήποτε δεδομένα δοκιμής διορθώνονται για θερμοκρασία αέρα 20 °C. Η ανάλυση 

αβεβαιότητας των δεδομένων της δοκιμής αξιολογείται σύμφωνα με τον οδηγό για την 

έκφραση αβεβαιότητας στη μέτρηση (οδηγός 98-3:2008 του ISO/IEC) και οι δοκιμές δείχνουν 

ότι τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητας, δεν υπερβαίνουν κατά 

περισσότερο από 1 dB(A) τις προαναφερθείσες τιμές ή τις τιμές που αναφέρονται με τον 

σχεδιασμό (εάν είναι μικρότερες). 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας περιγράφει τα χαρακτηριστικά του 

προτεινόμενου οδοστρώματος χαμηλού θορύβου, όπως κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών, 

μέγιστο μέγεθος αδρανών, συνδετικό που χρησιμοποιείται, αναμενόμενος κενός όγκος και 

αναμενόμενη εκπομπή θορύβου CPX από οχήματα δοκιμής στην/στις κατάλληλη(-ες) 

ταχύτητα(-ες) για την οδό. 

Οι αναμενόμενες επιδόσεις μείωσης του θορύβου για τις τιμές του νέου οδοστρώματος 

βασίζονται σε εργαστηριακές μετρήσεις και/ή επιτόπιες μετρήσεις των οδικών τμημάτων 

δοκιμής και μπορούν να συγκριθούν με άλλες γνωστές επιφάνειες αναφοράς χαμηλού 

θορύβου. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν από τον ίδιο τον 

B7. Ελάχιστη απαίτηση για τον σχεδιασμό οδοστρώματος χαμηλού θορύβου 

Όταν απαιτείται από την τοπική ή την εθνική νομοθεσία ή όταν τα επίπεδα χαμηλού θορύβου 

από τη συγκεκριμένη οδό θεωρείται ότι συνιστούν προτεραιότητα 

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας δηλώνει ότι το προτεινόμενο οδόστρωμα 

χαμηλού θορύβου συμμορφώνεται με τα ακόλουθα επίπεδα εκπομπής θορύβου εγγύτητας 

(CPX) σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 11819-2, ως συνάρτηση της μέγιστης επιτρεπόμενης 

ταχύτητας στο οδικό τμήμα: 

- 87 dB(A) στα 50 kph και/ή 

- 92 dB(A) στα 70 kph και/ή 

- 95 dB(A) στα 90 kph. 

Τα δεδομένα δοκιμής που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση του σχεδιασμού και 

οποιωνδήποτε υποθέσεων θα πρέπει να προκύπτουν από τη χρήση οχημάτων και/ή 

ρυμουλκουμένων δοκιμής CPX που χρησιμοποιούν το ακτινωτό ελαστικό με ζώνη χάλυβα με 

κωδικό διαστάσεων P225/60 R16, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή ASTM F2493-14, με 

πέλμα τουλάχιστον 5 mm. 

Οποιαδήποτε δεδομένα δοκιμής διορθώνονται για θερμοκρασία αέρα 20 °C. Η ανάλυση 

αβεβαιότητας των δεδομένων της δοκιμής αξιολογείται σύμφωνα με τον οδηγό για την 

έκφραση αβεβαιότητας στη μέτρηση (οδηγός 98-3:2008 του ISO/IEC) και οι δοκιμές δείχνουν 

ότι τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητας, δεν υπερβαίνουν κατά 

περισσότερο από 1 dB(A) τις προαναφερθείσες τιμές ή τις τιμές που αναφέρονται με τον 

σχεδιασμό (εάν είναι μικρότερες). 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας περιγράφει τα χαρακτηριστικά του 

προτεινόμενου οδοστρώματος χαμηλού θορύβου, όπως κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών, 

μέγιστο μέγεθος αδρανών, συνδετικό που χρησιμοποιείται, αναμενόμενος κενός όγκος και 

αναμενόμενη εκπομπή θορύβου CPX από οχήματα δοκιμής στην/στις κατάλληλη(-ες) 

ταχύτητα(-ες) για την οδό. 

Οι αναμενόμενες επιδόσεις μείωσης του θορύβου για τις τιμές του νέου οδοστρώματος 

βασίζονται σε εργαστηριακές μετρήσεις και/ή μετρήσεις στο εργοτάξιο των οδικών τμημάτων 

δοκιμής και μπορούν να συγκριθούν με άλλες γνωστές επιφάνειες αναφοράς χαμηλού 

θορύβου. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν από τον ίδιο τον 
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προσφέροντα από δημοσιευμένη βιβλιογραφία που έχει υπαχθεί σε αξιολόγηση από ομοτίμους 

ή από δηλώσεις που έχουν υπογραφεί από αρμόδιες αρχές στον τομέα της μέτρησης θορύβου 

από οδικές επιφάνειες. 

Μετά το άνοιγμα, παρέχεται έκθεση δοκιμών, υπογεγραμμένη από αρμόδια αρχή, των 

αποτελεσμάτων θορύβου CPX από τον έλεγχο των συμφωνηθέντων οδικών τμημάτων σε 

συμφωνηθείσα ταχύτητα ή ταχύτητες οχήματος, η οποία καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τα 

σχετικά όρια εκπομπών θορύβου.  

Η χωρική μεταβλητότητα του οδικού τμήματος που υποβάλλεται σε δοκιμή δείχνει ότι κανένα 

μεμονωμένο τμήμα του οδικού τμήματος δεν υπερβαίνει αυτά τα συνολικά όρια κατά 

περισσότερο από 2 dB(A). 

 

προσφέροντα από δημοσιευμένη βιβλιογραφία που έχει υπαχθεί σε αξιολόγηση από ομοτίμους 

ή από δηλώσεις που έχουν υπογραφεί από αρμόδιες αρχές στον τομέα της μέτρησης θορύβου 

από οδικές επιφάνειες. 

Μετά το άνοιγμα, παρέχεται έκθεση δοκιμών, υπογεγραμμένη από αρμόδια αρχή, των 

αποτελεσμάτων θορύβου CPX από τον έλεγχο των συμφωνηθέντων οδικών τμημάτων σε 

συμφωνηθείσα ταχύτητα ή ταχύτητες οχήματος, η οποία καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τα 

σχετικά όρια εκπομπών θορύβου.  

Η χωρική μεταβλητότητα του οδικού τμήματος που υποβάλλεται σε δοκιμή δείχνει ότι κανένα 

μεμονωμένο τμήμα του οδικού τμήματος δεν υπερβαίνει αυτά τα συνολικά όρια κατά 

περισσότερο από 2 dB(A). 

 

B8. Απαιτήσεις επιδόσεων για τις εγκαταστάσεις φωτισμού 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Για αυτό το κριτήριο, ανατρέξτε στα κριτήρια της ΕΕ για ΟΔΣ στον τομέα του οδικού φωτισμού και των σημάτων κυκλοφορίας: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf 

Επαλήθευση:  

Βλ. τα αντίστοιχα έγγραφα κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ. 

B9. Απαιτήσεις επιδόσεων για την οδική σήμανση 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Για αυτό το κριτήριο, ανατρέξτε στα κριτήρια της ΕΕ για ΟΔΣ στον τομέα των χρωμάτων, των βερνικιών και της οδικής σήμανσης, τα οποία θα δημοσιευτούν σύντομα στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

Επαλήθευση:  

Βλ. τα αντίστοιχα έγγραφα κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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B10. Σχέδιο μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Μαζί με τον σχεδιασμό της οδού παρουσιάζεται σχέδιο μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κατασκευής και 

συντήρησης και το οποίο περιλαμβάνει: 

- χρονοδιάγραμμα με αναμενόμενες δραστηριότητες κατασκευής και/ή συντήρησης για τη διάρκεια του κύκλου ζωής της οδού· 

- εναλλακτικές οδούς για την εκτροπή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων, εάν είναι απαραίτητο. 

Εάν η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας προβλέπει λύσεις αποσυμφόρησης κατά το 

στάδιο της χρήσης και τις ενέργειες συντήρησης, οι οποίες βασίζονται σε λωρίδες εναλλασσόμενης κατεύθυνσης ή σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης, παρουσιάζει ανάλυση ΚΚΖ, 

συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού κόστους για τον χρήστη λόγω της συμφόρησης. 

Οι οδοί στις οποίες εφαρμόζονται ευφυή συστήματα κυκλοφορίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας είναι εξοπλισμένες με τις συσκευές που απαιτούνται για την υποστήριξη αυτών των 

συστημάτων: κάμερες, φωτεινοί σηματοδότες, οθόνες πληροφοριών και πίνακες μεταβλητών μηνυμάτων. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει το αναλυτικό σχέδιο μετριασμού της 

οδικής συμφόρησης, την ανάλυση ΚΚΖ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15686-5 (εάν απαιτείται) και τις περιγραφές των συσκευών ITS (εάν απαιτείται). 

B11. Απαιτήσεις επιδόσεων για την ανθεκτικότητα του οδοστρώματος 

H ονομαστική ελάχιστη διάρκεια ζωής του οδοστρώματος, συμπεριλαμβανομένης της 

επιφανειακής στρώσης, καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, ωστόσο δεν θα πρέπει να είναι 

μικρότερη από: 

- 15 έτη για το συνδετικό στρώμα, με την επιλογή να μειωθεί σε όχι λιγότερο από 10 

έτη σε περίπτωση ειδικών συνθηκών (όπως επιθετικό κλίμα – πρέπει να 

προσδιορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών)· 

- 20 έτη για το στρώμα βάσης για τα εύκαμπτα/ημιάκαμπτα οδοστρώματα και για την 

πλάκα σκυροδέματος για τα άκαμπτα οδοστρώματα· 

- 40 έτη για την υπόβαση. 

Επιπλέον, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να καθορίσει μια ελάχιστη ονομαστική διάρκεια ζωής για 

το επιφανειακό στρώμα, εάν οι ειδικές συνθήκες του οδοστρώματος επιτρέπουν τον καθορισμό 

κατώτατου ορίου. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει τεχνική έκθεση στην οποία 

καθορίζεται η ελάχιστη ονομαστική διάρκεια ζωής της συνδετικής στρώσης και της στρώσης 

υπόβασης, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τη διάρκεια που αναφέρεται παραπάνω. 

Η έκθεση περιλαμβάνει την αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και της αντίστασης στην 

κόπωση, καθώς και των σημαντικών καταπονήσεων στα στρώματα του οδοστρώματος. Η 

έκθεση περιλαμβάνει κατάλληλα δεδομένα και πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά: τις φυσικο-

B11. Απαιτήσεις επιδόσεων για την ανθεκτικότητα του οδοστρώματος 

H ονομαστική ελάχιστη διάρκεια ζωής του οδοστρώματος, συμπεριλαμβανομένης της 

επιφανειακής στρώσης, καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, ωστόσο δεν θα πρέπει να είναι 

μικρότερη από: 

- 20 έτη για το συνδετικό στρώμα, με την επιλογή να μειωθεί σε όχι λιγότερο από 15 

έτη σε περίπτωση ειδικών συνθηκών (όπως επιθετικό κλίμα – πρέπει να 

προσδιορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών)· 

- 40 έτη για το στρώμα βάσης για τα εύκαμπτα/ημιάκαμπτα οδοστρώματα και για την 

πλάκα σκυροδέματος για τα άκαμπτα οδοστρώματα· 

- 60 έτη για την υπόβαση. 

Επιπλέον, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να καθορίσει μια ελάχιστη ονομαστική διάρκεια ζωής για 

το επιφανειακό στρώμα, εάν οι ειδικές συνθήκες του οδοστρώματος επιτρέπουν τον καθορισμό 

κατώτατου ορίου. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει τεχνική έκθεση στην οποία 

καθορίζεται η ελάχιστη ονομαστική διάρκεια ζωής της συνδετικής στρώσης και της στρώσης 

υπόβασης, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τη διάρκεια που αναφέρεται παραπάνω. 

Η έκθεση περιλαμβάνει την αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και της αντίστασης στην 

κόπωση, καθώς και των σημαντικών καταπονήσεων στα στρώματα του οδοστρώματος. Η 

έκθεση περιλαμβάνει κατάλληλα δεδομένα και πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά: τις φυσικο-
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μηχανικές επιδόσεις των υλικών, τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές και τις διαδικασίες 

κατασκευής και το σχέδιο εργασιών κατασκευής. 

μηχανικές επιδόσεις των υλικών, τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές και τις διαδικασίες 

κατασκευής και το σχέδιο εργασιών κατασκευής. 

B12. Σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης 

Επιλογή 1 

Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για συμβάσεις σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας 

Ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας περιλαμβάνει στον 

αναλυτικό σχεδιασμό σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης. Για κάθε τμήμα της οδού για το 

οποίο ισχύουν ειδικές μέθοδοι κατασκευής, υλικά, περιβαλλοντικές συνθήκες, μετεωρολογικές 

συνθήκες και χρήση, το σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης πρέπει τουλάχιστον: 

- να περιλαμβάνει δραστηριότητες συντήρησης ρουτίνας και προληπτικής 

συντήρησης, καθώς και δραστηριότητες αποκατάστασης· 

- να βελτιστοποιεί την αναλογία κόστους-οφέλους των εργασιών συντήρησης· 

- να υποδεικνύει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις οποιασδήποτε 

δραστηριότητας/στρατηγικής συντήρησης ρουτίνας, προληπτικής συντήρησης και 

αποκατάστασης που έχουν περιληφθεί στο αποτύπωμα άνθρακα (σύμφωνα με το 

κριτήριο B14, κατά περίπτωση)· 

- να περιλαμβάνει το κόστος, τα αναμενόμενα διαστήματα μεταξύ των 

δραστηριοτήτων συντήρησης, το σχέδιο μετριασμού της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης (σύμφωνα με το κριτήριο B10) και το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων 

κατεδάφισης (σύμφωνα με το κριτήριο E2) για κάθε δραστηριότητα. 

B12. Σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης 

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας περιλαμβάνει στον αναλυτικό σχεδιασμό 

ένα σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης. Για κάθε τμήμα της οδού για το οποίο ισχύουν 

ειδικές μέθοδοι κατασκευής, υλικά, περιβαλλοντικές συνθήκες, μετεωρολογικές συνθήκες και 

χρήση, το σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης πρέπει τουλάχιστον: 

- να περιλαμβάνει δραστηριότητες συντήρησης ρουτίνας και προληπτικής 

συντήρησης, καθώς και δραστηριότητες αποκατάστασης· 

- να βελτιστοποιεί την αναλογία κόστους-οφέλους των εργασιών συντήρησης· 

- να υποδεικνύει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις οποιασδήποτε 

δραστηριότητας/στρατηγικής συντήρησης ρουτίνας, προληπτικής συντήρησης και 

αποκατάστασης που έχουν περιληφθεί στην ΑΚΖ (σύμφωνα με το κριτήριο B14, 

κατά περίπτωση)· 

- να περιλαμβάνει το κόστος, τα αναμενόμενα διαστήματα μεταξύ των 

δραστηριοτήτων συντήρησης, το σχέδιο μετριασμού της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης (σύμφωνα με το κριτήριο B10) και το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων 

κατεδάφισης (σύμφωνα με το κριτήριο E2) για κάθε δραστηριότητα. 

