
                                                                                     

      

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ                 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ      

 

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 

‘‘ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ’’ 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ : LOGISTICS 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

                                          ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΑΙΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 

Η εργαςύα υποβϊλλεται για την μερικό κϊλυψη των απαιτόςεων με 
ςτόχο 

την απόκτηςη διπλώματοσ του Μεταπτυχιακού Προγρϊμματοσ 
πουδών 

ςτην Οργϊνωςη και Διούκηςη Βιομηχανικών υςτημϊτων 
από 

ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΨ ΚΑΙ ΣO ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ 

  
 

ΤΝΣΑΞΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:       ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ       ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΑΡΔΑ 

ΜΠL 1134   

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015   



ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΑΙΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ελύδα 1 
 

 

 

Αθιεπώνεηαι, 

 
Σηοςρ Γονείρ μος Άπη και Μαπία, ζηον αδεπθό μος Γιάννη, 

ζηην Γκολογιάννη Αθηνά, 

ζηον Ψαπιανό Ελεςθέπιο  

και ζηην Μςλωνά Μηναή, 

γιαηί ζε όλη ηην ποπεία μος, ζηα εύκολα και ζηα δύζκολα πάνηα ηοςρ 

είσα ζηο πλεςπό μος. Η ζηήπιξη ηοςρ και η απεπιόπιζηη αγάπη ηοςρ 

αποηέλεζαν για μένα ηην έμπνεςζη μος για όηι έσω κάνει μέσπι ζήμεπα 

και ηοςρ εςσαπιζηώ μέζα από ηην καπδιά μος. 
 

 

 

Ανδπιάνα  
 

  



ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΑΙΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ελύδα 2 
 

ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 

Η παροϑςα Διπλωματικό Εργαςύα με θϋμα «Πράςινεσ Δημόςιεσ Προμήθειεσ» 

εκπονόθηκε κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα απϐ τον Ιανουϊριο ϋωσ τον Δεκϋμβριο 

του 2014 και υποβϊλλεται για την μερικό κϊλυψη των απαιτόςεων με ςτϐχο την 

απϐκτηςη Διπλϔματοσ του Μεταπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδϔν ςτην 

‘‘Οργϊνωςη και Διούκηςη Βιομηχανικϔν υςτημϊτων – Ειδύκευςη ςτα Logistics’’, 

απϐ το Πανεπιςτόμιο Πειραιϔσ και το Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο. 
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επιβλϋποντα καθηγητό μου, κ. Μάρδα Δημήτριο, Καθηγητό του Πανεπιςτημύου 

Πειραιϔσ, ο οπούοσ με την καθοδόγηςό του ςυνϋβαλλε ςτην εκπϐνηςη τησ 

παροϑςασ Διπλωματικόσ Εργαςύασ.  

 

Επύςησ, θα όθελα να ευχαριςτόςω το ςϑνολο των καθηγητϔν ςτο Πρϐγραμμα 

Μεταπτυχιακϔν πουδϔν ςτην Οργϊνωςη και Διούκηςη Βιομηχανικϔν 

υςτημϊτων (Logistics) του Πανεπιςτημύου Πειραιϔσ ςε ςυνεργαςύα με το 

Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο, για τισ γνϔςεισ που μασ μετϋδωςαν κατϊ τη 

διϊρκεια των μεταπτυχιακϔν ςπουδϔν.  
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Επύκεντρο τησ παροϑςασ εργαςύασ αποτελεύ το ζωτικόσ ςημαςύασ για την 

παγκϐςμια αγορϊ θϋμα των πρϊςινων προμηθειϔν και ςυγκεκριμϋνα των 

δημοςύων πρϊςινων προμηθειϔν και ςυμβϊςεων. Ο δημϐςιοσ τομϋασ εύναι ο 

κατεξοχόν ςυλλογικϐσ αγοραςτόσ για τισ περιςςϐτερεσ εθνικϋσ οικονομύεσ, ενϔ 

ο ϐγκοσ των ςυναλλαγϔν που αφοροϑν προμόθειεσ μεταξϑ των δημϐςιων 

διοικόςεων και των προμηθευτϔν εύναι τερϊςτιοσ. Οι περιςςϐτερεσ κυβερνόςεισ 

όδη ενςτερνύζονται τισ δημϐςιεσ πρϊςινεσ προμόθειεσ και όδη ϋχουν θϋςει 

ςτϐχουσ και αναλυτικϊ ςχϋδια για την υποςτόριξη ολϐκληρησ τησ διαδικαςύασ 

πρϊςινων προμηθειϔν. 

 

το πλαύςιο των ελληνικϔν πρωτοβουλιϔν για τισ δημϐςιεσ πρϊςινεσ 

προμόθειεσ, εξετϊζονται, τϐςο ςε ευρωπαώκϐ ϐςο και ςε τοπικϐ επύπεδο, το 

νομικϐ πλαύςιο που διϋπει τη λειτουργύα αυτϔν των προμηθειϔν, καθϔσ και τα 

κριτόρια για το πραςύνιςμα των ςυμβϊςεων. ημαντικϊ ζητόματα επύςησ 

αποτελοϑν τα οφϋλη απϐ την εφαρμογό τϋτοιων πρακτικϔν ςτο ελληνικϐ 

ςϑςτημα δημϐςιων προμηθειϔν, τα εμπϐδια για την υιοθϋτηςό τουσ και τα 

χαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα φορϋων που ενςωμϊτωςαν ςτην λειτουργύα 

τουσ τισ πρϊςινεσ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ. 

 

Η πολιτικό προμηθειϔν του δημοςύου πρϋπει να ςτοχεϑει ςτη δημιουργύα ενϐσ 

ιςϐτιμου, διαφανοϑσ και ανταγωνιςτικοϑ, χωρύσ διακρύςεισ περιβϊλλοντοσ, που 

να επιτρϋπει την προμόθεια υλικϔν αγαθϔν και υπηρεςιϔν για λογαριαςμϐ των 

δημοςύων φορϋων διαςφαλύζοντασ ταυτϐχρονα την πιο ςυμφϋρουςα αξύα των 

υπϐ προμόθεια ειδϔν ϋτςι, ϔςτε οι δημϐςιοι πϐροι να αναλϔνονται με ςϑνεςη 

και μϋςα ςτα πλαύςια προςταςύασ του δημοςύου «πρϊςινου» ςυμφϋροντοσ. 

 

Η παροϑςα μελϋτη αφορϊ ςτην υφιςτϊμενη κατϊςταςη και τισ προοπτικϋσ που 

διαμορφϔνονται ςχετικϊ με τισ δημϐςιεσ πρϊςινεσ προμόθειεσ και ςυμβϊςεισ 

ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη και ςτην Ελλϊδα.  
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Η μελέτη αποςκοπεί:  

 την παρουςύαςη του θεςμικοϑ πλαιςύου, τησ ςτρατηγικόσ, των 

πρωτοβουλιϔν, των δρϊςεων και γενικϐτερα τησ προϐδου που ϋχει 

ςυντελεςτεύ ςτην ανϊπτυξη και λειτουργύα πρϊςινων προμηθειϔν ςε 

επύπεδο Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ και χωρϔν μελϔν τησ ΕΕ.  

 την παρουςύαςη του εθνικοϑ θεςμικοϑ πλαιςύου, του εθνικοϑ 

ςχεδιαςμοϑ και τησ προϐδου που ϋχει ςυντελεςτεύ ςχετικϊ με τισ 

πρϊςινεσ προμόθειεσ ςτην Ελλϊδα.  

 την παρουςύαςη των κριτηρύων ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ των 

προμηθειϔν, τισ βαςικϋσ αρχϋσ που διϋπουν τισ προμόθειεσ, τισ 

διαδικαςύεσ επιλογόσ των προμηθευτϔν ςτισ προμόθειεσ του δημοςύου. 

 την παρουςύαςη ειδικϔν κριτηρύων για ςϑναψη πρϊςινων ςυμβϊςεων 

ςε ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ προώϐντων με βϊςη τισ κατευθυντόριεσ 

γραμμϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

 την παρουςύαςη των πλεονεκτημϊτων των πρϊςινων προμηθειϔν και 

ςτα εμπϐδια υιοθϋτηςόσ τουσ. 

 την παρουςύαςη παραδειγμϊτων εφαρμογόσ των πρϊςινων δημοςύων 

ςυμβϊςεων. 

 

Επύςησ παρατύθενται οριςμϋνεσ διαπιςτϔςεισ και ςυμπερϊςματα ςε ςχϋςη με τα 

παραπϊνω θϋματα, καθϔσ επύςησ οι τϊςεισ που διαμορφϔνονται ςχετικϊ με τισ 

πρϊςινεσ προμόθειεσ του δημϐςιου τομϋα ςε Ελλϊδα και Ευρϔπη. 

 

Η μελϋτη ϋχει βαςιςτεύ ςε βιβλιογραφικό ϋρευνα και ςε αρθρογραφύα απϐ το 

διαδύκτυο για τισ ανϊγκεσ τησ εκπϐνηςόσ τησ. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σι είναι οι πράςινεσ προμήθειεσ. 

Οι οικολογικϋσ προµόθειεσ ό αλλιϔσ πρϊςινεσ προµόθειεσ εύναι αυτϋσ που 

λαµβϊνουν υπϐψη τουσ τϐςο περιβαλλοντικϋσ ϐςο και κοινωνικϋσ παραµϋτρουσ 

κατϊ τη διϊρκεια λόψεωσ αποφϊςεων.  

Για παρϊδειγµα, εξετϊζεται απϐ τι υλικϊ προϋρχονται τα προώϐντα που 

αγορϊζουµε, απϐ ποϑ προϋρχονται και ποιοσ τα καταςκεϑαςε. Ακϐµη, 

αξιολογεύται το γεγονϐσ εϊν οριςµϋνεσ αγορϋσ  εύναι ϊςκοπεσ και ϊρα εύναι 

ςωςτϐ να µην πραγµατοποιηθοϑν καθϐλου. Με την µελϋτη αυτϔν των 

παραγϐντων οδηγοϑµαςτε ςε καλϑτερεσ αποφϊςεισ ςχετικϊ µε το τι 

αγορϊζουµε, απϐ ποιϐν και ςε τι ςυχνϐτητα. (HEPS, 2003: ςελ. 9). Ϊτςι, οι 

πρϊςινεσ προµόθειεσ δεν αφοροϑν µϐνο την αγορϊ φιλικϐτερων προσ το 

περιβϊλλον αγαθϔν, αλλϊ και την αγορϊ λιγϐτερων αγαθϔν που επιτυγχϊνεται 

µϋςω τησ καλϑτερησ αξιολϐγηςησ των πραγµατικϔν αναγκϔν και τησ µελϋτησ 

των διαφϐρων εναλλακτικϔν λϑςεων (GreenMed, 2005α: ςελ. 11). Εποµϋνωσ, 

πρϐκειται για την επύςηµη ειςαγωγό και ϋνταξη περιβαλλοντικϔν εννοιϔν και 

πρωτοβουλιϔν ςτην διαδικαςύα των προµηθειϔν (Handfieldetal. 2002: ςελ. 72). 

Σον ϐρο πρϊςινεσ προμόθειεσ μποροϑμε να τον ςυναντόςουμε και ωσ : 

• «Περιβαλλοντικϊ προτιµϐτερεσ»,  

• «Περιβαλλοντικϊ υπεϑθυνεσ»,  

• «Περιβαλλοντικϊ ορθϋσ»,  

• «Υιλικϋσ προσ το περιβϊλλον»,  

• «Βιϔςιµεσ προµόθειεσ»,  

• «Ούκο-προµόθειεσ», ό  

• «Ούκο-αποδοτικϋσ αγορϋσ» 
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Η GreenMed (2005α: ςελ. 10-11) µε τη ςειρϊ τησ ορύζει την πρϊςινη προµόθεια 

ωσ «την ϋννοια που ςυνδυϊζει τη δηµϐςια και ιδιωτικό προµόθεια µε τη βιϔςιµη 

ανϊπτυξη και αναφϋρεται ςτην ενςωµϊτωςη των περιβαλλοντικϔν 

παραγϐντων ςτην αγορϊ, λαµβϊνοντασ υπϐψη παρϊγοντεσ ϐπωσ η τιµό, η 

αποδοτικϐτητα και η ποιϐτητα».  

Αντιςτούχωσ, το Νορβηγικϐ Κϋντρο επύςησ που αςχολεύται µε τη Βιϔςιµη 

Παραγωγό και Κατανϊλωςη αποδύδει τον ϐρο τησ οικο-αποδοτικόσ αγορϊσ ωσ 

(GreenMed, 2005α: ςελ. 10-11) «τα µϋςα για τη µεγιςτοπούηςη τησ 

προςτιθϋµενησ αξύασ τησ αγορϊσ (δηλαδό: χρηςιµϐτητα, ευχαρύςτηςη, 

ικανοπούηςη χρηςτϔν, ικανοπούηςη των αναγκϔν, καλϑτερη λειτουργύα), και 

την ταυτϐχρονη ελαχιςτοπούηςη των περιβαλλοντικϔν επιπτϔςεων (δηλαδό: 

κατανϊλωςη πρϔτων υλϔν και ενϋργειασ, ρϑπανςη, παραγωγό αποβλότων) του 

προώϐντοσ ό τησ υπηρεςύασ».  

Σι είναι δημόςιεσ προμήθειεσ. 

«Προμόθειεσ του δημϐςιου τομϋα» ό «δημϐςιεσ προμόθειεσ» ό «κρατικϋσ 

προμόθειεσ» εύναι οι ϐροι που χρηςιμοποιοϑνται για τισ ςυμβϊςεισ που 

ςυνϊπτονται εγγρϊφωσ μεταξϑ ενϐσ προμηθευτό και των διαφϐρων φορϋων 

του δημοςύου τομϋα και ϋχουν ωσ αντικεύμενο την αγορϊ, τη μύςθωςη και τη 

χρηματοδοτικό μύςθωςη αγαθϔν. Επύςησ, προμόθειεσ του δημϐςιου τομϋα 

θεωροϑνται και οι ςυμβϊςεισ ανϊθεςησ εκτελϋςεωσ εργαςιϔν εγκατϊςταςησ, 

ςυντόρηςησ, μεταφορϊσ ό και ϊλλων εργαςιϔν που ςχετύζονται με την 

προμόθεια των ανωτϋρω αγαθϔν, εφϐςον ϐμωσ η αξύα αυτϔν υπερβαύνει την 

αντύςτοιχη των εργαςιϔν. 

 

Η παροϑςα εργαςύα θα εξετϊςει το πλαύςιο πϊνω ςτο οπούο οι δημϐςιεσ 

προμόθειεσ μποροϑν να πραγματοποιοϑνται ωσ πρϊςινεσ δημϐςιεσ προμόθειεσ 

υπϐ το πρύςμα των γενικϔν ευρωπαώκϔν κατευθυντόριων γραμμϔν. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Πολιτικό και νομικό πλαίςιο 

Για πολλϊ χρϐνια, οι αρχϋσ που πραγματοποιοϑν αγορϋσ δεν λϊμβαναν υπϐψη 

την περιβαλλοντικό αξύα των αγαθϔν, των υπηρεςιϔν ό των ϋργων. Ψςτϐςο, το 

παγκϐςμιο οικονομικϐ και πολιτικϐ υπϐβαθρο ϋχει αλλϊξει, με την εμφϊνιςη τησ 

ϋννοιασ τησ αειφϐ-ρου ανϊπτυξησ —«ανϊπτυξη που ανταποκρύνεται ςτισ 

ανϊγκεσ του παρϐντοσ χωρύσ να διακυβεϑεται η δυνατϐτητα των μελλοντικϔν 

γενεϔν να ικανοποιόςουν τισ δικϋσ τουσ ανϊγκεσ»— και τησ ανϊγκησ να 

λαμβϊνονται υπϐψη περιβαλλοντικού παρϊγοντεσ ςε ϐλεσ τισ ϊλλεσ πολιτικϋσ 

παρϊλληλα με οικονομικϊ και κοινωνικϊ θϋματα. 

Απϐ τϐτε που ςυμπεριλόφθηκε ςτη υνθόκη, το 1997, η αειφϐροσ ανϊπτυξη ϋχει 

αναγνωριςτεύ ωσ πρωταρχικϐσ ςτϐχοσ τησ ΕΕ. τη Λιςςαβϐνα το 2000, οι ηγϋτεσ 

τησ ΕΕδόλωςαν ωσ ςτϐχο τουσ να κϊνουν την ΕΕ «την πιο ανταγωνιςτικό και 

δυναμικό οικονομύα ςτον κϐςμο που ναβαςύζεται ςτη γνϔςη και εύναι ικανό για 

αειφϐρο οικονομικό ανϊπτυξη, με περιςςϐτερεσ και καλϑτερεσ θϋςεισ 

απαςχϐληςησ και μεγαλϑτερη κοινωνικό ςυνοχό» ϋωσ το2010. Η ςτρατηγικό 

τησ Λιςςαβϐνασ ςυμπληρϔθηκε απϐ ϋναν τρύτο, περιβαλλοντικϐ πυλϔνα, με την 

υιοθϋτηςη τησ ςτρατηγικόσ τησ ΕΕ για την αειφϐρο ανϊπτυξη ςτο Ευρωπαώκϐ 

υμβοϑλιο του Γκϋτεμποργκ το 2001. Η ςτρατηγικό αυτό ϐριςε ϋνα ςημεύο 

καμπόσ. Ο ςτϐχοσ όταν η προϔθηςη τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ και κοινωνικόσ 

ςυνοχόσ, φροντύζοντασ για την προςταςύα περιβϊλλοντοσ.Αντύςτροφα, 

υποδηλϔνει ϐτι οι περιβαλλοντικού ςτϐχοι πρϋπει να ςταθμιςτοϑν ςε ςχϋςη με 

τισ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ τουσ επιδρϊςεισ, ϋτςι ϔςτε να επινοηθοϑν λϑςεισ 

«που εύναι επωφελεύσ για ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ», ςτο μϋτρο του δυνατοϑ, 

για την οικονομύα, την απαςχϐληςη και το περιβϊλλον.  

 Σο 2002, το υμβοϑλιο και το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο υιοθϋτηςαν το έκτο 

πρόγραμμα δράςησ για το περιβάλλον, αρχύζοντασ τον περιβαλλοντικϐ χϊρτη 

τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για τα επϐμενα δϋκα χρϐνια και προςδιορύζοντασ 

τϋςςερισ τομεύσ προτεραιϐτητασ ϐπου εύναι απαραύτητη επεύγουςα δρϊςη: 

κλιματικϋσ αλλαγϋσ, φϑςη και βιολογικό ποικιλϐτητα, διαχεύριςη πϐρων, και 
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περιβϊλλον και υγεύα.Ανϊµεςα ςτα πρϐςθετα µϋτρα που ελόφθηςαν µε την 

εφαρµογό του ϋκτουπεριβαλλοντικοϑ προγρϊµµατοσ δρϊςησ απϐ το υµβοϑλιο 

και το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο το 2002, αναπτϑχθηκαν και διϊφορεσ 

καινοτϐµεσ πρωτοβουλύεσ που ϋχουν ιδιαύτερη ςχϋςη µε το πραςύνιςµα των 

δηµϐςιων ςυµβϊςεων Αυτϋσ οι πρωτοβουλύεσ περιγρϊφονται παρακϊτω : 

 Ανακούνωςη για την Ολοκληρωµϋνη Πολιτικό Προώϐντων  

την Ανακούνωςη για την Ολοκληρωµϋνη Πολιτικό Προώϐντων (Ο.Π.Π.)7 το 

2003, η Ευρωπαώκό Επιτροπό ςκιαγραφεύ τη ςτρατηγικό τησ για να παρακινόςει 

το πραςύνιςµα των προώϐντων. Η πολιτικό αυτό αποςκοπεύ ςτην ανϊπτυξη µιασ 

οικολογικόσ αγορϊσ προώϐντων και ςτην προϔθηςη προώϐντων µε λιγϐτερεσ 

περιβαλλοντικϋσ επιπτϔςεισ ςε ολϐκληρη τη διϊρκεια του κϑκλου ζωόσ τουσ. Με 

την προςϋγγιςη του Κϑκλου Ζωόσ, ςτϐχοσ τύθεται η λόψη δρϊςεων ςε κϊθε 

πρϐβληµα και ςε κϊθε ςτϊδιο, αποφεϑγοντασ τη µετατϐπιςη των 

περιβαλλοντικϔν επιπτϔςεων απϐ το ϋνα ςτϊδιο του Κϑκλου Ζωόσ ςε ϊλλο. Η 

προςϋγγιςη τησ Ο.Π.Π. για να εύναι αποτελεςµατικό απαιτεύ τη ςυµµετοχό ϐλων 

των µερϔν: βιοµηχανύα, τοπικό αυτοδιούκηςη και καταναλωτϋσ. ηµαντικϐ 

εργαλεύο τησ Ο.Π.Π. αποτελοϑν οι πρϊςινεσ δηµϐςιεσ προµόθειεσ. Η Ευρωπαώκό 

Επιτροπό ανϋλαβε µια ςειρϊ πρωτοβουλιϔν, ϐπωσ εύναι µεταξϑ ϊλλων η 

δηµοςύευςη οδηγοϑ για το πραςύνιςµα των δηµϐςιων προµηθειϔν, η δηµιουργύα 

ιςτοςελύδασ και µιασ βϊςησ δεδοµϋνων για προώϐντα. 

 Ανακούνωςη ςχετικϊ µε τη «θεµατικό ςτρατηγικό για την αειφϐρο χρόςη 

των φυςικϔν πϐρων» 

την Ανακούνωςη ςχετικϊ µε τη «θεµατικό ςτρατηγικό για την αειφϐρο χρόςη 

των φυςικϔν πϐρων» το 2003, η Ε.Ε. ςηµεύωςε την αναγκαιϐτητα για 

µεγαλϑτερη αποδοτικϐτητα των πϐρων, εφϐςον η διαφορετικό χρόςη των 

φυςικϔν πϐρων (ϐπωσ µϋταλλα, ξυλεύα, φυτϊ, ζϔα, ψϊρια) ςυχνϊ ϋχει αρνητικϋσ 

επιπτϔςεισ ςτο περιβϊλλον (ϐπωσ ατµοςφαιρικό ρϑπανςη, φαινϐµενο του 

θερµοκηπύου). υνεπϔσ, η αειφϐροσ διαχεύριςη των πϐρων τϋθηκε αναγκαύα 

καθϔσ και η προϔθηςη των καθαρϔν τεχνολογιϔν ό η χρόςη λιγϐτερο 

προβληµατικϔν εναλλακτικϔν πϐρων.  
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 Ανακούνωςη ςχετικϊ µε τη «θεµατικό ςτρατηγικό τησ πρϐληψησ και 

ανακϑκλωςησ των αποβλότων»  

την Ανακούνωςη ςχετικϊ µε τη «θεµατικό ςτρατηγικό τησ πρϐληψησ και 

ανακϑκλωςησ των αποβλότων» το 2003, η Ευρωπαώκό Επιτροπό προχϔρηςε ςε 

διαβουλεϑςεισ για να ςυµβϊλει ςτην ανϊπτυξη µιασ κοινϊ αποδεκτόσ πολιτικόσ 

για την πρϐληψη και ανακϑκλωςη των αποβλότων. Η Ανακούνωςη ςτοχεϑει 

ςτην ανϊπτυξη περιεκτικόσ ςτρατηγικόσ για την πρϐληψη των αποβλότων 

µϋςω του καθοριςµοϑ ςτϐχων και κριτηρύων. Επιπλϋον, µελετϊει τρϐπουσ 

προϔθηςησ τησ ανακϑκλωςησ ϐπου υπϊρχουν αναγνωριςµϋνα περιβαλλοντικϊ 

οφϋλη. Οι τρϐποι που µελετοϑνται για την επύτευξη των ςτϐχων εύναι οι πλϋον 

οικονοµικϊ αποδοτικού.  

 

 Ανακούνωςη για την «Παρακύνηςη τεχνολογιϔν για βιϔςιµη ανϊπτυξη: 

ςχϋδιο δρϊςεων για περιβαλλοντικϋσ τεχνολογύεσ» (ETAP)  

την Ανακούνωςη για την «Παρακύνηςη τεχνολογιϔν για βιϔςιµη ανϊπτυξη: 

ςχϋδιο δρϊςεων για περιβαλλοντικϋσ τεχνολογύεσ» (ETAP) το 2004, η Ε.Ε. 

επανϋλαβε τη φιλοδοξύα τησ ςχετικϊ µε την ανϊληψη τησ παγκϐςµιασ ηγεςύασ 

ςτισ περιβαλλοντικϋσ τεχνολογύεσ. την ύδια Ανακούνωςη αναφϋρονται οι 

τεχνολογικϋσ προµόθειεσ ωσ ςηµαντικϐ εργαλεύο για την προϔθηςη καινοτϐµων 

και περιβαλλοντικϊ βιϔςιµων ςτϐχων και ειδικϐτερα τα µϋτρα για τισ πρϊςινεσ 

δηµϐςιεσ ςυµβϊςεισ αναφϋρονται ωσ µια απϐ τισ δρϊςεισ «κλειδιϊ» για να 

επιτευχθεύ ο ςτϐχοσ αυτϐσ.  