Επαλήθευση: 

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει τεχνική έκθεση η οποία 

περιλαμβάνει κατάλληλα δεδομένα και πληροφορίες, καθώς και το σχέδιο εργασιών 

σχεδιασμού. 

Επιλογή 2 

Αυτή η επιλογή ισχύει στην περίπτωση χωριστών συμβάσεων σχεδιασμού και κατασκευής ή 

συμβάσεων σχεδιασμού και κατασκευής. 

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής περιλαμβάνει 

στον αναλυτικό σχεδιασμό ένα συνολικό σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης. Για κάθε 

τμήμα της οδού για το οποίο ισχύουν ειδικές μέθοδοι κατασκευής, υλικά, περιβαλλοντικές 

συνθήκες, μετεωρολογικές συνθήκες και χρήση, το συνολικό σχέδιο συντήρησης και 

αποκατάστασης περιλαμβάνει: 

- τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των δραστηριοτήτων συντήρησης ρουτίνας, 

προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης (σύμφωνα με το κριτήριο B14 για το 

αποτύπωμα άνθρακα, κατά περίπτωση)· 

- τα μέσα διαστήματα όλων των δραστηριοτήτων συντήρησης ρουτίνας, προληπτικής 

συντήρησης και αποκατάστασης (εάν δεν ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή)· 

- το σχέδιο μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης (σύμφωνα με το κριτήριο 

B10) και το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων κατεδάφισης (σύμφωνα με το κριτήριο 



 

21 

 

E2) για κάθε δραστηριότητα. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει τεχνική έκθεση η οποία 

περιλαμβάνει κατάλληλα δεδομένα και πληροφορίες, καθώς και το σχέδιο εργασιών 

σχεδιασμού. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

B13.  Α/A B13. Απαιτήσεις επιδόσεων για την κατανάλωση καυσίμων κίνησης λόγω αντίστασης 

κύλισης 

Μόνο για τους αυτοκινητόδρομους και τις λεωφόρους, τις κύριες οδούς ή τις εθνικές οδούς που 

έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να φέρουν υψηλή ετήσια μέση ημερήσια κυκλοφορία (AADT)7, σε 

σταθερή ταχύτητα  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω επιλογές για την εφαρμογή του 

παρόντος κριτηρίου. Και για τις τρεις επιλογές, πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο δείκτης MPD 

συμμορφώνεται με τις τιμές για την αντιολισθηρότητα και την υγρή τριβή που απαιτούντα από 

την εθνική, περιφερειακή και/ή τοπική νομοθεσία. 

Επιλογή 1 

Χορηγούνται μόρια στις προσφορές που προβλέπουν χαμηλότερο MPD για το οδόστρωμα, 

εντός του εύρους των συνθηκών ασφάλειας που ορίζονται από την αντιολισθηρότητα και την 

υγρή τριβή. 

Επιλογή 2 

Χορηγούνται μόρια στις προσφορές που προβλέπουν χαμηλότερη αντίσταση κύλισης για το 

οδόστρωμα.  

Αυτή η επιλογή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον ικανοποιούνται οι παρακάτω τρεις 

απαιτήσεις: 

1. η αναθέτουσα αρχή ορίζει τη μέθοδο δοκιμής που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 

άμεση μέτρηση της αντίστασης κύλισης στην πρόσκληση υποβολής προσφορών· και 

2. οι προσφέροντες έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια όπου πραγματοποιείται δοκιμή της 

αντίστασης κύλισης, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο δοκιμής· και 

3. η μέθοδος δοκιμής επικυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προτύπου ISO 

17025. 

                                                      
7 Η υψηλή AADT μπορεί να ποικίλλει στις χώρες και περιφέρειες της ΕΕ. Συνεπώς, το εύρος που θεωρείται «υψηλό» θα πρέπει να αξιολογείται από κάθε οδική αρχή. Ως γενικό βασικό κανόνα, η βιβλιογραφία αναφέρει ότι το όριο μεταξύ υψηλής και χαμηλής 

κυκλοφορίας είναι περίπου 2.000-3.000 AADT. 
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Επιλογή 3 

Χορηγούνται μόρια στις προσφορές που προβλέπουν την κατασκευή οδοστρώματος που θα 

μειώνει την κατανάλωση καυσίμων κίνησης. 

Η αναθέτουσα αρχή θα παράσχει στους προσφέροντες το εργαλείο, συμπεριλαμβανομένων 

των δεδομένων σχεδιασμού (οδός, ροή κυκλοφορίας, μέσος βαθμός καμπυλότητας, κλίση 

ανόδου και πτώσης). Ο προσφέρων περιλαμβάνει τις παραμέτρους σχεδιασμού που 

επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμων, ορίζοντας αυτές τις τιμές μαζί με τα αντίστοιχα 

επίπεδα αβεβαιότητά τους, καθώς και το επίπεδο αβεβαιότητας για την εκτίμηση της 

κατανάλωσης καυσίμων κίνησης. 

Επαλήθευση:  

Όλες οι επιλογές: Η ομάδα σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής 

ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχουν τον αναλυτικό 

σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων επιδόσεων που έχουν δηλωθεί σε 

συνδυασμό με τα αποτελέσματα των δοκιμών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα δοκιμής του 

οδοστρώματος. Οι δοκιμές διενεργούνται από ανεξάρτητο εργαστήριο που συμμορφώνεται με 

τις γενικές αρχές του προτύπου ISO 17025. 

Επιλογή 1: ο δείκτης MPD μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13473-1. 

Επιλογή 2: η αντίσταση κύλισης μετράται με τη μέθοδο δοκιμής που ορίζει η αναθέτουσα 

αρχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Επιλογή 3: Η ομάδα σχεδιασμού, ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο 

προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει τα αποτελέσματα της 

αναμενόμενης κατανάλωσης καυσίμων χρησιμοποιώντας το εργαλείο MIRAVEC ή, κατά 

περίπτωση, άλλα ισοδύναμα εργαλεία αξιολόγησης. Για να θεωρούνται ισοδύναμα, αυτά τα 

εργαλεία περιλαμβάνουν τις παρακάτω παραμέτρους: 

- μοντέλο κατανάλωσης καυσίμων για κυκλοφορία ελεύθερης ροής βάσει: 

o των χαρακτηριστικών του οχήματος (τύπος, καύσιμο που χρησιμοποιείται, 

κατηγορία Euro)· 

o της αντίστασης κύλισης, της αντίστασης αέρα, του μέσου βαθμού 

καμπυλότητας, της κλίσης ανόδου και πτώσης, της ταχύτητας· 

- αντίσταση κύλισης που εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τον διεθνή 

δείκτη τραχύτητας (IRI) και τον δείκτη MPD· 

- ταχύτητα οχήματος, βάσει του ορίου ταχύτητας, του τύπου οχήματος, του όγκου 

κυκλοφορίας, της κλίσης, του IRI και των τροχοαυλακώσεων του οδοστρώματος· 

- χρόνος αδράνειας 
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B14. Επιδόσεις ΑΚΖ των κυριότερων δομικών στοιχείων του οδοστρώματος:  

Εάν πρέπει να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του σταδίου χρήσης του οδοστρώματος, αυτό το 

κριτήριο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κριτήριο ανάθεσης B13 Απαιτήσεις επιδόσεων για 

την κατανάλωση καυσίμων κίνησης λόγω αντίστασης κύλισης. 

Το παρόν κριτήριο μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που πρόκειται να παρασχεθεί 

στους προσφέροντες κατάσταση ποσοτήτων8 για μια οδό αναφοράς ως βάση σύγκρισης ή στην 

περίπτωση που τα σχέδια που υποβάλλονται από τους διάφορους προσφέροντες πρόκειται να 

υποβληθούν σε σύγκριση κατά τη διάρκεια ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

Εφαρμόζεται συμπληρωματική τεχνική καθοδήγηση κατά τη διαδικασία σύναψης των 

συμβάσεων, σύμφωνα με το παράρτημα Α (επιλογή αποτυπώματος άνθρακα). 

Ένας τεχνικός αξιολογητής, εξειδικευμένος στο αποτύπωμα άνθρακα, συνδράμει στην 

προετοιμασία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και πραγματοποιεί την κριτική εξέταση των 

υποβαλλόμενων προσφορών. 

Τα μόρια θα χορηγηθούν με βάση τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα (CF) του 

οδοστρώματος, συμπεριλαμβανομένων, τουλάχιστον, των βασικών δομικών στοιχείων της 

οδού που αναφέρονται στον πίνακα (α) σε σύγκριση με οδόστρωμα αναφοράς ή άλλα 

ανταγωνιστικά σχέδια. 

Η συγκριτική βάση προσδιορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Πίνακας (α) Δομικά στοιχεία της οδού που θα αξιολογηθούν 

Νέα κατασκευή ή επέκταση μεγάλης 

κλίμακας 

Συντήρηση και αποκατάσταση 

 Έδαφος θεμελίωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των 

χωματουργικών εργασιών και των επίγειων 

εργασιών 

 Υπόβαση 

 Βάση, συνδετικές και επιφανειακές πλάκες 

ή πλάκες σκυροδέματος 

 Πρόσθετα δευτερεύοντα δομικά στοιχεία 

του οδοστρώματος (προαιρετικό) 

 Βάση, συνδετικές και επιφανειακές 

πλάκες ή πλάκες σκυροδέματος 

 

Οι επιδόσεις αξιολογούνται με μέτρηση του αποτυπώματος άνθρακα (CF) του οδοστρώματος 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14067 ή ισοδύναμο πρότυπο. Στην πρόσκληση υποβολής 

προσφορών προσδιορίζεται η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση (βλ. 

B14. Επιδόσεις ΑΚΖ των κυριότερων δομικών στοιχείων του οδοστρώματος:  

Εάν πρέπει να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του σταδίου χρήσης του οδοστρώματος, αυτό το 

κριτήριο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κριτήριο ανάθεσης B13 Απαιτήσεις επιδόσεων για 

την κατανάλωση καυσίμων κίνησης λόγω αντίστασης κύλισης. 

Το παρόν κριτήριο μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που πρόκειται να παρασχεθεί 

στους προσφέροντες κατάσταση ποσοτήτων8 για μια οδό αναφοράς ως βάση σύγκρισης ή στην 

περίπτωση που τα σχέδια που υποβάλλονται από τους διάφορους προσφέροντες πρόκειται να 

υποβληθούν σε σύγκριση κατά τη διάρκεια ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

Εφαρμόζεται συμπληρωματική τεχνική καθοδήγηση κατά τη διαδικασία σύναψης των 

συμβάσεων, σύμφωνα με το παράρτημα Β (επιλογή ΑΚΖ). 

Ένας τεχνικός αξιολογητής, εξειδικευμένος στην ΑΚΖ, συνδράμει στην προετοιμασία της 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών και πραγματοποιεί την κριτική εξέταση των υποβαλλόμενων 

προσφορών. 

Τα μόρια θα χορηγηθούν με βάση τη βελτίωση των επιδόσεων ΑΚΖ του οδοστρώματος, 

συμπεριλαμβανομένων, τουλάχιστον, των βασικών δομικών στοιχείων της οδού που 

αναφέρονται στον πίνακα (β) σε σύγκριση με οδόστρωμα αναφοράς ή άλλα ανταγωνιστικά 

σχέδια. 

Η συγκριτική βάση που θα χρησιμοποιηθεί προσδιορίζεται στην πρόσκληση υποβολής 

προσφορών. 

Πίνακας (β) Δομικά στοιχεία της οδού που θα αξιολογηθούν 

Νέα κατασκευή ή επέκταση μεγάλης 

κλίμακας 

Συντήρηση και αποκατάσταση 

 Έδαφος θεμελίωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των 

χωματουργικών εργασιών και των επίγειων 

εργασιών 

 Υπόβαση 

 Βάση, συνδετικές και επιφανειακές πλάκες 

ή πλάκες σκυροδέματος 

 Πρόσθετα δευτερεύοντα δομικά στοιχεία 

του οδοστρώματος (προαιρετικό) 

 Βάση, συνδετικές και επιφανειακές 

πλάκες ή πλάκες σκυροδέματος 

 

Οι επιδόσεις αξιολογούνται μέσω της διενέργειας ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ) της οδού 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14040/14044. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών προσδιορίζει 

                                                      
8
 Η κατάσταση ποσοτήτων ορίζεται ως «κατάλογος στοιχείων ο οποίος παρέχει λεπτομερείς προσδιοριστικές περιγραφές και καθορισμένες ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνει μια σύμβαση» (Royal Institution of Chartered Surveyors 2011)

. 
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παράρτημα A). 

Ο υποψήφιος που παρέχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα θα λάβει την υψηλότερη 

βαθμολογία. 

Στις περιπτώσεις που διενεργείται ανάλυση με την επιλογή αποτυπώματος άνθρακα πριν από τη 

σύναψη της σύμβασης με τον κύριο εργολήπτη, ο επιτυχών προσφέρων καταρτίζει έγγραφο 

παράδοσης, το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές υποθέσεις και αποτελέσματα, ιδίως όσον αφορά: 

- λύσεις για τις χωματουργικές εργασίες και τις επίγειες εργασίες· 

- τα υλικά που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν, τις τεχνικές που θα εφαρμοστούν όπως 

μείγμα θερμής ασφάλτου (WMA), μείγμα ημίθερμης ασφάλτου HWMA, μείγμα ψυχρής 

ασφάλτου CMA και ανακυκλωμένο περιεχόμενο, επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο 

και/ή υποπροϊόντα· 

- τις εκπομπές ισοδυνάμου CO2 ανά τόνο μεταφερόμενων υλικών από την τοποθεσία 

παραγωγής στο εργοτάξιο (σχέδιο κίνησης γαιών αναφοράς)· 

- το ποσοστό ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών εκσκαφής και αποβλήτων 

κατασκευής και κατεδάφισης εντός και εκτός εργοταξίου· 

- τις δραστηριότητες συντήρησης και τις σχετικές συχνότητες. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει κατάσταση υλικών για τον 

προτεινόμενο σχεδιασμό και τα αποτελέσματα CF, τα οποία δηλώνονται σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 14067 ή ισοδύναμο πρότυπο. Η σύγκριση με την οδό αναφοράς συντάσσεται υπό 

μορφή συνοπτικής τεχνικής έκθεσης η οποία συγκρίνει την/τις προτεινόμενη(-ες) επιλογή(-ές) 

σχεδιασμού και υπολογίζει το δυναμικό βελτίωσης. Η τεχνική έκθεση περιγράφει πώς 

εκπληρώνονται «τα τεχνικά στοιχεία που πρέπει να καλύπτονται» (όπως ορίζονται στο 

παράρτημα Α). 

Το έγγραφο παράδοσης θα χρησιμοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή για τη μελλοντική 

πρόσκληση υποβολής προσφορών σε περίπτωση χωριστών συμβάσεων σχεδιασμού και 

κατασκευής ή θα επικαιροποιηθεί και θα βελτιωθεί περαιτέρω από τον κύριο εργολήπτη 

κατασκευής ή τον ανάδοχο σχεδιασμού και κατασκευής ή τον ανάδοχο σχεδιασμού, κατασκευής 

και λειτουργίας πριν από την έναρξη του σταδίου κατασκευής. 

Ο επιτυχών προσφέρων ολοκληρώνει το στάδιο σχεδιασμού με την κατάρτιση του εγγράφου 

παράδοσης. 

Ο επιτυχών προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο επιτυχών προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας καταρτίζει το έγγραφο παράδοσης πριν από 

την έναρξη του σταδίου κατασκευής. 

ποια από τις ακόλουθες μεθόδους θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση: (βλ. παράρτημα Β): 

(i) αποτελέσματα κατηγορίας επιπτώσεων: τα συνυπολογισμένα αποτελέσματα 

χαρακτηρισμού για κάθε δείκτη, τα οποία έχουν ληφθεί με τη χρήση της 

καθορισμένης μεθόδου ΑΚΖ· ή 

(ii) βαθμολογία εργαλείου ΑΚΖ: ενιαία βαθμολογία που λαμβάνεται με τη χρήση 

εθνικού ή περιφερειακού εργαλείου ΑΚΖ το οποίο χρησιμοποιείται από τις δημόσιες 

αρχές. 

Σε κάθε περίπτωση, η μεθοδολογία περιλαμβάνει τουλάχιστον τους δείκτες κατηγορίας 

επιπτώσεων κύκλου ζωής που προσδιορίζονται στο παράρτημα Β. 

Η ΑΚΖ περιλαμβάνει τεχνολογίες συγκομιδής ενέργειας σύμφωνα με το παράρτημα Β στοιχείο δ. 

Στις περιπτώσεις που διενεργείται ανάλυση ΑΚΖ πριν από τη σύναψη της σύμβασης με τον κύριο 

εργολήπτη, ο επιτυχών προσφέρων καταρτίζει έγγραφο παράδοσης, το οποίο περιλαμβάνει τις 

βασικές υποθέσεις και αποτελέσματα, ιδίως όσον αφορά: 

- λύσεις για τις χωματουργικές εργασίες και τις επίγειες εργασίες· 

- τα υλικά που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν, τις τεχνικές που θα εφαρμοστούν όπως 

μείγμα θερμής ασφάλτου (WMA), μείγμα ημίθερμης ασφάλτου HWMA, μείγμα ψυχρής 

ασφάλτου CMA και ανακυκλωμένο περιεχόμενο, επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο 

και/ή υποπροϊόντα· 

- τις εκπομπές ισοδυνάμου CO2 ανά τόνο μεταφερόμενων υλικών από την τοποθεσία 

παραγωγής στο εργοτάξιο (σχέδιο κίνησης γαιών αναφοράς)· 

- το ποσοστό ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών εκσκαφής και αποβλήτων 

κατασκευής και κατεδάφισης εντός και εκτός εργοταξίου· 

- τις δραστηριότητες συντήρησης και τις σχετικές συχνότητες. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει κατάσταση υλικών για τον 

προτεινόμενο σχεδιασμό και τα αποτελέσματα AKZ, τα οποία δηλώνονται σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 14044. Η σύγκριση με την οδό αναφοράς συντάσσεται υπό μορφή συνοπτικής 

τεχνικής έκθεσης η οποία συγκρίνει την/τις προτεινόμενη(-ες) επιλογή(-ές) σχεδιασμού και 

υπολογίζει το δυναμικό βελτίωσης. Η τεχνική έκθεση περιγράφει πώς εκπληρώνονται «τα 

τεχνικά στοιχεία που πρέπει να καλύπτονται» (όπως ορίζονται στο παράρτημα B). 

Το έγγραφο παράδοσης θα χρησιμοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή για τη μελλοντική 

πρόσκληση υποβολής προσφορών σε περίπτωση χωριστών συμβάσεων σχεδιασμού και 

κατασκευής ή θα επικαιροποιηθεί και θα βελτιωθεί περαιτέρω από τον κύριο εργολήπτη 

κατασκευής ή τον ανάδοχο σχεδιασμού και κατασκευής ή τον ανάδοχο σχεδιασμού, κατασκευής 
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Η τεχνική έκθεση υπόκειται σε κριτική εξέταση από τον τεχνικό αξιολογητή ΑΚΖ που έχει 

διοριστεί από τις αναθέτουσες αρχές. Η κριτική εξέταση ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες 

του παραρτήματος Γ. 

και λειτουργίας πριν από την έναρξη του σταδίου κατασκευής. 

Ο επιτυχών προσφέρων ολοκληρώνει το στάδιο σχεδιασμού με την κατάρτιση του εγγράφου 

παράδοσης. 

Ο επιτυχών προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο επιτυχών προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας καταρτίζει το έγγραφο παράδοσης πριν από 

την έναρξη του σταδίου κατασκευής. 

Η τεχνική έκθεση υπόκειται σε κριτική εξέταση από τον τεχνικό αξιολογητή ΑΚΖ που έχει 

διοριστεί από τις αναθέτουσες αρχές. Η κριτική εξέταση ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες 

του παραρτήματος Γ. 

B15. Ενσωμάτωση ανακυκλωμένου περιεχομένου 

Συνιστάται να εξετάζεται το ενδεχόμενο συνδυασμού του παρόντος κριτηρίου με το κριτήριο 

B16, αλλά το παρόν κριτήριο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν επιλέγεται το κριτήριο B149.  

Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί μόρια στους προσφέροντες που επιτυγχάνουν χρήση 

ανακυκλωμένου περιεχομένου, επαναχρησιμοποιημένου περιεχομένου και/ή υποπροϊόντων10 

σε ποσοστό ίσο με ή άνω του 15%, κατά βάρος, στο άθροισμα των κύριων δομικών στοιχείων 

της οδού στον πίνακα (γ). 

Η ελάχιστη απαίτηση περιεχομένου για την ανάθεση θα μπορούσε να τεθεί σε υψηλότερο 

επίπεδο, εάν επιτευχθεί συμφωνία με την ομάδα σχεδιασμού πριν από την υποβολή προτάσεων 

για την επιλογή του κύριου εργολήπτη. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει περισσότερα μόρια για το 

B15. Ενσωμάτωση ανακυκλωμένου περιεχομένου 

Συνιστάται να εξετάζεται το ενδεχόμενο συνδυασμού του παρόντος κριτηρίου με το κριτήριο 

B16, αλλά το παρόν κριτήριο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν επιλέγεται το κριτήριο B149.  

Ο αναθέτουσα αρχή χορηγεί μόρια στους προσφέροντες που επιτυγχάνουν τη χρήση 

ανακυκλωμένου περιεχομένου, επαναχρησιμοποιημένου περιεχομένου και/ή υποπροϊόντων10 

σε ποσοστό ίσο με ή άνω του 30%, κατά βάρος, στο άθροισμα των κύριων δομικών στοιχείων 

της οδού του πίνακα (δ). 

Η ελάχιστη απαίτηση περιεχομένου για την ανάθεση θα μπορούσε να τεθεί σε υψηλότερο 

επίπεδο, εάν επιτευχθεί συμφωνία με την ομάδα σχεδιασμού πριν από την υποβολή προτάσεων 

για την επιλογή του κύριου εργολήπτη. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει περισσότερα μόρια για το 

                                                      
9 Εάν η χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου υποστηρίζεται από ειδικές τοπικές συνθήκες και χωροταξικές πολιτικές, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αξιολογεί, κατά περίπτωση, την πιθανότητα ένταξης κριτηρίου για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο στην πρόσκληση 

υποβολής προσφορών, από κοινού με το ολιστικό κριτήριο Β14 περί αποτυπώματος άνθρακα (CF)/ΑΚΖ.  Οι υποθέσεις και τα στοιχεία απογραφής κύκλου ζωής που αφορούν το στάδιο παραγωγής και κατασκευής των ανακυκλωμένων υλικών θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην απάντηση στο κριτήριο Β14. 

10 Τα υποπροϊόντα ορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα ως «Μια ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή αυτού του στοιχείου....». 
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επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο παρά για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο ανάλογα με τις 

ειδικές τοπικές συνθήκες. 

Πίνακας (γ) Δομικά στοιχεία της οδού που θα αξιολογηθούν 

Νέα κατασκευή ή επέκταση μεγάλης κλίμακας Συντήρηση και αποκατάσταση 

 Έδαφος θεμελίωσης, συμπεριλαμβανομένων 

των χωματουργικών εργασιών και των 

επίγειων εργασιών 

 Υπόβαση 

 Βάση, συνδετικές και επιφανειακές πλάκες ή 

πλάκες σκυροδέματος 

 Βάση, συνδετικές και 

επιφανειακές πλάκες ή πλάκες 

σκυροδέματος 

 

Το ανακυκλωμένο και το επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο υπολογίζεται με βάση ένα μέσο 

ισοζύγιο μάζας των επαναχρησιμοποιημένων και ανακυκλωμένων υλικών και/ή υποπροϊόντων 

αναλόγως του τρόπου παραγωγής τους και παράδοσής τους στο εργοτάξιο (κατά περίπτωση): 

- Για κάθε έτοιμη αναμεμειγμένη παρτίδα από την οποία αποστέλλονται ποσότητες 

στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τα πρότυπα για: 

o τα αδρανή προσμείγματα EN 13242, EN 13285· 

o το οδόστρωμα ασφάλτου EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, 

EN 13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8· 

o το οδόστρωμα σκυροδέματος EN 206, EN 12620, EN13877· 

o υδραυλικά κοκκώδη μίγματα EN 14227 μέρος 1 έως 5· 

o το σταθεροποιημένο έδαφος EN 14227 μέρος 10 έως 15. 

- Σε ετήσια βάση για πλάκες και δομικά στοιχεία εργοστασιακής κατασκευής τα 

οποία συνοδεύονται από ισχυρισμούς σχετικά με το περιεχόμενό τους, σύμφωνα με 

το πρότυπο ΕΝ 12620, τα πρότυπα EN 206 και ΕΝ 13877 και την εθνική νομοθεσία. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας προτείνει το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, 

το επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο και/ή τα υποπροϊόντα, προσδιορίζοντας ποσοτικά την 

αναλογική συνεισφορά του ανακυκλωμένου περιεχομένου, και/ή του επαναχρησιμοποιήσιμου 

περιεχομένου στο συνολικό βάρος των προσδιορισμένων υλικών του οδοστρώματος, με βάση 

τις πληροφορίες που παρέχει(-ουν) ο/οι παραγωγός(-οί) του δομικού υλικού. 

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας περιγράφει πώς θα υπολογιστεί και θα 

εξακριβωθεί το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, τουλάχιστον, εγγράφων 

επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο παρά για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο ανάλογα με τις 

ειδικές τοπικές συνθήκες. 

Πίνακας (δ) Δομικά στοιχεία της οδού που θα αξιολογηθούν 

Νέα κατασκευή ή επέκταση μεγάλης κλίμακας Συντήρηση και αποκατάσταση 

 Έδαφος θεμελίωσης, συμπεριλαμβανομένων 

των χωματουργικών εργασιών και των 

επίγειων εργασιών 

 Υπόβαση 

 Βάση, συνδετικές και επιφανειακές πλάκες ή 

πλάκες σκυροδέματος 

 Βάση, συνδετικές και 

επιφανειακές πλάκες ή πλάκες 

σκυροδέματος 

 

Το ανακυκλωμένο και το επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο υπολογίζεται με βάση ένα μέσο 

ισοζύγιο μάζας των επαναχρησιμοποιημένων και ανακυκλωμένων υλικών και/ή υποπροϊόντων 

αναλόγως του τρόπου παραγωγής τους και παράδοσής τους στο εργοτάξιο (κατά περίπτωση): 

- Για κάθε έτοιμη αναμεμειγμένη παρτίδα από την οποία αποστέλλονται ποσότητες 

στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τα πρότυπα για: 

o τα αδρανή προσμείγματα EN 13242, EN 13285· 

o το οδόστρωμα ασφάλτου EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, 

EN 13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8· 

o το οδόστρωμα σκυροδέματος EN 206, EN 12620, EN13877· 

o υδραυλικά κοκκώδη μίγματα EN 14227 μέρος 1 έως 5· 

o το σταθεροποιημένο έδαφος EN 14227 μέρος 10 έως 15. 

- Σε ετήσια βάση για πλάκες και δομικά στοιχεία εργοστασιακής κατασκευής τα 

οποία συνοδεύονται από ισχυρισμούς σχετικά με το περιεχόμενό τους, σύμφωνα με 

το πρότυπο ΕΝ 12620, τα πρότυπα EN 206 και ΕΝ 13877 και την εθνική νομοθεσία. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας προτείνει το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, 

το επαναχρησιμοποιημένο περιεχόμενο και/ή τα υποπροϊόντα, προσδιορίζοντας ποσοτικά την 

αναλογική συνεισφορά του ανακυκλωμένου περιεχομένου, και/ή του επαναχρησιμοποιήσιμου 

περιεχομένου στο συνολικό βάρος των προσδιορισμένων υλικών του οδοστρώματος, με βάση 

τις πληροφορίες που παρέχει(-ουν) ο/οι παραγωγός(-οί) του δομικού υλικού. 

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας περιγράφει πώς θα υπολογιστεί και θα 

εξακριβωθεί το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, τουλάχιστον, εγγράφων 
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τεκμηρίωσης των παρτίδων όπως η έκθεση δοκιμών τύπου, εγγράφων τεκμηρίωσης του 

ελέγχου εργοστασιακής παραγωγής και εγγράφων τεκμηρίωσης της παράδοσης, και πώς θα 

διευθετηθεί το ζήτημα της εξακρίβωσης από τρίτους κατά το στάδιο κατασκευής. 

 

τεκμηρίωσης των παρτίδων όπως η έκθεση δοκιμών τύπου, εγγράφων τεκμηρίωσης του 

ελέγχου εργοστασιακής παραγωγής και εγγράφων τεκμηρίωσης της παράδοσης, και πώς θα 

διευθετηθεί το ζήτημα της εξακρίβωσης από τρίτους κατά το στάδιο κατασκευής. 

 

B16. Απαιτήσεις επιδόσεων για εκπομπές ισοδυνάμου CO2 από τη μεταφορά αδρανών προσμειγμάτων 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Το παρόν κριτήριο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζεται το κριτήριο B14. Συνιστάται να εξετάζεται το ενδεχόμενο συνδυασμού του παρόντος κριτηρίου με το κριτήριο Β15 για την 

επίτευξη συνολικού περιβαλλοντικού οφέλους. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντα με βάση την εικόνα των συνθηκών της τοπικής αγοράς και καθορίζοντας και προσδιορίζοντας σαφώς 

στην πρόσκληση υποβολής προσφορών τη στάθμιση των δύο κριτηρίων που θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και θα ανταμείβει προσφορές που παρέχουν τις βέλτιστες συνολικές 

περιβαλλοντικές επιδόσεις. 

Χορηγούνται μόρια κατ’ αναλογία της μείωσης των εκπομπών ισοδυνάμου CO2/των τόνων αδρανών προσμειγμάτων11 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των κυριότερων δομικών 

στοιχείων της οδού που απαριθμούνται στον πίνακα (ε). Η μέθοδος και το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των εκπομπών ισοδυνάμου CO2 από τις μεταφορές 

προσδιορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. Σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να υπάρχουν ήδη απαιτήσεις αδειοδότησης και σχετικά εργαλεία για τον υπολογισμό των εκπομπών 

ισοδυνάμου CO2 που συνδέονται με τις μεταφορές. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες δηλώνουν τις εκπομπές με βάση τη χρήση αυτών των κανόνων.  