 

ε διεθνϋσ επύπεδο, η ΕΕ ϋχει ηγετικϐ ρϐλο ςτην ανϊπτυξη και προϔθηςη 

βαςικϔν διεθνϔν ςυμφωνιϔν και ςυνθηκϔν για το περιβϊλλον. Για παρϊδειγμα, 

κατϊ την επικϑρωςη του πρωτοκϐλλου του Κιϐτο για τισ κλιματικϋσ αλλαγϋσ το 

2002, η ΕΕ δεςμεϑτηκε να μειϔςει τισ εκπομπϋσ αερύων του φαινομϋνου του 

θερμοκηπύου κατϊ 8 % ςτην περύοδο 2008-2012 (ςε ςϑγκριςη με τα επύπεδα 

του 1990). 
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Η επύτευξη τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ ςε ϐλα τα επύπεδα διακυβϋρνηςησ δεν εύναι 

δυνατϐν να πραγματοποιηθεύ αν δεν υπϊρχει ενςωμϊτωςη τησ περιβαλλοντικόσ 

διϊςταςησ ςε ϐλουσ τουσ ϊλλουσ τομεύσ πολιτικόσ, μϋςω τησ κατϊλληλησ 

εφαρμογόσ των περιβαλλοντικϔν πολιτικϔν, αυξϊνοντασ τη χρόςη των μϋςων 

που βαςύζονται ςτισ δυνϊμεισ τησ αγορϊσ, και μϋςω πληροφϐρηςησ του κοινοϑ 

με ςκοπϐ την καλλιϋργεια των απαραύτητων αλλαγϔν ςτουσ τρϐπουσ 

ςυμπεριφορϊσ . ε παγκϐςμιο επύπεδο, η οικολογικό δημϐςια ςϑμβαςη 

αναφϋρεται ιδιαιτϋρωσ ςτο ςχϋδιο εφαρμογόσ τησ παγκϐςμιασ διϊςκεψησ 

κορυφόσ για την αειφϐρο ανϊπτυξη, που πραγματοποιόθηκε ςτο 

Γιοχϊννεςμπουργκ απó τισ 26 Αυγοϑςτου μϋχρι τισ 4 επτεμβρύου 2002, το 

οπούο ενθαρρϑνει «τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ ςε ϐλα τα επύπεδα να λϊβουν υπϐψη τισ 

μελϋτεσ για την αειφϐρο ανϊπτυξη κατϊ τη λόψη αποφϊςεων» και για να 

«προωθόςουν τισ πολιτικϋσ για δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ που ενθαρρϑνουν την 

ανϊπτυξη και διϊδοςη αγαθϔν και υπηρεςιϔν αςφαλϔν για το περιβϊλλον». 

τα πλαύςια του Οργανιςμοϑ Οικονομικόσ υνεργαςύασ και Ανϊπτυξησ (ΟΟΑ), 

τα κρϊτη μϋλη του ΟΟΑ ςυμφϔνηςαν με τη ςϑςταςη τησ Επιτροπόσ «να 

βελτιϔςουν την περιβαλλοντικό απϐδοςη των δημοςύων ςυμβϊςεων» .την 

ερμηνευτικό ανακούνωςό τησ ςτισ 4 Ιουλύου 2001, η Ευρωπαώκό Επιτροπό 

καθϐριςε τισ δυνατϐτητεσ που προςφϋρονται απϐ το κοινοτικϐ δύκαιο ϐςον 

αφορϊ την ενςωμϊτωςη τησ περιβαλλοντικόσ διϊςταςησ ςτισ διαδικαςύεσ 

δημοςύων ςυμβϊςεων. Σο Δικαςτόριο διευκρύνιςε περαιτϋρω τισ δυνατϐτητεσ 

αυτϋσ. 

Οι οδηγύεσ για δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ που υιοθετόθηκαν ςτισ 31 Μαρτύου 2004 

εδραιϔνουν και ςυμπληρϔνουν το νομικϐ πλαύςιο. τισ αιτιολογικϋσ ςκϋψεισ και 

τισ προβλϋψεισ τουσ αναφϋρουν ρητϊ τισ δυνατϐτητεσ υιοθϋτηςησ 

περιβαλλοντικϔν διαςτϊςεων ςτην επιλογό των τεχνικϔν προδιαγραφϔν και 

τα κριτόρια ανϊθεςησ, καθϔσ και τουσ ϐρουσ εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων.Παρϐλο 

που οι οδηγύεσ ιςχϑουν μϐνο για δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ των οπούων η 

υπολογιζϐμενη αξύα εύναι πϊνω απϐ οριςμϋνα ϐρια (ϐπωσ αναφϋρονται ςτισ 

οδηγύεσ), το Δικαςτόριο ϐριςε ϐτι ιςχϑουν και οι αρχϋσ τησ ςυνθόκησ ΕΚ για ύςη 

μεταχεύριςη και διαφϊνεια, καθϔσ και για ελεϑθερη διακύνηςη αγαθϔν, 
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ελευθερύα εγκατϊςταςησ και ελευθερύα παροχόσ υπηρεςιϔν ςε ςυμβϊςεισ κϊτω 

απϐ τα ϐρια αυτϊ. 

Παρακϊτω διαφαύνεται ςυνολικϊ το παρϐν νοµικϐ πλαύςιο που διϋπει τισ 

δηµϐςιεσ ςυµβϊςεισ τησ Ε.Ε. : 

 Οδηγία 2004/18/ΕΚ : Σου Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 

υµβουλύου τησ 31ησ Μαρτύου 2004 για το ςυντονιςµϐ των διαδικαςιϔν 

ςϑναψησ δηµϐςιων ϋργων, προµηθειϔν και υπηρεςιϔν. 

 Οδηγία 2004/17/EΚ : Σου Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 

υµβουλύου τησ 31ησ Mαρτύου 2004 περύ ςυντονιςµοϑ των διαδικαςιϔν 

ςϑναψησ ςυµβϊςεων ςτουσ τοµεύσ του ϑδατοσ, τησ ενϋργειασ, των 

µεταφορϔν και των ταχυδροµικϔν υπηρεςιϔν. 

 Οδηγία 98/4/EΚ : Σου Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υµβουλύου 

τησ 16ησ Υεβρουαρύου 1998 για την τροποπούηςη τησ οδηγύασ 

93/38/ΕΟΚ περύ ςυντονιςµοϑ των διαδικαςιϔν ςϑναψησ ςυµβϊςεων 

ςτουσ τοµεύσ του ϑδατοσ, τησ ενϋργειασ, των µεταφορϔν και των 

τηλεπικοινωνιϔν 

 Οδηγία 97/52/EΚ : Σου Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υµβουλύου 

τησ 13ησ Οκτωβρύου 1997 για την τροποπούηςη των οδηγιϔν 

92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ περύ ςυντονιςµοϑ των 

διαδικαςιϔν ςϑναψησ δηµοςύων ςυµβϊςεων υπηρεςιϔν, ςυµβϊςεων 

προµηθειϔν και ςυµβϊςεων δηµοςύων ϋργων. 

 Οδηγία 93/36/EΟΚ : Σου υµβουλύου τησ 14ησ Ιουνύου 1993 για το 

ςυντονιςµϐ των διαδικαςιϔν ςϑναψησ δηµοςύων ςυµβϊςεων 

προµηθειϔν. 

 Οδηγία 93/37/EΟΚ : Σου υµβουλύου τησ 14ησ Ιουνύου 1993 για το 

ςυντονιςµϐ των διαδικαςιϔν ςϑναψησ δηµοςύων ςυµβϊςεων ϋργων. 

 Οδηγία 93/38/EΟΚ : Σου υµβουλύου τησ 14ησ Ιουνύου 1993 περύ 

ςυντονιςµοϑ των διαδικαςιϔν ςϑναψησ ςυµβϊςεων ςτουσ τοµεύσ του 

ϑδατοσ, τησ ενϋργειασ, των µεταφορϔν και των τηλεπικοινωνιϔν. 

  Οδηγία 92/50/ΕΟΚ : Σου υµβουλύου τησ 18ησ Ιουνύου 1992 για το 

ςυντονιςµϐ των διαδικαςιϔν ςϑναψησ δηµοςύων ςυµβϊςεων υπηρεςιϔν. 
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 Οδηγία 92/13/EΟΚ : Σου υµβουλύου τησ 25ησ Υεβρουαρύου1992 για 

τον ςυντονιςµϐ των νοµοθετικϔν, κανονιςτικϔν και διοικητικϔν 

διατϊξεων περύ τησ εφαρµογόσ των διαδικαςιϔν προςφυγόσ για τη 

ςϑναψη δηµοςύων ςυµβϊςεων ςτουσ τοµεύσ του ϑδατοσ, τησ ενϋργειασ, 

των µεταφορϔν και των τηλεπικοινωνιϔν. 

 Οδηγία 89/665/EΟΚ : Σου υµβουλύου τησ 21ησ ∆εκεµβρύου 1989 για 

τον ςυντονιςµϐ των νοµοθετικϔν, κανονιςτικϔν και διοικητικϔν 

διατϊξεων περύ τησ εφαρµογόσ των διαδικαςιϔν προςφυγόσ ςτον τοµϋα 

τησ ςϑναψησ ςυµβϊςεων κρατικϔν προµηθειϔν και δηµοςύων ϋργων. 

 Κανονιςµόσ (ΕΚ)2151/2003: Σησ 16ησ ∆εκεµβρύου 2003 για την 

τροποπούηςη του Κανονιςµοϑ (ΕΚ) 2195/2002 του Ευρωπαώκοϑ 

Κοινοβουλύου και του υµβουλύου για το κοινϐ λεξικϐ προµηθειϔν (CPV). 

 Οδηγία 2001/78/EK : Σησ 13ησ επτεµβρύου 2001 ϋντυπα για υποβολό 

ςτην Ε.Ε. για την τροποπούηςη του παραρτόµατοσ ΙV τησ οδηγύασ 

93/36/ΕΟΚ του υµβουλύου, των παραρτηµϊτων ΙV, V και VI τησ οδηγύασ 

93/37/ΕΟΚ του υµβουλύου, των παραρτηµϊτων ΙΙΙ και IV τησ οδηγύασ 

92/50/ΕΟΚ του υµβουλύου, ϐπωσ τροποποιόθηκαν απϐ την οδηγύα 

97/52/ΕΚ, καθϔσ και των παραρτηµϊτων XII ϋωσ XV, XVII και XVIII τησ 

οδηγύασ 93/38/ΕΟΚ του υµβουλύου, ϐπωσ τροποποιόθηκε απϐ την 

οδηγύα 98/4/ΕΚ. 

 

SIMAP 

Για την επιβολό του ςεβαςμοϑ του ευρωπαώκοϑ δικαύου, η Eπιτροπό θϋςπιςε 

ϋνα ςϑςτημα πληροφοριϔν για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ (ΠΔΔ-SIMAP) και ϋνα 

ςϑςτημα, το οπούο επιδιϔκει να εξακριβϔνει κατϊ πϐςο οι ευρωπαώκού κανϐνεσ 

ςχετικϊ με τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ γύνονται ςεβαςτού κατϊ την 

πραγματοπούηςη ςχεδύων ό προγραμμϊτων, τα οπούα χρηματοδοτοϑνται απϐ τα 

διαρθρωτικϊ ταμεύα και τα ϊλλα ευρωπαώκϊ χρηματοδοτικϊ μϋςα 

[COM/98/143].  

Σο SIMAP παρϋχει πρϐςβαςη ςτισ ςημαντικϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 

προμόθειεσ δημοςύου ςτην Ευρϔπη. Οι ανακοινϔςεισ των δημοςύων 
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διαγωνιςμϔν δημοςιεϑονται ςτην Επύςημη Εφημερύδα, που εύναι διαθϋςιμη 

ςτην ιςτοςελύδα του TED, την επύςημη πηγό πληροφϐρηςησ ςυμβϊςεων 

δημοςύου ςτην Ευρϔπη. Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ, για να δημοςιεϑςουν 

ανακοινϔςεισ δημοςύων προμηθειϔν ςτο TED, μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν το 

eNotices, ϋνα εργαλεύο βαςιςμϋνο ςτον παγκϐςμιο ιςτϐ (web), που απλοποιεύ 

και επιταχϑνει την προετοιμαςύα και δημοςύευςη των ανακοινϔςεων των 

δημϐςιων διαγωνιςμϔν. Μύα ϊλλη δυνατϐτητα δημοςύευςησ εύναι μϋςω των 

eSenders, δηλαδό φορϋων εγκεκριμϋνων να αποςτϋλλουν κατευθεύαν ςτο 

Γραφεύο Εκδϐςεων ανακοινϔςεισ ςε μορφό αρχεύων XML. 

 

 

CPV 

Επύςησ ϋνα ακϐμα εργαλεύο τησ επιτροπόσ εύναι το κοινϐ λεξιλϐγιο για τισ 

δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ (CPV), το οπούο ςτοχεϑει ςτην απλοϑςτευςη και ςτον 

εκςυγχρονιςμϐ των διαδικαςιϔν που προβλϋπουν οι οδηγύεσ για τισ δημϐςιεσ 

ςυμβϊςεισ [Κανονιςμϐσ 2195/2002]. Ο κανονιςμϐσ αυτϐσ καθιερϔνει ενιαύο 

ςϑςτημα ταξινϐμηςησ που αποςκοπεύ ςτην κϊλυψη ϐλων των αναγκϔν ςε 

προμόθειεσ, ϋργα και υπηρεςύεσ. Συποποιϔντασ τισ αναφορϋσ που 

χρηςιμοποιοϑνται απϐ τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ για την περιγραφό του 

αντικειμϋνου των ςυμβϊςεϔν τουσ, το CPV βελτιϔνει τη διαφϊνεια των 

δημϐςιων ςυμβϊςεων που υπϐκεινται ςτισ κοινοτικϋσ οδηγύεσ. 
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Σο CPV αποδύδει ςε κϊθε αριθμητικϐ κωδικϐ μια περιγραφό αντικειμϋνου 

ςϑμβαςησ, για την οπούα υπϊρχει ϋκδοςη ςε κϊθε επύςημη γλϔςςα τησ ΕΕ. Σο 

CPV περιλαμβϊνει: 

 ένα κύριο λεξιλόγιο που περιϋχει ςειρϊ αριθμητικϔν κωδικϔν, καθϋνασ 

απϐ τουσ οπούουσ περιϋχει 8 ψηφύα και υποδιαιρεύται ςε τμόματα, 

ομϊδεσ, τϊξεισ και κατηγορύεσ. Ϊνα ϋνατο ψηφύο χρηςιμεϑει για την 

επαλόθευςη των προηγοϑμενων ψηφύων. 

 ένα ςυμπληρωματικό λεξιλόγιο που ολοκληρϔνει την περιγραφό του 

αντικειμϋνου των ςυμβϊςεων προςδιορύζοντασ το χαρακτόρα ό τον 

προοριςμϐ του προσ αγορϊ προώϐντοσ. 

Ο κατϊλογοσ των κωδικϔν CPV και οι πύνακεσ αντιςτοιχύασ μεταξϑ του CPV και 

των λοιπϔν ονοματολογιϔν διατύθενται ςτον δικτυακϐ τϐπο «ϑςτημα 

πληροφϐρηςησ για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ» (ΠΔ / SIMAP) που αναφϋρθηκε 

παραπϊνω. Σο CPV εξελύςςεται ανϊλογα με τισ εξελύξεισ τησ αγορϊσ, ϋτςι ϔςτε 

να διατηρόςει την αποτελεςματικϐτητϊ του. Οι ριζικϋσ αλλαγϋσ ςτη διϊρθρωςη 

του ςυμπληρωματικοϑ λεξιλογύου πηγϊζουν απϐ αυτϐ, ενςωματϔνοντασ τα 

χαρακτηριςτικϊ των προώϐντων και των υπηρεςιϔν και περιορύζοντασ ϋτςι τον 

αριθμϐ των κωδικϔν του κϑριου λεξιλογύου. Σϋλοσ, η τελευταύα αναθεϔρηςη 

του CPV αποςκοπεύ ςτο να καταςτόςει το μϋςο αυτϐ πιο εϑχρηςτο, 

επικεντρωμϋνη λιγϐτερο ςτα υλικϊ και περιςςϐτερο ςτα προώϐντα. Ωλλωςτε 

απϐ τισ 20 Δεκεμβρύου 2003 και μετϊ, η βϊςη TED χρηςιμοποιεύ τουσ κωδικοϑσ 

CPV, οι οπούοι θα καταςτοϑν υποχρεωτικού με τη θϋςπιςη τησ αναθεϔρηςησ των 

ευρωπαώκϔν οδηγιϔν. 

Απϐφαςη 2011/C 291/02 

την ςυνϋχεια αξύζει να αναφϋρουμε την Απϐφαςη 2011/C 291/02 τησ 

Επιτροπόσ που αναφϋρει ϐτι  μια ομϊδα απϐ εμπειρογνϔμονεσ των 

ενδιαφερϐμενων κϑκλων ςε θϋματα δημοςύων ςυμβϊςεων θϋτει ςτη διϊθεςη 

τησ Επιτροπόσ πρϔτησ τϊξεωσ ειδικευμϋνεσ γνϔςεισ και εμπειρύα νομικοϑ, 

οικονομικοϑ, τεχνικοϑ ό/και πρακτικοϑ περιεχομϋνου με ςτϐχο να την επικουρεύ 

ςτη διαμϐρφωςη τησ πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ ςτον τομϋα των δημοςύων 
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ςυμβϊςεων και κατ΄επϋκταςη και ςτο κομμϊτι του πραςινύςματοσ των 

ςυμβϊςεων. Η Απϐφαςη αυτό εύναι απϐρροια τησ ςτρατηγικόσ  "Ευρϔπη 2020"  

ϐπου μεταξϑ ϊλλων τονύζει ϐτι η πολιτικό για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ θα πρϋπει 

να διαςφαλύζει την πλϋον αποδοτικό χρόςη των δημοςύων πϐρων και θα πρϋπει 

να ςυμβϊλλει ςτην επύτευξη κοινϔν ςτϐχων τησ κοινωνύασ, ϐπωσ 

παραδεύγματοσ χϊρη τησ καταπολϋμηςησ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ και των 

περιβαλλοντικϔν επιπτϔςεων και τησ προϔθηςησ τησ καινοτομύασ, οι οπούεσ 

αποτελοϑν τισ νϋεσ μεγϊλεσ προκλόςεισ που αντιμετωπύζει η Ευρϔπη.  

1.2 Eλληνική Nοµοθεςία 

Με την ϋνταξη τησ χϔρασ μασ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη, οι περύ προμηθειϔν 

διατϊξεισ προςαρμϐςθηκαν με τισ κοινοτικϋσ ρυθμύςεισ (οδηγύεσ) και 

καταργόθηκαν οι προϒπϊρχουςεσ διατϊξεισ που εμπϐδιζαν την ελεϑθερη 

διακύνηςη των εμπορευμϊτων, ϐπωσ π.χ. οι ρυθμύςεισ για την προςταςύα 

(προτύμηςη) τησ επαρχιακόσ και εγχωρύου βιομηχανύασ και βιοτεχνύασ ςτουσ 

διαγωνιςμοϑσ Κρατικϔν Προμηθειϔν. Επύ πλϋον η χϔρα μασ, ωσ μϋλοσ του 

Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Εμπορύου (Π.Ο.Ε.), υπϋγραψε μαζύ με τα υπϐλοιπα 

Κρϊτη– Μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και εφαρμϐζει τισ ςχετικϋσ ςυμφωνύεσ 

(ςυμφωνύα Μαρϊκεσ ό GPA).κοπϐ τησ GPA αποτελεύ η υποχρϋωςη των κρατϔν 

να εφαρμϐζουν εμπορικϊ κριτόρια ϐταν προμηθεϑονται εμπορεϑματα και 

υπηρεςύεσ για δικό τουσ χρόςη, χωρύσ διακριτικϐτητα μεταξϑ των εγχϔριων και 

ξϋνων προμηθευτϔν, χρηςιμοποιϔντασ ϋτςι τα φορολογικϊ ϋςοδα και τα 

δημϐςια κονδϑλια με τρϐπο πιο αποτελεςματικϐ. 

την Ελλϊδα, ϐπωσ και ςε πολλϋσ Ευρωπαώκϋσ χϔρεσ ϋχει επικρατόςει η 

αντύληψη ϐτι εύναι προτιμϐτερο οι κρατικϋσ προμόθειεσ να διενεργοϑνται απϐ 

ϋνα κεντρικϐ ϐργανο, ϐπωσ τη Γενικό Γραμματεύα Εμπορύου. Η ςυγκεκριμϋνη 

ϊποψη κερδύζει ϋδαφοσ ςτουσ κϐλπουσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ. Αυτϐ 

ςυμβϊλλει ςτην εκλογύκευςη των κρατικϔν προμηθειϔν, καθϔσ επιτρϋπει τη 

ςυνολικό εποπτεύα, εξοικονομϔντασ παρϊλληλα χρηματικοϑσ πϐρουσ, καθϔσ οι 

προμόθειεσ διενεργοϑνται ςε μεγϊλεσ ποςϐτητεσ απϐ μύα Αρχό και με ενιαύουσ 

κανϐνεσ διεξαγωγόσ.  
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Η ελληνικό νοµοθεςύα για τισ προµόθειεσ ςτο µεγαλϑτερο µϋροσ τησ αποτελεύ 

ςυνϋπεια των υποχρεϔςεϔν τησ ςτην ευρωπαώκό νοµοθεςύα. Η εναρµϐνιςη του 

ευρωπαώκοϑ δικαύου ςτηνελληνικό νοµοθεςύα αποτελεύται απϐ Προεδρικϊ 

∆ιατϊγµατα, Νϐµουσ και Τπουργικϋσ Αποφϊςεισ ϐπωσ ενδεικτικϊ εύναι:  

 Σο Π.∆. 30/1995 (ΥΕΚ Α 199/14.09.1995) για την προςαρµογό τησ 

Ελληνικόσ Νοµοθεςύασ περύ προµηθειϔν του δηµοςύου προσ το κοινοτικϐ 

δύκαιο, ειδικϐτερα προσ τισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 93/36/ΕΕ τησ 14ησ 

Ιουνύου 1993  

 Ο Ν.2522/1997 περύ δικαςτικόσ προςταςύασ κατϊ το ςτϊδιο που 

προηγεύται τησ ςϑναψησ ςυµβϊςεωσ δηµοςύων ϋργων, κρατικϔν 

προµηθειϔν και υπηρεςιϔν, ςϑµφωνα µε την οδηγύα 89/665ΕΟΚ. 

 Ο Ν. 2286/1995 (ΥΕΚ 19/1-2-95) «Προμόθειεσ του δημϐςιου τομϋα και 

ρυθμύςεισ ςυναφϔν θεμϊτων», θα μποροϑςε να χαρακτηριςτεύ νϐμοσ 

πλαύςιο. Εύναι ο νϐμοσ που ϋχει εκδοθεύ ςε ςυνϋχεια των Ν. 3095/1954, Ν. 

1797/1988 και Ν. 2000/1991 και εναρμονύζει τισ διαδικαςύεσ 

προμηθειϔν με τισ αντύςτοιχεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και επαναφϋρει 

το ςϑςτημα τησ Κεντρικόσ Εκτϋλεςησ των προμηθειϔν του Δημοςύου που 

εύχε καταργηθεύ με τον Ν. 2000/1991.  

 Ο Ν. 2286/1995 ρυθμύζει θϋματα Κρατικϔν Προμηθειϔν καθϔσ και τισ 

διαδικαςύεσ του διαγωνιςμοϑ. 

την Ελλϊδα το θεςμικϐ πλαύςιο και η πρακτικό των προμηθειϔν αναφϋρεται 

κυρύωσ ςτισ διαδικαςύεσ του δημϐςιου τομϋα (ωσ προμηθευϐμενου μϋρουσ), με 

ςυνηθϋςτερη περύπτωςη το ϋτερο ςυμβαλλϐμενο μϋροσ (αυτϐ του προμηθευτό) 

να εκπροςωπεύ τον ιδιωτικϐ τομϋα. Σελευταύα ϐλο και ςυχνϐτερα εύναι εμφανϋσ 

η επιδύωξη των αναθετουςϔν αρχϔν να προβοϑν ςε οικολογικϋσ αγορϋσ, δηλαδό 

να ενςωματϔςουν ςτην διαδικαςύα δημοπρϊτηςησ ςυμβϊςεων ϋργων, 

υπηρεςιϔν και προμηθειϔν την παρϊμετρο τησ περιβαλλοντικόσ προςταςύασ. 

τουσ διαγωνιςμοϑσ δημοςύων ςυμβϊςεων που προκηρϑςςονται ςτην Ελλϊδα 

εύναι ςημαντικϐ για την καλϑτερη περιβαλλοντικό πολιτικό τησ χϔρασ και για 

διαςφϊλιςη αποτελϋςματοσ φιλικοϑ προσ το περιβϊλλον, να περιλαμβϊνονται 

ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ περιβαλλοντικϊ κριτόρια επιλογόσ και ανϊθεςησ, 

αλλϊ και ειδικϋσ ρότρεσ για την επύτευξη περιβαλλοντικϔν ςτϐχων.  
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1.3 Σο νομοθετικό πλαίςιο για τισ ςυμβάςεισ 

Σο νομοθετικϐ πλαύςιο με βϊςη το οπούο υλοποιοϑνται ςόμερα οι διαδικαςύεσ 

των δημϐςιων ςυμβϊςεων περιγρϊφεται απϐ τισ διατϊξεισ του Νϐμου 2286/95 , 

ϐπωσ ιςχϑει μετϊ απϐ ςχετικϋσ τροποποιόςεισ του, απϐ τισ διατϊξεισ τησ 

κοινοτικόσ οδηγύασ 9336, η οπούα ενςωματϔθηκε ςτο Εθνικϐ Δύκαιο με το Π.Δ 

370/95 και τον κανονιςμϐ προμηθειϔν Δημοςύου, Π.Δ 394/96 που λειτουργεύ 

ςυμπληρωματικϊ προσ το 370/95 ςε ϐςεσ προμόθειεσ δεν εμπύπτουν ςτο πεδύο 

εφαρμογόσ τησ οδηγύασ. . Επύςησ απϐ τισ διατϊξεισ του Ν 2522/95 παρϋχεται 

πλόρησ δικαςτικό προςταςύα ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ, ενϔ με τον ϋλεγχο 

νομιμϐτητασ που διενεργεύται απϐ το Ελεγκτικϐ υνϋδριο πριν απϐ την 

υπογραφό των ςυμβϊςεων και ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν 2741/99, 

διαςφαλύζεται η τόρηςη ϐλων των κειμϋνων διατϊξεων. 

Σο πλϋγμα των ωσ ϊνω νομοθετικϔν ρυθμύςεων, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι οριςμϋνεσ 

φορϋσ καθιςτϊ χρονοβϐρα τη διαδικαςύα ανϊθεςησ μιασ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, 

εύναι βϋβαιο ϐτι διαςφαλύζει την τόρηςη των κατευθυντόρων γραμμϔν που 

επιτϊςςει η κοινοτικό νομοθεςύα, δηλαδό τησ ύςησ μεταχεύριςησ τησ διαφϊνειασ, 

την ευρϑτητασ ςτη ςυμμετοχό αλλϊ και τησ ανϊπτυξησ του ανταγωνιςμοϑ. Για 

την εκτϋλεςη μιασ προμόθειασ οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ ϋχουν την δυνατϐτητα να 

επιλϋξουν την διαδικαςύα κλειςτοϑ ό ανοιχτοϑ διαγωνιςμοϑ, ό ακϐμα και τη 

διαδικαςύα διαπραγμϊτευςησ εϊν και εφϐςον ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ που 

προβλϋπονται απϐ το νομοθετικϐ πλαύςιο.[Παναγϐπουλοσ 2005 α, β]. 