Θα μπορούσε να καθοριστεί μέγιστος στόχος εκπομπών ισοδυνάμου CO2/μεταφερόμενων τόνων αδρανών από την αναθέτουσα αρχή με βάση πληροφορίες που παρέχει η ομάδα σχεδιασμού. 

Αυτός ο στόχος, μαζί με τις σχετικές υποθέσεις και τους σχετικούς κανόνες, περιλαμβάνεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον κύριο εργολήπτη.  

Πίνακας (ε) Δομικά στοιχεία της οδού που θα αξιολογηθούν 

Νέα κατασκευή ή επέκταση μεγάλης κλίμακας Συντήρηση και αποκατάσταση 

 Έδαφος θεμελίωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

χωματουργικών εργασιών και των επίγειων εργασιών 

 Υπόβαση 

 Βάση, συνδετικές και επιφανειακές πλάκες ή πλάκες 

σκυροδέματος 

 Πρόσθετα δευτερεύοντα δομικά στοιχεία του 

οδοστρώματος (προαιρετικό) 

 Βάση, συνδετικές και επιφανειακές πλάκες ή 

πλάκες σκυροδέματος 

 

Επαλήθευση: 

Ο ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει εκτίμηση των εκπομπών ισοδυνάμου 

CO2/τόνων αδρανών που χρησιμοποιούνται στα καθορισμένα δομικά στοιχεία της οδού με τη χρήση του εργαλείου υπολογισμού που προσδιορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Καθορίζεται(-ονται) ο/οι τρόπος(-οι) μεταφοράς και ο συντελεστής εκπομπών για κάθε τρόπο μεταφοράς, πολλαπλασιαζόμενος με τις σχετικές ποσότητες υλικών, όπως αναφέρονται στην 

κατάσταση ποσοτήτων. 

                                                      
11 Τα αδρανή προσμείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: i) φυσικά αδρανή (όπως άμμο, χαλίκια και σπασμένους βράχους), ii) ανακυκλωμένα αδρανή (όπως υλικά από απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων) και iii) δευτερεύοντα αδρανή (όπως σκωρία και 

τέφρα από βιομηχανικές διαδικασίες). 
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B17. Απαιτήσεις για τα εξαρτήματα ελέγχου μόλυνσης των υδάτων που βασίζονται σε ήπιες μεθόδους σε αποχετευτικά συστήματα 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Χορηγούνται μόρια για σχέδια αποχετευτικού συστήματος που ενσωματώνουν εξαρτήματα τα οποία βασίζονται σε ήπιες μεθόδους (συχνά αναφερόμενα ως SuDS), ως εξής: 

- τάφροι διήθησης με χαμηλά ((<25 mm) υπερυψωμένα κράσπεδα ή χωρίς υπερυψωμένα κράσπεδα παραπλεύρως της οδού, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον το 40% του πλευρικού 

τμήματος της οδού (0,25X μόρια)· 

- τάφροι με χόρτο που καλύπτουν τουλάχιστον το 40% του πλευρικού τμήματος της οδού (0,5X μόρια)· 

- λεκάνες συγκράτησης με βλάστηση με βάσεις χωρίς επένδυση για διήθηση, από τις οποίες διέρχονται όλα τα ύδατα οδικής αποχέτευσης πριν φτάσουν στα τοπικά επιφανειακά 

υδατορεύματα (0,5X μόρια)· 

- λίμνες συγκράτησης με βλάστηση με επένδυση για τη δημιουργία τεχνητών υγροτόπων και/ή μόνιμου υδατικού συστήματος σε όλη τη λεκάνη ή σε τμήμα της λεκάνης, από τα οποία 

διέρχονται όλα τα ύδατα οδικής αποχέτευσης πριν φτάσουν στα τοπικά επιφανειακά υδατορεύματα (0,75X μόρια). 

Μπορούν να ενσωματωθούν περισσότερα από ένα SuDS στο σχέδιο αποχέτευσης.  

Αυτά τα συστήματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις βέλτιστες πρακτικές, για παράδειγμα όπως περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο «The SUDS Manual C697» 

(Εγχειρίδιο C697 για τα SUDS) που δημοσιεύτηκε από την ένωση CIRIA το 2007 ή σε άλλη παρεμφερή αλλά πιο πρόσφατη βιβλιογραφία. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τις λύσεις 

αποχέτευσης και τα υποδεικνύει με σαφήνεια στο σχέδιο. Κατά περίπτωση, γίνεται αναφορά στις σχεδιαστικές λεπτομέρειες που βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές και στον τρόπο 

ενσωμάτωσής τους στο σχέδιο. 
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B18. Απαιτήσεις για την ικανότητα συγκράτησης των ομβρίων υδάτων σε αποχετευτικά συστήματα που διαθέτουν ενσωματωμένα εξαρτήματα τα οποία βασίζονται σε ήπιες 

μεθόδους 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Χορηγούνται μόρια για αποχετευτικά συστήματα που ενσωματώνουν εξαρτήματα που βασίζονται σε ήπιες μεθόδους (συχνά αναφερόμενα ως SuDS), τα οποία διαθέτουν μηχανισμούς 

συγκράτησης των ομβρίων υδάτων που βελτιώνουν την αισθητική της τοποθεσίας και συμβάλλουν στην πιθανή δημιουργία οικοτόπου, ως εξής: 

- τάφροι με χόρτο με φράγματα ελέγχου και διάφραγμα στομίου στη βάση, οι οποίες λειτουργούν ως μηχανισμοί συγκράτησης κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, αλλά 

συνήθως είναι ξηρές ((0,50X μόρια)· 

- λεκάνες συγκράτησης με βλάστηση με βάσεις χωρίς επένδυση για διήθηση και υπερχειλίσεις σε δυσμενείς συνθήκες, από τις οποίες διέρχονται όλα τα ύδατα οδικής αποχέτευσης πριν 

φτάσουν στα τοπικά επιφανειακά υδατορεύματα (0,50X μόρια)· 

- λίμνες συγκράτησης με βλάστηση με επένδυση για τη δημιουργία τεχνητών υγροτόπων και/ή μόνιμου υδατικού συστήματος σε όλη τη λεκάνη ή σε τμήμα της λεκάνης, από τα οποία 

διέρχονται όλα τα ύδατα οδικής αποχέτευσης πριν φτάσουν στα τοπικά επιφανειακά υδατορεύματα (0,75X μόρια). 

Οποιοδήποτε ή όλα τα χαρακτηριστικά μπορούν να ενσωματωθούν στο σχέδιο αποχέτευσης και μπορούν να συνδυαστούν με άλλα εξαρτήματα αποχέτευσης που βασίζονται σε σκληρές 

μεθόδους, σύμφωνα με τις επιτόπιες απαιτήσεις. 

Αυτά τα συστήματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις βέλτιστες πρακτικές, για παράδειγμα όπως περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο «The SUDS Manual C697» 

(Εγχειρίδιο C697 για τα SUDS) που δημοσιεύτηκε από την ένωση CIRIA το 2007 ή σε άλλη παρεμφερή αλλά πιο πρόσφατη βιβλιογραφία. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τις λύσεις 

αποχέτευσης και τα υποδεικνύει με σαφήνεια στο σχέδιο. Κατά περίπτωση, γίνεται αναφορά στις σχεδιαστικές λεπτομέρειες που βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές και στον τρόπο 

ενσωμάτωσής τους στο σχέδιο. 
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B19. Απαιτήσεις επιδόσεων για διόδους διέλευσης της άγριας πανίδας από την οδό 

Θα χορηγηθούν μόρια για υποδομές αποχέτευσης (αγωγοί αποχέτευσης ή υπόγειες διαβάσεις) 

που συμβάλλουν στην ασφαλή διέλευση μικρών ειδών πανίδας και αμφίβιων ή υδρόβιων 

ειδών από την οδό. Τα μόρια χορηγούνται ως εξής: 

- τάφροι διήθησης με χαμηλά (<25 mm) υπερυψωμένα κράσπεδα ή χωρίς 

υπερυψωμένα κράσπεδα παραπλεύρως της οδού, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον 

το 40% του πλευρικού τμήματος της οδού (0,5X μόριο)· 

- τουλάχιστον το 50% όλων των αγωγών αποχέτευσης για τη διέλευση επιφανειακών 

υδάτων από τη βάση της οδού παρέχουν επίπεδες και ξηρές διόδους για τη διέλευση 

μικρών ειδών πανίδας (0,5X μόριο)· 

- όλοι οι αγωγοί αποχέτευσης από τους οποίους διέρχονται μόνιμα επιφανειακά 

υδατορεύματα δεν αποτρέπουν την ανάντη μετανάστευση ιχθύων ή αμφίβιων ειδών 

(0,5X μόριο). 

Οι αγωγοί αποχέτευσης που επιτρέπουν τη διέλευση μικρών ειδών πανίδας ή υδρόβιων ειδών 

σχεδιάζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές, για 

παράδειγμα όπως έχουν δημοσιευτεί στο εγχειρίδιο COST 341 ή σε οποιοδήποτε παρεμφερές 

έγγραφο που προτείνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει τα λεπτομερή στοιχεία για 

οποιαδήποτε υπερυψωμένα κράσπεδα, τάφρους διήθησης ή αγωγούς και να τα συγκρίνει με 

τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις βέλτιστες πρακτικές που προσδιορίζονται από την 

αναθέτουσα αρχή. 

B19. Απαιτήσεις επιδόσεων για διόδους διέλευσης της άγριας πανίδας από την οδό 

Θα χορηγηθούν μόρια για υποδομές αποχέτευσης (αγωγοί αποχέτευσης ή υπόγειες διαβάσεις) 

που επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση μικρών ειδών πανίδας και αμφίβιων ή υδρόβιων ειδών 

από την οδό. Τα μόρια χορηγούνται ως εξής: 

- τάφροι διήθησης χωρίς υπερυψωμένα κράσπεδα παραπλεύρως της οδού, οι οποίες 

καλύπτουν τουλάχιστον το 60% του πλευρικού τμήματος της οδού (0,5X μόριο)· 

- όλοι οι αγωγοί αποχέτευσης για τη διέλευση επιφανειακών υδάτων από τη βάση της 

οδού παρέχουν επίπεδες και ξηρές διόδους για τη διέλευση μικρών ειδών πανίδας 

(0,5X μόριο)· 

- όλοι οι αγωγοί αποχέτευσης από τους οποίους διέρχονται μόνιμα επιφανειακά 

υδατορεύματα δεν αποτρέπουν την ανάντη μετανάστευση ιχθύων ή αμφίβιων ειδών 

(0,5X μόριο). 

Οι αγωγοί αποχέτευσης που επιτρέπουν τη διέλευση μικρών ειδών πανίδας ή υδρόβιων ειδών 

σχεδιάζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές, για 

παράδειγμα όπως έχουν δημοσιευτεί στο εγχειρίδιο COST 341 ή σε οποιοδήποτε παρεμφερές 

έγγραφο που προτείνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

Επαλήθευση:  

Η ομάδα σχεδιασμού ή ο προσφέρων υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής ή ο προσφέρων 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει τα λεπτομερή στοιχεία για 

οποιαδήποτε υπερυψωμένα κράσπεδα, τάφρους διήθησης ή αγωγούς και να τα συγκρίνει με 

τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις βέλτιστες πρακτικές που προσδιορίζονται από την 

αναθέτουσα αρχή. 

B20. Απαιτήσεις επιδόσεων για τον σχεδιασμό οδοστρώματος χαμηλού θορύβου 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Χορηγούνται μόρια εάν προβλέπεται ότι ο σχεδιασμός οδοστρώματος θα επιτύχει εκπομπές θορύβου CPX που είναι >1 dB(A) χαμηλότερες από τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις (βλ. B7). Τα 

μόρια χορηγούνται κατ’ αναλογία του αριθμού ντεσιμπέλ [dB(A)] κατά τον οποίο οι εκτιμώμενες επιδόσεις επιφέρουν βελτίωση σε σχέση με τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις. 

Επαλήθευση:  

Όπως ορίζεται στην επαλήθευση για το κριτήριο B7. 
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Γ. Κατασκευή ή επεκτάσεις μεγάλης κλίμακας 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

C1. Εκτέλεση της κατασκευής της οδού 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας πρέπει να διασφαλίσει ότι η εκτέλεση της 

κατασκευής της οδού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα σχέδια και 

προδιαγραφές. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες πτυχές: 

- επιδόσεις CF/ΑΚΖ των κύριων δομικών στοιχείων του (κριτήριο B14) ή οι εκπομπές 

ισοδυνάμου CO2 ανά τόνο μεταφερόμενων υλικών (κριτήριο B16)· 

- σχέδιο διαχείρισης υλικών και εδάφους εκσκαφής (κριτήριο B2)· 

- εξαρτήματα ελέγχου της μόλυνσης των υδάτων, ικανότητα συγκράτησης των 

ομβρίων υδάτων, σχέδιο ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης και σχέδιο διέλευσης άγριας πανίδας στο σύστημα 

αποχέτευσης (κριτήρια B3, B4, B5, B17, B18, B19)· 

- ανθεκτικότητα οδοστρώματος (κριτήριο B11)· 

- εφαρμογή σχεδίου μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης (κριτήριο B10). 

Σε περίπτωση που θεωρείται αναγκαία απόκλιση από τις απαιτήσεις του σχεδίου κατά το 

στάδιο της κατασκευής, ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και 

κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ενημερώνει την 

αναθέτουσα αρχή και συμφωνούν, εάν αιτιολογείται, για οποιαδήποτε απόκλιση. 

Για τις περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται συμφωνία, οι συμβατικές ρήτρες θα πρέπει να 

προβλέπουν μια προκαθορισμένη διαδικασία για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή 

κατάλληλων και αναλογικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση και/ή διορθωτικών μέτρων ή 

μέτρων αποκατάστασης. 

C1. Εκτέλεση της κατασκευής της οδού 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος 

υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας πρέπει να διασφαλίσει ότι η εκτέλεση της 

κατασκευής της οδού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα σχέδια και 

προδιαγραφές. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες πτυχές: 

- μακροϋφή οδοστρώματος (MPD) (βλ. κριτήριο B13)· 

- επιδόσεις CF/ΑΚΖ των κύριων δομικών στοιχείων της οδού (κριτήριο B14) ή οι 

εκπομπές ισοδυνάμου CO2 ανά τόνο μεταφερόμενων υλικών (κριτήριο B16)· 

- σχέδιο διαχείρισης υλικών και εδάφους εκσκαφής (κριτήριο B2)· 

- εξαρτήματα ελέγχου της μόλυνσης των υδάτων, ικανότητα συγκράτησης των 

ομβρίων υδάτων, σχέδιο ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης και σχέδιο διέλευσης άγριας πανίδας στο σύστημα 

αποχέτευσης (κριτήρια B3, B4, B5, B17, B18, B19)· 

- ανθεκτικότητα οδοστρώματος (κριτήριο B11)· 

- εφαρμογή σχεδίου μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης (κριτήριο B10). 

Σε περίπτωση που θεωρείται αναγκαία απόκλιση από τις απαιτήσεις του σχεδίου κατά το 

στάδιο της κατασκευής, ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και 

κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ενημερώνει την 

αναθέτουσα αρχή και συμφωνούν, εάν αιτιολογείται, για οποιαδήποτε απόκλιση. 

Για τις περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται συμφωνία, οι συμβατικές ρήτρες θα πρέπει να 

προβλέπουν μια προκαθορισμένη διαδικασία για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή 

κατάλληλων και αναλογικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση και/ή διορθωτικών μέτρων ή 

μέτρων αποκατάστασης. 
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C2. Α/A C2. Ποιότητα της ολοκληρωμένης οδού και παρακολούθηση των παραμέτρων 

επιδόσεων 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρακολουθεί τις συμφωνηθείσες παραμέτρους 

επιδόσεων για την αντίσταση κύλισης που επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμων κίνησης 

μετά την κατασκευή πριν από το άνοιγμα της οδού, καθώς και 6 μήνες μετά το άνοιγμα (οδός 

σε λειτουργία) και παρέχει αντίγραφο των αποτελεσμάτων της δοκιμής. 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μη συμμόρφωση, ανατρέξτε στο γενικό 

κείμενο για τις ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης στο C1. 

C3. Ενσωμάτωση ανακυκλωμένου περιεχομένου 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Καθώς πραγματοποιείται η παράδοση των υλικών στο εργοτάξιο, εξακριβώνονται για κάθε παρτίδα12 προϊόντος οι ισχυρισμοί που αφορούν το ανακυκλωμένο περιεχόμενό τους με σαφή 

ιχνηλασιμότητα. 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας επαληθεύει τους ισχυρισμούς προσκομίζοντας: 

- πιστοποίηση από ανεξάρτητο τρίτο μέλος για την ιχνηλασιμότητα και το ισοζύγιο μάζας του προϊόντος και/ή του ανακυκλώσιμου υλικού· 

- ή ισοδύναμο έγγραφο που παρέχεται από τον/τους παραγωγό(-ούς). 

C4. Παρακολούθηση της ασφάλτου χαμηλής θερμοκρασίας 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Η θερμοκρασία επίστρωσης της ασφάλτου χαμηλής θερμοκρασίας επαληθεύεται για κάθε παρτίδα13 προϊόντος στο εργοτάξιο. 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας προσκομίζει είτε: 

- ανεξάρτητη εργαστηριακή πιστοποίηση για τη μέγιστη θερμοκρασία επίστρωσης της ασφάλτου· 

- ή ισοδύναμο έγγραφο που παρέχεται από τον/τους παραγωγό(-ούς) ασφάλτου. 

C5. Εκτέλεση του σχεδίου διαχείρισης υλικών και εδάφους εκσκαφής 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας εφαρμόζει ένα σύστημα για την παρακολούθηση και την 

υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν υλικά και έδαφος εκσκαφής κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής στο εργοτάξιο. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει 

δεδομένα σχετικά τα βάρη που δημιουργούνται (επιφανειακό έδαφος και υλικά εκσκαφής) τα ποσοστά επαναχρησιμοποιημένων/ανακυκλωμένων υλικών εντός εργοταξίου και τα ποσοστά 

επαναχρησιμοποιημένων και/ή ανακυκλωμένων υλικών εκτός εργοταξίου. 

                                                      
12 «Παρτίδα»: ποσότητα ομοιόμορφα επισημασμένου προϊόντος το οποίο κατασκευάζεται από το ίδιο εργοστάσιο ανάμιξης, υπό τις ίδιες συνθήκες, σύμφωνα με ένα καθορισμένο σχέδιο ανάμιξης, με τους ίδιους συντελεστές παραγωγής. 

13 «Παρτίδα»: ποσότητα ομοιόμορφα επισημασμένου προϊόντος το οποίο κατασκευάζεται από το ίδιο εργοστάσιο ανάμιξης, υπό τις ίδιες συνθήκες, σύμφωνα με ένα καθορισμένο σχέδιο ανάμιξης, με τους ίδιους συντελεστές παραγωγής. 



 

33 

 

Το σύστημα παρακολουθεί και εξακριβώνει επίσης τον προορισμό των αποστολών υλικών εκσκαφής. Τα στοιχεία παρακολούθησης και εντοπισμού υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε 

περιοδική βάση, όπως έχει συμφωνηθεί. 

Σε περιπτώσεις που θεωρείται αναγκαία σημαντική απόκλιση από το σχέδιο διαχείρισης υλικών και εδάφους εκσκαφής κατά το στάδιο του σχεδιασμού, ο κύριος ανάδοχος  κατασκευής ή ο 

ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή και συμφωνούν, εάν αιτιολογείται, για οποιαδήποτε απόκλιση. 

 

C6. Έλεγχος εξαρτημάτων ελέγχου μόλυνσης των υδάτων σε αποχετευτικά συστήματα 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Ο ανάδοχος πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο για να προσδιορίσει τις διαστάσεις του συστήματος αποχέτευσης, τις διόδους διέλευσης και τις συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων αποχέτευσης 

και να εξακριβώσει εάν συμφωνούν με τα σχέδια σχεδιασμού. Οι πληροφορίες αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή βάσει συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά ή υποδεικνύουν μη συμμόρφωση, ανατρέξτε στο γενικό κείμενο για τις ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης στο C1. 

C7. Κατασκευή εξαρτημάτων ελέγχου μόλυνσης των υδάτων που βασίζονται σε ήπιες μεθόδους σε αποχετευτικά συστήματα 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Ο ανάδοχος εκτελεί επιτόπιους ελέγχους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την εγκατάσταση των εξαρτημάτων αποχέτευσης με βλάστηση και διασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα 

μέτρα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία καλύμματος βλάστησης σε εξαρτήματα αποχέτευσης SUDS. Οι πληροφορίες αποστέλλονται στην 

αναθέτουσα αρχή βάσει συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά ή υποδεικνύουν μη συμμόρφωση, ανατρέξτε στο γενικό κείμενο για τις ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης στο C1. 

 

C8. Έλεγχος ικανότητας συγκράτησης ομβρίων υδάτων σε αποχετευτικά συστήματα 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας πραγματοποιεί έλεγχο στο σύστημα αποχέτευσης κατά το 

στάδιο της κατασκευής ώστε να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με το συμφωνηθέν σχέδιο και συμφωνεί με τις διαστάσεις, τις κλίσεις και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες που προσδιορίζονται 

στο σχέδιο. 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά ή υποδεικνύουν μη συμμόρφωση, ανατρέξτε στο γενικό κείμενο για τις ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης στο C1. 

 

C9. Έλεγχος της ικανότητας συγκράτησης των ομβρίων υδάτων σε αποχετευτικά συστήματα που διαθέτουν ενσωματωμένα εξαρτήματα τα οποία βασίζονται σε ήπιες μεθόδους 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας εκτελεί επιτόπιους ελέγχους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και 

μετά την εγκατάσταση των εξαρτημάτων αποχέτευσης με βλάστηση και διασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις βέλτιστες πρακτικές 

για τη δημιουργία καλύμματος βλάστησης σε εξαρτήματα αποχέτευσης SuDS. 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά ή υποδεικνύουν μη συμμόρφωση, ανατρέξτε στο γενικό κείμενο για τις ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης στο C1. 
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C10. Εκτέλεση του σχεδίου ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας πραγματοποιεί επιτόπιο 

έλεγχο στο εργοτάξιο ώστε να διασφαλίσει ότι το σχέδιο έχει εφαρμοστεί. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας πραγματοποιεί τελικό 

επιτόπιο έλεγχο στο εργοτάξιο ώστε να διασφαλίσει ότι το σχέδιο και οποιεσδήποτε συμφωνηθείσες αποκλίσεις από το σχέδιο έχουν εφαρμοστεί. 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά ή υποδεικνύουν μη συμμόρφωση, ανατρέξτε στο γενικό κείμενο για τις ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης στο C1. 

 

C11. Έλεγχος των διόδων διέλευσης άγριας πανίδας από την οδό και άλλων μέτρων 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας προβαίνει σε έλεγχο των τάφρων διήθησης ή των αγωγών 

αποχέτευσης που περιλαμβάνονται στην προσφορά του, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και αμέσως μετά την κατασκευή και διασφαλίζει ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών 

λεπτομερειών που προσδιορίζονται στον σχεδιασμό, καθώς και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση μορίων. 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά ή υποδεικνύουν μη συμμόρφωση, ανατρέξτε στο γενικό κείμενο για τις ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης στο C1. 

C12. Παρακολούθηση των εκπομπών θορύβου κατά την κατασκευή 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής/συντήρησης, ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας 

διασφαλίζει ότι: 

- έχει τοποθετηθεί φράγμα ηχοπροστασίας σύμφωνα με τον σχεδιασμό ή επιπλέον αυτού· 

- τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή υποδοχής παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί με την αναθέτουσα αρχή· 

- γίνεται επεξεργασία των δεδομένων θορύβου ώστε να υπολογίζονται μεμονωμένες τιμές Lden και Lnight για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος των εργασιών, οι 

οποίες μπορούν να συγκριθούν με τα όρια που έχουν συμφωνηθεί με την αναθέτουσα αρχή. 

Εάν οι τιμές Lden και/ή Lnight κατά τη διάρκεια της συμφωνηθείσας περιόδου παρακολούθησης διαπιστωθεί ότι υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στην προσφορά που προκρίθηκε, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να διακόψει τις εργασίες ή να επιβάλει κυρώσεις, όπως ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. Οποιεσδήποτε κυρώσεις αυξάνονται κατ’ αναλογία προς το 

γινόμενο του αριθμού των dB(A) κατά τον οποίο έγινε υπέρβαση των ορίων και του χρονικού διαστήματος μη συμμόρφωσης. 
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C13. Δοκιμή συμμόρφωσης της παραγωγής οδοστρωμάτων χαμηλού θορύβου 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και 4-12 εβδομάδες μετά το άνοιγμα της οδού, ο κύριος ανάδοχος κατασκευής, ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, 

κατασκευής και λειτουργίας πραγματοποιεί δοκιμή CPX για τη συμμόρφωση της παραγωγής με τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού όσον αφορά τις εκπομπές θορύβου από το οδόστρωμα μέσω 

ανεξάρτητων και αρμόδιων τρίτων. 

Η δοκιμή διενεργείται με τη χρήση προσαρμοσμένου οχήματος και σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 11819-2. Τα ελαστικά αναφοράς που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις δοκιμές 

είναι τα ακτινωτά, τυπικά ελαστικά δοκιμής αναφοράς P225/60R16, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή ASTM F2493-14. Αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς στην πρόσκληση υποβολής 

προσφορών. 

Οι δοκιμές θα πρέπει να διενεργούνται σε ξηρές συνθήκες και για πορώδη οδοστρώματα, μόνο έπειτα από 2 ημέρες μετά την τελευταία βροχόπτωση. 

Εάν δεδομένα CPX δεν συμφωνούν με τον σχεδιασμό, ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υπόκειται σε οικονομικές κυρώσεις και/ή 

στην υποχρέωση εφαρμογής διορθωτικών μέτρων χωρίς επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής με πρόσθετο κόστος. 

Εάν η χωρική ανάλυση αποκαλύψει ότι μόνο ένα μικρό τμήμα του οδοστρώματος δεν συμμορφώνεται με τα όρια θορύβου, τα διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν μόνο στο 

συγκεκριμένο τμήμα. 

Το πλαίσιο για την επιβολή τυχόν εφαρμοστέων κυρώσεων ή την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων ορίζεται με σαφήνεια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

C14. Εκτέλεση του σχεδίου μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας παρέχει έγγραφα τεκμηρίωσης για την ορθή εφαρμογή του 

σχεδίου μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τις ειδικές απαιτήσεις για τη συμφόρηση (συσκευές ITS, λωρίδες εναλλασσόμενης κατεύθυνσης και λωρίδες έκτακτης ανάγκης) μετά την κατασκευή πριν από 

το άνοιγμα της οδού, καθώς και 6 μήνες μετά το άνοιγμα (οδό σε λειτουργία). 

Σε περίπτωση που θεωρείται αναγκαία σημαντική απόκλιση από το προτεινόμενο σχέδιο μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά το στάδιο του σχεδιασμού, ο κύριος ανάδοχος 

κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή και συμφωνούν, εάν αιτιολογείται, για 

οποιαδήποτε απόκλιση. 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά ή υποδεικνύουν μη συμμόρφωση, ανατρέξτε στο γενικό κείμενο για τις ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης στο C1. 
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Δ. Χρήση της οδού 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

D1. Βιωσιμότητα επιδόσεων οδοστρωμάτων χαμηλού θορύβου 

Όταν απαιτείται από την τοπική ή την εθνική νομοθεσία ή όταν τα επίπεδα χαμηλού θορύβου 

από τη συγκεκριμένη οδό θεωρείται ότι συνιστούν προτεραιότητα 

Οι εκπομπές θορύβου από οδόστρωμα χαμηλού θορύβου, όπως μετράται με τη μέθοδο 

εγγύτητας (CPX) που ορίζεται στο πρότυπο ISO/DIS 11819-2 δεν υπερβαίνουν τα παρακάτω 

όρια, σε συνάρτηση με το μέγιστο όριο ταχύτητας της οδού, κατά την 5ετία μετά τη δοκιμή 

συμμόρφωσης της παραγωγής. 

- 93 dB(A) στα 50 kph και/ή 

- 98 dB(A) στα 70 kph και/ή 

- 101 dB(A) στα 90 kph. 

Η δοκιμή διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε διαστήματος 30 μηνών 

μετά το άνοιγμα της οδού. 

Τα οχήματα και/ή ρυμουλκούμενα δοκιμής CPX χρησιμοποιούν το ακτινωτό ελαστικό με 

ζώνη χάλυβα με κωδικό διαστάσεων P225/60 R16, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή ASTM 

F2493-14, με πέλμα τουλάχιστον 5 mm. 

Τα δεδομένα δοκιμής διορθώνονται για θερμοκρασία αέρα 20 °C. Η ανάλυση αβεβαιότητας 

των δεδομένων της δοκιμής αξιολογείται σύμφωνα με τον οδηγό για την έκφραση 

αβεβαιότητας στη μέτρηση (οδηγός 98-3:2008 του ISO/IEC) και οι δοκιμές δείχνουν ότι τα 

αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητας, δεν υπερβαίνουν κατά περισσότερο 

από 1 dB(A) τις προαναφερθείσες τιμές ή μικρότερες τιμές σύμφωνα με τον σχεδιασμό. 

Η χωρική μεταβλητότητα του οδικού τμήματος που υποβάλλεται σε δοκιμή δείχνει ότι κανένα 

μεμονωμένο τμήμα του οδικού τμήματος δεν υπερβαίνει αυτά τα συνολικά όρια κατά 

περισσότερο από 2 dB(A).   

Επαλήθευση:  

Οι εκθέσεις δοκιμής των δοκιμών CPX που διενεργούνται από ανεξάρτητες και αρμόδιες 

αρχές και σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 11819-2 υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή και 

συμμορφώνονται με τα παραπάνω όρια, κατά περίπτωση. 