Σα κριτόρια αξιολϐγηςησ των υποβαλλϐμενων προςφορϔν ςτουσ διαγωνιςμοϑσ 

και για τισ τρεισ ωσ ϊνω περιπτϔςεισ που θα πρϋπει απαραύτητα να 

κατονομϊζονται και να περιγρϊφονται ςτισ διακηρϑξεισ, εύναι εύτε εκεύνο τησ 

χαμηλϐτερησ τιμόσ εύτε τησ ςυμφϋρουςασ προςφορϊσ. την δεϑτερη περύπτωςη 

θα πρϋπει επύςησ ςτην προκόρυξη να αναφϋρονται ρητϊ και οι ςυντελεςτϋσ 

βαρϑτητασ οι οπούοι και βαθμολογοϑνται απϐ τισ αντύςτοιχεσ επιτροπϋσ 

αξιολϐγηςησ για να προκριθεύ η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικόσ πλευρϊσ 

προςφορϊ. 

Σϋλοσ, αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι το δύκαιο των δημϐςιων ςυμβϊςεων και 

προμηθειϔν διϋπεται απϐ μια ςειρϊ γενικϔν αρχϔν που η τόρηςό τουσ ϋχει ωσ 
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ςτϐχο την επύτευξη του ελεϑθερου ανταγωνιςμοϑ αλλϊ και ςε κϊποιο βαθμϐ τον 

περιοριςμϐ του.[Μαρκϐπουλοσ Νικ. Δύκαιο Δημϐςιων υμβϊςεων & 

Προμηθειϔν, 2004]  

 

Οι βαςικϋσ αρχϋσ που διϋπουν τισ κρατικϋσ ςυμβϊςεισ προμηθειϔν εύναι:  

 Η Αρχή τησ διαφάνειασ των διαδικαςιών.Η αρχό τησ διαφϊνειασ 

καθύςταται εξαιρετικϊ ςημαντικό λϐγω τησ επϋκταςησ τησ διαφθορϊσ 

ςτισ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ, διαςφαλύζει τον ελεϑθερο ανταγωνιςμϐ και την 

τόρηςη τησ ύςησ μεταχεύριςησ ςε ϐλεσ τισ φϊςεισ του διαγωνιςμοϑ 

(διακόρυξη – επιλογό προμηθευτό – ανϊθεςη ςϑμβαςησ). Οι ϐροι των 

διαγωνιςμϔν για τισ δημϐςιεσ προμόθειεσ δεν επιτρϋπεται να αλλϊξουν 

μετϊ την προκόρυξό τουσ παρϊ μϐνο ςε περύπτωςη που γύνουν 

αποδεκτϋσ τυχϐν κατατεθειμϋνεσ απϐ μϋροσ των διαγωνιζϐμενων, 

ενςτϊςεισ ό προςφυγϋσ.Η αρχό τησ διαφϊνειασ ςτισ ςυμβϊςεισ ϋχει 

τϋςςερισ βαςικϋσ παραμϋτρουσ:  

· Δημοςιϐτητα τησ περύληψησ τησ διακόρυξησ ϔςτε να ενημερωθοϑν ϐςο 

το δυνατϐν περιςςϐτεροι υποψόφιοι,  

· Δημοςιϐτητα των κανϐνων βϊςει των οπούων λειτουργεύ κϊθε 

διαδικαςύα,  

· Αποφϊςεισ οι οπούεσ ςτηρύζονται ςτο νϐμο που περιορύζει τη διακριτικό 

ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ,  

· Δυνατϐτητα ςτισ εταιρύεσ ςτισ οπούεσ δεν γύνεται κατακϑρωςη για 

υποβολό ενςτϊςεων, οι οπούεσ πρϋπει να απορρύπτοντα αιτιολογημϋνα 

και με δικαςτικό ςυνδρομό.  

 Η αρχή τησ ίςησ μεταχείριςησ. Η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ 

απαγορεϑει ϐχι μϐνο την πρϐδηλη διϊκριςη λϐγω ιθαγϋνειασ αλλϊ και 

οποιαδόποτε ςυγκεκαλυμμϋνη μορφό διϊκριςησ, η οπούα κατ’ εφαρμογό 

ϊλλων κριτηρύων διϊκριςησ καταλόγει ςτο ύδιο ό ανϊλογο αποτϋλεςμα. 

Τπϐ αυτό την αρχό, οι ϐροι των διαγωνιςμϔν για τισ δημϐςιεσ 

προμόθειεσ δεν επιτρϋπεται να ειςϊγουν πολιτικό διακρύςεων ϋναντι 

ςυγκεκριμϋνων επιχειρόςεων ό κατηγοριϔν επιχειρόςεων τησ Ελλϊδασ ό 

του εξωτερικοϑ. 
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 Η αρχή τησ αναλογικότητασ. ϑμφωνα με την αρχό αυτό, ανϊλογεσ 

καταςτϊςεισ δεν πρϋπει να αντιμετωπύζονται με διαφορετικϐ τρϐπο 

εκτϐσ αν η διαφορετικό αντιμετϔπιςη δικαιολογεύται 

απϐαντικειμενικοϑσ λϐγουσ. Ϊκφραςη των αρχϔν αυτϔν αποτελεύ και η 

υποχρϋωςη αναγνϔριςησ των τεχνικϔν προδιαγραφϔν, 

πιςτοποιητικϔν, τύτλων και εγγρϊφων, που απαιτοϑν οι αναθϋτουςεσ 

αρχϋσ για την επιλογό κατϊλληλου αναδϐχου ςϑμβαςησ καθϔσ και η 

υποχρϋωςη αιτιολϐγηςησ τησ δυςμενοϑσ ό απορριπτικόσ απϐφαςησ που 

λαμβϊνει κϊθε αναθϋτουςα αρχό ςτο πλαύςιο διαδικαςιϔν ανϊθεςησ 

δημϐςιων ςυμβϊςεων. 

 Η αρχή τησ δημοςιότητασ. ϑμφωνα με την οπούα οι αγορϋσ που 

πραγματοποιεύ το Δημϐςιο γύνονται γνωςτϋσ για την εξυπηρϋτηςη κϊθε 

ενδιαφερομϋνου μϋςω τησ δημοςύευςόσ τουσ ςτον εθνικϐ τϑπο αλλϊ και 

ςτην Επύςημη Εφημερύδα των Ευρωπαώκϔν Κοινοτότων καθϔσ και ςτην 

Σρϊπεζα Δεδομϋνων TED (Tenders Electronic Daily), που δύνει ςτουσ 

ςυνδρομητϋσ καθημερινϊ ϊμεςη πρϐςβαςη ςτισ προκηρϑξεισ ςυμβϊςεων 

εκτϋλεςησ δημοςύων ϋργων, προμηθειϔν και υπηρεςιϔν. 

1.4 Σρόποι Διεξαγωγήσ Προμηθειών  

 Οι διαδικαςύεσ ςυνϊψεωσ ςυμβϊςεων προμηθειϔν διακρύνονται ςε ανοικτϋσ, 

κλειςτϋσ ςυνοπτικϋσ, και με διαπραγμϊτευςη και κατ΄επϋκταςη ενςωματϔνουν 

το πραςύνιςμα των προμηθειϔν με διαφορετικό ςκοπιϊ.  

 Ανοικτέσ εύναι οι διαδικαςύεσ (ανοικτϐσ διαγωνιςμϐσ) που κϊθε 

ενδιαφερϐμενοσ προμηθευτόσ μπορεύ να υποβϊλλει προςφορϊ. Όλοι οι 

προςφϋροντεσ που ςυμμορφϔνονται με τισ προϒποθϋςεισ 

επιτυχύασ/αποτυχύασ που ορύζονται εύναι επιλϋξιμοι για την αξιολϐγηςη 

τησ προςφορϊσ τουσ. Με αυτϐν τον τρϐπο, δύνεται πρϐςβαςη ςτισ 

περιςςϐτερεσ δυνατϋσ επιλογϋσ δυνητικϔν φιλικϔν προσ το περιβϊλλον 

λϑςεων. Ψςτϐςο, δεν θα ϋχετε τη δυνατϐτητα να επιλϋξετε τουσ φορεύσ 

που θα καλϋςετε να υποβϊλουν προςφορϊ με βϊςη την περιβαλλοντικό 

τεχνικό ικανϐτητϊ τουσ. Η ςυντομϐτερη διϊρκεια αποτελεύ ϋνα απϐ τα 

πλεονεκτόματα αυτόσ τησ διαδικαςύασ. 
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 Κλειςτέσ εύναι εκεύνεσ (κλειςτϐσ διαγωνιςμϐσ) που μϐνο οι προμηθευτϋσ 

οι οπούοι ϋχουν προςκληθεύ απϐ το φορϋα, που διενεργεύ το διαγωνιςμϐ, 

μποροϑν να υποβϊλλουν προςφορϊ. ε μια κλειςτό διαδικαςύα 

αξιολογεύται η περιβαλλοντικό τεχνικό ικανϐτητα ςε προγενϋςτερο 

επύπεδο και η ςταδιακό αυτό διαδικαςύα μπορεύ να βοηθόςει να 

καθοριςτεύ το κατϊλληλο επύπεδο περιβαλλοντικόσ απϐδοςησ που 

επιδιϔκεται. τισ διαδικαςύεσ του κλειςτοϑ και ανοικτοϑ διαγωνιςμοϑ 

απαιτεύται προηγοϑμενη δημοςύευςη προκόρυξησ.  

 υνοπτικέσ (πρϐχειροσ διαγωνιςμϐσ) εύναι οι διαδικαςύεσ που 

διενεργοϑνται μϐνο για τη ςϑναψη ςυμβϊςεων προμηθειϔν αγαθϔν 

αξύασ μϋχρι του ποςοϑ των 45.000€ με Υ.Π.Α., ετόςιασ ςυνολικόσ 

δαπϊνησ, κατϊ κωδικϐ αριθμϐ εύδουσ, ςϑμφωνα με την απϐφαςη 

Π/433/19-02-2003 (ΥΕΚ 2221/Β/27-02-2003) η οπούα ιςχϑει ςόμερα.  

 Με διαπραγμάτευςη (εξαιρετικό ό απευθεύασ ανϊθεςη) εύναι η 

διαδικαςύα που οι επύ μϋρουσ φορεύσ προςφεϑγουν ςτουσ προμηθευτϋσ 

τησ επιλογόσ τουσ και διαπραγματεϑονται τουσ ϐρουσ των υπϐ ςϑναψη 

ςυμβϊςεων με ϋναν ό περιςςοτϋρουσ απϐ αυτοϑσ, με ό χωρύσ δημοςύευςη 

προκόρυξησ διαγωνιςμοϑ.  Οι διαδικαςύεσ αυτϋσ προςφϋρουν οριςμϋνα 

πλεονεκτόματα ςτο πλαύςιο των ΠΔ, καθϔσ περιλαμβϊνουν ςτοιχεύα 

ευελιξύασ που δεν διαθϋτουν οι ανοικτϋσ και οι κλειςτϋσ διαδικαςύεσ. 

Ειδικϐτερα, οι διαδικαςύεσ αυτϋσ επιτρϋπουν την καλϑτερη κατανϐηςη 

και τον καλϑτερο ϋλεγχο των περιβαλλοντικϔν απαιτόςεων. Εντοϑτοισ, 

και οι δϑο αυτϋσ διαδικαςύεσ απαιτοϑν κϊποιο επύπεδο δεξιοτότων και 

εμπειρύασ ωσ προσ τισ ςχϋςεισ με τουσ προμηθευτϋσ για την επύτευξη των 

βϋλτιςτων αποτελεςμϊτων.  

Καθεμιϊ απϐ τισ προαναφερθεύςεσ διαδικαςύεσ περιλαμβϊνει οριςμϋνα ςτϊδια 

κατϊ τα οπούα μποροϑν να ςυνεκτιμηθοϑν τα οικολογικϊ ζητόματα, τα οπούα κ 

θα αναλϑθοϑν ςτην ςυνϋχεια.  

• Αντικεύμενο και τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 

• Κριτόρια επιλογόσ (ότοι, κριτόρια αποκλειςμοϑ, κριτόρια οικονομικόσ και 

τεχνικόσ ικανϐτητασ) 
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• Κριτόρια ανϊθεςησ 

• Όροι εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ 

1.5 Μελλοντικέσ τροποποιήςεισ ςτισ δημόςιεσ ςυμβάςεισ 

Η αντικατϊςταςη των Οδηγιϔν 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ απϐ τισ Οδηγύεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντύςτοιχα εύναι η επικεύμενη νομοθετικό 

εφαρμογό. Οι ευρωπαώκού κανϐνεσ για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ που ιςχϑουν 

ςόμερα χρονολογοϑνται απϐ το 2004. Οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ 

εξελύξεισ, αλλϊ και οι δημοςιονομικού περιοριςμού, κατϋςτηςαν αναγκαύα τη 

μεταρρϑθμιςη των κανϐνων αυτϔν, ϔςτε, αφενϐσ, να γύνουν απλοϑςτεροι και 

αποτελεςματικϐτεροι, τϐςο για τισ αναθϋτουςεσ δημϐςιεσ αρχϋσ ϐςο και για τισ 

επιχειρόςεισ, και, αφετϋρου, οι αγορϋσ του δημοςύου να γύνονται με την 

καλϑτερη ςχϋςη ποιϐτητασ-τιμόσ, ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ διαφϊνειασ και του 

υγιοϑσ ανταγωνιςμοϑ. Οι οδηγύεσ 2014/24 και 2014/25 θα πρϋπει να 

μεταφερθοϑν ςτην ελληνικό ϋννομη τϊξη μϋχρι τισ 18.04.2016.  

Σι αλλϊζει με τουσ νϋουσ κανϐνεσ: 

o Οι νϋοι κανϐνεσ απλουςτεϑουν και επιςπεϑδουν τισ διαδικαςύεσ, γεγονϐσ που 

αναμϋνεται να ωφελόςει τϐςο τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ ϐςο και τισ επιχειρόςεισ, 

ιδύωσ τισ ΜΜΕ (Μικρϋσ και Μεςαύεσ Επιχειρόςεισ).  

ο Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ θα ϋχουν μεγαλϑτερη ευχϋρεια να διαπραγματεϑονται 

τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ με τισ επιχειρόςεισ. 

ο Οι ελϊχιςτεσ προθεςμύεσ των διαδικαςιϔν γύνονται ςυντομϐτερεσ. 

ο Οι περιφερειακϋσ και τοπικϋσ αρχϋσ θα ϋχουν λιγϐτερεσ υποχρεϔςεισ 

δημοςύευςησ. 

ο Μϐνο η επιχεύρηςη που αναδεικνϑεται ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προςκομύζει ϐλα 

τα ϋγγραφα που αποδεικνϑουν, ϐτι πληρού τουσ απαιτοϑμενουσ ϐρουσ για τη 

ςυγκεκριμϋνη ςϑμβαςη. Για τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα, θα αρκεύ η υποβολό 

υπεϑθυνησ δόλωςησ ϐτι πληροϑνται οι ϐροι αυτού. 

ο ταδιακϊ η επικοινωνύα μεταξϑ αναθετουςϔν αρχϔν και επιχειρόςεων θα 

γύνεται υποχρεωτικϊ δια τησ ηλεκτρονικόσ οδοϑ.  
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ο Οι δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ γύνονται εργαλεύο ϊςκηςησ πολιτικόσ (περιβϊλλον, 

«κοινωνικό ϋνταξη», καινοτομύα). 

ο Οι δημϐςιεσ αρχϋσ θα ενθαρρϑνονται να αναθϋτουν πολλϋσ ςυμβϊςεισ 

ςεδιϊφορεσ μικρϋσ επιχειρόςεισ, παρϊ να αναθϋτουν μύα μϐνο ςϑμβαςη ςε μύα 

μεγϊλη επιχεύρηςη. 

ο Σο απαιτοϑμενο ϑψοσ του κϑκλου εργαςιϔν για τη ςυμμετοχό ςε δημϐςιο 

διαγωνιςμϐ θα περιορύζεται, κατ'ανϔτατο ϐριο, ςτο διπλϊςιο τησ εκτιμϔμενησ 

αξύασ τησ ςϑμβαςησ. 

o Λαμβϊνονται μϋτρα για την καλϑτερη πρϐληψη τησ ςϑγκρουςησ 

ςυμφερϐντων, τησ ευνοιοκρατύασ και τησ διαφθορϊσ. 

o Οι περιπτϔςεισ ςτισ οπούεσ μια ςϑμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται μετϊ την 

ανϊθεςό τησ και χωρύσ νϋα προκόρυξη υποβολόσ προςφορϔν θα 

προςδιορύζονται ςτο εξόσ επακριβϔσ. 

o Οι δημϐςιεσ αρχϋσ θα πρϋπει να απορρύπτουν κϊθε προςφορϊ τησ οπούασ η 

τιμό εύναι αφϑςικα χαμηλό λϐγω παρϊβαςησ τησ κοινωνικόσ, εργατικόσ και 

περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ, ςε ευρωπαώκϐ και διεθνϋσ επύπεδο, απϐ μια 

ενδιαφερϐμενη επιχεύρηςη.  

o Οι κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ, καθϔσ και οι υπηρεςύεσ ςτουσ τομεύσ του πολιτιςμοϑ, 

τησ υγεύασ και οριςμϋνεσ ϊλλεσ, ϐπωσ οι νομικϋσ, οι ξενοδοχειακϋσ και οι 

υπηρεςύεσ εςτύαςησ, που απαριθμοϑνται ςτισ ςχετικϋσ οδηγύεσ, θα υπϊγονται ςε 

ϋνα νϋο απλοϑςτερο καθεςτϔσ (το καθεςτϔσ αυτϐ θα ιςχϑει για τισ δημϐςιεσ 

ςυμβϊςεισ ϊνω των 750.000 ευρϔ, ϋναντι 200.000 ευρϔ για τισ ϊλλεσ 

υπηρεςύεσ). 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι προςφϋροντεσ θα μποροϑν να αποδεικνϑουν την 

καταλληλϐτητϊ τουσ, την οικονομικό τουσ κατϊςταςη και τισ ικανϐτητϋσ τουσ 

με μια απλό υπεϑθυνη δόλωςη, αντύ να προςκομύζουν πλόρη δικαιολογητικϊ. Σο 

προβλεπϐμενο «Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο Προμόθειασ», ϋνα τυποποιημϋνο 

ϋντυπο υπεϑθυνησ δόλωςησ, θα απλουςτεϑςει ςημαντικϊ αυτό τη διαδικαςύα. 

Όπωσ όδη ύςχυε, μϐνον ο προςφϋρων, ςτον οπούο ϋχει αποφαςιςτεύ να ανατεθεύ 

η ςϑμβαςη υποχρεοϑται να προςκομύςει πλόρη δικαιολογητικϊ. Η αναθϋτουςα 
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αρχό θα μπορεύ, ωςτϐςο, να λαμβϊνει τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ απευθεύασ απϐ 

τισ εθνικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων, αν ο επιτυχϔν τισ ϋχει δηλϔςει ςτο Ευρωπαώκϐ 

Ενιαύο Ϊγγραφο Προμόθειασ που υπϋβαλε. Επύςησ, αντύθετα με τα μϋχρι τϔρα 

ιςχϑοντα, ενθαρρϑνεται ςημαντικϊ η υποδιαύρεςη μεγϊλων ςυμβϊςεων ςε 

μικρϐτερα τμόματα, ϔςτε να επιτρϋπεται με τον τρϐπο αυτϐ τη ςυμμετοχό 

μικρϐτερων επιχειρόςεων.  

 

Με τισ νϋεσ οδηγύεσ, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ ϋχουν πολϑ μεγαλϑτερη ελευθερύα να 

επιλϋξουν το εύδοσ και τον ςχεδιαςμϐ τησ διαδικαςύασ που ανταποκρύνεται 

καλϑτερα ςτισ ανϊγκεσ τουσ. Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μποροϑν να απαιτοϑν τα 

ϋργα, οι υπηρεςύεσ ό οι προμόθειεσ να φϋρουν ςυγκεκριμϋνο ςόμα που 

πιςτοποιεύ τη ςυμμϐρφωςό τουσ με τα περιβαλλοντικϊ, κοινωνικϊ και ϊλλα 

πρϐτυπα που προβλϋπονται ςτη ςϑμβαςη, ϐπωσ π.χ. περιβαλλοντικϊ ςόματα ό 

ςόματα δύκαιων ςυναλλαγϔν.  

Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι δύνεται μεγαλϑτερη ευελιξύα για τισ τοπικϋσ και 

περιφερειακϋσ αρχϋσ, αφοϑ οι νϋεσ οδηγύεσ παρϋχουν ςτα κρϊτη μϋλη τη 

δυνατϐτητα να επιλϋξουν ϋνα απλουςτευμϋνο ςϑςτημα δημοςύευςησ για 

οριςμϋνεσ κατηγορύεσ αναθετουςϔν αρχϔν: δόμοι, περιφερειακϋσ αρχϋσ ό 

οργανιςμού δημοςύου δικαύου, θα μποροϑν, αντύ για τη δημοςύευςη πλόρουσ 

διακόρυξησ διαγωνιςμοϑ ςε επύπεδο ΕΕ για κϊθε ςϑμβαςη πϊνω απϐ ϋνα 

κατϔτατο ϐριο, να δημοςιεϑουν απλϊ μια προκαταρκτικό προκόρυξη με τη 

μνεύα ϐτι η ςϑμβαςη θα ανατεθεύ χωρύσ περαιτϋρω δημοςύευςη διακόρυξησ 

διαγωνιςμοϑ και ϐτι οι εταιρεύεσ μποροϑν να δηλϔςουν ϐτι ενδιαφϋρονται για 

τη ςϑμβαςη προκειμϋνου να ενημερϔνονται για τη διαδικαςύα. 

Λϐγω των πλεονεκτημϊτων που παρουςιϊζει η ηλεκτρονικό διεκπεραύωςη των 

δημϐςιων ςυμβϊςεων, οι νϋεσ οδηγύεσ προβλϋπουν, ϐτι οι ηλεκτρονικϋσ δημϐςιεσ 

ςυμβϊςεισ θα γύνουν ςταδιακϊ υποχρεωτικϋσ: απϐ τον Μϊρτιο του 2016, θα 

εύναι υποχρεωτικϋσ τϐςο η ηλεκτρονικό κοινοπούηςη (ηλεκτρονικό αποςτολό 

και δημοςύευςη των προκηρϑξεων) ϐςο και η ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςτα 

ϋγγραφα των διαγωνιςμϔν, απϐ τον Μϊρτιο του 2017, η ηλεκτρονικό υποβολό 

προςφορϔν θα εύναι υποχρεωτικό για τισ κεντρικϋσ αρχϋσ προμηθειϔν (οι 
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δημϐςιεσ αρχϋσ προμηθειϔν που πραγματοποιοϑν αγορϋσ για λογαριαςμϐ 

ϊλλων δημϐςιων αρχϔν), απϐ τον επτϋμβριο του 2018, η ηλεκτρονικό υποβολό 

προςφορϔν θα εύναι υποχρεωτικό για ϐλεσ τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ. Ο 

ηλεκτρονικϐσ κατϊλογοσ θα εύναι ϋνα εντελϔσ νϋο εργαλεύο για τισ ηλεκτρονικϋσ 

δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ, το οπούο απευθϑνεται ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ και τουσ 

προμηθευτϋσ. Ϊνασ ηλεκτρονικϐσ κατϊλογοσ δύνει ςτισ εταιρεύεσ τη δυνατϐτητα 

να υποβϊλλουν προςφορϋσ ςε δομημϋνη μορφό. Η προςφορϊ τουσ αξιολογεύται 

αυτϐματα απϐ το ςϑςτημα ηλεκτρονικϔν δημϐςιων ςυμβϊςεων τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ, και ϋτςι εξοικονομοϑνται πϐροι με παρϊλληλη αϑξηςη τησ 

αποτελεςματικϐτητασ.   

Επιπρϐςθετα, οι νϋοι κανϐνεσ αποςκοποϑν ςτην καλϑτερη ενςωμϊτωςη 

φιλοπεριβαλλοντικϔν παραμϋτρων ςτισ διαδικαςύεσ δημϐςιων ςυμβϊςεων. 

Μεταξϑ ϊλλων, προβλϋπεται «οριζϐντια ρότρα», ςϑμφωνα με την οπούα, κατϊ 

την εκτϋλεςη δημοςύων ςυμβϊςεων, οι επιχειρόςεισ πρϋπει να τηροϑν τισ 

ιςχϑουςεσ περιβαλλοντικϋσ υποχρεϔςεισ που απορρϋουν απϐ το ευρωπαώκϐ, το 

διεθνϋσ και το εθνικϐ δύκαιο. Οι επιχειρόςεισ που δεν τηροϑν αυτϋσ τισ 

περιβαλλοντικϋσ υποχρεϔςεισ μπορεύ να αποκλειςτοϑν απϐ τη διαδικαςύα 

υποβολόσ προςφορϊσ, ό να μην τουσ ανατεθεύ ςϑμβαςη αν και υπϋβαλαν την 

καλϑτερη προςφορϊ. Οι προςφορϋσ που εύναι αφϑςικα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με τισ 

εργαςύεσ, τισ προμόθειεσ ό τισ υπηρεςύεσ πρϋπει να απορρύπτονται, διϐτι 

τεκμαύρεται ϐτι δεν πληροϑν τισ εν λϐγω περιβαλλοντικϋσ υποχρεϔςεισ.  