D1. Βιωσιμότητα επιδόσεων οδοστρωμάτων χαμηλού θορύβου 

Όταν απαιτείται από την τοπική ή την εθνική νομοθεσία ή όταν τα επίπεδα χαμηλού θορύβου 

από τη συγκεκριμένη οδό θεωρείται ότι συνιστούν προτεραιότητα 

Οι εκπομπές θορύβου από οδόστρωμα χαμηλού θορύβου, όπως μετράται με τη μέθοδο 

εγγύτητας (CPX) που ορίζεται στο πρότυπο ISO/DIS 11819-2 δεν υπερβαίνουν τα παρακάτω 

όρια, σε συνάρτηση με το μέγιστο όριο ταχύτητας της οδού, κατά την 5ετία μετά τη δοκιμή 

συμμόρφωσης της παραγωγής. 

- 90 dB(A) στα 50 kph και/ή 

- 95 dB(A) στα 70 kph και/ή 

- 98 dB(A) στα 90 kph. 

Η δοκιμή διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε διαστήματος 30 μηνών 

μετά το άνοιγμα της οδού. 

Τα οχήματα και/ή ρυμουλκούμενα δοκιμής CPX χρησιμοποιούν το ακτινωτό ελαστικό με 

ζώνη χάλυβα με κωδικό διαστάσεων P225/60 R16, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή ASTM 

F2493-14, με πέλμα τουλάχιστον 5 mm. 

Τα δεδομένα δοκιμής διορθώνονται για θερμοκρασία αέρα 20 °C. Η ανάλυση αβεβαιότητας 

των δεδομένων της δοκιμής αξιολογείται σύμφωνα με τον οδηγό για την έκφραση 

αβεβαιότητας στη μέτρηση (οδηγός 98-3:2008 του ISO/IEC) και οι δοκιμές δείχνουν ότι τα 

αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητας, δεν υπερβαίνουν κατά περισσότερο 

από 1 dB(A) τις προαναφερθείσες τιμές ή μικρότερες τιμές σύμφωνα με τον σχεδιασμό. 

Η χωρική μεταβλητότητα του οδικού τμήματος που υποβάλλεται σε δοκιμή δείχνει ότι κανένα 

μεμονωμένο τμήμα του οδικού τμήματος δεν υπερβαίνει αυτά τα συνολικά όρια κατά 

περισσότερο από 2 dB(A).   

Επαλήθευση:  

Οι εκθέσεις δοκιμής των δοκιμών CPX που διενεργούνται από ανεξάρτητες και αρμόδιες 

αρχές και σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 11819-2 υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή και 

συμμορφώνονται με τα παραπάνω όρια, κατά περίπτωση. 
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ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

D2. Βιωσιμότητα επιδόσεων οδοστρωμάτων χαμηλού θορύβου 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Κατά τη διάρκεια της 5ετούς περιόδου μετά τη δοκιμή συμμόρφωσης της παραγωγής, ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, 

κατασκευής και λειτουργίας προβαίνει σε δοκιμή CPX των εκπομπών θορύβου του οδοστρώματος, σύμφωνα με τη μέθοδο που προσδιορίζεται στην τεχνική προδιαγραφή D1, από ανεξάρτητους 

και αρμόδιους τρίτους. 

Οι δοκιμές θα πρέπει να διενεργούνται σε ξηρές συνθήκες και για πορώδη οδοστρώματα, μόνο έπειτα από 2 ημέρες μετά την τελευταία βροχόπτωση. 

Εάν δεδομένα CPX δεν πληρούν τα κατάλληλα όρια για το κριτήριο της βιωσιμότητας των επιδόσεων, ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και 

λειτουργίας υπόκειται σε οικονομικές κυρώσεις και/ή στην υποχρέωση εφαρμογής διορθωτικών μέτρων χωρίς επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής με πρόσθετο κόστος. 

Το πλαίσιο για την επιβολή τυχόν εφαρμοστέων κυρώσεων ή την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων ορίζεται με σαφήνεια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

D3. Εκτέλεση του σχεδίου συντήρησης και αποκατάστασης 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Αυτή η επιλογή ισχύει για συμβάσεις σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας όπου η παρακολούθηση πραγματοποιείται από τον ανάδοχο σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας 

Σε περίπτωση που θεωρείται αναγκαία σημαντική απόκλιση από το προτεινόμενο σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης κατά το στάδιο του σχεδιασμού, ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής 

και λειτουργίας ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή και συμφωνούν, εάν αιτιολογείται, για οποιαδήποτε απόκλιση. 
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Ε. Συντήρηση και λειτουργία 
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

E1. Άσφαλτος που περιέχει πίσσα 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εφαρμόσει το παρόν κριτήριο εάν το περιεχόμενο πίσσας των επιφανειακών στρωμάτων (επιφανειακά + συνδετικά στρώματα) και το/τα στρώμα(-τα) ασφαλτικής 

βάσης υπερβαίνει το όριο που ορίζει η εθνική νομοθεσία 

Εάν το περιεχόμενο πίσσας της ασφάλτου προς ανάκτηση υπερβαίνει το όριο που προβλέπει η εθνική νομοθεσία, εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (σύμφωνα με αυτό που 

θεωρείται βέλτιστη διαθέσιμη πρακτική σε κάθε κράτος μέλος, ανάλογα με την τοπική κατάσταση) για τη διαχείριση της ανακτημένης ασφάλτου που περιέχει πίσσα και η εφαρμογή τους 

περιγράφεται σε τεχνική έκθεση. 

Επαλήθευση:  

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει τεχνική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις βέλτιστες 

διαθέσιμες τεχνικές για τη διαχείριση της ανακτημένης ασφάλτου που περιέχει πίσσα μέσω κρύας μίξης σε λύσεις εντός και εκτός εργοταξίου. 

Χρησιμοποιείται σύστημα για την παρακολούθηση και την λογιστική καταχώριση της ανακτημένης ασφάλτου που περιέχει πίσσα, καθώς και την παρακολούθηση των προορισμών εκτός 

εργοταξίου και της επαναχρησιμοποίησης εντός εργοταξίου, σύμφωνα με το οποίο θα προσδιορίζεται η ποσότητα των υλικών και θα εντοπίζεται η τοποθεσία [χάρτες, σύστημα γεωγραφικών 

πληροφοριών (ΣΓΠ)]. Δεδομένα παρακολούθησης υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή. 

E2. Έλεγχος αποβλήτων κατεδαφίσεων και σχέδιο διαχείρισης 

Τουλάχιστον το 70% κατά βάρος των μη επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται κατά τη 

διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης, συμπεριλαμβανομένων των επιχώσεων, προετοιμάζονται 

για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης των υλικών. Στα 

απόβλητα αυτά περιλαμβάνονται: 

(i) σκυρόδεμα, οδόστρωμα ανακτημένης ασφάλτου (RAP), αδρανή προσμείγματα που 

ανακτώνται από τα βασικά στοιχεία της οδού· 

(ii) υλικά που ανακτώνται από δευτερογενή δομικά στοιχεία. 

Οι επιχώσεις δεν επιτρέπονται σε ζώνες πρασίνου εκτός της οδού. Οι επιχώσεις σε διάτρητες 

περιοχές της οδού πραγματοποιούνται μόνο με υλικά και έδαφος εκσκαφής. Για επιχώσεις σε 

στεγανές περιοχές της οδού χρησιμοποιούνται μόνο επαναχρησιμοποιημένα, ανακυκλωμένα 

και ανακτημένα υλικά. 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας διενεργεί έλεγχο πριν από την κατεδάφιση ώστε να 

προσδιορίσει τι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, να ανακυκλωθεί ή να ανακτηθεί. Ο εν λόγω 

έλεγχος περιλαμβάνει: 

(i) προσδιορισμό και αξιολόγηση κινδύνου των επικίνδυνων αποβλήτων· 

E2. Έλεγχος αποβλήτων κατεδαφίσεων και σχέδιο διαχείρισης 

Τουλάχιστον το 90% κατά βάρος των μη επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται κατά τη 

διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης, συμπεριλαμβανομένων των επιχώσεων, προετοιμάζονται 

για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης των υλικών. Στα 

απόβλητα αυτά περιλαμβάνονται: 

(i) σκυρόδεμα, οδόστρωμα ανακτημένης ασφάλτου (RAP), αδρανή προσμείγματα που 

ανακτώνται από τα βασικά στοιχεία της οδού· 

(ii) υλικά που ανακτώνται από δευτερογενή δομικά στοιχεία. 

Οι επιχώσεις δεν επιτρέπονται σε ζώνες πρασίνου εκτός της οδού. Οι επιχώσεις σε διάτρητες 

περιοχές της οδού πραγματοποιούνται μόνο με υλικά και έδαφος εκσκαφής. Για επιχώσεις σε 

στεγανές περιοχές της οδού χρησιμοποιούνται μόνο επαναχρησιμοποιημένα, ανακυκλωμένα 

και ανακτημένα υλικά. 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας διενεργεί έλεγχο πριν από την κατεδάφιση ώστε να 

προσδιορίσει τι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, να ανακυκλωθεί ή να ανακτηθεί. Ο εν λόγω 

έλεγχος περιλαμβάνει: 

(i) προσδιορισμό και αξιολόγηση κινδύνου των επικίνδυνων αποβλήτων· 
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(ii) κατάσταση ποσοτήτων με ανάλυση των διαφόρων υλικών της οδού· 

(iii) εκτίμηση του ποσοστιαίου δυναμικού επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με 

βάση προτάσεις για συστήματα χωριστής συλλογής κατά τη διαδικασία 

κατεδάφισης. 

Τα υλικά, τα προϊόντα και τα στοιχεία που προσδιορίζονται απαριθμούνται σε μια κατάσταση 

ποσοτήτων κατεδάφισης. 

Επαλήθευση: 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει έλεγχο πριν από την κατεδάφιση, ο 

οποίος περιέχει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται. Εφαρμόζεται σύστημα για την 

παρακολούθηση και τη λογιστική καταχώριση της παραγωγής αποβλήτων. Ο προορισμός των 

αποστολών αποβλήτων και υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής παρακολουθείται με τη χρήση 

δελτίων αποστολής και τιμολογίων. Δεδομένα παρακολούθησης υποβάλλονται στην 

αναθέτουσα αρχή. 

(ii) κατάσταση ποσοτήτων με ανάλυση των διαφόρων υλικών της οδού· 

(iii) εκτίμηση του ποσοστιαίου δυναμικού επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με 

βάση προτάσεις για συστήματα χωριστής συλλογής κατά τη διαδικασία 

κατεδάφισης. 

Τα υλικά, τα προϊόντα και τα στοιχεία που προσδιορίζονται απαριθμούνται σε μια κατάσταση 

ποσοτήτων κατεδάφισης. 

Επαλήθευση: 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υποβάλλει έλεγχο πριν από την κατεδάφιση, ο 

οποίος περιέχει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται. Εφαρμόζεται σύστημα για την 

παρακολούθηση και τη λογιστική καταχώριση της παραγωγής αποβλήτων. Ο προορισμός των 

αποστολών αποβλήτων και υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής παρακολουθείται με τη χρήση 

δελτίων αποστολής και τιμολογίων. Δεδομένα παρακολούθησης υποβάλλονται στην 

αναθέτουσα αρχή. 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

E3. Εκτέλεση του σχεδίου συντήρησης και αποκατάστασης 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας δεσμεύεται να συντηρεί την οδό σύμφωνα με το σχέδιο 

συντήρησης και αποκατάστασης (βλ. κριτήριο B12). 

E4. Εκτέλεση της συντήρησης της οδού 

Ο κύριος ανάδοχος συντήρησης ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας πρέπει να διασφαλίσει ότι η εκτέλεση της 

συντήρησης της οδού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα σχέδια και 

προδιαγραφές. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες πτυχές: 

- επιδόσεις CF/ΑΚΖ των κύριων δομικών στοιχείων του (κριτήριο B14) ή οι εκπομπές 

ισοδυνάμου CO2 ανά τόνο μεταφερόμενων υλικών (κριτήριο B16)· 

- εξαρτήματα ελέγχου της μόλυνσης των υδάτων, ικανότητα συγκράτησης των 

ομβρίων υδάτων, σχέδιο ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης και σχέδιο διέλευσης άγριας πανίδας στο σύστημα 

αποχέτευσης (κριτήρια B3, B4, B5, B17, B18, B19)· 

- ανθεκτικότητα οδοστρώματος (κριτήριο B11)· 

- εφαρμογή σχεδίου μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης (κριτήριο B10). 

Σε περίπτωση που θεωρείται αναγκαία απόκλιση από τις απαιτήσεις του σχεδίου κατά το 

στάδιο της κατασκευής, ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και 

E4. Εκτέλεση της συντήρησης της οδού 

Ο κύριος ανάδοχος συντήρησης ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας πρέπει να διασφαλίσει ότι η εκτέλεση της 

συντήρησης της οδού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα σχέδια και 

προδιαγραφές. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες πτυχές: 

- μακροϋφή οδοστρώματος (MPD) (βλ. κριτήριο B13)· 

- επιδόσεις CF/ΑΚΖ των κύριων δομικών στοιχείων της οδού (κριτήριο B14) ή οι 

εκπομπές ισοδυνάμου CO2 ανά τόνο μεταφερόμενων υλικών (κριτήριο B16)· 

- εξαρτήματα ελέγχου της μόλυνσης των υδάτων, ικανότητα συγκράτησης των 

ομβρίων υδάτων, σχέδιο ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης και σχέδιο διέλευσης άγριας πανίδας στο σύστημα 

αποχέτευσης (κριτήρια B3, B4, B5, B17, B18, B19)· 

- ανθεκτικότητα οδοστρώματος (κριτήριο B11)· 

- εφαρμογή σχεδίου μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης (κριτήριο B10). 

Σε περίπτωση που θεωρείται αναγκαία απόκλιση από τις απαιτήσεις του σχεδίου κατά το 
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κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ενημερώνει την 

αναθέτουσα αρχή και συμφωνούν, εάν αιτιολογείται, για οποιαδήποτε απόκλιση. 

Για τις περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται συμφωνία, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να έχει 

καταρτίσει διάγραμμα ροής για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή κατάλληλων και 

αναλογικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση και/ή διορθωτικών μέτρων ή μέτρων 

αποκατάστασης. 

στάδιο της κατασκευής, ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και 

κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ενημερώνει την 

αναθέτουσα αρχή και συμφωνούν, εάν αιτιολογείται, για οποιαδήποτε απόκλιση. 

Για τις περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται συμφωνία, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να έχει 

καταρτίσει διάγραμμα ροής για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή κατάλληλων και 

αναλογικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση και/ή διορθωτικών μέτρων ή μέτρων 

αποκατάστασης. 

E5. Ενσωμάτωση ανακυκλωμένου περιεχομένου 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Το ίδιο με το C3. 

 

E6. Παρακολούθηση της ασφάλτου χαμηλής θερμοκρασίας 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Το ίδιο με το C4. 

 

E7. Εκτέλεση του σχεδίου ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο κύριος ανάδοχος κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού και κατασκευής ή ο ανάδοχος σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας διασφαλίζει την εκτέλεση 

των κατάλληλων εργασιών για τη διατήρηση της ποιότητας της φυτοκάλυψης και του οικοτόπου που έχουν δημιουργηθεί. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η εφαρμογή 

εδαφοκαλύμματος/λιπάσματος, το κλάδεμα, την αντικατάσταση των νεκρών φυτών κ.λπ. 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά ή υποδεικνύουν μη συμμόρφωση, ανατρέξτε στο γενικό κείμενο για τις ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης στο E4. 

 

E8. Παρακολούθηση των εκπομπών θορύβου κατά τη συντήρηση 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Το ίδιο με το C12. 

 

E9. Εκτέλεση του σχεδίου μετριασμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Το ίδιο με το C14. 
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ΣΤ. Τέλος του κύκλου ζωής 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

F1. Έλεγχος αποβλήτων κατεδαφίσεων και σχέδιο διαχείρισης 

(Ίδιες απαιτήσεις για στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια) 

Το ίδιο με το E2. 
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3 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

Ζητήματα κοστολόγησης κύκλου ζωής (ΚΚΖ) έχουν ληφθεί υπόψη στην ανάπτυξη των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΟΔΣ στον τομέα του σχεδιασμού, της κατασκευής και της 

συντήρησης οδών. Η ΚΚΖ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του συνολικού κόστους κυριότητας μιας οδού κατά τον σχεδιασμό ή τη λειτουργική διάρκεια ζωής 

του. Συγκεκριμένα, επιτρέπει «την πραγματοποίηση συγκριτικών εκτιμήσεων κόστους κατά τη διάρκεια προκαθορισμένης χρονικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους 

σχετικούς οικονομικούς παράγοντες όσον αφορά τόσο το αρχικό κόστος κεφαλαίου όσο και το μελλοντικό λειτουργικό κόστος και κόστος αντικατάστασης περιουσιακών 

στοιχείων». 

 

3.1 Η λογική και το πεδίο εφαρμογής της κοστολόγησης κύκλου ζωής 

Η ΚΚΖ αφορά ιδίως την επίτευξη βελτιωμένων περιβαλλοντικών επιδόσεων, διότι μπορεί να απαιτηθούν υψηλότερες αρχικές δαπάνες κεφαλαίου για την επίτευξη 

χαμηλότερων λειτουργικών δαπανών κύκλου ζωής. Συνεπώς, αποτελεί μια μέθοδο για τη λήψη αποτελεσματικών, μακροπρόθεσμων επενδυτικών αποφάσεων.  

Για τις οδικές υποδομές, η διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού παρέχει μια συστηματική διαδικασία συντήρησης, αναβάθμισης και αξιοποίησης ενσώματων στοιχείων 

ενεργητικού κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό, μέσω της χρήσης μιας σειράς διαδικασιών και εργαλείων διαχείρισης της οδού τόσο για βραχυπρόθεσμο όσο και για 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.  

Η ΚΚΖ αποτελεί συχνά το πρώτο στάδιο για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού. Η ΚΚΖ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κατά τη διάρκεια των σταδίων ορισμού του έργου, σχεδιασμού μελέτης και αναλυτικού σχεδιασμού, κατά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την επιλογή και την τεχνική βελτιστοποίησης της αξίας (value engineering) του σχεδίου που θα εξασφαλίζει το μικρότερο συνολικό κόστος (και τη μεγαλύτερη 

υπολειμματική αξία) καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Μπορεί να διενεργηθεί πλήρης άσκηση ΚΚΖ με βάση το πρότυπο ISO 15685-5 ή 

άλλο ισοδύναμο πρότυπο. 

 

3.2 Πώς τα κριτήρια για τις ΟΔΣ μπορούν να μειώσουν το κόστος κύκλου ζωής 

Τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ στον τομέα του σχεδιασμού, της κατασκευής και της συντήρησης οδών θα έχουν θετικές επιπτώσεις σε ορισμένους από τους βασικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν το συνολικό κόστους κύκλου ζωής μιας οδού. Οι παράγοντες αυτοί παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως με βάση τις κυριότερες μεταβλητές 

κόστους της ΚΚΖ, επισημαίνοντας ότι τα δυνητικά οφέλη θα εξαρτώνται πάντα από τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε έργου (π.χ. θέση, κλιματικές συνθήκες, τοπική 

διαθεσιμότητα, κατασκευαστικές πρακτικές): 

- Έξοδα πρόσκτησης:  

o Τα κριτήρια επιλογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύναψη συμβάσεων με ειδικευμένους διαχειριστές έργου, ομάδες σχεδιασμού, συμβούλους σε 

θέματα κόστους και αναδόχους, οι οποίες θα τείνουν να μειώνουν τον κίνδυνο υπέρβασης του κόστους σε καινοτόμα έργα.   

o Η συνοδευτική καθοδήγηση για τις ΟΔΣ επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προσδιοριστεί η εξοικονόμηση κόστους μέσω της εκτίμησης των 

επιλογών σε πρώιμο στάδιο, για παράδειγμα μέσω της αξιολόγησης διαφορετικών χαράξεων οδών.   

o Τα κριτήρια για την αποδοτική από άποψη πόρων κατασκευή ενθαρρύνουν τη μείωση του κόστους μεταφοράς για βασικά δομικά υλικά (π.χ. άσφαλτος, 

σκυρόδεμα, αδρανή προσμείγματα), καθώς και τη χρήση ασφάλτου χαμηλής θερμοκρασίας, η οποία είναι λιγότερο απαιτητική από άποψη κατανάλωσης 
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ενέργειας κατά τη διάρκεια του σταδίου παραγωγής. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους κατασκευής. Επιπλέον, οι χωματουργικές 

εργασίες και οι επίγειες εργασίες μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως το 30% του κόστους του έργου σε συνθήκες πολυσχιδούς ανάγλυφου, ενώ τα κριτήρια για 

τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υλικών εκσκαφής αποσκοπούν στη μείωση αυτού του κόστους.  

- Κόστος λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης: 

o Οι στρατηγικές συντήρησης και αποκατάστασης αποσκοπούν στη διασφάλιση των βέλτιστων επιδόσεων των οδοστρωμάτων και στην εξασφάλιση βέλτιστων 

από άποψη κόστους λύσεων για τη διατήρηση, τη βελτίωση και τη λειτουργία των περιουσιακών στοιχείων υποδομής. Επιπλέον, εάν οι δραστηριότητες 

συντήρησης προγραμματίζονται εγκαίρως, το κόστος της συμφόρησης μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. 

o Λαμβάνεται επίσης υπόψη η ποιότητα κατασκευής των επιφανειών οδοστρώματος χαμηλής αντίστασης κύλισης, των αποχετευτικών συστημάτων και των 

οδοστρωμάτων χαμηλού θορύβου, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη της προβλεπόμενης στον σχεδιασμό απόδοσης, καθώς και η ορθή εκτέλεση, ώστε να 

διασφαλίζεται η απόδοση αυτών των παραμέτρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού.  

o Τα κριτήρια περιλαμβάνουν τη δυνατότητα διενέργειας αποτυπώματος άνθρακα ή ανάλυσης κύκλου ζωής μιας οδού, τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη 

σχετικών μοντέλων και τη βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της οδού συνολικά και των επιμέρους στοιχείων της, με βάση εκτιμήσεις του κόστους 

συντήρησης και αποκατάστασης και της αναμενόμενης ωφέλιμης διάρκειας ζωής.  

o Έχει ληφθεί επίσης υπόψη η ελάχιστη ονομαστική διάρκεια ζωής των οδοστρωμάτων (εξαιρουμένου του επιφανειακού στρώματος), δεδομένου ότι τα πιο 

ανθεκτικά υλικά μπορεί να συνεπάγονται υψηλότερο κόστος κατασκευής. Ωστόσο αυτό το κόστος θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από μικρότερη ανάγκη για 

εργασίες συντήρησης. 

o Η συμπερίληψη ειδικών απαιτήσεων για τα έργα σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας μπορεί να παράσχει κίνητρα στους αναδόχους ώστε να 

ελαχιστοποιήσουν το μακροπρόθεσμο κόστος λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους συντήρησης ρουτίνας, προληπτικής συντήρησης και 

αποκατάστασης, προς όφελος και των δύο μερών.   

- Υπολειμματική αξία:  

o Η εφαρμογή του συνόλου κριτηρίων για τις ΟΔΣ θα αποδείξει ότι η οδός διαθέτει βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις, οι οποίες, δεδομένου ότι μειώνουν 

το λειτουργικό κόστος και αποδεικνύουν την πραγματοποίηση υπεύθυνων επενδύσεων, μπορούν, με τη σειρά τους, να συμβάλουν στη διατήρηση ή τη 

βελτίωση της μελλοντικής αξίας της οδού ως στοιχείου.  

Επιπλέον, τα κριτήρια λαμβάνουν υπόψη άυλα οφέλη, όπως την ευκολία, την άνεση του χρήστη και την ικανοποίηση. Για παράδειγμα, ο μετριασμός της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης μπορεί να αυξήσει την άνεση των χρηστών (οδηγών) και να μειώσει τον άσκοπο χρόνο εντός του οχήματος.  

Τέλος, με την εφαρμογή των κριτηρίων ενδέχεται να επιτευχθεί μείωση του κόστους που συνεπάγονται για την κοινωνία ορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

(περιβαλλοντικές εξωτερικότητες), π.χ.: 

- Τα κριτήρια για την αντίσταση κύλισης που σχετίζονται με τη δομή και την τραχύτητα του οδοστρώματος συνδέονται άμεσα με την κατανάλωση καυσίμων από τα 

οχήματα κατά το στάδιο χρήσης (10% μείωση στην αντίσταση κύλισης μπορεί να επιφέρει 1-2% μείωση στην κατανάλωση καυσίμων) και, συνεπώς, τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό συνεπάγεται επίσης οικονομικά οφέλη για τους οδικούς χρήστες (οδηγούς). 

- Τα κριτήρια για συμφόρηση αποσκοπούν στη μείωση της πρόσθετης κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών αερίων που σχετίζονται με τη συμφόρηση, τα 

οποία μπορεί να συνιστούν σημαντικό μέρος του κόστους κύκλου ζωής της οδού, ιδίως για τους αυτοκινητόδρομους και τις λεωφόρους. 
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- Τα κριτήρια για την περιβαλλοντική ηχορύπανση επηρεάζουν τόσο την ανθρώπινη υγεία όσο και ευρύτερους οικονομικούς παράγοντες, όπως η αξία των 

περιουσιακών στοιχείων. Το εξωτερικό κόστος των εκπομπών θορύβου από τα επιβατηγά οχήματα σε οδούς έχει υπολογιστεί κατά μέσο όρο σε 2 ευρώ/1.000 pkm 

(επιβατοχιλιόμετρα) και από τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων σε 2,5 ευρώ/1.000 τονοχιλιόμετρα αντίστοιχα. Αυτό το κόστος έρχεται να προστεθεί στο 

συνολικό εκτιμώμενο κόστος των 20 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το 2008 στην ΕΕ των 28. 

- Τα κριτήρια για τα αποχετευτικά συστήματα (που βασίζονται σε σκληρές ή ήπιες μεθόδους) μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου πλημμύρας. Επί του 

παρόντος, οι ζημίες από πλημμύρες στην ΕΕ εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 5,3-6,4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, επηρεάζοντας δυσμενώς τις ζωές 200.000 

ανθρώπων σε ετήσια βάση. Πρόσφατη μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής προβλέπει ότι το ετήσιο κόστος αυτών των ζημιών θα μπορούσε να 

αυξηθεί κατά 7-8 φορές έως το 2050, φτάνοντας τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ και επηρεάζοντας δυσμενώς τις ζωές 500.000 ανθρώπων σε ετήσια βάση. 
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Τεχνικά παραρτήματα  
Παράρτημα A 

Υποστηρικτική καθοδήγηση για το κριτήριο B14 (στοιχειώδες κριτήριο): Επιλογή 1 – Αποτύπωμα άνθρακα (CF) 

Το κριτήριο ανάθεσης B14 (στοιχειώδες κριτήριο) ορίζει ότι το αποτύπωμα άνθρακα (CF) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

από τους προσφέροντες για να καταδείξουν πώς οι ίδιοι έχουν μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας οδικής 

κατασκευής. Η παρούσα συνοπτική σημείωση καθοδήγησης περιγράφει: 

- πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κριτήριο αυτό· 

- τους κανόνες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των προσφορών· και 

- την τεχνική υποστήριξη που απαιτείται για την επιλογή προσφοράς. 

Οποιοδήποτε CF που χρησιμοποιείται διενεργείται με βάση το πρότυπο ISO 14067 ή ισοδύναμο πρότυπο. 

1.1  Πότε μπορεί να χρησιμοποιείται η επιλογή 1 για το CF; 

Η χρήση του κριτηρίου B14 συνιστάται μόνο στις περιπτώσεις που μπορεί να γίνει σύγκριση των επιλογών βελτίωσης με 

ένα σχέδιο οδού αναφοράς και/ή μεταξύ διαφορετικών σχεδίων οδού. Επομένως, αφορά τα ακόλουθα σενάρια σύναψης 

συμβάσεων: 

- στην περίπτωση που ο πελάτης διαθέτει ήδη σχέδιο οδού αναφοράς και κατάσταση ποσοτήτων η οποία έχει 

αξιολογηθεί με σκοπό να παρέχει μια τιμή καθοδήγησης για σύγκριση με προσφορές· 

- στην περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί διαγωνισμός μελετών για την ενθάρρυνση της παρουσίασης 

καινοτόμων σχεδίων οδών από ομάδες σχεδιασμού και/ή αναδόχους. 

Στο πλαίσιο αυτών των σεναρίων, η ανάλυση CF μπορεί να αποτελέσει απαίτηση για την ανάθεση. 

1.2.  Θα απαιτηθεί συμπληρωματική τεχνογνωσία για την αξιολόγηση προσφορών; 

Σε οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία για κατασκευή και συντήρηση οδού, ο αγοραστής είναι πιθανό να ζητά 

υποστηρικτική τεχνογνωσία στον τομέα του σχεδιασμού και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό των απαιτήσεων 

και την αξιολόγηση των σχεδίων. Επομένως, ο αγοραστής μπορεί να επιθυμεί να ζητήσει τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων σε 

δύο στάδια της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων: 

1. Κατά την εκπόνηση του προτύπου σχεδιασμού και των απαιτήσεων επιδόσεων: Οι προσφέροντες λαμβάνουν 

οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν, ώστε να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των 

σχεδίων που υποβάλλουν 

2. Κατά την αξιολόγηση των σχεδίων και των επιλογών βελτίωσης: Θα πρέπει να διενεργηθεί τεχνική αξιολόγηση 

των απαντήσεων των προσφερόντων στο παρόν κριτήριο, με σκοπό να παρασχεθεί υποστήριξη στον αγοραστή. 

Απαιτείται η πραγματοποίηση κριτικής εξέτασης του CF κάθε προσφέροντος από τεχνικό αξιολογητή σύμφωνα με την 

καθοδήγηση του παραρτήματος Γ. 

1.3  Ποιες οδηγίες θα πρέπει να δοθούν στους προσφέροντες; 

Οι ακόλουθες τεχνικές οδηγίες θα πρέπει να ενσωματωθούν στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ώστε να εξασφαλιστεί 

η συγκρισιμότητα των προσφορών. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση των σχεδίων θα γίνει με βάση μια οδό αναφοράς, 

αυτό αναφέρεται σαφώς και παρέχεται η κατάσταση υλικών. 