Οι νϋεσ οδηγύεσ περιλαμβϊνουν και μια οριζϐντια «κοινωνικό ρότρα». Η εν λϐγω 

ρότρα υπενθυμύζει την αρχό του ςεβαςμοϑ των υφιςτϊμενων περιβαλλοντικϔν, 

κοινωνικϔν και εργαςιακϔν υποχρεϔςεων. Η επιχεύρηςη (ςυμπεριλαμβϊνονται 

υπεργολϊβοι και υποπρομηθευτϋσ) που δεν ςυμμορφϔνεται με τισ ςχετικϋσ 

υποχρεϔςεισ θα μπορεύ να εξαιρεθεύ απϐ τισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ δημοςύων 

ςυμβϊςεων, ενϔ οι δημϐςιεσ αρχϋσ θα αποκλεύουν κϊθε αςυνόθιςτα χαμηλό 

προςφορϊ, εϊν αποδεικνϑεται ϐτι αυτό ςυνεπϊγεται τη μη ςυμμϐρφωςη με 

περιβαλλοντικϋσ, κοινωνικϋσ ό εργαςιακϋσ υποχρεϔςεισ, που απορρϋουν απϐ το 

ενωςιακϐ ό το εθνικϐ δύκαιο, απϐ ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό το διεθνϋσ δύκαιο. 
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 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Δημόςιεσ πράςινεσ ςυμβάςεισ 

Οι πρϊςινεσ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ (ΠΔ) ορύζονται ςτην ανακούνωςη τησ 

Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ με τύτλο «Οι δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ςτην υπηρεςύα του 

περιβϊλλοντοσ» ωσ η «…διαδικαςύα με την οπούα οι δημόςιεσ αρχϋσ επιδιώκουν να 

ςυνϊψουν ςυμβϊςεισ για αγαθϊ, υπηρεςύεσ και ϋργα με μικρότερεσ 

περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ καθ' όλη τη διϊρκεια του κύκλου ζωόσ τουσ, ςε 

ςύγκριςη με αγαθϊ, υπηρεςύεσ και ϋργα που επιτελούν την ύδια πρωταρχικό 

λειτουργύα, τα οπούα θα αποτελούςαν το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ υπό ϊλλεσ 

ςυνθόκεσ». 

Οι δημϐςιοι φορεύσ εύναι μεγϊλοι καταναλωτϋσ ςτην Ευρϔπη και δαπανοϑν 

περύπου το 16 % του ΑΕγχΠ τησ ΕΕ. Φρηςιμοποιϔντασ την αγοραςτικό τουσ 

δϑναμη με ςκοπϐ να υποςτηρύξουν τα αγαθϊ και τισ υπηρεςύεσ που ςϋβονται και 

το περιβϊλλον, μποροϑν να ςυμβϊλουν ςημαντικϊ ςτην αειφϐρο ανϊπτυξη. Οι 

οικολογικϋσ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ καλϑπτουν τομεύσ ϐπωσ η αγορϊ ενεργειακϊ 

αποδοτικϔν υπολογιςτϔν και κτιρύων, εξοπλιςμϐσ γραφεύων απϐ ξυλεύα που να 

προςτατεϑει το περιβϊλλον, ανακυκλϔςιμο χαρτύ, ηλεκτρικϊ αυτοκύνητα, μϋςα 

μαζικόσ μεταφορϊσ φιλικϊ προσ το περιβϊλλον, οργανικϊ τρϐφιμα ςε καντύνεσ, 

ηλεκτρικό ενϋργεια που προϋρχεται απϐ ανανεϔςιμεσ πηγϋσ, ςυςτόματα 

κλιματιςμοϑ που ςυμμορφϔνονται με περιβαλλοντικϋσ λϑςεισ προηγμϋνησ 

τεχνολογύασ. 

Οι οικολογικϋσ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ πρϋπει να αποτελοϑν το παρϊδειγμα και να 

επηρεϊζουν την αγορϊ. Με την προϔθηςη των οικολογικϔν ςυμβϊςεων, οι 

δημϐςιεσ αρχϋσ μποροϑν να παρϋχουν ςτη βιομηχανύα πραγματικϊ κύνητρα για 

την ανϊπτυξη οικολογικϔν τεχνολογιϔν. ε οριςμϋνουσ τομεύσ προώϐντων, 

ϋργων και υπηρεςιϔν, ο αντύκτυποσ μπορεύ να εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϐσ, 

εφϐςον οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ καλϑπτουν ϋνα μεγϊλο μερύδιο τησ αγορϊσ (ςε 

υπολογιςτϋσ, ενεργειακϊ αποδοτικϊ κτύρια, δημϐςια ςυγκοινωνύα κ.λπ.). 

Αν ληφθεύ υπϐψη το κϐςτοσ καθ’ ϐλο τον κϑκλο ζωόσ τησ ςϑμβαςησ, οι 

οικολογικϋσ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ επιτρϋπουν την εξοικονϐμηςη χρημϊτων και 
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παρϊλληλα προςτατεϑουν το περιβϊλλον. Αγορϊζοντασ ςυνετϊ, εξοικονομεύται 

ενϋργεια και ϑλεσ, μειϔνονται τα απϐβλητα και η ρϑπανςη και ενθαρρϑνονται 

ςυςτόματα βιϔςιμων κανϐνων ςυμπεριφορϊσ. 

ε ευρωπαώκϐ επύπεδο οι δημϐςιεσ πρϊςινεσ ςυμβϊςεισ αντικατοπτρύζονται ωσ 

προσ τον βαθμϐ υιοθϋτηςόσ τουσ ςτον ακϐλουθο χϊρτη : 

 

2.2 Εφαρμογή των ΠΔ 

Για την εφαρμογό των ΠΔ θα χρειαςτεύ αρχικϊ προγραμματιςμϐσ: καθοριςμϐσ 

του πεδύου εφαρμογόσ των ΠΔ ςτον οργανιςμϐ, καθοριςμϐσ προτεραιοτότων 

και ςτϐχων για τισ δραςτηριϐτητϋσ, μϋριμνα για την κατϊλληλη κατϊρτιςη του 

προςωπικοϑ και παρακολοϑθηςη των επιδϐςεων. Οι ΠΔ απαιτοϑν 

αποτελεςματικό ςυνεργαςύα μεταξϑ των διαφορετικϔν τμημϊτων και μελϔν 

του προςωπικοϑ ενϐσ φορϋα. 

Για να φτϊςει το μϋγιςτο επύπεδο αποτελεςματικϐτητασ μια τϋτοια πολιτικό θα 

πρϋπει: 

• να περιλαμβϊνει ςαφεύσ ςτϐχουσ, τομεύσ προτεραιϐτητασ και 

χρονοδιαγρϊμματα  
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• να αναφϋρει το πεδύο εφαρμογόσ των αγοραςτικϔν δραςτηριοτότων που 

καλϑπτονται (δηλαδό, εϊν καλϑπτει ολϐκληρη την αρχό ό μϐνο οριςμϋνα 

τμόματϊ τησ, ποιεσ ομϊδεσ προώϐντων και υπηρεςιϔν καλϑπτονται, κ.λπ.) 

• να επιςημαύνει τισ γενικϋσ ευθϑνεσ ςχετικϊ με την εφαρμογό τησ πολιτικόσ 

• να περιλαμβϊνει μηχανιςμϐ για την κατϊλληλη παρακολοϑθηςη των 

επιδϐςεων 

Η πολιτικό των ΠΔ θα πρϋπει να ευθυγραμμιςτεύ με τυχϐν ϊλλεσ υφιςτϊμενεσ 

πολιτικϋσ και ςτρατηγικϋσ και να ςχεδιαςτεύ ςε διαβοϑλευςη με τουσ κϑριουσ 

ενδιαφερϐμενουσ κϑκλουσ ςυμφερϐντων, ϐπωσ οι εςωτερικού χρόςτεσ, οι 

προμηθευτϋσ και η διούκηςη. Μετϊ τον ςχεδιαςμϐ τησ πολιτικόσ θα πρϋπει να 

καταρτιςτεύ ϋνα εύδοσ επιχειρηςιακοϑ ςχεδύου εφαρμογόσ, ςτο οπούο θα 

περιγρϊφονται τα ςυγκεκριμϋνα καθόκοντα, οι αρμοδιϐτητεσ και το 

χρονοδιϊγραμμα. Αμϋςωσ μετϊ, το περιεχϐμενο τησ πολιτικόσ και το ςχϋδιο 

εφαρμογόσ θα πρϋπει να κοινοποιηθοϑν ςε ϐςο το δυνατϐν ευρϑτερο επύπεδο, 

ιδιαύτερα ςτο προςωπικϐ που επηρεαςτεύ περιςςϐτερο. Σϋλοσ, η ςϑςταςη 

ομϊδασ εργαςύασ ςτην οπούα θα ςυμμετϋχουν εκπρϐςωποι απϐ διαφορετικϊ 

τμόματα θα ςυμβϊλει ςτην εξαςφϊλιςη τησ δϋςμευςησ ολϐκληρου του φορϋα 

και ςτην ικανοπούηςη ϐλων των αναγκϔν κατϊ τον ςχεδιαςμϐ τησ πολιτικόσ 

περύ ΠΔ, τον καθοριςμϐ των προτεραιοτότων και των ςτϐχων και την 

εκτύμηςη των αναγκϔν κατϊρτιςησ. την ομϊδα αυτό αναμϋνεται να 

ςυμμετϋχουν υπϊλληλοι με αρμοδιϐτητεσ ςτον τομϋα των δημοςιονομικϔν, του 

περιβϊλλοντοσ και τισ προμόθειεσ, καθϔσ επύςησ και οριςμϋνα ειδικευμϋνα 

τμόματα, ϐπωσ τα τμόματα καταςκευϔν, ενϋργειασ ό τεχνολογύασ των 

πληροφοριϔν. 

2.2.1 Καθοριςμϐσ προτεραιοτότων και ςτϐχων για τισ ΠΔ 

Η ενςωμϊτωςη των ΠΔ ςτισ πρακτικϋσ προμηθειϔν απαιτεύ κατϊ γενικϐ 

κανϐνα μια προοδευτικό προςϋγγιςη. Κατϊ μια προςϋγγιςη θα μποροϑςε να 

επιλεγεύ ϋνασ μικρϐσ αριθμϐσ ομϊδων προώϐντων και υπηρεςιϔν ςτισ οπούεσ θα 

μποροϑςε ςε πρϔτη φϊςη να επικεντρωθεύ ο φορϋασ υλοπούηςησ. Οι πιλοτικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ ςε ςυγκεκριμϋνα τμόματα που εκφρϊζουν την μεγαλϑτερη 
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προθυμύα ςυμμετοχόσ ςυμβϊλουν ςταδιακϊ ςτην επύδειξη τησ επιτυχοϑσ 

εφαρμογόσ και την επύτευξη ευρϑτερησ αποδοχόσ. 

Κατϊ τον προςδιοριςμϐ των τομϋων προώϐντων, υπηρεςιϔν και ϋργων ςτουσ 

οπούουσ δύνεται προτεραιϐτητα, πρϋπει να λαμβϊνονται υπϐψη οι ακϐλουθοι 

παρϊγοντεσ : 

 Μελϋτη περιβαλλοντικϔν επιπτϔςεων. Ενδεύκνυται η επιλογό προώϐντων 

(ϐπωσ ςτϐλο οχημϊτων) ό τισ υπηρεςύεσ (ϐπωσ υπηρεςύεσ καθαριςμοϑ) 

που ϋχουν μεγϊλεσ θετικϋσ επιπτϔςεισ ςτο περιβϊλλον. 

 Διαθεςιμϐτητα περιβαλλοντικϊ προτιμϐτερων εναλλακτικϔν λϑςεων 

ςτην αγορϊ. Η ανϊλυςη τησ αγορϊσ μπορεύ να βοηθόςει να προςδιορύςτει 

η διαθεςιμϐτητα ενδεδειγμϋνων εναλλακτικϔν λϑςεων που επιβαρϑνουν 

λιγϐτερο το περιβϊλλον. 

 Μελϋτη διαθεςιμϐτητασ δεδομϋνων. Η διατϑπωςη αυτό εκφρϊζεται ωσ 

προσ τα επιςτημονικϊ και περιβαλλοντικϊ δεδομϋνα που χρειϊζονται για 

να οριςτοϑν τα κριτόρια για το εκϊςτοτε προώϐν προμόθειασ. 

 Αντύληψη. Πϐςο αντιληπτό θα εύναι η οικολογικό πολιτικό ςτο κοινϐ για 

την  προςπϊθεια βελτύωςησ τησ περιβαλλοντικόσ απϐδοςόσ. ημαντικϋσ 

αλλαγϋσ, ϐπωσ ο τϑποσ των οχημϊτων που χρηςιμοποιεύ η αρχό ό μια 

αλλαγό ςε οργανικϊ τρϐφιμα ςτην καντύνα του ςχολεύου, μποροϑν να 

βοηθόςουν ςτην ενύςχυςη τησ ςυνειδητοπούηςησ τησ πολιτικόσ και ςτη 

ςϑνδεςό τησ με ϊλλα περιβαλλοντικϊ ϋργα. 

 Πολιτικϋσ προτεραιϐτητεσ. Τπϊρχουν ειδικϋσ τοπικϋσ περιβαλλοντικϋσ 

προτεραιϐτητεσ, ϐπωσ η ποιϐτητα του αϋρα ςτισ αςτικϋσ περιοχϋσ, η 

κατανϊλωςη ενϋργειασ/ϑδατοσ, η διαχεύριςη των αποβλότων ό η 

κλιματικό προςαρμογό, με τισ οπούεσ θα όταν πολιτικϊ ςκϐπιμο να 

δημιουργηθοϑν ςυςχετιςμού. 

Επιπρϐςθετα, ο καθοριςμϐσ ςαφϔν ςτϐχων εύναι μεύζονοσ ςημαςύασ για την 

αξιολϐγηςη τησ προϐδου και την κοινοπούηςη των προθϋςεϔν ενϐσ φορϋαι ςτο 

κοινϐ. Οι ςτϐχοι μποροϑν να περιλαμβϊνουν: 

 Γενικοϑσ ςτϐχουσ προμηθειϔν - π.χ. το 75% διαδικαςιϔν ανϊθεςησ 

ςυμβϊςεων (βϊςει τησ αξύασ και του αριθμοϑ των διαγωνιςμϔν) θα 
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πρϋπει να περιλαμβϊνει κριτόρια περύ ΠΔ μϋχρι το 2015. Οι ςτϐχοι 

μπορεύ να διαφϋρουν ςε εθνικϐ, περιφερειακϐ και τοπικϐ επύπεδο. 

 τϐχουσ για ςυγκεκριμϋνα προώϐντα ό ςυγκεκριμϋνεσ υπηρεςύεσ - π.χ. 

μϋχρι το 2013 το 50% των γευμϊτων που ςερβύρονται ςε ςχολικϊ 

κυλικεύα θα πρϋπει να εύναι βιολογικϊ. 

 Επιχειρηςιακοϑσ ςτϐχουσ - π.χ. ϐλο το προςωπικϐ που αςχολεύται με τισ 

διαδικαςύεσ ανϊθεςησ ςυμβϊςεων θα καταρτιςτεύ ςχετικϊ με τισ ΠΔ ϋωσ 

το 2015 ό θα παρϋχεται καθοδόγηςη ςχετικϊ με τισ ΠΔ ςε ϐλο το 

προςωπικϐ τησ αρχόσ μϋςω ενδοδικτϑου. 

2.2.2 Διεξαγωγό ανϊλυςησ τησ αγορϊσ 

Για την εφαρμογό των ΠΔ καταλυτικϐσ παρϊγοντασ εύναι η απϐκτηςη 

οριςμϋνων γνϔςεων ςχετικϊ με την αγορϊ των προώϐντων που θα 

προμηθευτοϑν οι δημϐςιεσ αρχϋσ. Εύναι πολϑ δϑςκολο να εύναι κατανοητϐ ϋνα 

προώϐν, μια υπηρεςύα ό ϋνα ϋργο χωρύσ να διεξόχθη η ανϊλογη ϋρευνα. Η 

ανϊλυςη αγορϊσ εύναι μια γενικό επιςκϐπηςη του δυναμικοϑ ςτην αγορϊ που θα 

μποροϑςε να ικανοποιόςει τισ καθοριςμϋνεσ ανϊγκεσ και να οδηγόςει ςε 

εναλλακτικϋσ οικολογικϋσ λϑςεισ. 

Επιπλϋον, η ϋρευνα αγορϊσ μπορεύ να πραγματοποιηθεύ ςε ςυνεργαςύα με τουσ 

δυνητικοϑσ προμηθευτϋσ. Οι οδηγύεσ περύ ςυμβϊςεων επιτρϋπουν ρητϔσ τον 

«τεχνικϐ διϊλογο» με τουσ προμηθευτϋσ με ςτϐχο την παροχό ςυμβουλϔν οι 

οπούεσ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν κατϊ την κατϊρτιςη τησ ςυγγραφόσ 

υποχρεϔςεων. Η Ε.Ε υποδεικνϑει ϐτι «οι ενϋργειεσ που αποτελοϑν απλό 

προκριματικό μελϋτη τησ αγορϊσ ό που εύναι αμιγϔσ προπαραςκευαςτικϋσ και 

εντϊςςονται ςτο ςτϊδιο τησ εςωτερικόσ διαβουλεϑςεωσ τησ αναθϋτουςασ 

αρχόσ προκειμϋνου να ςυνϊψει δημϐςια ςϑμβαςη» δεν εύναι δεκτικϋσ 

προςφυγόσ. 

Παρϊδειγμα : Διϊλογοσ με τουσ προμηθευτϋσ επύπλων ςτη χϔρα των Βϊςκων 

To 2006, η IHOBE (η Βαςκικό Αρχό Περιβαλλοντικόσ Διαχεύριςησ) ξεκύνηςε 

ανοικτό διϊλογο με μια ομϊδα προμηθευτών επύπλων με ςτόχο τη ςυμβολό ςτην 

ανϊπτυξη περιβαλλοντικών κριτηρύων και την προετοιμαςύα τησ αγορϊσ για ϋνα 
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μελλοντικό διαγωνιςμό. Η ΙΗΟΒΕ διοργανώνει πλϋον τακτικϊ ςεμινϊρια για τουσ 

προμηθευτϋσ ςτα οπούα παρουςιϊζονται και ςυζητούνται με τουσ 

ενδιαφερόμενουσ προμηθευτϋσ τα περιβαλλοντικϊ κριτόρια που πρόκειται να 

εφαρμοςτούν ςτουσ επερχόμενουσ διαγωνιςμούσ. 

Σϋλοσ απϐ την ςκοπιϊ των προμηθευτϔν, υςτόνεται η ϋγκαιρη εκ των 

προτϋρων ενημϋρωςη τησ αγορϊσ ςχετικϊ με την προκόρυξη των διαγωνιςμϔν, 

ςτουσ οπούουσ θα ςυμπεριλαμβϊνονται περιβαλλοντικϊ κριτόρια. Με αυτϐν τον 

τρϐπο, οι προμηθευτϋσ θα ϋχουν αρκετϐ χρϐνο για να προετοιμαςτοϑν ϔςτε να 

ικανοποιόςουν τισ απαιτόςεισ. Η ενημϋρωςη αυτό μπορεύ να γύνει μεταξϑ ϊλλων 

με τη δημοςύευςη προκαταρκτικόσ διακόρυξησ (Prior Information Notice -PIN) ό 

δημοςύευςησ πληροφοριϔν ςτο δικτυακϐ τϐπο ό διοργϊνωςησ ενημερωτικόσ 

ημερύδασ για τουσ ενδιαφερϐμενουσ προμηθευτϋσ. 

2.2.3 Επιλογό οικολογικοϑ τύτλου 

Με αυτϐν τον τρϐπο οι ΠΔΓ επιτρϋπουν ςτουσ προςφϋροντεσ να κατανοόςουν 

τισ προςδοκύεσ τισ αρχόσ ϐτι η περιβαλλοντικό απϐδοςη του προώϐντοσ ό τησ 

υπηρεςύασ αποτελεύ ςημαντικό παρϊμετρο τησ ςϑμβαςησ. Η εφαρμογό ενϐσ 

τύτλου με περιβαλλοντικϐ χαρακτόρα ςτϋλνει ϋνα μόνυμα ϐχι μϐνο ςτουσ 

πιθανοϑσ προμηθευτϋσ, αλλϊ και ςτην τοπικό κοινϐτητα και τισ ϊλλεσ 

αναθϋτουςεσ αρχϋσ. 

Σο 2010 η εταιρεύα ακινότων δημοςύου τησ Βρϋμησ προκόρυξε διαγωνιςμό με τον 

τύτλο «υμφωνύα-πλαύςιο για εξοπλιςμό γραφεύου φιλικό προσ το περιβϊλλον». Σα 

κριτόρια περιελϊμβαναν την εφαρμογό μϋτρων περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ και 

τη ςυμμόρφωςη με κριτόρια οικολογικών ςημϊτων, όπωσ εκεύνα που 

προβλϋπονται ςτον κανονιςμό για το Energy Star ό για το ςόμα Blue Angel. 

Πρόςβαςη ςτο πλαύςιο αυτό ϋχουν όλεσ οι υπηρεςύεσ και οι φορεύσ του δόμου τησ 

Βρϋμησ. Ο «πρϊςινοσ» αυτόσ τύτλοσ υπϋδειξε εξαρχόσ τισ περιβαλλοντικϋσ 

προτεραιότητεσ του δόμου. 
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2.3 Περιβαλλοντικά κριτήρια ύμβαςησ 

Οι οδηγύεσ για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ ορύζουν ξεκϊθαρα ποϑ και πϔσ μποροϑν 

να ειςαχθοϑν περιβαλλοντικϊ κριτόρια ςε μια προκόρυξη. Σα ςημεύα αυτϊ, τα 

οπούα ορύζονται απϐ την εθνικό νομοθεςύα των περιςςϐτερων Κρατϔν-Μελϔν, 

εύναι τα ακϐλουθα:  

 Αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ 

 Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ για το προώϐν/ ϋργο/ υπηρεςύα  

 Κριτόρια επιλογόσ για τουσ υποψόφιουσ 

 Κριτόρια ανϊθεςησ  

 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ  

2.3.1 Καθοριςμϐσ του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ 

Σο αντικεύμενο μιασ ςϑμβαςησ αφορϊ ςτο προώϐν, την υπηρεςύα ό το ϋργο που 

ενδιαφϋρεται η αναθϋτουςα αρχό να αγορϊςει. Οι νϐμοι για τισ δημϐςιεσ 

ςυμβϊςεισ ορύζουν τη διαδικαςύα ςϑναψησ μιασ ςϑμβαςησ, ϐχι ϐμωσ και το 

αντικεύμενο, επιτρϋποντασ ϋτςι ςτισ δημϐςιεσ αρχϋσ να επιλϋξουν τι θϋλουν να 

αγορϊςουν. Για το λϐγο αυτϐ, ϐταν ϋνασ δημϐςιοσ φορϋασ επιθυμεύ την 

ενςωμϊτωςη τησ περιβαλλοντικόσ διϊςταςησ ςε μια ςϑμβαςη, ο πιο γρόγοροσ 

και ϊμεςοσ τρϐποσ να το κϊνει εύναι δηλϔνοντϊσ το ςτο αντικεύμενο τησ 

ςϑμβαςησ προκειμϋνου η διαδικαςύα να εύναι απϐλυτα διαφανόσ. 

Οι ακριβεύσ περιβαλλοντικϋσ προδιαγραφϋσ θα πρϋπει να οριςτοϑν ςτισ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ ό ςτα κριτόρια ανϊθεςησ, αλλϊ ειςϊγοντασ την περιβαλλοντικό 

διϊςταςη και ςτο αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ, δηλϔνεται ςαφϋςτατα ςτουσ 

πιθανοϑσ πλειοδϐτεσ η πρϐθεςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ να αγορϊςουν πρϊςινα 

προώϐντα, υπηρεςύεσ ό ϋργα. 

 Σο ινςτιτοϑτο για την περιβαλλοντικό διαχεύριςη ςτισ Βρυξϋλλεσ (IBGE 

— BIM) ϋδωςε τον εξόσ τύτλο ςτην πρϐςκληςη για υποβολό προςφορϔν 

για υπηρεςύεσ καθαριςμοϑ: «ϑμβαςη καθαριςμοϑ με οικολογικϊ 

προώϐντα». 
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2.3.2 Καθοριςμϐσ των τεχνικϔν προδιαγραφϔν 

Α) Περιβαλλοντικϊ τεχνικϊ πρϐτυπα 

Όταν καθορύζετε το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ, πρϋπει να μεταφρϊζετε ςε 

μετρόςιμεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που μποροϑν να εφαρμοςτοϑν απευθεύασ ςε 

μια διαδικαςύα δημοςύων ςυμβϊςεων. Οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ϋχουν δϑο 

λειτουργύεσ: 

1. Περιγρϊφουν τη ςϑμβαςη ςτην αγορϊ ϋτςι ϔςτε οι εταιρεύεσ να 

αποφαςύςουν αν τουσ ενδιαφϋρει. Ϊτςι καθορύζουν το επύπεδο του 

ανταγωνιςμοϑ. 

2. Παρϋχουν μετρόςιμεσ απαιτόςεισ βϊςει των οπούων γύνεται η αξιολϐγηςη 

των υποψηφύων ορύζοντασ τα ελϊχιςτα κριτόρια ςυμμϐρφωςησ. Αν δεν 

εύναι ςαφό και ςωςτϊ, αναπϐφευκτα θα οδηγόςουν ςε ακατϊλληλεσ 

προςφορϋσ. Οι προςφορϋσ που δεν ςυμμορφϔνονται με τισ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ πρϋπει να απορρύπτονται. 

Σα τεχνικϊ πρϐτυπα μποροϑν να ϋχουν διϊφορεσ μορφϋσ. Οι μορφϋσ αυτϋσ 

εκτεύνονται απϐ τα πλόρη ευρωπαώκϊ πρϐτυπα (EN) μϋςω ευρωπαώκϔν 

τεχνικϔν εγκρύςεων και διεθνϔν προτϑπων ϋωσ τα εθνικϊ πρϐτυπα και τισ 

εθνικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Σα πρϐτυπα εύναι χρόςιμα ςτισ προδιαγραφϋσ 

των δημοςύων ςυμβϊςεων διϐτι εύναι ςαφό, χωρύσ διακρύςεισ και ϋχουν 

αναπτυχθεύ ςυναινετικϊ. ε ευρωπαώκϐ επύπεδο, ετοιμϊζονται απϐ τον 

ευρωπαώκϐ οργανιςμϐ τυποπούηςησ: την Ευρωπαώκό Επιτροπό Συποπούηςησ 

(CEN), την Ευρωπαώκό Επιτροπό Ηλεκτροτεχνικόσ Συποπούηςησ (Cenelec) και 

το Ευρωπαώκϐ Ινςτιτοϑτο Συποπούηςησ και Σηλεπικοινωνιϔν (ETSI) . Η 

διαδικαςύα τησ ευρωπαώκόσ τυποπούηςησ περιλαμβϊνει τη ςυμμετοχό πολλϔν 

ενδιαφερομϋνων μερϔν, ςυμπεριλαμβανομϋνων εθνικϔν αρχϔν, 

περιβαλλοντικϔν οργανιςμϔν, ςυνδϋςμων καταναλωτϔν καθϔσ και τησ 

βιομηχανύασ. Με τον τρϐπο αυτϐν υπϊρχει ευρεύα αποδοχό τησ τεχνικόσ λϑςησ 

που παρϋχει το ευρωπαώκϐ πρϐτυπο. 

Οριςμϋνα τεχνικϊ πρϐτυπα περιλαμβϊνουν ϐρουσ που καλϑπτουν τα 

περιβαλλοντικϊ χαρακτηριςτικϊ προώϐντων ό υπηρεςιϔν. Αν οι προδιαγραφϋσ 
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αυτϋσ χρηςιμοποιοϑνται ςε δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ, οι εταιρεύεσ πρϋπει να 

παρϋχουν αποδεύξεισ εύτε ϐτι μποροϑν να ςυμμορφωθοϑν με τα πρϐτυπα εύτε, ςε 

περύπτωςη που δεν ακολουθοϑν τισ ύδιεσ μεθϐδουσ, ϐτι πληροϑν τα επύπεδα 

απϐδοςησ που ορύζουν τα πρϐτυπα. Εϊν δεν μποροϑν να δϔςουν τισ αποδεύξεισ 

αυτϋσ, θα πρϋπει να απορριφθοϑν. 

Οι ευρωπαώκού οργανιςμού τυποπούηςησ προωθοϑν τισ περιβαλλοντικϋσ μελϋτεσ. 

Για παρϊδειγμα, η Ευρωπαώκό Επιτροπό Συποπούηςησ διαθϋτει πλϋον ϋνα ειδικϐ 

περιβαλλοντικϐ γραφεύο υποςτόριξησ που δύνει ςυμβουλϋσ και βοόθεια ςε 

τεχνικϋσ επιτροπϋσ. Η ύδια η Ευρωπαώκό Επιτροπό ϋχει δεςμευτεύ να μετατρϋψει 

ςε οικολογικϊ τα τεχνικϊ πρϐτυπα. Ϊχει υιοθετόςει μια ανακούνωςη για την 

ενςωμϊτωςη των περιβαλλοντικϔν διαςτϊςεων ςτην ευρωπαώκό τυποπούηςη. 

Σϋλοσ, μπορεύ κϊποιοσ φορϋασ να χρηςιμοποιόςει τα περιβαλλοντικϊ κριτόρια 

που εφαρμϐζονται ςτα οικολογικϊ ςόματα ωσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ κατϊ τη 

ςϑνταξη τησ προκόρυξησ. Ψςτϐςο δε μπορεύ να ζητηθεύ ςυγκεκριμϋνο 

οικολογικϐ ςόμα (θεωρεύται μεροληπτικό η διαδικαςύα), παρϊ μϐνο 

ςυμμϐρφωςη με τα κριτόρια. Σα οικολογικϊ ςόματα μποροϑν επύςησ να 

χρηςιμοποιηθοϑν για να αποδεύξουν ςυμμϐρφωςη του παρεχϐμενου προώϐντοσ 

με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, αλλϊ πρϋπει να επιτρϋπονται κι ϊλλα αποδεικτικϊ 

μϋςα ςυμμϐρφωςησ. 

Για παρϊδειγμα: 

∆εν μπορεύ κανεύσ να απαιτόςει «χαρτύ πιςτοποιημϋνο με το ςόμα Blue Angel» 

θεωρεύται μεροληπτικϐ. Ψςτϐςο μπορεύ κανεύσ να χρηςιμοποιόςει ςτην 

προκόρυξη τα κριτόρια που χρηςιμοποιοϑνται για την πιςτοπούηςη με το 

ςυγκεκριμϋνο οικολογικϐ ςόμα, π.χ.:  

Σο χαρτύ πρϋπει: 

 να περιϋχει τουλϊχιςτον 80% ανακυκλωμϋνου χαρτιοϑ 

 να εύναι πλόρωσ απαλλαγμϋνο απϐ χλϔριο (TCF) 

 ανθεκτικϐτητα > 100ϋτη, ςε ςυμφωνύα με τα ISO 9706, DIN 6738 ό 

ιςοδϑναμο 
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 ςυμβατϐτητα με τα μηχανόματα: να ςυναντϊ τισ προδιαγραφϋσ των DIN 

19309, AFNOR Q11-013 ό ιςοδϑναμου 

Σα προώϐντα που φϋρουν το ςόμα Blue Angel θα θεωροϑνται ϐτι 

ςυμμορφϔνονται, αλλϊ και ϊλλα αποδεικτικϊ μϋςα θα γύνονται αποδεκτϊ. 

Β) Προδιαγραφϋσ απϐδοςησ 

Οι οδηγύεσ ςυμβϊςεων 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚεπιτρϋπουν ρητϊ ςτισ 

αναθϋτουςεσ αρχϋσ να επιλϋγουν μεταξϑ προδιαγραφϔν που βαςύζονται ςε 

τεχνικϊ πρϐτυπα ό ςε απαιτόςεισ που βαςύζονται ςτην απϐδοςη Οι 

προδιαγραφϋσ απϐδοςησ δεν περιγρϊφουν λεπτομερϔσ τισ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ, αφόνοντασ ϋτςι χϔρο για επινοητικϐτητα τησ αγορϊσ. Ψςτϐςο, 

οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει να εύναι προςεκτικϋσ κατϊ τον καθοριςμϐ των 

προδιαγραφϔν απϐδοςησ, δεδομϋνου ϐτι οι επιλογϋσ ποικύλλουν ςημαντικϊ. ε 

κϊθε περύπτωςη, οι προδιαγραφϋσ πρϋπει να εύναι ςαφεύσ, ϔςτε να επιτρϋπουν 

τη ςωςτό αξιολϐγηςη των προςφορϔν.  

Για παρϊδειγμα: 

Οι ζητοϑμενεσ ςυνθόκεσ ποιϐτητασ εςωτερικοϑ αϋρα ςε κτύριο να προβλϋπουν 

εςωτερικό θερμοκραςύα κατϊ τη διϊρκεια του χειμϔνα μεταξϑ 18-22 C και κατϊ 

τη διϊρκεια του καλοκαιριοϑ μεταξϑ 26-28 C και ςχετικό υγραςύα 50%. 

ε τϋτοια περύπτωςη, ο πλειοδϐτησ μπορεύ να επιλϋξει οποιαδόποτε μϋθοδο για 

την επύτευξη των παραπϊνω απαιτόςεων, χωρύσ να χρειϊζεται να ακολουθόςει 

πολϑ ςυγκεκριμϋνεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ για τα ςυςτόματα θϋρμανςησ / 

ψϑξησ που θα χρηςιμοποιόςει. 

Γ) Μϋθοδοι παραγωγόσ 

Η αναθϋτουςα αρχό κατϊ τη ςϑναψη μιασ ςϑμβαςησ μπορεύ να θϋςει κριτόρια 

που προςδιορύζουν το περιεχϐμενο των προώϐντων που ενδιαφϋρεται να 

προμηθευτεύ, ϐπωσ επύςησ και τη μϋθοδο παραγωγόσ των προώϐντων. Ψςτϐςο, 

εφϐςον ϐλεσ οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ πρϋπει να ϋχουν κϊποια ςϑνδεςη με το 

αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ, μπορεύ να ςυμπεριληφθοϑν μϐνο οιαπαιτόςεισ 
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εκεύνεσ που ςχετύζονται με την καταςκευό του προώϐντοσ και ςυμβϊλλουν ςτα 

χαρακτηριςτικϊ του, χωρύσ να εύναι απαραιτότωσ ορατϋσ. 

Για παρϊδειγμα, η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να απαιτόςει: 

 Tο χαρτύ να παρϊγεται χωρύσ τη χρόςη χλωρύου (TCF) 

 Tα τρϐφιμα να παρϊγονται με βιολογικό μϋθοδο (χωρύσ τη χρόςη 

χημικϔν παραςιτοκτϐνων και λιπαςμϊτων), ςε ςυμμϐρφωςη με τον 

Κανονιςμϐ τησ ΕΟΚ 2092/91 Σησ 24ησ Ιουνύου 1991 και του 

1804/99/EC. 

 Η ηλεκτρικό ενϋργεια να παρϊγεται απϐ ανανεϔςιμεσ πηγϋσ. 

Δ) Η χρόςη εναλλακτικϔν προςφορϔν 

Όταν το κριτόριο ανϊθεςησ που χρηςιμοποιεύται εύναι η οικονομικϊ πιο 

ςυμφϋρουςα προςφορϊ, η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ 

υποψηφύουσ να υποβϊλουν εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. Με τη χρόςη των 

εναλλακτικϔν προςφορϔν, ο υπεϑθυνοσ για τη ςϑναψη μιασ ςϑμβαςησ μπορεύ 

να ςυγκρύνει προώϐντα που πληροϑν διαφορετικϋσ ομϊδεσ τεχνικϔν 

προδιαγραφϔν, χρηςιμοποιϔντασ τα ύδια κριτόρια ανϊθεςησ. . Αυτϐ ςημαύνει 

ϐτι ορύζεται ϋνα ελϊχιςτο ςϑνολο απϐ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ για το προώϐν, το 

οπούο θα ιςχϑει τϐςο για τη βαςικό προςφορϊ ϐςο και για την οικολογικό 

εναλλακτικό πρϐταςό τησ. 

Η χρόςη εναλλακτικϔν προςφορϔν αποτελεύ πολϑ ςημαντικϐ εργαλεύο, ειδικϊ 

ϐταν η αναθϋτουςα αρχό δεν εύναι ςύγουρη για την ϑπαρξη πρϊςινων 

εναλλακτικϔν προώϐντων ό υπηρεςιϔν. Η δυνατϐτητα χρόςησ των 

εναλλακτικϔν προςφορϔν πρϋπει να υποδεικνϑεται ςτην προκόρυξη. 

Για να εύναι αποδεκτϋσ οι εναλλακτικϋσ προτϊςεισ ςε μια διαδικαςύα δημοςύων 

ςυμβϊςεων, πρϋπει να δηλϔνονται εκ των προτϋρων ςτα ϋγγραφα των 

προςφορϔν: 

• ϐτι οι εναλλακτικϋσ προτϊςεισ θα γύνουν δεκτϋσ 

• τισ ελϊχιςτεσ περιβαλλοντικϋσ προδιαγραφϋσ που πρϋπει να πληροϑν οι 

εναλλακτικϋσ προτϊςεισ (π.χ. καλϑτερη περιβαλλοντικό απϐδοςη) 
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• ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ για την παρουςύαςη των εναλλακτικϔν προτϊςεων 

ςε προςφορϋσ (ϐπωσ η απαύτηςη ξεχωριςτοϑ φακϋλου που θα υποδηλϔνει την 

εναλλακτικό πρϐταςη ό υπϐδειξη ϐτι η εναλλακτικό πρϐταςη μπορεύ να 

υποβληθεύ μϐνο ςε ςυνδυαςμϐ με βαςικό προςφορϊ). 

Μετϊ το ϊνοιγμα των προςφορϔν, η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ςυγκρύνει τισ 

ςυμβατικϋσ και τισ περιβαλλοντικϊ φιλικϋσ επιλογϋσ, βϊςη των ύδιων κριτηρύων 

ανϊθεςησ. 

2.3.3 Κριτόρια επιλογόσ 

Κατϊ την αξιολϐγηςη των προςφορϔν που ϋχουν κατατεθεύ, ςτο πρϔτο ςτϊδιο 

εξετϊζεται αν οι υποψόφιοι ϋχουν την ικανϐτητα να εκτελϋςουν τη ςϑμβαςη, 

ςτην περύπτωςη που τουσ ανατεθεύ. Αν δε πληροϑν τα κριτόρια αυτϊ, η 

προςφορϊ τουσ αυτϐματα αποκλεύεται. 

Σα κριτόρια επιλογόσ που η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ορύςει ςε μύα 

προκόρυξη εύναι τρύα: κριτόρια αποκλειςμοϑ, κριτόρια τεχνικόσ ικανϐτητασ και 

οικονομικϊ κριτόρια. Ψςτϐςο μϐνο ςτισ δϑο πρϔτεσ κατηγορύεσ υπϊρχει η 

δυνατϐτητα για ενςωμϊτωςη τησ περιβαλλοντικόσ διϊςταςησ. 

Α) Κριτόρια αποκλειςμοϑ 

Σϐςο ςτισ Οδηγύεσ τησ Ε.Ε. ϐςο και ςτουσ εθνικοϑσ νϐμουσ για τισ δημϐςιεσ 

ςυμβϊςεισ, υπϊρχει κατϊλογοσ με τα κριτόρια αποκλειςμοϑ που μπορεύ κανεύσ 

να χρηςιμοποιόςει ςε μια προκόρυξη. Σα κριτόρια αυτϊ μπορεύ να εύναι για 

παρϊδειγμα αν η εταιρεύα εύναι χρεοκοπημϋνη ό ϋχει κηρϑξει πτϔχευςη, αν ϋχει 

κριθεύ ϋνοχη για δωροδοκύα ό κατϊχρηςη ό αν δεν ϋχει αποδϔςει τουσ φϐρουσ 

που τησ αναλογοϑν ό ςυνδρομϋσ κοινωνικόσ αςφϊλειασ. 

Τπϊρχουν επύςησ και περιβαλλοντικού λϐγοι που μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν 

για να αποκλειςτοϑν υποψόφιοι. Κριτόριο που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςε 

αυτόν την περύπτωςη εύναι αν η εταιρεύα δε ςυμμορφϔνεται με την 

περιβαλλοντικό νομοθεςύα ό κανονιςμοϑσ. 

χετικϊ με την επαγγελματικό δεοντολογύα μιασ εταιρεύασ, δυο διατϊξεισ ςτα 

κριτόρια αποκλειςμοϑ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για να ληφθεύ υπϐψη η 
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ςυμπεριφορϊ εταιρειϔν εισ βϊροσ του περιβϊλλοντοσ, δηλαδό ϐπου ο 

οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει καταδικαςτεύ τελεςύδικα με απϐφαςη που επηρεϊζει 

την επαγγελματικό του δεοντολογύα ό ϋχει αποδειχτεύ ϋνοχοσ για ςοβαρϐ 

επαγγελματικϐ παρϊπτωμα. Επομϋνωσ, ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ 2004/17/ΕΚ 

και 2004/18/ΕΚ περύ ςυμβϊςεων θεωρεύται ϐτι, αν η εθνικό νομοθεςύα περιϋχει 

διατϊξεισ για το ςκοπϐ αυτϐν, περύπτωςη μη ςυμμϐρφωςησ με την 

περιβαλλοντικό νομοθεςύα που υπόρξε αντικεύμενο τελικόσ κρύςησ ό απϐφαςησ 

που ϋχει ιςοδϑναμη επύπτωςη μπορεύ να θεωρηθεύ αδύκημα που αφορϊ την 

επαγγελματικό δεοντολογύα του εν λϐγω οικονομικοϑ φορϋα ό ςοβαρϐ 

παρϊπτωμα που επιτρϋπει τον αποκλειςμϐ του εν λϐγω μϋρουσ απϐ τη 

ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμϐ για τη ςϑμβαςη. 

Για παρϊδειγμα μια εταιρεύα διϊθεςησ αποβλότων που ϋχει παραβεύ 

επανειλημμϋνα τισ περιβαλλοντικϋσ διατϊξεισ που υπϐκεινται ςτη διοικητικό 

νομοθεςύα, με αποτϋλεςμα οριςμϋνα διοικητικϊ πρϐςτιμα, μπορεύ να 

αποκλειςτεύ λϐγω ςοβαροϑ επαγγελματικοϑ παραπτϔματοσ. 

B) Κριτόρια τεχνικόσ ικανϐτητασ 

Σα κριτόρια τεχνικόσ ικανϐτητασ επικεντρϔνονται ςτην ικανϐτητα του 

υποψηφύου να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη. Σα κριτόρια αυτϊ ςυνόθωσ απαιτοϑν 

απϐδειξη τησ εμπειρύασ του υποψηφύου αναδϐχου, κατϊλογο αντύςτοιχων ϋργων 

που ϋχει πραγματοποιόςει, περιγραφό των διαθϋςιμων τεχνικϔν 

εγκαταςτϊςεων κλπ. Ϊνασ πλόρησ κατϊλογοσ κριτηρύων επιλογόσ για τον 

ϋλεγχο τησ τεχνικόσ ικανϐτητασ των υποψόφιων παρϋχεται απϐ τισ Οδηγύεσ τησ 

Ε.Ε. για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ, ϐπωσ επύςησ και ςτην εθνικό νομοθεςύα, αλλϊ 

τα κριτόρια που θα χρηςιμοποιηθοϑν πρϋπει να ςχετύζονται με το αντικεύμενο 

τησ ςϑμβαςησ. 

ε ϐ,τι αφορϊ ςτα κριτόρια περιβαλλοντικόσ τεχνικόσ ικανότητασ, αυτϊ μποροϑν 

να ενςωματωθοϑν μϐνο εϊν απαιτεύται ςυγκεκριμϋνη περιβαλλοντικό πεύρα για 

την υλοπούηςη τησ ςϑμβαςησ. Αυτϐ ιςχϑει μϐνο για ςυγκεκριμϋνεσ ςυμβϊςεισ 

υπηρεςιϔν και ϋργων, οι οπούεσ θεωρεύται πωσ ϋχουν ςχετικϊ ςημαντικϋσ 

περιβαλλοντικϋσ επιπτϔςεισ κατϊ την παρϊδοςη τουσ, οι οπούεσ ςυμβϊςεισ 

πρϋπει να κρύνονται απϐ την ύδια την αρχό που κϊνει την προςφορϊ.  
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Για ϐλα αυτϊ τα κριτόρια, εκεύνοι που κϊνουν προςφορϊ πρϋπει να υποβϊλλουν 

τισ ςχετικϋσ αποδεύξεισ. Αυτϋσ μπορεύ να εύναι μύα λύςτα παρϐμοιων 

περιβαλλοντικϔν υπηρεςιϔν που εκτελοϑνται απϐ την εταιρεύα.  

Εύναι επύςησ δυνατϐ να απαιτεύται η ϑπαρξη κϊποιων υςτημϊτων 

Περιβαλλοντικόσ ∆ιαχεύριςησ (Π∆), αλλϊ μϐνο εϊν αυτϐ εύναι ςχετικϐ με την 

εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. Απϐ τη ςτιγμό που τα απαιτοϑμενα μϋτρα διαχεύριςησ 

καλϑπτονται απϐ το Π∆ εκεύνου που κϊνει την προςφορϊ (ϐπωσ EMAS ό ISO 

14001), αυτϐ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ μύα απλό μορφό απϐδειξησ. Ωλλεσ 

μορφϋσ που να αποδεικνϑουν την ϑπαρξη αυτϔν των μϋτρων διαχεύριςησ, 

πρϋπει να γύνονται επύςησ αποδεκτϋσ. 

Για παρϊδειγμα: 

Η καταςκευό μύασ γϋφυρασ ςε μύα προςτατευϐμενη περιοχό απαιτεύ την 

εφαρμογό μύασ ςειρϊσ ςυγκεκριμϋνων μϋτρων διαχεύριςησ που ϋχουν ωσ ςκοπϐ 

την εξαςφϊλιςη προςταςύασ για την πανύδα και τη χλωρύδα ςτην περιοχό κατϊ 

την καταςκευό τησ γϋφυρασ, π.χ. ϋλεγχοσ των επιπϋδων θορϑβου, ςυλλογό 

αποβλότων, κλπ. ε αυτό την περύπτωςη, η εφαρμογό ενϐσ υςτόματοσ 

Περιβαλλοντικόσ ∆ιαχεύριςησ για τα εργοτϊξια, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςαν 

απϐδειξη τησ τεχνικόσ κατϊρτιςησ εκεύνου που κϊνει την προςφορϊ, 

προκειμϋνου να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη ανϊλογα. 

ε ϊλλεσ περιπτϔςεισ οι περιβαλλοντικϋσ πτυχϋσ μποροϑν να υιοθετηθοϑν ςτα 

εκπαιδευτικϊ και επαγγελματικϊ προςϐντα. Οι ιδιϐτητεσ αυτϋσ εύναι ιδιαύτερα 

ςημαντικϋσ ςε περιπτϔςεισ ςυμβϊςεων οι περιβαλλοντικού ςτϐχοι των οπούων 

μποροϑν να πραγματοποιηθοϑν μϐνο μϋςω τησ ςωςτόσ εκπαύδευςησ του 

προςωπικοϑ. 

Για παρϊδειγμα: 

Η διαςφϊλιςη τησ επαγγελματικόσ ικανϐτητασ των ςυνεργεύων απομϊκρυνςησ 

αμιϊντου. 

Πολλϊ κτύρια ςτην Ευρϔπη ϋχουν ακϐμα μϐνωςη με αμύαντο. Όταν εκτελοϑνται 

ϋργα ςυντόρηςησ ςτα κτύρια αυτϊ, εύναι ςημαντικϐ εξειδικευμϋνοι ανϊδοχοι να 

αφαιροϑν με αςφϊλεια τον αμύαντο. Για να δοθοϑν αποδεύξεισ ικανϐτητασ, 
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οριςμϋνα κρϊτη μϋλη δια-τηροϑν προγρϊμματα αδειοδϐτηςησ για αναδϐχουσ 

που ειδικεϑονται ςε τϋτοιεσ εργαςύεσ. Εύναι ςημαντικϐ να ζητηθεύ ςτα κριτόρια 

επιλογόσ οι ανϊδοχοι να ϋχουν την κατϊλληλη εμπειρύα για τϋτοιεσ εργαςύεσ, 

ϐπωσ αποδεικνϑεται απϐ την ϊδεια που ϋχει εκδοθεύ απϐ την κατϊλληλη αρχό ό 

απϐ κϊποια ιςοδϑναμη μορφό απϐδειξησ τησ τεχνικόσ ικανϐτητασ, για να 

ελαχιςτοποιηθοϑν οι κύνδυνοι για την υγεύα, την αςφϊλεια και το περιβϊλλον οι 

οπούοι ςχετύζονται με τϋτοιεσ εργαςύεσ. 

2.3.4 Ανϊθεςη ϑμβαςησ 

Σο τελευταύο ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ μιασ ςϑμβαςησ εύναι η ανϊθεςη. 

ε αυτϐ το ςτϊδιο, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ αξιολογοϑν την ποιϐτητα των 

προςφορϔν που ςυμμορφϔνονταν με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, ϔςτε να 

επιλϋξουν την πιο κατϊλληλη. 

Ο τρϐποσ ανϊθεςησ μπορεύ να βαςύζεται: 

α) ςτη χαμηλϐτερη τιμό. 

β) ςτην πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. 

την πρϔτη περύπτωςη, η τελικό απϐφαςη λαμβϊνεται μϐνο επύ τησ τιμόσ των 

προςφορϔν. υνεπϔσ, εϊν δεν ϋχουν καθοριςτεύ περιβαλλοντικϊ κριτόρια ςε 

προηγοϑμενα ςτϊδια η απϐφαςη θα βαςιςτεύ μϐνο ςτην χαμηλϐτερη τιμό. 

υνεπϔσ πρϋπει να ϋχουν ςυμπεριληφθεύ περιβαλλοντικϊ κριτόρια ςτισ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ. 

Εϊν εφαρμϐζεται η αρχό τησ “πλϋον ςυμφϋρουςασ απϐ οικονομικό ϊποψη 

προςφορϊσ”, μποροϑν μαζύ με την τιμό να ςυνυπολογιςτοϑν κι ϊλλα κριτόρια 

ανϊθεςησ. Αυτϊ τα κριτόρια μπορεύ να αφοροϑν για παρϊδειγμα ςτην ποιϐτητα, 

την ημερομηνύα παρϊδοςησ, την τεχνικό αξύα ό ςε περιβαλλοντικϊ 

χαρακτηριςτικϊ. ε αυτόν την περύπτωςη, ϐταν καθορύζονται αυτϊ τα 

περιβαλλοντικϊ κριτόρια ανϊθεςησ, εύναι πολϑ ςημαντικϐ αυτϊ να ικανοποιοϑν 

τα ακϐλουθα: 
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 Σα κριτόρια ανϊθεςησ πρϋπει να ςυνδϋονται με το αντικεύμενο τησ 

ςϑμβαςησ. 

Αυτϐ εύναι ουςιαςτικόσ ςημαςύασ. Διαςφαλύζει το γεγονϐσ ϐτι τα κριτόρια 

επιλογόσ ςυνδϋονται με τισ ανϊγκεσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ϐπωσ ορύζεται ςτο 

αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ. 

 Σα κριτόρια ανϊθεςησ πρϋπει να εύναι ςυγκεκριμϋνα και να 

ποςοτικοποιοϑνται αντικειμενικϊ. 

Σα κριτόρια ανϊθεςησ δεν πρϋπει ποτϋ να παρϋχουν απεριϐριςτη ελευθερύα 

επιλογόσ ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ. Πρϋπει να περιορύζουν την ελευθερύα 

επιλογόσ ορύζοντασ ςυγκεκριμϋνα μετρόςιμα κριτόρια που ςχετύζονται με το 

προώϐν 

 Σα κριτόρια ανϊθεςησ πρϋπει να ϋχουν κοινοποιηθεύ προηγουμϋνωσ. 

ε αυτϐ το ςημεύο δύνεται ιδιαύτερη ςημαςύα να εύναι ξεκϊθαρα οριςμϋνα ςτα 

τεϑχη του διαγωνιςμοϑ, ϔςτε να εξαςφαλύζεται η διαφϊνεια 

 Σα κριτόρια ανϊθεςησ πρϋπει να ςϋβονται το κοινοτικϐ δύκαιο. 