Τεχνικές οδηγίες προς προσφέροντες που χρησιμοποιούν το CF για την αξιολόγηση του κτιρίου 

Τεχνικό σημείο που 

πρέπει να καλύπτεται 

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά 

α. Μέθοδος και στοιχεία 

απογραφής 

Στον βαθμό που είναι εφικτό, προσδιορίζονται η μέθοδος αξιολόγησης επιπτώσεων και τα 

δεδομένα απογραφής κύκλου ζωής που θα χρησιμοποιηθούν από κάθε ομάδα σχεδιασμού, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα. 

Εξακριβωμένα πρωτογενή στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση κενών 

σύμφωνα με την καθοδήγηση που παρέχεται στο πρότυπο ISO 14067 ή σε ισοδύναμο πρότυπο 

και, για δεδομένα από περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος, στο πρότυπο ISO 14025 και EN 

15804. Το πρότυπο ISO 21930 θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βασικό πρότυπο, 

κατά περίπτωση. 

Το επίπεδο αβεβαιότητας αντιμετωπίζεται συμπεριλαμβάνοντας: 

1. ποιοτική αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων με βάση τις πηγές δεδομένων τεκμηρίωσης, 

πώς πραγματοποιήθηκε ή συντάχθηκε η εν λόγω αξιολόγηση και τι είδους 

διαδικασία και τεχνολογία αντιπροσωπεύει· καθώς και  

2. ποσοτική αξιολόγηση των δύο σημαντικότερων στοιχείων της οδού που 
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προσδιορίζονται στην ανάλυση (βλ. στοιχείο δ. και πίνακες α και β του κριτηρίου 

B14). 

β. Σύγκριση με βάση τη 

λειτουργική ισοδυναμία 

Προσδιορίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της οδού ως σημείο αναφοράς για κάθε σχέδιο 

(βλ. πρότυπο ISO 14067 ή ισοδύναμο πρότυπο): 

- σχετικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, όπως περιγράφονται στις απαιτήσεις 

επιδόσεων· 

- η ζητούμενη λειτουργική διάρκεια ζωής. 

Χρησιμοποιείται κοινή λειτουργική μονάδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων (βλ. 

πρότυπο ISO 14067 ή ισοδύναμο πρότυπο). 

δ. Ορισμός του κύκλου 

ζωής και των ορίων της 

οδού 

Η ανάλυση καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής 

(μεταξύ άλλων παραγωγή και μεταφορά των υλικών), της συντήρησης, της λειτουργίας και 

του τέλους του κύκλου ζωής. 

Η κατανομή σχετικά με τα ανακυκλωμένα ή επαναχρησιμοποιημένα υλικά πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:  

- Μέσα παραγωγής (στάδιο προϊόντος): σύμφωνα με τους κανόνες του προτύπου ISO 

14067 ή ισοδύναμου προτύπου· 

- Αποτελέσματα (στάδιο τέλους κύκλου ζωής ή συντήρησης): σύμφωνα με τους 

κανόνες του προτύπου EN 15804, τμήμα 6.4.3. 

δ. Στοιχεία της οδού που 

περιλαμβάνονται στο 

πεδίο εφαρμογής των 

κριτηρίων 

Το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία της 

οδού: 

- Έδαφος θεμελίωσης, συμπεριλαμβανομένων των χωματουργικών εργασιών και των 

επίγειων εργασιών 

- Υπόβαση 

- Βάση, συνδετικές και επιφανειακές πλάκες ή πλάκες σκυροδέματος 

- Πρόσθετα δευτερεύοντα στοιχεία της οδού (προαιρετικό) 

ε. Δείκτης κατηγορίας 

κύκλου ζωής που θα 

χρησιμοποιηθεί για 

σκοπούς αξιολόγησης 

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) 

 

 

 

Παράρτημα Β 

Υποστηρικτική καθοδήγηση για το κριτήριο B14 (αναλυτικό κριτήριο): Επιλογή 2 - Ανάλυση ΑΚΖ 

Το κριτήριο ανάθεσης B14 ορίζει πώς η ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους 

προσφέροντες για να καταδείξουν πώς οι ίδιοι έχουν μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατασκευής μιας οδού. Η 

παρούσα συνοπτική σημείωση καθοδήγησης περιγράφει: 

- πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κριτήριο αυτό· 

- τους κανόνες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των προσφορών· και 

- την τεχνική υποστήριξη που απαιτείται για την επιλογή προσφοράς. 

Οποιαδήποτε ΑΚΖ που χρησιμοποιείται διενεργείται με βάση το πρότυπο ISO 14040/ISO 14044. 

2.1  Πότε μπορεί να χρησιμοποιείται η επιλογή 2 για την ΑΚΖ; 

Η χρήση του κριτηρίου B14 συνιστάται μόνο στις περιπτώσεις που μπορεί να γίνει σύγκριση των επιλογών βελτίωσης με 

ένα σχέδιο οδού αναφοράς και/ή μεταξύ διαφορετικών σχεδίων οδού. Επομένως, αφορά τα ακόλουθα σενάρια σύναψης 

συμβάσεων: 

- στην περίπτωση που ο πελάτης διαθέτει ήδη σχέδιο οδού αναφοράς και κατάσταση ποσοτήτων η οποία έχει 

αξιολογηθεί με σκοπό να παρέχει μια τιμή καθοδήγησης για σύγκριση με προσφορές· 

- στην περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί διαγωνισμός μελετών για την ενθάρρυνση της παρουσίασης 

καινοτόμων σχεδίων οδών από ομάδες σχεδιασμού και/ή αναδόχους· 
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Στο πλαίσιο αυτών των σεναρίων, η ΑΚΖ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο ανάθεσης. 

2.2.  Θα απαιτηθεί συμπληρωματική τεχνογνωσία για την αξιολόγηση προσφορών; 

Σε οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία για κατασκευή και συντήρηση οδού, ο αγοραστής είναι πιθανό να ζητά 

υποστηρικτική τεχνογνωσία στον τομέα του σχεδιασμού και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό των απαιτήσεων 

και την αξιολόγηση των σχεδίων. Επομένως, ο αγοραστής μπορεί να επιθυμεί να ζητήσει τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων σε 

δύο στάδια της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων: 

1. Κατά την εκπόνηση του προτύπου σχεδιασμού και των απαιτήσεων επιδόσεων: Οι προσφέροντες λαμβάνουν 

οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν, ώστε να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των 

σχεδίων που υποβάλλουν. 

2. Κατά την αξιολόγηση των σχεδίων και των επιλογών βελτίωσης: Θα πρέπει να διενεργηθεί τεχνική αξιολόγηση 

των απαντήσεων των προσφερόντων στο παρόν κριτήριο, με σκοπό να παρασχεθεί υποστήριξη στον αγοραστή. 

Απαιτείται η πραγματοποίηση κριτικής εξέτασης της ΑΚΖ κάθε προσφέροντος από τεχνικό αξιολογητή σύμφωνα με την 

καθοδήγηση του παραρτήματος Γ. 

2.3  Ποιες οδηγίες θα πρέπει να δοθούν στους προσφέροντες; 

Οι ακόλουθες τεχνικές οδηγίες θα πρέπει να ενσωματωθούν στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ώστε να εξασφαλιστεί 

η συγκρισιμότητα των προσφορών. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση των σχεδίων γίνει με βάση μια οδό αναφοράς, αυτό 

αναφέρεται σαφώς και παρέχεται ο κατάλογος των υλικών. 

 

Τεχνικές οδηγίες προς προσφέροντες που χρησιμοποιούν την ΑΚΖ για την αξιολόγηση της οδού 

Τεχνικό σημείο που 

πρέπει να καλύπτεται 

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά 

α. Μέθοδος και στοιχεία 

απογραφής 

Στον βαθμό που είναι εφικτό, προσδιορίζονται η μέθοδος αξιολόγησης επιπτώσεων και τα 

δεδομένα απογραφής κύκλου ζωής που θα χρησιμοποιηθούν από κάθε ομάδα σχεδιασμού, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα.   

Εξακριβωμένα πρωτογενή στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση κενών 

σύμφωνα με την καθοδήγηση που παρέχεται στο πρότυπο ISO 14040/14044 και, για δεδομένα 

από περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος, στο πρότυπο ISO 14025 και EN 15804. Το πρότυπο 

ISO 21930 θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βασικό πρότυπο, κατά περίπτωση. 

Το επίπεδο αβεβαιότητας αντιμετωπίζεται συμπεριλαμβάνοντας: 

1. ποιοτική αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων με βάση τις πηγές δεδομένων τεκμηρίωσης, 

πώς πραγματοποιήθηκε ή συντάχθηκε η εν λόγω αξιολόγηση και τι είδους 

διαδικασία και τεχνολογία αντιπροσωπεύει· καθώς και 

2. ποσοτική αξιολόγηση των δύο σημαντικότερων στοιχείων της οδού που 

προσδιορίζονται στην ανάλυση (βλ. στοιχείο δ. και πίνακες α και β του κριτηρίου 

B14). 

β. Σύγκριση με βάση τη 

λειτουργική ισοδυναμία 

Προσδιορίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της οδού ως σημείο αναφοράς για κάθε σχέδιο 

(βλ. πρότυπο ISO 14040/14044): 

- σχετικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, όπως περιγράφονται στις απαιτήσεις 

επιδόσεων· 

- η ζητούμενη λειτουργική διάρκεια ζωής. 

Χρησιμοποιείται κοινή λειτουργική μονάδα ή μονάδα αναφοράς για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων (βλ. πρότυπο ISO 14040). Η λειτουργική διάρκεια ζωής λαμβάνεται υπόψη 

στον ορισμό της λειτουργικής μονάδας. 

γ. Ορισμός του κύκλου 

ζωής και των ορίων της 

οδού 

Η ανάλυση καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής 

(μεταξύ άλλων παραγωγή και μεταφορά των υλικών), της συντήρησης, της λειτουργίας και 

του τέλους του κύκλου ζωής (βλ. πρότυπο ISO 14040).   

Η κατανομή σχετικά με τα ανακυκλωμένα ή επαναχρησιμοποιημένα υλικά πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: 

- Μέσα παραγωγής (στάδιο προϊόντος): σύμφωνα με τους κανόνες του προτύπου ISO 

14044, τμήμα 4.3.4.3· 

- Αποτελέσματα (στάδιο τέλους κύκλου ζωής ή συντήρησης): σύμφωνα με τους 

κανόνες του προτύπου EN 15804, τμήμα 6.4.3. 

δ. Στοιχεία της οδού που 

περιλαμβάνονται στο 

πεδίο εφαρμογής των 

κριτηρίων 

Το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία της 

οδού: 

- Έδαφος θεμελίωσης, συμπεριλαμβανομένων των χωματουργικών εργασιών και των 

επίγειων εργασιών 
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- Υπόβαση 

- Βάση, συνδετικές και επιφανειακές πλάκες ή πλάκες σκυροδέματος 

- Πρόσθετα δευτερεύοντα δομικά στοιχεία του οδοστρώματος (προαιρετικό). 

Όταν εφαρμόζονται, οι τεχνολογίες συγκομιδής ενέργειας περιλαμβάνονται στην ΑΚΖ ως 

δευτερεύοντα δομικά στοιχεία του οδοστρώματος και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 

κατά το στάδιο λειτουργίας αφαιρείται από την ενέργεια που καταναλώνεται σε αυτό το 

στάδιο. 

ε. Δείκτες κατηγορίας 

κύκλου ζωής που θα 

χρησιμοποιηθούν για 

σκοπούς αξιολόγησης. 

 

Χρησιμοποιούνται τουλάχιστον οι παρακάτω δείκτες κατηγορίας επιπτώσεων που 

αναφέρονται στο πρότυπο ΕΝ 15804: 

- Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (Global Warming Potential-GWP) 

- Δυναμικό σχηματισμού φωτοχημικών οξειδωτικών του τροποσφαιρικού όζοντος 

- Δυναμικό εξάντλησης του στρώματος του στρατοσφαιρικού όζοντος 

- Δυναμικό οξίνισης του εδάφους και του νερού 

- Δυναμικό ευτροφισμού 

- Δυναμικό εξάντλησης αβιοτικών πόρων για στοιχεία 

- Δυναμικό εξάντλησης αβιοτικών πόρων για ορυκτά καύσιμα. 

Άλλοι δείκτες που περιγράφουν τη χρήση των πόρων και τις ροές αποβλήτων και 

αποτελεσμάτων, οι οποίοι προσδιορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 15804 μπορεί επίσης να 

περιλαμβάνονται πλήρως ή εν μέρει, εάν δεν καλύπτονται ήδη από άλλα κριτήρια για τις ΟΔΣ, 

π.χ. ανακυκλωμένο περιεχόμενο. 

Εφαρμόζεται σύστημα στάθμισης για τους επιλεγμένους δείκτες κατηγορίας επιπτώσεων με 

σκοπό να εκτιμηθεί η συνολική βαθμολογία. Το σύστημα αυτό επιλέγεται από την 

αναθέτουσα αρχή με βάση τα ακόλουθα: 

- κατάλληλο υπάρχον σύστημα στάθμισης, όπως τα συστήματα στάθμισης που 

εφαρμόζονται σε ορισμένα εθνικά συστήματα ΑΚΖ· ή 

- σύστημα στάθμισης το οποίο προτείνεται από τον τεχνικό αξιολογητή ΑΚΖ (βλ. 

παράρτημα Γ). 

Στην περίπτωση που ένα εργαλείο ΑΚΖ παράγει αθροιστική βαθμολογία για την οδό, 

λαμβάνεται υπόψη μόνο το αποτέλεσμα για τις κατηγορίες επιπτώσεων που προσδιορίζονται 

στο πρότυπο ΕΝ 15804. 
 

 

Παράρτημα Γ 

Οδηγίες για τον τεχνικό αξιολογητή της ΑΚΖ 

Ο ρόλος του τεχνικού αξιολογητή θα είναι να συνδράμει τον αγοραστή στον καθορισμό των βασικών κανόνων για τους 

προσφέροντες, με βάση είτε το παράρτημα Α είτε το παράρτημα Β, αναλόγως της επιλογής που προκρίνεται. 

Ο τεχνικός αξιολογητής προτείνει και συμφωνεί με την αναθέτουσα αρχή τη στάθμιση των αποτελεσμάτων του δείκτη 

ΑΚΖ, η οποία αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Μετά το άνοιγμα των προσφορών, ο τεχνικός αξιολογητής είτε: 

(i) διενεργεί κριτική εξέταση των CF για να ελέγξει τις μεθοδολογικές επιλογές, την ποιότητα των δεδομένων και τη 

συγκρισιμότητα· ή 

(ii) διενεργεί κριτική εξέταση των ΑΚΖ για να ελέγξει τις μεθοδολογικές επιλογές, την ποιότητα των δεδομένων και 

τη συγκρισιμότητα. 

Η κριτική εξέταση διενεργείται με βάση το πρότυπο ISO 14044, τμήμα 6, το πρότυπο ISO 14065 σε περίπτωση 

αποτυπώματος άνθρακα και τα ακόλουθα τμήματα της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα προϊόντος (2013/179/EE): 

- Κριτική εξέταση (παράρτημα ΙΙ, ενότητα 9, σ. 54) 

- Κατάλογος ελέγχου συλλογής δεδομένων (παράρτημα ΙΙΙ) 

- Απαιτήσεις ποιότητας των δεδομένων (παράρτημα ΙΙ, ενότητα 5.6, σ. 33) 

- Ερμηνεία αποτελεσμάτων (παράρτημα II, ενότητα 7, σ. 50). 

 