Αυτό η ςυνθόκη που προκϑπτει απϐ τη ςυνθόκη ΕΚ και τισ αναφερϐμενεσ 

οδηγύεσ περύ ςυμβϊςεων εύναι ϐτι τα κριτόρια ανϊθεςησ πρϋπει να 

ςυμμορφϔνονται με ϐλεσ τισ θεμελιϔδεισ αρχϋσ του κοινοτικοϑ δικαύου. 

Αναφϋρεται ρητϔσ η ςπουδαιϐτητα τησ αρχόσ μη διακριτικόσ μεταχεύριςησ, που 

αποτελεύ τη βϊςη ϊλλων αρχϔν, ϐπωσ η ελευθερύα παροχόσ υπηρεςιϔν και η 

ελευθερύα εξαςκόςεωσ επαγγϋλματοσ. 

 Σα κριτόρια ανϊθεςησ πρϋπει να εύναι ςταθμιςμϋνα ςε ςχϋςη και με τα 

ϊλλα κριτόρια ανϊθεςησ (κατανομό ςε φθύνουςα ςειρϊ). 

Η χρόςη περιβαλλοντικϔν κριτηρύων ανϊθεςησ δεχύνουν την πρϐθεςη του 

οργανιςμοϑ να αγορϊςει πρϊςινα προώϐντα και υπηρεςύεσ, αν ϐμωσ αυτϊ τα 

προώϐντα εύναι πολϑ πιο ακριβϊ δε θα επιλεγοϑν. Σο “βϊροσ” που δύνετε ςτα 

περιβαλλοντικϊ κριτόρια ςτην αξιολϐγηςη, θα καθορύςει πϐςο επιπλϋον 

προτύθεται η αρμϐδια αρχό να πληρϔςει. 
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Η διαφορά ανάμεςα ςτισ τεχνικέσ προδιαγραφέσ και τα κριτήρια 

ανάθεςησ έγκειται ςτο γεγονόσ ότι οι τεχνικέσ προδιαγραφέσ θέτουν τισ 

ελάχιςτεσ απαιτήςεισ τισ οποίεσ το προΰόν/ υπηρεςία ΠΡΕΠΕΙ να πληροί, 

ενώ τα κριτήρια ανάθεςησ επιτρέπουν ςτην αναθέτουςα αρχή να 

υποδείξει τι θα προτιμούςε, αλλά όχι με οποιαδήποτε τιμή. 

Σϋλοσ ϐταν μελετϊται η οικονομικό προςφορϊ, δε χρειϊζεται αυτϐ να 

περιορύζεται μϐνο ςτην τιμό, εύναι καλϑτερο να μελετϊται το “κϐςτοσ κϑκλου 

ζωόσ” του προώϐντοσ/ υπηρεςύασ. Αυτϐ δεν περιλαμβϊνει μϐνο την τιμό αγορϊσ, 

αλλϊ επύςησ το κϐςτοσ χρόςησ (ϐπωσ ηλεκτρικό ενϋργεια ό κατανϊλωςη νεροϑ), 

ςυντόρηςησ και τελικόσ διϊθεςησ. Η παρϊμετροσ αυτό θα εξεταςθεύ 

λεπτομερϋςτερα ςε επϐμενη ενϐτητα. 

2.3.5 Όροι εκτϋλεςησ ςυμβϊςεων 

Οι δημϐςιεσ αρχϋσ μποροϑν να παρουςιϊςουν ςτουσ ϐρουσ εκτϋλεςησ 

ςυμβϊςεων και περιβαλλοντικϊ κριτόρια ϐπωσ οι κανονιςμού για τον τρϐπο με 

τον οπούο πρϋπει να εκτελεςτεύ μύα ςϑμβαςη. Αυτού οι ϐροι δεν επηρεϊζουν την 

ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ, ωςτϐςο πρϋπει να περιγρϊφονται εκτενϔσ ςτην 

προκόρυξη και να ςχετύζονται ξεκϊθαρα με την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

Οι ϐροι εκτϋλεςησ ςυμβϊςεων, μποροϑν να ςχετύζονται μϐνο με τον τρϐπο με 

τον οπούο εκτελεύται η ςϑμβαςη. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι δε μποροϑν να υπϊρχουν 

“μεταμφιεςμϋνεσ” τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, κριτόρια ανϊθεςησ ό επιλογόσ και 

ϐλοι οι υποψόφιοι ανϊδοχοι πρϋπει να εύναι ικανού να ςυμμορφϔνονται με 

αυτϋσ. Κατϊ τη διϊρκεια του διαγωνιςμοϑ δε μποροϑν να απαιτηθοϑν κϊποιου 

εύδουσ αποδεύξεισ ςυμμϐρφωςησ με τουσ ϐρουσ εκτϋλεςησ. Ο ανϊδοχοσ εύναι 

υποχρεωμϋνοσ να ακολουθόςει αυτοϑσ τουσ ϐρουσ ϐταν εκτελεύ το ϋργο ό την 

προμόθεια. Εϊν αποτϑχουν να το κϊνουν, η αναθϋτουςα αρχό ϋχει το δικαύωμα 

να ορύςει μύα οικονομικό ποινό ό ακϐμη και να ακυρϔςει τη ςϑμβαςη. 
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Οριςμϋνα παραδεύγματα πιθανϔν ϐρων εκτϋλεςησ ςυμβϊςεων για ςυμβϊςεισ 

έργων ή υπηρεςιών: 

 Μεταφορϊ προώϐντων και εργαλεύων ςτο χϔρο δραςτηριοτότων: 

 παρϊδοςη των προώϐντων ςτο χϔρο εργαςύασ ςε ςυμπυκνωμϋνη μορφό 

και ςτη ςυνϋχεια διϊλυςό τουσ ςτο χϔρο δραςτηριοτότων, 

 χρόςη επαναχρηςιμοποιοϑμενων κιβωτύων για τη μεταφορϊ προώϐντων 

ςτο χϔρο εργαςύασ 

 Σρϐποσ εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ: 

 χρόςη δοςομετρητϔν για να διαςφαλιςτεύ ϐτι χρηςιμοποιοϑνται οι 

κατϊλληλεσ ποςϐτητεσ καθαριςτικϔν προώϐντων 

 Διϊθεςη χρηςιμοποιημϋνων προώϐντων ό ςυςκευαςιϔν απϐ προώϐντα 

 προώϐντα ό ςυςκευαςύεσ που απομακρϑνονται για να χρηςιμοποιηθοϑν 

ξανϊ, για ανακϑκλωςη ό κατϊλληλη διϊθεςη απϐ τον ανϊδοχο  

 Εκπαύδευςη του προςωπικοϑ του αναδϐχου: 

 Προςωπικϐ εκπαιδευμϋνο για τισ περιβαλλοντικϋσ επιπτϔςεισ τησ 

εργαςύασ τουσ και την περιβαλλοντικό πολιτικό τησ αρχόσ ςτα κτύρια 

ϐπου θα εργϊζονται 

Όροι εκτϋλεςησ ςυμβϊςεων για την προμόθεια αγαθών: 

Εφϐςον η εκτϋλεςη μιασ ςϑμβαςησ προμηθειϔν αποτελεύται απλϊ απϐ την 

παρϊδοςη των αγαθϔν, η κϑρια ευκαιρύα για τη χρόςη των περιβαλλοντικϔν 

ϐρων των ςυμβϊςεων εύναι να καθοριςτεύ ο τρϐποσ παρϊδοςησ των αγαθϔν. 

τουσ απλοϑσ τρϐπουσ βελτύωςησ των περιβαλλοντικϔν επιπτϔςεων τησ 

ςϑμβαςησ περιλαμβϊνονται: 

1. H παρϊδοςη του προώϐντοσ ςτην κατϊλληλη ποςϐτητα. Γενικϊ αυτϐ 

ςημαύνει παρϊδοςη μεγϊλων ποςοτότων, που θα εύναι πιο αποδοτικό 

περιβαλλοντικϊ αναφορικϊ με τισ επιπτϔςεισ μεταφορϊσ ανϊ προώϐν ςε 

ςχϋςη με την παρϊδοςη μικρϐτερησ ποςϐτητασ πιο ςυχνϊ. Ο 

προςδιοριςμϐσ του μϋγιςτου αριθμοϑ παραδϐςεων ανϊ εβδομϊδα ό μόνα 

εύναι ϊλλοσ ϋνασ τρϐποσ επύτευξησ του ύδιου αποτελϋςματοσ. 
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2. η απαύτηςη τα αγαθϊ να παραδύδονται εκτϐσ των ωρϔν κυκλοφοριακόσ 

αιχμόσ για να ελαχιςτοποιηθεύ η ςυμβολό των παραδϐςεων ςτην 

κυκλοφοριακό ςυμφϐρηςη. 

3. η απαύτηςη ο προμηθευτόσ να παύρνει πύςω (και να ανακυκλϔνει ό να 

ξαναχρηςιμοποιεύ) τη ςυςκευαςύα που ςυνοδεϑει το προώϐν. Αυτϐ ϋχει το 

διπλϐ πλεονϋκτημα τησ ςυγκϋντρωςησ τησ ςυςκευαςύασ πριν να 

χρηςιμοποιηθεύ ξανϊ ό να ανακυκλωθεύ και τησ ενθϊρρυνςησ του 

προμηθευτό να περιορύςει τισ περιττϋσ ςυςκευαςύεσ. 

Tϋλοσ, αξύζει να ςημειωθοϑν οι πιθανού ϐροι εκτϋλεςησ ωσ προσ τισ μεταφορϋσ. 

Για μεγϊλη ςϑμβαςη ενδεδειγμϋνο θα όταν να ζητηθεύ η αποςτολό των αγαθϔν 

να γύνεται αποκλειςτικϊ με ςιδηροδρομικϐ μϋςο ό μϋςω οδϔν εςωτερικόσ 

ναυςιπλοϏασ. Σο απλϐ γεγονϐσ ϐτι ϋνασ υποψόφιοσ μπορεύ να ϋχει καλϑτερη 

πρϐςβαςη ςτο δύκτυο ςιδηροδρϐμων ό ςτο δύκτυο οδϔν εςωτερικόσ 

ναυςιπλοϏασ απϐ κϊποιον ϊλλον δεν ςημαύνει αυτομϊτωσ ϐτι γύνεται διϊκριςη 

ϐςον αφορϊ τον ϐρο εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. Αυτϐ θα ύςχυε εϊν, για 

παρϊδειγμα, ϋνασ μϐνο υποψόφιοσ θα μποροϑςε ουςιαςτικϊ να χρηςιμοποιόςει 

το ςιδηροδρομικϐ δύκτυο ό το δύκτυο οδϔν εςωτερικόσ ναυςιπλοϏασ. Σϐτε ο 

ϐροσ θα ϋκανε διακρύςεισ και ςτην ουςύα θα αποτελοϑςε ςυγκεκαλυμμϋνο 

κριτόριο αποκλειςμοϑ, εφϐςον θα απϋκλειε αυτομϊτωσ απϐ τη ςυμμετοχό ϐλουσ 

τουσ υποψηφύουσ που δεν ϋχουν 

πρϐςβαςη ςτον καθοριςμϋνο τρϐπο 

μεταφορϊσ. Σο ύδιο θα ύςχυε για ϋναν 

ϐρο ςϑμβαςησ που θα επϋβαλε 

ρότρεσ ςε αναδϐχουσ μϐνο επύ τη 

βϊςει τησ απϐςταςησ που διανϑουν 

για να παραδϔςουν τα αγαθϊ. 
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2.4 Ανάπτυξη περιβαλλοντικών προδιαγραφών 

Η ακϐλουθη ανϊλυςη αναφϋρεται ςτο κομβικϐ κομμϊτι των πρϊςινων 

ςυμβϊςεων για την γνϔςη των περιβαλλοντικϔν απαιτόςεων και την μετϋπειτα 

ενςωμϊτωςη τουσ ςτισ δημϐςιεσ προκηρϑξεισ και διαγωνιςμοϑσ. Οι 

περιςςϐτερεσ αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν εύναι ειδικϋσ ςτο περιβϊλλον και πολλού 

περιβαλλοντικϔν τμημϊτων ϋχουν ςυχνϊ μικρό πεύρα ςε πρϊςινεσ ςυμβϊςεισ.  

Πρϊςινο προώϐν ό υπηρεςύα εύναι εκεύνο το οπούο ϋχει καλϑτερη απϐδοςη μϋςα 

απϐ τον κϑκλο ζωόσ του και οδηγεύ ςε ιςοδϑναμη ό καλϑτερη λειτουργύα, 

ποιϐτητα και ικανοπούηςη του τελικοϑ χρόςτη, ςυγκρινϐμενο με ϋνα ςυμβατικϐ 

προώϐν. Φρόςιμεσ πηγϋσ για την επιλογό των κατϊλληλων κϊθε φορϊ 

περιβαλλοντικϔν προδιαγραφϔν, εύναι τα οικολογικϊ ςόματα και ο 

αυξανϐμενοσ αριθμϐσ εθνικϔν οδηγιϔν που εύναι διαθϋςιμεσ. 

2.4.1 Κριτήρια για τισ ΠΔ τησ ΕΕ 

Η ΕΕ ϋχει προςδιορύςει κριτρια ΠΔ για οριςμϋνεσ ομϊδεσ προώϐντων και 

υπηρεςιϔν, τα οπούα επανεξετϊζονται και επικαιροποιοϑνται ςε τακτικό βϊςη. 

Σα κριτόρια εύναι ςχεδιαςμϋνα κατϊ τρϐπο ϔςτε να μπορεύτε να τα 

ενςωματϔςετε απευθεύασ ςτα ϋγγραφα των διαγωνιςμϔν και περιλαμβϊνουν 

ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ μεθϐδουσ εξακρύβωςησ. Σα κριτόρια αυτϊ 

μεταφρϊζονται ςταδιακϊ ςε ϐλεσ τισ επύςημεσ γλϔςςεσ τησ ΕΕ. 

Σα κριτόρια τησ ΕΕ για τισ ΠΔ περιλαμβϊνουν δϑο «επύπεδα» για κϊθε τομϋα 

που καλϑπτουν: 

• Tα ςτοιχειώδη κριτήρια εύναι κατϊλληλα για χρόςη απϐ οποιαδόποτε 

αναθϋτουςα αρχό ςτα κρϊτη μϋλη και αφοροϑν τισ κϑριεσ περιβαλλοντικϋσ 

επιπτϔςεισ του ςυγκεκριμϋνου προώϐντοσ. Σα κριτόρια αυτϊ ϋχουν ςχεδιαςτεύ 

για να χρηςιμοποιοϑνται με ελϊχιςτη επιπλϋον προςπϊθεια επαλόθευςησ ό με 

ελϊχιςτη αϑξηςη του κϐςτουσ.  

• Σα αναλυτικά κριτήρια αφοροϑν τουσ αγοραςτϋσ που επιθυμοϑν να 

προμηθευτοϑν τα καλϑτερα προώϐντα που κυκλοφοροϑν ςτην αγορϊ. Για τα 

κριτόρια αυτϊ ενδϋχεται να απαιτεύται επιπλϋον προςπϊθεια επαλόθευςησ ό 
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ελαφρϊ αϑξηςη του κϐςτουσ ςε ςχϋςη με ϊλλα προώϐντα με πανομοιϐτυπα 

λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ. 

Όλα τα κριτόρια για τισ ΠΔ τησ ΕΕ, καθϔσ και οι τεχνικϋσ εκθϋςεισ υποβϊθρου 

που περιλαμβϊνουν τισ κυριϐτερεσ περιβαλλοντικϋσ επιπτϔςεισ διατύθενται 

προσ μεταφϐρτωςη ςτο δικτυακϐ τϐπο για τισ ΠΔ 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp). Σο γραφεύο υποςτόριξησ για τισ ΠΔ 

προςφϋρει βοόθεια για την ερμηνεύα και την εφαρμογό των κριτηρύων. 

 

2.4.2 Οικολογική ςήμανςη 

Ϊνασ αυξανϐμενοσ αριθμϐσ οικολογικϔν ςημϊτων υπϊρχει πλϋον ςτην αγορϊ 

ϔςτε να βοηθόςει να υποδειχθοϑν τα προώϐντα που επιτυγχϊνουν ϋνα 

ςυγκεκριμϋνο περιβαλλοντικϐ επύπεδο ποιϐτητασ. Σα προώϐντα πρϋπει να 

ικανοποιοϑν ϋνα ςϑνολο απαιτόςεων πριν τουσ επιτραπεύ να φϋρουν το ςόμα. 

Τπϊρχουν πϊρα πολλϊ εθελοντικϊ πλαύςια για οικολογικϊ ςόματα παγκοςμύωσ, 

που υλοποιοϑνται απϐ κυβερνόςεισ, ιδιωτικοϑσ φορεύσ και μη κυβερνητικοϑσ 

οργανιςμοϑσ. Η πλειοψηφύα των οικολογικϔν ςημϊτων χρηςιμοποιοϑν κριτόρια 

πολλαπλϔν διαςτϊςεων που βαςύζονται ςτην Ανϊλυςη Κϑκλου Ζωόσ, ωςτϐςο 

κϊποια οικολογικϊ ςόματα βαςύζονται ςε μύα περιβαλλοντικό επύπτωςη (π.χ. το 

Energy Star, ϋνα πλαύςιο οικολογικοϑ ςόματοσ που αφορϊ ςτην ενεργειακό 

απϐδοςη). 
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Σα οικολογικϊ ςόματα μποροϑν να εύναι πολϑ χρόςιμα για τισ δημϐςιεσ 

αναθϋτουςεσ αρχϋσ. Οι οδηγύεσ για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ 2004/17/ΕΚ και 

2004/18/ΕΚ επιτρϋπουν ρητϊ να χρηςιμοποιοϑνται οι βαςικϋσ προδιαγραφϋσ 

των οικολογικϔν ςημϊτων ϐταν  καθορύζονται οι απαιτόςεισ που βαςύζονται 

ςτην απϐδοςη ό ςτισ λειτουργικϋσ περιβαλλοντικϋσ απαιτόςεισ, υπϐ την 

προϒπϐθεςη ϐτι: 

 οι προδιαγραφϋσ εύναι κατϊλληλεσ για τον προςδιοριςμϐ των 

χαρακτηριςτικϔν των προμηθειϔν ό υπηρεςιϔν που καλϑπτονται απϐ 

τη ςϑμβαςη 

 οι απαιτόςεισ για το ςόμα βαςύζονται ςε επιςτημονικϋσ πληροφορύεσ 

 τα οικολογικϊ ςόματα υιοθετοϑνται με τη ςυμμετοχό ϐλων των 

ενδιαφερομϋνων μερϔν, ϐπωσ κρατικού φορεύσ, καταναλωτϋσ, 

καταςκευαςτϋσ, διανομεύσ και περιβαλλοντικού οργανιςμού 

 ϐλα τα ενδιαφερϐμενα μϋρη ϋχουν δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςε αυτϊ 

Σα προώϐντα και οι υπηρεςύεσ εκεύνεσ που φϋρουν οικολογικϐ ςόμα θεωρεύται 

ϐτι πληροϑν τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Ψςτϐςο, δεν επιτρϋπεται να τεθοϑν 

απαιτόςεισ για εταιρεύεσ ϔςτε να κατϋχουν κϊποιο οικολογικϐ ςόμα ό να 

ςυμμορφϔνονται (πλόρωσ) με κϊποιο οικολογικϐ ςόμα. 

Η κϑρια νομοθεςύα που διϋπει τα οικολογικϊ ςόματα ςυνοψύζεται ςτον πύνακα : 

 

Όςον αφορϊ την εγκυρϐτητα και την αξιοπιςτύα του ςόματοσ, ο ∆ιεθνόσ 

Οργανιςμϐσ Συποπούηςησ ϋχει παρϊςχει ϋνα ςϑνολο απϐ κριτόρια για τον 

καθοριςμϐ ενϐσ αποδεκτοϑ πλαιςύου οικολογικόσ ςόμανςησ ISO 14024. Αυτϊ τα 

βαςικϊ κριτόρια περιλαμβϊνουν: 
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 την αξιοπιςτύα των πληροφοριϔν (π.χ. υπϊρχουν επαρκεύσ διαδικαςύεσ 

για παρακολοϑθηςη αξιοπιςτύασ και ςυμμϐρφωςησ;) 

 τη διαφϊνεια των διοικητικϔν διαδικαςιϔν του εκϊςτοτε ςόματοσ 

 την ϑπαρξη μύασ επύςημησ διαδικαςύασ για διαβοϑλευςη με τουσ 

ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ 

ϑμφωνα με την ταξινϐμηςη του ISO, υπϊρχουν τρύα πλαύςια οικολογικόσ 

ςόμανςησ που περιγρϊφονται παρακϊτω. 

Οικολογικϊ ςόματα Σϑπου Ι 

Αυτό η ομϊδα εύναι πιθανϔσ η πιο χρόςιμη για τισ δημϐςιεσ αναθϋτουςεσ αρχϋσ. 

Αυτϊ τα ςόματα βαςύζονται ςτισ περιβαλλοντικϋσ επιπτϔςεισ του κϑκλου ζωόσ, 

τα κριτόρια θεςπύζονται απϐ ϋνα ανεξϊρτητο ςϔμα και παρακολουθοϑνται 

μϋςω μύασ πιςτοπούηςησ ό μιασ διαδικαςύασ παρακολοϑθηςησ. Η διαφϊνεια και 

η αξιοπιςτύα εξαςφαλύζονται μϋςω τησ πιςτοπούηςησ απϐ ϋναν τρύτο φορϋα. Σα 

περιςςϐτερα απϐ τα υπϊρχοντα επύςημα εθνικϊ και πολυεθνικϊ πλαύςια 

οικολογικϔν ςημϊτων ςτην Ευρϔπη, ανόκουν ςε αυτό την κατηγορύα. 

 

Οικολογικϊ ςόματα Σϑπου ΙΙ 

Ενημερωτικϋσ περιβαλλοντικϋσ δηλϔςεισ. Εύναι περιβαλλοντικϋσ δηλϔςεισ που 

ϋγιναν για αγαθϊ απϐ τουσ καταςκευαςτϋσ, ειςαγωγεύσ ό διανομεύσ τουσ. ∆εν 

επικυρϔνονται ξεχωριςτϊ, δεν χρηςιμοποιοϑν προκαθοριςμϋνα κι αποδεκτϊ 
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κριτόρια για αναφορϊ και εύναι οι λιγϐτερο ενημερωτικϋσ απϐ τουσ τρεισ τϑπουσ 

περιβαλλοντικϔν ςημϊτων.  

Οικολογικϊ ςόματα Σϑπου ΙΙΙ 

Αυτϊ τα ςόματα δεν κρύνουν την περιβαλλοντικό ποιϐτητα του προώϐντοσ, αλλϊ 

απλϊ πληροφοροϑν τον καταναλωτό ςχετικϊ με τισ περιβαλλοντικϋσ του 

επιπτϔςεισ. Ϊνα “ςκορ” που βαςύζεται ςε μεθϐδουσ Ανϊλυςησ Κϑκλου Ζωόσ 

δύνεται για το προώϐν, για προκαθοριςμϋνεσ περιβαλλοντικϋσ επιπτϔςεισ. Αυτϐ 

το περιβαλλοντικϐ ςκορ υπολογύζεται απϐ μια ανεξϊρτητη υπηρεςύα 

πιςτοπούηςησ και βαςύζεται ςε ϋναν αριθμϐ δεικτϔν απϐδοςησ (EPI), π.χ. χρόςη 

ενϋργειασ, εκπομπϋσ ςτον αϋρα, απορρύψεισ ςτο νερϐ, κλπ. Αυτϐ παρϋχει ςε ϋναν 

αγοραςτό την ευκαιρύα να ςυγκρύνει τα ςκορ διαφορετικϔν προώϐντων και να 

αγορϊςει εκεύνα με το καλϑτερο, αλλϊ δεν παρϋχει καθοδόγηςη ςχετικϊ με το τι 

θεωρεύται καλό απϐδοςη. 

2.4.3 Κατευθυντήριεσ Οδηγίεσ 

Αναπϐςπαςτο κομμϊτι τησ διαδικαςύασ οικολογικϔν δημοςύων ςυμβϊςεων εύναι 

η διαςφϊλιςη τησ πρϐςβαςησ ςε περιβαλλοντικϋσ πληροφορύεσ και η 

δυνατϐτητα να δοθοϑν ςτο προςωπικϐ που πραγματοποιεύ τισ αγορϋσ οι 

απαραύτητεσ νομικϋσ, οικονομικϋσ και περιβαλλοντικϋσ γνϔςεισ προκειμϋνου να 

αποφαςύζει ςε ποιο βαθμϐ και ςε ποια ςημεύα τησ διαδικαςύασ των ςυμβϊςεων 

εύναι καλϑτερα να ειςαχθοϑν περιβαλλοντικού παρϊγοντεσ, αν ϋχουν οριςτεύ ςτο 

ςωςτϐ επύπεδο για την καλϑτερη αξιοπούηςη των κονδυλύων και αν 

εντϊςςονται ςτισ οικολογικϋσ προτεραιϐτητεσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα αποτελεύ ο οδηγϐσ περιβαλλοντικόσ πρακτικόσ ςτη 

Βαρκελϔνη : Οι τοπικϋσ αρχϋσ τησ Βαρκελϐνησ δημιοϑργηςαν για τουσ 12 000 

υπαλλόλουσ τουσ ϋναν καλϐ οδηγϐ περιβαλλοντικόσ πρακτικόσ, που καλϑπτει 

πληροφορύεσ που αφοροϑν τισ οικολογικϋσ αγορϋσ και ϊλλα περιβαλλοντικϊ 

θϋματα (http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/GreenOffi ceGuide.pdf) 

Η ςυνεργαςύα μεταξϑ των αρχϔν που πραγματοποιοϑν αγορϋσ αποτελεύ ϋναν 

ϊλλο τρϐπο αϑξηςησ τησ δυνατϐτητασ πρϐςβαςησ ςε εμπειρύα και τεχνογνωςύα 

ςε θϋματα περιβϊλλοντοσ και γνωςτοπούηςησ τησ πολιτικόσ ςτο ευρϑ κοινϐ.  

http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/GreenOffi%20ceGuide.pdf
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Η πολιτεύα Υϐραλμπεργκ τησ Αυςτρύασ αποτελεύται απϐ 96 μικρϋσ κοινϐτητεσ 

που εκτεύνονται ςε μια ςχετικϊ αραιοκατοικημϋνη περι-οχό. Οι περιςςϐτερεσ 

κοινϐτητεσ δεν διαθϋτουν εξειδικευμϋνεσ υπηρεςύεσ αγορϔν, οϑτε ειδικοϑσ ςε 

θϋματα περιβϊλλοντοσ. Για να εύναι επιτυχεύσ οι οικολογικϋσ αγορϋσ ςε αυτϋσ τισ 

ςυνθόκεσ, όταν απαραύτητη η ςυνεργαςύα και η απαλλαγό των υπηρεςιϔν 

αγορϔν απϐ ϐςο το δυνατϐ μεγαλϑτερο μϋροσ τησ εργαςύασ για τον καθoριςμϐ 

τεχνικϔν κριτηρύων. Για να γύνει αυτϐ, ςτο Υϐραλμπεργκ δημιοϑργηςαν 

οικολογικϋσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ για την αγορϊ υπηρεςιϔν για καταςκευϋσ, 

για προώϐντα και υλικϊ γραφεύου. Αυτϋσ οι οδηγύεσ εύναι διαθϋςιμεσ ςτο 

Διαδύκτυο (http://www.voralberg.at) 

Σϋλοσ, κϊποιεσ κυβερνόςεισ και ΜΚΟ διατηροϑν βϊςεισ δεδομϋνων πρϊςινων 

προώϐντων, οι οπούεσ περιϋχουν περιβαλλοντικϊ κριτόρια και ςυνδϋςεισ με 

πιθανοϑσ προμηθευτϋσ. Οι περιςςϐτερεσ απϐ αυτϋσ τισ πληροφορύεσ εύναι 

διαθϋςιμεσ ελεϑθερα και προςβϊςιμεσ μϋςω του διαδικτϑου. 

 

http://www.voralberg.at/
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2.5 Εξακρίβωςη τησ ςυμμόρφωςησ 

Οι περιβαλλοντικϋσ απαιτόςεισ εύναι περύπλοκεσ και για την αξιολϐγηςη τησ 

ςυμμϐρφωςησ ενδϋχεται να απαιτεύται ςε οριςμϋνεσ περιπτϔςεισ τεχνικό 

εμπειρογνωμοςϑνη. Ψςτϐςο, για πολλϋσ περιβαλλοντικϋσ προδιαγραφϋσ 

υπϊρχουν μϋςα εξακρύβωςησ τησ ςυμμϐρφωςησ που δεν απαιτοϑν τη ςυμβολό 

τεχνικϔν εμπειρογνωμϐνων. 

Για παρϊδειγμα: 

 Σα κριτόρια περύ ΠΔ παραπϋμπουν ςτη δεςμευτικό περιβαλλοντικό 

νομοθεςύα με την οπούα πρϋπει να ςυμμορφϔνονται ϐλοι οι οικονομικού 

φορεύσ τησ ΕΕ, ϐπωσ την οδηγύα RoHS ό τουσ κανονιςμοϑσ REACH και 

CLP. Η απϐδειξη τησ ςυμμϐρφωςησ με τη νομοθεςύα αυτό ό τη ςυναφό 

εθνικό εφαρμογό τησ παρϋχεται κατϊ κανϐνα απϐ τον προςφϋροντα, 

καθϔσ πρϐκειται για βαςικό προϒπϐθεςη ϊςκηςησ επιχειρηματικόσ 

δραςτηριϐτητασ ςτην ΕΕ. 

 την περύπτωςη που χρηςιμοποιοϑνται κριτόρια ενϐσ οικολογικοϑ 

ςόματοσ, θεωρεύται ϐτι τα προώϐντα ό οι υπηρεςύεσ που φϋρουν το εν 
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λϐγω ςόμα ςυμμορφϔνονται με τισ προδιαγραφϋσ. Η ςυμμϐρφωςη 

μπορεύ επύςησ να αποδειχθεύ με την υποβολό αποτελεςμϊτων δοκιμϔν, 

τεχνικοϑ φακϋλου ό δόλωςησ του καταςκευαςτό, του προμηθευτό ό του 

παρϐχου υπηρεςύασ. 

 Οι περιβαλλοντικϋσ δηλϔςεισ προώϐντων μποροϑν να αποτελϋςουν 

χρόςιμο τρϐπο αξιολϐγηςησ τησ ςυμμϐρφωςησ με τισ περιβαλλοντικϋσ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Παρϋχουν πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 

περιβαλλοντικϋσ επιπτϔςεισ του κϑκλου ζωόσ του προώϐντοσ ό τησ 

υπηρεςύασ. Επύςησ, υπϊρχει πρϐτυπο ISO61 για τισ περιβαλλοντικϋσ 

δηλϔςεισ προώϐντων, ενϔ μπορεύ να γύνει μνεύα ςε αυτϐ ό ςε ϊλλα 

ιςοδϑναμα πρϐτυπα. 

 Κατϊ την εφαρμογό περιβαλλοντικϔν τεχνικϔν προτϑπων χρόςιμεσ εύναι 

οι ιςχϑουςεσ διαδικαςύεσ αξιολϐγηςησ ςυμμϐρφωςησ για το ςχετικϐ 

πρϐτυπο αποδεχϐμενοι την πιςτοπούηςη ωσ μϋςο απϐδειξησ τησ 

ςυμμϐρφωςησ του προώϐντοσ. Για διαφορετικϊ πρϐτυπα προβλϋπονται 

διαφορετικϊ εύδη ςυςτημϊτων πιςτοπούηςησ, τα οπούα θα πρϋπει να 

παρατύθενται ςτο δικτυακϐ τϐπο του φορϋα τυποπούηςησ. 

2.6 Σο κόςτοσ των πράςινων ςυμβάςεων 

το ςτϊδιο τησ ανϊθεςησ μιασ διαδικαςύασ δημϐςιων ςυμβϊςεων, το κϐςτοσ τησ 

προςφορϊσ αποτελεύ ςυνόθωσ ϋναν απϐ τουσ πιο καθοριςτικοϑσ παρϊγοντεσ. Η 

πιο ςυχνό παρανϐηςη ςχετικϊ με τισ πρϊςινεσ ςυμβϊςεισ, εύναι ϐτι η τιμό πιο 

πρϊςινων προώϐντων και υπηρεςιϔν εύναι ιδιαύτερα υψηλό και τα οφϋλη δε 

δικαιολογοϑν το χρϐνο και την προςπϊθεια που απαιτεύται. H τιμό αγορϊσ εύναι 

ϋνα μϐνο απϐ τα ςτοιχεύα του κϐςτουσ τησ ςυνολικόσ διαδικαςύασ προμόθειασ, 

ιδιοκτηςύασ και διϊθεςησ. την ςυνϋχεια εξετϊζουμε το κϐςτοσ των πρϊςινων 

ςυμβϊςεων ςυνυπολογύζοντασ ευρϑτερεσ παραμϋτρουσ που ςχετύζονται με το 

προώϐν ό την υπηρεςύα μϋςα ςτο χρϐνο ζωόσ του (τιμό αγορϊσ, κϐςτοσ χρόςησ, 

ςυντόρηςησ και διϊθεςησ). 
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2.6.1 Κϐςτοσ κϑκλου ζωόσ των προώϐντων (ΚΚΖ) 

Η κοςτολϐγηςη του κϑκλου ζωόσ αφορϊ τη ςυνεκτύμηςη του ςυνολικοϑ 

κϐςτουσ που θα προκϑψει κατϊ τη διϊρκεια του κϑκλου ζωόσ ενϐσ προώϐντοσ, 

ενϐσ ϋργου ό μιασ υπηρεςύασ. Λαμβϊνονται υπϐψη τα εξόσ: 

• Σιμό αγορϊσ και ςυναφεύσ δαπϊνεσ (παρϊδοςη, εγκατϊςταςη, θϋςη ςε 

λειτουργύα, κ.λπ.), 

• κϐςτοσ λειτουργύασ, που ςυμπεριλαμβϊνει την ενϋργεια, τα ανταλλακτικϊ και 

τη ςυντόρηςη, 

• Κϐςτοσ που προκϑπτει ςτο τϋλοσ του κϑκλου ζωόσ (π.χ. κϐςτοσ παϑςησ 

λειτουργύασ ό διϊθεςησ). 

Επύςησ, η ΚΚΖ μπορεύ να περιλαμβϊνει το κϐςτοσ εξωτερικϔν επιδρϊςεων 

(ϐπωσ οι εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου) υπϐ οριςμϋνεσ προϒποθϋςεισ που 

αναλϑονται ςτην ςυνϋχεια. 

Η χρόςη τησ ΚΚΖ ενδεύκνυται ϊςχετα με τουσ περιβαλλοντικοϑσ ςτϐχουσ τησ 

δημϐςιασ αρχόσ. Εφαρμϐζοντϊσ την ςυνυπολογύζετε το ςυνολικϐ κϐςτοσ χρόςησ 

πϐρων, ςυντόρηςησ και διϊθεςησ που δεν περιλαμβϊνεται ςτην τιμό αγορϊσ. Με 

αυτϐν τον τρϐπο ςυχνϊ καταλόγετε ςε λϑςεισ με αμφύπλευρο κϋρδοσ, ςϑμφωνα 

με τισ οπούεσ το προώϐν, το ϋργο ό η υπηρεςύα που βλϊπτει λιγϐτερο το 

περιβϊλλον προςφϋρει και το χαμηλϐτερο ςυνολικϐ κϐςτοσ. Ϊτςι ϐταν 

εξετϊζεται το θϋμα των πρϊςινων ςυμβϊςεων, απϐ τη ςτιγμό που λαμβϊνεται 

υπϐψη το “κρυφϐ” κϐςτοσ κϑκλου ζωόσ, το οικονομικϊ πλεονεκτόματα αγορϊσ 

των πρϊςινων προώϐντων γύνονται εμφανό. Για παρϊδειγμα, ϋνα πιο αποδοτικϐ 

ενεργειακϊ κτύριο μπορεύ να κοςτύζει περιςςϐτερο να καταςκευαςτεύ, αλλϊ, 

χϊρη ςτα χαμηλϐτερα λειτουργικϊ ϋξοδα (π.χ. λογαριαςμού θϋρμανςησ) θα 

αποςβϋςει το κϐςτοσ αυτόσ τησ επϋνδυςησ. την περύπτωςη ενεργειακϊ 

αποδοτικϔν προώϐντων, μύα υψηλό τιμό αγορϊσ ςυχνϊ αντιςταθμύζεται απϐ 

ακϐμη υψηλϐτερη μακροπρϐθεςμη οικονομύα. Για παρϊδειγμα, η τιμό των 

ςυμπαγϔν λαμπτόρων φθοριςμοϑ (CFL) εύναι περύπου 10€/μονϊδα. Αυτού οι 

λαμπτόρεσ εύναι πιο ακριβού απϐ τουσ ςυμβατικοϑσ λαμπτόρεσ πυρακτϔςεωσ, 

αλλϊ διαρκοϑν 10 φορϋσ περιςςϐτερο και χρηςιμοποιοϑν μϐνο το ϋνα τϋταρτο 
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τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που χρηςιμοποιοϑν οι λαμπτόρεσ πυρακτϔςεωσ. 

υνεπϔσ, προςφϋρουν εξοικονϐμηςη πϊνω απϐ 40€ ςτη διϊρκεια ζωόσ τουσ. 

2.6.2 Εκτύμηςη του εξωτερικοϑ περιβαλλοντικοϑ κϐςτουσ 

Εκτϐσ απϐ το κϐςτοσ χρηματοδϐτηςησ που επιβαρϑνει ϊμεςα την αναθϋτουςα 

αρχό, υπϐ οριςμϋνεσ προϒποθϋςεισ ενδεύκνυται να ςυνεκτιμηθοϑν οι 

περιβαλλοντικϋσ εξωτερικϋσ επιδρϊςεισ, δηλαδό το κϐςτοσ οριςμϋνων 

περιβαλλοντικϔν επιδρϊςεων, ϐπωσ η κλιματικό αλλαγό ό οξύνιςη, για την 

κοινωνύα. Η ΚΚΖ που λαμβϊνει υπϐψη τισ περιβαλλοντικϋσ εξωτερικϋσ 

επιδρϊςεισ αναφϋρεται ενύοτε με τον ϐρο «κοςτολϐγηςη ςυνολικοϑ κϑκλου 

ζωόσ» (Whole life costing-WLC). 

Σο εξωτερικϐ κϐςτοσ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ 

ςυμβϊςεων, αρκεύ να πληρού τισ απαιτόςεισ για τα κριτόρια ανϊθεςησ (ιδύωσ, 

την απαύτηςη ϑπαρξησ ςχϋςησ με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ) και να 

εκφραςτεύ με χρηματικοϑσ ϐρουσ. Ϊπειτα, μπορεύ να αξιολογηθεύ παρϊλληλα με 

τισ ϊλλεσ πτυχϋσ του κϐςτουσ, ϔςτε να εντοπιςτεύ η φθηνϐτερη προςφορϊ. Η 

οδηγύα για την προϔθηςη καθαρϔν οχημϊτων (2009/33/ΕΚ) αναφϋρει ϋνα 

παρϊδειγμα εφαρμογόσ αυτόσ τησ μεθϐδου: 

Η οδηγύα για την προώθηςη καθαρών οχημϊτων υποχρεώνει τισ αναθϋτουςεσ 

αρχϋσ να λαμβϊνουν υπόψη τισ ενεργειακϋσ και περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ, εύτε 

ςτισ προδιαγραφϋσ εύτε ςτα κριτόρια ανϊθεςησ, κατϊ την αγορϊ οχημϊτων 

οδικών μεταφορών. Η οδηγύα περιλαμβϊνει μια μεθοδολογύα για τη χρηματικό 

αποτύμηςη αυτών των επιπτώςεων με ςτόχο την αξιολόγηςη του λειτουργικού 

κόςτουσ καθ’ όλη τη διϊρκεια ζωόσ του οχόματοσ Σο μοντϋλο αυτό αποδύδει 

χρηματικό αξύα ςε αρκετϊ εύδη εκπομπών (διοξειδύου του ϊνθρακα (CO2), 

μονοξεύδιο του αζώτου (NOx), υδρογονανθρϊκων εκτόσ μεθανύου (NMHC) και 

αιωρούμενων ςωματιδύων). 87 Έτςι υπολογύζεται το κόςτοσ των εκπομπών καθ' 

όλη τη διϊρκεια του κύκλου ζωόσ κϊθε οχόματοσ που παρουςιϊζεται ςτην 

προςφορϊ, το οπούο θα πρϋπει να προςτεθεύ ςτισ υπόλοιπεσ ϊμεςεσ δαπϊνεσ, 

όπωσ η τιμό αγορϊσ και το κόςτοσ καυςύμων και ςυντόρηςησ. 
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2.6.3 Εφαρμογό τησ ΚΚΖ 

Όλο και περιςςϐτερεσ δημϐςιεσ αρχϋσ ςτην Ευρϔπη χρηςιμοποιοϑν την ΚΚΖ 

κατϊ την αξιολϐγηςη των προςφορϔν για να εντοπύςουν το μικρϐτερο κϐςτοσ. 

Ϊχουν αναπτυχθεύ δε πολλϊ εργαλεύα με διϊφορουσ βαθμοϑσ περιπλοκϐτητασ 

και διϊφορα πεδύα εφαρμογόσ. Για τη ςωςτό αξιολϐγηςη τησ ΚΚΖ, πρϋπει να 

λϊβετε υπϐψη τα εξόσ: 

• Διάρκεια ζωήσ Η ςυχνϐτητα με την οπούα αντικαθύςταται ϋνα προώϐν 

επηρεϊζει ςημαντικϊ το κϐςτοσ του, ιδύωσ ςε βϊθοσ χρϐνου. Ϊνα φθηνϐ προώϐν 

που πρϋπει να αντικαθύςταται ςυχνϊ μπορεύ ςε μακροπρϐθεςμο επύπεδο να 

κοςτύςει περιςςϐτερο απϐ ϋνα ακριβϐτερο προώϐν με διϊρκεια ζωόσ πολλϔν 

ετϔν. Πρϋπει να ςυνυπολογύζεται ο παρϊγοντασ αυτϐσ ϐταν καθορύζεται πϐςα 

ϋτη αφορϊ η ςϑγκριςη του κϐςτουσ κϑκλου ζωόσ. 

• Προεξοφλητικό επιτόκιο Σο μελλοντικϐ κϐςτοσ δεν «αξύζει» τϐςο ϐςο αυτϐ 

που προκϑπτει ςόμερα, καθϔσ ςτο κεφϊλαιο αναμϋνεται να προςτεθοϑν 

κϊποιοι τϐκοι με την πϊροδο του χρϐνου. Πρϋπει να ςυνυπολογύζεται ο 

παρϊγοντασ αυτϐσ κατϊ τη ςϑγκριςη του κϐςτουσ κατϊ τη διϊρκεια του κϑκλου 

ζωόσ. Αυτϐ γύνεται με τη χρόςη προεξοφλητικοϑ επιτοκύου για το μελλοντικϐ 

κϐςτοσ. Κατϊ γενικϐ κανϐνα πρϐκειται για το εθνικϐ επιτϐκιο τησ χϔρασ. Με 

αυτϐν τον τρϐπο αποδύδεται ςε κϊθε κϐςτοσ μια καθαρό τρϋχουςα αξύα (NPV), η 

οπούα καθιςτϊ δυνατό την ακριβό ςϑγκριςη ϐλων των ςτοιχεύων του ϊμεςου 

και του μελλοντικοϑ κϐςτουσ. 

• Διαθεςιμότητα και αξιοπιςτία των δεδομένων  Η αξιολϐγηςη του κϐςτουσ 

κατϊ τη διϊρκεια του κϑκλου ζωόσ περιϋχει αναπϐφευκτα απρϐβλεπτα ςτοιχεύα 

ςχετικϊ με το μελλοντικϐ κϐςτοσ (π.χ. κϐςτοσ ςυντόρηςησ, κατανϊλωςη 

ενϋργειασ, καθϔσ και πραγματικό διϊρκεια ζωόσ του προώϐντοσ). υνεπϔσ, εύναι 

ςημαντικϐ να εξεταςτοϑν ςυνοδευτικϊ ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ εκτιμόςεισ 

κϐςτουσ που υποβϊλουν οι προςφϋρουςεσ εταιρεύεσ. ε μερικϋσ περιπτϔςεισ 

ςτισ οπούεσ το μελλοντικϐ κϐςτοσ ελϋγχεται απϐ τον προμηθευτό (π.χ. εύναι 

υπεϑθυνοσ για τη ςυντόρηςη ό τη διϊθεςη), μπορεύτε να ενςωματϔνονται οι 

μϋγιςτεσ μελλοντικϋσ τιμϋσ ςτουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςόσ, αποδύδοντασ ϋτςι 
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μεγαλϑτερο βαθμϐ βεβαιϐτητασ ςτουσ υπολογιςμοϑσ του κϐςτουσ του κϑκλου 

ζωόσ. 

2.6.4 Εργαλεύα υπολογιςμοϑ τησ ΚΚΖ 

τη ςυνϋχεια παρατύθεται κατϊλογοσ διαθϋςιμων εργαλεύων ςχετικϊ με τον 

υπολογιςμϐ τησ ΚΚΖ για ςυγκεκριμϋνεσ κατηγορύεσ: 

• Εργαλεύο τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για τον υπολογιςμϐ του κϐςτουσ του 

κϑκλου ζωόσ για την προμόθεια οχημϊτων: http://www.cleanvehicle.eu 

• Η κοινό μϋθοδοσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για τον υπολογιςμϐ του κϐςτουσ 

του κϑκλου ζωόσ ςτισ καταςκευϋσ:  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/compet/life_cycle_co

sting/final_report_en.pdf 

• Εργαλεύο για την εκτύμηςη τϐςο του κϑκλου ζωόσ ϐςο και των εκπομπϔν CO2 

ςτισ προμόθειεσ, που αναπτϑχθηκε ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ SMART-SPP: 

http://www.smart-spp.eu 

• Εργαλεύο ΚΚΖ του ουηδικοϑ υμβουλύου Περιβαλλοντικόσ Διαχεύριςησ 

(SEMCo): http://www.msr.se/en/green_procurement/LCC/ 

• Εργαλεύο ΚΚΖ που αναπτϑχθηκε ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ BUY SMART: 

http://www.buy-smart.info 

Σϋλοσ πολλού δημϐςιοι και ιδιωτικού οργανιςμού παγκοςμύωσ αναγνωρύζουν τα 

οικονομικϊ οφϋλη τησ μελϋτησ του κϐςτουσ κϑκλου ζωόσ των προώϐντων.  

Α’ Παρϊδειγμα 

Όταν οι περιβαλλοντικϋσ αρχϋσ ςτο Αμβοϑργο, Γερμανύα, αντικατϋςτηςαν δϑο 

παλιοϑσ μη αποδοτικοϑσ λαμπτόρεσ με ϋναν ενεργειακϊ αποδοτικϐ λαμπτόρα ςε 

300 δημϐςια κτόρια, μεύωςαν την ετόςια κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

περύπου 4,5 εκατομμϑρια kWh (ϋνα ιςοδϑναμο εκπομπϔν διοξειδύου του 

ϊνθρακα (CO2) περύπου 2.700 τϐνοι). Τποθϋτοντασ μύα τιμό 5 λεπτϔν ανϊ kWh, 

αυτϐ ιςοδυναμεύ με εξοικονϐμηςη 225.000€ ςτο λογαριαςμϐ ηλεκτριςμοϑ του 

Αμβοϑργου. 

http://www.buy-smart.info/
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Β’ Παρϊδειγμα 

την πϐλη του Kolding, ϋνα νϋο ςχολικϐ κτόριο ϋχει ςχεδιαςτεύ για να βοηθόςει 

την κοινϐτητα να εξοικονομόςει περιςςϐτερο απϐ 50% ςε κϐςτοσ ηλεκτρικόσ 

ενϋργειασ και ςυντόρηςησ, απλϊ ειςϊγοντασ ϋνα παθητικϐ ςϑςτημα αεριςμοϑ. 

2.6.5 τατιςτικό Φρόςη Κϐςτουσ Κϑκλου Ζωόσ (ΚΚΖ) 

 

Η χρόςη του ΚΚΖ ςτην εφαρμογό των πρϊςινων δημϐςιων ςυμβϊςεων ςτην Ε.Ε 

απεικονύζεται ςτο ακϐλουθο διϊγραμμα : 

 

2.6.7 Μηχανιςμϐσ καταγραφόσ του κϐςτουσ ΠΔ 

την πλειοψηφύα των δημϐςιων διοικόςεων ςτην Ευρϔπη, τα λογιςτικϊ 

ςυςτόματα που χρηςιμοποιοϑνται κϊνουν δϑςκολη τη ςυλλογό του 

πραγματικοϑ κϐςτουσ τησ ςϑμβαςησ. Η λογιςτικό των δημϐςιων διοικόςεων 

εύναι ϋνα πολϑπλοκο ςϑςτημα, που ϋχει καθοριςτεύ απϐ τον εθνικϐ 

προϒπολογιςμϐ και τη ςχετικό νομοθεςύα. Κϊποιεσ φορϋσ αυτϐ ςυμπληρϔνεται 

απϐ εργαλεύα οικονομικόσ ανϊλυςησ, προςαρμοςμϋνα απϐ οικονομικϊ ςτοιχεύα 

επιχειρόςεων. Σελικϊ, ϐλα φανερϔνουν ϋνα χαρακτηριςτικϐ: δεν αναφϋρουν το 

κϐςτοσ των ςυμβϊςεων επακριβϔσ. 
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 Αρχικϊ, το κϐςτοσ για τισ προμόθειεσ εύναι κατανεμημϋνο ςε ϐλο τον 

προϒπολογιςμϐ, επειδό υπϊρχει μεγαλϑτερο ενδιαφϋρον ςχετικϊ με το 

ποιο τμόμα ξοδεϑει περιςςϐτερα χρόματα, παρϊ με το ποϑ ακριβϔσ 

ξοδεϑονται τα χρόματα. 

 ∆εϑτερον, οι λεπτομϋρειεσ του προϒπολογιςμοϑ δεν αναλϑονται επαρκϔσ 

και ςυνεπϔσ εύναι δϑςκολο να γύνει διϊκριςη ανϊμεςα ςε διαφορετικϋσ 

κατηγορύεσ προώϐντων (εξαύρεςη αποτελοϑν μερικϋσ φορϋσ προώϐντα 

ϐπωσ καϑςιμα ό ηλεκτρικό ενϋργεια). 

 Σϋλοσ, οι προϒπολογιςμού δεν παρϋχουν ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ 

ποςϐτητεσ των προώϐντων που αγορϊζονται - φυςικϊ υπϊρχει μεγϊλη 

διαφορϊ εϊν για παρϊδειγμα με 50.000€ αγορϊζονται 50 ό 100 

υπολογιςτϋσ. 

Αυτό η ϋλλειψη κατϊλληλα δομημϋνων ςτοιχεύων, κϊνει δϑςκολο να 

προςδιοριςτεύ το πραγματικϐ κϐςτοσ των ςυμβϊςεων και οδηγεύ ςε μύα 

κατϊςταςη ςτην οπούα οι αρμϐδιοι υπϊλληλοι ενθαρρϑνονται να αγορϊςουν το 

πιο φθηνϐ προώϐν χωρύσ να μελετόςουν το κϐςτοσ κϑκλου ζωόσ. 

2.6.8 Σρϐποι μεύωςησ του κϐςτουσ των ΠΔ 

ε πολλϋσ περιπτϔςεισ η εξοικονϐμηςη χρημϊτων εύναι δυνατό, ακϐμα και χωρύσ 

να ληφθεύ υπϐψη το γενικϐ κϐςτοσ για την κοινωνύα, που ςχετύζεται με την 

περιβαλλοντικό υποβϊθμιςη και με κοινωνικϊ προβλόματα. Επιπλϋον, ϋνασ 

αριθμϐσ ϊλλων ςτρατηγικϔν μπορεύ να υιοθετηθοϑν για την επύτευξη επιπλϋον 

οικονομύασ τϐςο απϐ την αριθμητικό ϐςο και απϐ την περιβαλλοντικό ςκοπιϊ. 

 Ελαχιςτοπούηςη τησ ανϊγκησ αγορϊσ 

Η αποφυγό τησ ανϊγκησ αγορϊσ, εύναι ο πιο ϊμεςοσ και ςύγουροσ τρϐποσ να 

ελαττωθεύ το κϐςτοσ των ςυμβϊςεων. Με απλοϑσ ϐρουσ, αυτϐ ςημαύνει ϐτι οι 

τελικού χρόςτεσ των προώϐντων κι εκεύνοι που αγορϊζουν πρϋπει να 

αναθεωρόςουν τισ απαιτόςεισ των προώϐντων τουσ και να προςδιορύςουν 

δυνατϋσ ευκαιρύεσ για αϑξηςη τησ αποδοτικϐτητασ τησ χρόςησ. Η πρακτικό 

εφαρμογό ϋχει αποδεύξει ϐτι τϋτοιεσ δρϊςεισ ςυνοδεϑονται απϐ ςημαντικό 

μεύωςη του κϐςτουσ, ϐπωσ μπορεύ να φανεύ απϐ το παρϊδειγμα πολλϔν ∆όμων 



ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΑΙΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ελύδα 60 
 

παγκοςμύωσ. Ϊνα επιτυχϋσ παρϊδειγμα εύναι του Wiener Neustadt ςτην 

Αυςτρύα, το οπούο πϋτυχε μεύωςη μεγαλϑτερη απϐ 30% ςτο κϐςτοσ καθαριςμοϑ: 

Σο1996, η πϐλη του Wiener Neustadt, ςτην Αυςτρύα, ξεκύνηςε μύα πρωτοβουλύα 

που εύχε ωσ ςκοπϐ τη μεύωςη των περιβαλλοντικϔν κινδϑνων που ςχετύζονται 

με τουσ ςυμβατικοϑσ τρϐπουσ καθαριςμοϑ. Αυτό η προςϋγγιςη περιελϊμβανε 

αλλαγϋσ τϐςο ςτισ ςυμβϊςεισ των προώϐντων καθαριςμοϑ, ςυνϊπτοντασ 

ςυμβϊςεισ κεντρικϊ και ενςωματϔνοντασ περιβαλλοντικϊ κριτόρια ςτουσ 

διαγωνιςμοϑσ, ϐςο και ςτη χρόςη τουσ. Μια ςειρϊ απϐ μϋτρα ελόφθηςαν, μεταξϑ 

των οπούων όταν τα παρακϊτω: 

Ανϊλυςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ: Ζητόθηκε απϐ μια τοπικό εταιρεύα 

καθαριςμοϑ, να αποτιμόςει την υφιςτϊμενη κατϊςταςη, κϊτι το οπούο 

περιελϊμβανε εξϋταςη των διαςτϊςεων τησ περιοχόσ που θα καθαριςτεύ, τον 

ϐγκο και το βαθμϐ τησ ακαθαρςύασ, τον υπϊρχοντα εξοπλιςμϐ καθαριςμοϑ και 

τα χημικϊ καθαριςμοϑ, τον τϑπο του καθαριςμοϑ, κλπ. Η ςυγκεκριμϋνη 

αξιολϐγηςη χρηςιμοποιόθηκε ωσ βϊςη για νϋεσ προςφορϋσ. 

Αναγνώριςη και εφαρμογό ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων: Οι προςεγγύςεισ που 

ελόφθηςαν περιελϊμβαναν τη μεύωςη των διαςτϊςεων τησ περιοχόσ που θα 

καθαριςτεύ, τη χρόςη εναλλακτικϔν (π.χ. μηχανικϔν) μεθϐδων καθαριςμοϑ και 

την παρουςύαςη ενϐσ ακριβοϑσ ςυςτόματοσ δοςολογύασ. 

Εκπαύδευςη των εργαζομϋνων: Οι εργαζϐμενοι εκπαιδεϑτηκαν να ϋχουν μια 

περιβαλλοντικϊ υπεϑθυνη ςτϊςη ςτη χρόςη των προώϐντων καθαριςμοϑ. Σα 

θϋματα εκπαύδευςησ περιελϊμβαναν περιβαλλοντικϊ κριτόρια ςτην αγορϊ, 

εναλλακτικϋσ μεθϐδουσ καθαριςμοϑ, οδηγύεσ επιθυμητόσ δοςολογύασ και 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ οικολογικοϑσ κινδϑνουσ και τουσ κινδϑνουσ για 

την υγεύα. Για παρϊδειγμα, απορρυπαντικϊ ςυχνϊ χρηςιμοποιοϑνται υπϋρμετρα, 

ϋχοντασ ωσ βϊςη τη λανθαςμϋνη αντύληψη ϐτι “περιςςϐτερο απορρυπαντικϐ 

καθαρύζει καλϑτερα”. 

Παρακολούθηςη των αποτελεςμϊτων του προγρϊμματοσ: Σα αποτελϋςματα 

περιλαμβϊνουν τον ϋλεγχο τησ κατανϊλωςησ κι επιλογόσ των προώϐντων 

καθαριςμοϑ και εξοπλιςμοϑ απϐ το κεντρικϐ γραφεύο προμηθειϔν, την 
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παρακολοϑθηςη τησ περιοχόσ που θα καθαριςτεύ και των απαιτόςεων ςε υλικϐ, 

απϐ μύα τοπικό εταιρύα καθαριςμοϑ (χωρύσ κϐςτοσ). 

Οι περιβαλλοντικϋσ επιπτϔςεισ του καθαριςμοϑ μειϔθηκαν ςημαντικϊ με την 

περικοπό τησ χρόςησ των προώϐντων καθαριςμοϑ κατϊ 20-30%. Προςωπικϐ 

που ϋχει κύνητρο κι ϋχει ενημερωθεύ, ςυνεχύζει να ςυνειςφϋρει ςτην προςταςύα 

του περιβϊλλοντοσ.  

τον οικονομικό τομϋα, τα μϋτρα που ελόφθηςαν εύχαν ωσ αποτϋλεςμα 

εξοικονόμηςη μεγαλύτερη από 30% ςτο ετόςιο κόςτοσ για προώόντα καθαριςμού. 

 Κοινϋσ προμόθειεσ 

το δημϐςιο τομϋα, πολλϋσ αρχϋσ αγορϊζουν παρϐμοια αγαθϊ και υπηρεςύεσ. 

Τπϊρχουν πολλϊ οφϋλη απϐ το ςυνδυαςμϐ των ενεργειϔν ςασ για τισ 

προμόθειεσ με ϊλλεσ δημϐςιεσ αρχϋσ  γνωςτϋσ ωσ “Κοινϋσ προμόθειεσ”: 

 Οικονομικϊ: Ο ςυνδυαςμϐσ των δραςτηριοτότων αγορϊσ, ϐπωσ εύναι 

φανερϐ, αυξϊνει τισ ποςϐτητεσ που αγορϊζονται και κατϊ ςυνϋπεια την 

αγοραςτικό δϑναμη των εμπλεκϐμενων αρχϔν. Αυτϐ πολϑ πιθανϊ θα 

οδηγόςει ςε πιο ελκυςτικϋσ προςφορϋσ απϐ προμηθευτϋσ ςτουσ 

διαγωνιςμοϑσ. Για πολλϋσ μικρϋσ δημϐςιεσ αρχϋσ αυτϊ τα πλεονεκτόματα 

μποροϑν να εύναι αρκετϊ ςημαντικϊ. 

 Διοικητικϐ κϐςτοσ: Σο ςυνολικϐ διοικητικϐ ϋργο για την ομϊδα των 

αρχϔν που εμπλϋκονται ςτην προετοιμαςύα και την εκτϋλεςη μύασ αντύ 

διϊφορων προςφορϔν, μπορεύ να μειωθεύ ουςιαςτικϊ. Σο πϐςο θα 

μειωθεύ, θα εξαρτηθεύ απϐ τον τϑπο τησ ςυμφωνύασ κοινόσ ςϑμβαςησ που 

χρηςιμοποιόθηκε. 

 Ικανϐτητεσ και ειδικϋσ γνϔςεισ: Η ςυμμετοχό ςε παρϐμοιεσ κοινϋσ 

δρϊςεισ διαφϐρων αρχϔν, κϊνει δυνατό την κατανομό διαφορετικϔν 

ικανοτότων και ειδικϔν γνϔςεων μεταξϑ των Αρχϔν. Οι ικανϐτητεσ ςτισ 

προμόθειεσ (κι ϐχι μϐνο) εύναι ςπϊνιεσ και δε μπορεύ κϊθε δημϐςια αρχό 

να αναπτϑξει υψηλόσ ποιϐτητασ ικανϐτητεσ ςε ϐλο το φϊςμα των 

λειτουργιϔν τησ. υγκεκριμϋνα μικρϐτερεσ αρχϋσ μποροϑν να 

επωφεληθοϑν απϐ τισ ικανϐτητεσ του προςωπικοϑ ςε μεγαλϑτερεσ 
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αρχϋσ. Αυτϐ εύναι ιδιαιτϋρωσ χρόςιμο ϐταν προμηθεϑονται καινοτϐμα 

προώϐντα και υπηρεςύεσ. Η εξϋταςη νϋων προώϐντων/ υπηρεςιϔν μπορεύ 

να εύναι χρονοβϐρα. Ψςτϐςο, εϊν ικανϐτητεσ διαφορετικϔν αρχϔν 

ςυνδυαςτοϑν, ο φϐρτοσ εργαςύασ μπορεύ να μοιραςτεύ. 

Χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα αποτελεύ ο ∆όμοσ Καλλιθϋασ Ρόδου όπου ςυμμετεύχε 

το 2005 ςε μύα δρϊςη κοινόσ ςύμβαςησ και ωσ αποτϋλεςμα αγορϊζει 

ανακυκλωμϋνο χαρτύ φθηνότερα από ότι πλόρωνε για μη ανακυκλωμϋνο χαρτύ 

(2,34€ αντύ για 2,4€), επιτυγχϊνοντασ εξοικονόμηςη χρημϊτων και προςταςύα του 

περιβϊλλοντοσ. 

Αυτϊ τα επιχειρόματα, φυςικϊ, απευθϑνονται ςε οποιαδόποτε μορφό δημοςύων 

ςυμβϊςεων για προμόθειεσ κι ϐχι μϐνο ςτισ πρϊςινεσ προμόθειεσ. Ψςτϐςο, οι 

κοινϋσ προμόθειεσ αντιπροςωπεϑουν επύςησ ϋναν πολϑ αποτελεςματικϐ τρϐπο 

ενθϊρρυνςησ τησ αγορϊσ, για πιο φιλικϊ ςτο περιβϊλλον προώϐντα και 

υπηρεςύεσ και ςυντελοϑν ςτη μεύωςη του κϐςτουσ για την ϋναρξη των πρϊςινων 

ςυμβϊςεων ςε μύα ςυγκεκριμϋνη Αρχό, με μια ςειρϊ απϐ ςυγκεκριμϋνουσ 

τρϐπουσ: 

 Ευκαιρύα για ειςαγωγό των πρϊςινων προμηθειϔν: ε Αρχϋσ ϐπου δεν 

υπϊρχει ςημαντικό γνϔςη ςχετικϊ, ό υποςτόριξη για πρϊςινεσ 

προμόθειεσ, πεύθοντασ ϊλλα εςωτερικϊ τμόματα να ςυμμετϊςχουν ςε μύα 

κοινό οικολογικό προμόθεια ςτη βϊςη του κϐςτουσ, μπορεύ να 

αποτελϋςει μύα αποτελεςματικό προςϋγγιςη για να ειςαχθοϑν οι 

πρϊςινεσ προμόθειεσ πιο γενικϊ ςτην ημερηςύα διϊταξη. 

 Ζότηςη καινοτϐμων λϑςεων φιλικϔν προσ το περιβϊλλον - Με την μαζικό 

αγορϊ, οι τοπικϋσ αρχϋσ μποροϑν να προκαλϋςουν την απαραύτητη 

ζότηςη για λανςϊριςμα νϋων, πιο φιλικϔν ςτο περιβϊλλον, προώϐντων 

και υπηρεςιϔν ςτην αγορϊ. 

 Μεύωςη τησ τιμόσ των περιβαλλοντικϔν προώϐντων και υπηρεςιϔν - Όςο 

μεγαλϑτερη η ζότηςη για προώϐντα και υπηρεςύεσ, τϐςο οι τιμϋσ θα 

μειωθοϑν. Αυτϐ ιςχϑει κυρύωσ για προώϐντα που δεν ϋχουν καθιερωθεύ 

ακϐμη ςτην αγορϊ. 
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 Παρουςύαςη νϋων προώϐντων ςε εθνικϋσ αγορϋσ - Η διαθεςιμϐτητα και η 

τιμό των περιβαλλοντικϔν προώϐντων, διαφϋρουν ςημαντικϊ ςε 

διαφορετικϋσ Ευρωπαώκϋσ χϔρεσ. Ο διαγωνιςμϐσ για μεγϊλεσ ποςϐτητεσ, 

μπορεύ να ενθαρρϑνει τουσ προμηθευτϋσ να παρουςιϊςουν νϋεσ ποικιλύεσ, 

διαθϋςιμεσ ςε ϊλλεσ χϔρεσ και να μεταβϊλλουν τισ ςτρατηγικϋσ 

διαμϐρφωςησ των τιμϔν. Η χρόςη των περιβαλλοντικϔν προδιαγραφϔν 

οι οπούεσ ϋχουν εφαρμοςτεύ επιτυχϔσ ςε ϊλλεσ χϔρεσ, εύναι ϋνασ πολϑ 

αποτελεςματικϐσ τρϐποσ προςπϊθειασ ανϊπτυξησ τησ αγορϊσ για τϋτοια 

προώϐντα. 

 Συποπούηςη περιβαλλοντικϔν απαιτόςεων - Όςο πιο τυποποιημϋνεσ 

εύναι οι περιβαλλοντικϋσ απαιτόςεισ, τϐςο πιο εϑκολο εύναι για τουσ 

προμηθευτϋσ να ανταποκριθοϑν. 

 Μεταφορϊ περιβαλλοντικόσ τεχνογνωςύασ - Όπωσ ςυμβαύνει ςυχνϊ ςε 

θϋματα προμηθειϔν, οι περιβαλλοντικϋσ ικανϐτητεσ και γνϔςη 

ποικύλλουν ςημαντικϊ ανϊμεςα ςτισ δημϐςιεσ αρχϋσ. Οι κοινϋσ 

προμόθειεσ μποροϑν να βοηθόςουν ςτη διϊδοςη αυτόσ τησ εμπειρύασ 

 Ενθϊρρυνςη των προμηθευτϔν να αναπτϑξουν νϋα προώϐντα ό να 

επενδϑςουν ςε νϋεσ τεχνολογύεσ οι οπούεσ εύναι λιγϐτερο επιβλαβεύσ για 

το περιβϊλλον, αναζωογονϔντασ την αγορϊ. Αυτϐ ςυμβαύνει ϐταν ςτον 

προμηθευτό ανατύθενται μύα ςϑμβαςη για την προμόθεια μεγϊλων 

ποςοτότων για ϋνα ςημαντικϐ χρονικϐ διϊςτημα. Ϊνασ μεμονωμϋνοσ 

οργανιςμϐσ εύναι ςχεδϐν απύθανο να ςυνϊψει μύα τϋτοια ςϑμβαςη.  

 

 Όρια τιμϔν 

Όταν δεν εύναι δυνατό μύα εκτύμηςη του κϐςτουσ κϑκλου ζωόσ για ϋνα 

ςυγκεκριμϋνο προώϐν ό/και τα πρϊςινα προώϐντα εύναι πιο ακριβϊ, μποροϑν να 

χρηςιμοποιηθοϑν κριτόρια ανϊθεςησ για να περιορύςουν την αϑξηςη τησ τιμόσ 

ςε μύα ανϔτατη τιμό ό ϋνα ανϔτατο ϐριο. Αυτϐ το εργαλεύο, το οπούο κϊποιεσ 

φορϋσ αναφϋρεται ωσ προτύμηςη τιμολϐγηςησ, υποδεικνϑει το ποςοςτϐ (π.χ. 

5%) ςτο οπούο η δημϐςια αρχό προτύθεται να πληρϔςει επιπλϋον για ϋνα 

περιβαλλοντικϊ ανϔτερο προώϐν, βαςιςμϋνο ςε κριτόρια τα οπούα ϋχουν οριςτεύ 

ξεκϊθαρα και με διαφϊνεια. Εϊν μύα δημϐςια αρχό ςυμπεριλϊβει κριτόρια 
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πρϊςινων ςυμβϊςεων ςτη φϊςη ανϊθεςησ ενϐσ διαγωνιςμοϑ, μπορεύ να 

διευκρινύςει πϐςη ςημαςύα πρϋπει να αποδοθεύ ςε αυτϊ τα κριτόρια. Για 

παρϊδειγμα, ϋνασ διαγωνιςμϐσ μπορεύ να ςχεδιαςτεύ ϔςτε να επιτρϋψει ϋνα 

μϋγιςτο 100 βαθμϔν για μύα προςφορϊ ςτη φϊςη ανϊθεςησ. Απϐ αυτοϑσ τουσ 

100 βαθμοϑσ, ϋνα μϋγιςτο 5 βαθμϔν μποροϑν να αποδοθοϑν για εκπλόρωςη 

περιβαλλοντικϔν κριτηρύων, ενϔ οι ϊλλοι 95 για την τιμό. Τποθϋτοντασ πωσ μύα 

αϑξηςη ςτην τιμό κατϊ 5% ςε ςχϋςη με τη φθηνϐτερη προςφορϊ, οδηγεύ ςε μύα 

μεύωςη 5 βαθμϔν ςτην κατηγορύα τιμόσ, οι προςφορϋσ ςτισ οπούεσ ϋχουν 

αποδοθεύ 5 βαθμού για την περιβαλλοντικό τουσ απϐδοςη αλλϊ ϋχουν επιπλϋον 

κϐςτοσ μεγαλϑτερο απϐ 5%, ςε ςϑγκριςη με μύα ιςοδϑναμη προςφορϊ [8], δεν 

θα κερδύςουν το διαγωνιςμϐ. Επομϋνωσ, η δημϐςια αρχό δε θα επιλϋξει μύα 

προςφορϊ με μεγαλϑτερη απϐ 5% διαφορϊ τιμόσ. 

 Ηλεκτρονικϊ υςτόματα ϑναψησ υμβϊςεων 

Σα «ηλεκτρονικϊ ςυςτόματα ςϑναψησ ςυμβϊςεων» (e-procurement) 

αναφϋρονται ςτην εφαρμογό ηλεκτρονικϔν διαδικαςιϔν, απϐ οργανιςμοϑσ του 

δημϐςιου τομϋα, τϐςο κατϊ την προμόθεια αγαθϔν και υπηρεςιϔν ϐςο και κατϊ 

τη διεξαγωγό δημοπραςιϔν δημοςύων ϋργων. Η αϑξηςη τησ χρόςησ τουσ ςτην 

Ευρϔπη μπορεύ να ςυμβϊλει ςτη ςημαντικό εξοικονϐμηςη οικονομικϔν πϐρων 

απϐ τη φορολογύα των Ευρωπαύων πολιτϔν. Δημϐςιοι φορεύσ που ϋχουν όδη 

προχωρόςει ςτην εφαρμογό ηλεκτρονικϔν διαδικαςιϔν κατϊ τη ςϑναψη 

ςυμβϊςεων απλϔν ό οικολογικϔν, αναφϋρουν εξοικονϐμηςη δαπανϔν τησ τϊξησ 

του 5% ϋωσ 20%. 
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2.7 Δυνητικά οφέλη των πράςινων δημοςίων ςυμβάςεων (ΠΔ) 

Κϊθε χρϐνο οι ευρωπαώκϋσ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ δαπανοϑν ποςϐ που αντιςτοιχεύ 

ςτο 16% του ακαθϊριςτου εγχϔριου προώϐντοσ τησ ΕΕ για την αγορϊ αγαθϔν, 

ϐπωσ εξοπλιςμοϑ γραφεύου, κτηριακοϑ εξοπλιςμοϑ και μεταφορικϔν οχημϊτων, 

για υπηρεςύεσ, ϐπωσ εύναι η ςυντόρηςη κτηρύων, οι υπηρεςύεσ μεταφορϊσ, 

καθαριςμοϑ και τροφοδοςύασ, καθϔσ και για ϋργα . Οι δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ 

μποροϑν να επηρεϊςουν τη διαμϐρφωςη των τϊςεων ςτην παραγωγό και την 

κατανϊλωςη, ενϔ μια ςημαντικό ζότηςη εκ μϋρουσ των δημοςύων υπηρεςιϔν 

για οικολογικϐτερα (πιο πρϊςινα) αγαθϊ θα δημιουργόςει ό θα διευρϑνει τισ 

αγορϋσ για φιλικϊ προσ το περιβϊλλον προώϐντα και υπηρεςύεσ. Με τον τρϐπο 

αυτϐ, εξϊλλου, θα δοθοϑν κύνητρα ςτισ επιχειρόςεισ για να αναπτϑξουν 

περιβαλλοντικϋσ τεχνολογύεσ. Σα οφϋλη των ΔΠ εύναι ορατϊ και αναλϑονται 

ςτην ςυνϋχεια. 

 Οικονομική αποδοτικότητα  

Οι πρϊςινεσ ςυμβϊςεισ μποροϑν να εξοικονομόςουν χρηματικοϑσ πϐρουσ και, 

ταυτϐχρονα, να ϋχουν περιβαλλοντικϊ οφϋλη. υνεκτιμϔντασ παρϊγοντεσ ϐπωσ 

η ενεργειακό κατανϊλωςη και η κατανϊλωςη νεροϑ, ο περιοριςμϐσ των 

επικύνδυνων ουςιϔν, η χρόςη ανακυκλωμϋνων υλικϔν και η κατϊλληλη 

διαχεύριςη αποβλότων, οι ΔΠ μποροϑν να ςυμβϊλουν ςτην επύτευξη 

οικονομιϔν ςε ςειρϊ προώϐντων και ςε ομϊδεσ υπηρεςιϔν. Αυτϐ ιςχϑει ιδιαύτερα 

ϐταν υιοθετεύται μύα προςϋγγιςη του τϑπου προςδιοριςμϐσ του κϐςτουσ 

διϊρκειασ ζωόσ (life-cycle costing - LCC) κατϊ τη διαδικαςύα προμόθειασ των 

ςυμβϊςεων – ϔςτε να ςυνεκτιμϔνται ϐλεσ οι παρϊμετροι κϐςτουσ κατϊ τη 

διϊρκεια ζωόσ του προώϐντοσ, ϋργου υπηρεςύασ, και ϐχι μϐνο η τιμό αγορϊσ. 

Η προςϋγγιςη του τϑπου LCC can μπορεύ να ϋχει ωσ αποτϋλεςμα οικονομύεσ, 

επιτρϋποντασ ςτουσ προμηθευτϋσ να επιλϋγουν τηδυνατϐτητα που 

αντιπροςωπεϑει τη βϋλτιςτη δυνατό ςχϋςη κϐςτουσ – οφϋλουσ για το ςϑνολο 

του κϑκλου ζωόσ του.Πϋραν τησ τιμόσ αγορϊσ, λειτουργύασ, ςυντόρηςησ και 

διϊθεςησ, οριςμϋνα μοντϋλα ςχετικϊ με το κϐςτοσ του κϑκλου ζωόσ (LCC) 

θεωροϑν ϐτι οριςμϋνοι ειδικού περιβαλλοντικού παρϊγοντεσ, ϐπωσ εύναι οι 

εκπομπϋσ CO2, ϋχουν κϐςτοσ. Για παρϊδειγμα, η οδηγύα για τα καθαρϊ οχόματα 
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(2009/33/ΕΚ) προβλϋπει μια ειδικό μεθοδολογύα για την εκτύμηςη του κϐςτουσ 

που ςυνδϋεται με την κατανϊλωςη καυςύμων, με τα αϋριο θερμοκηπύου και με 

τισ εκπομπϋσ αιωροϑμενων ςωματιδύων κατϊ την αγορϊ φορτηγϔν για οδικϋσ 

μεταφορϋσ.Ωλλοι τομεύσ ςτουσ οπούουσ ςυχνϊ η ςυνεκτύμηςη του κϑκλου ζωόσ 

(LCC) υποςτηρύζει οικολογικϐτερεσ επιλογϋσ περιλαμβϊνουν το φωτιςμϐ 

εςωτερικϔν/εξωτερικϔν χϔρων, τη μϐνωςη των κτιρύων και ϊλλων 

καταςκευαςτικϔν υλικϔν, εξοπλιςμοϑ ΣΠ και ϊλλων προώϐντων που 

χρηςιμοποιοϑν ενϋργεια. 

Αξύζει να ςημειωθοϑν οι ακϐλουθεσ μελϋτεσ που επιβεβαιϔνουν την 

εξοικονϐμηςει κϐςτουσ. 

 Η πϐλη τησ Βιϋννησ εξοικονϐμηςε 44,4 εκατ. ευρϔ και ϊνω των 100.000 

τϐνων CO2 μεταξϑ του 2004 και του 2007, μϋςω του προγρϊμματϐσ τησ 

EcoBuy («Αγϐραζε οικολογικϊ»). υςτϊθηκαν ομϊδεσ εργαςύασ για κϊθε 

προώϐν και ομϊδα υπηρεςιϔν και αναπτϑχθηκαν κριτόρια για την 

αντιμετϔπιςη των κϑριων επιπτϔςεων. Για παρϊδειγμα, προϋκυψαν 

οικονομύεσ απϐ τη χρόςη μικρϐτερων ποςοτότων καθαριςτικϔν 

προώϐντων και απϐ την εγκατϊςταςη ενεργειακϊ αποδοτικϔν 

εξαρτημϊτων κτιρύων. Για τον υπολογιςμϐ των οικονομιϔν υιοθετεύται 

μύα προςϋγγιςη ϐπου κοςτολογεύται το ςϑνολο του κϑκλου ζωόσ. 

 Ο χρηματικϐσ αντύκτυποσ τησ εφαρμογόσ των προτεινϐμενων κριτηρύων 

ΔΠ για τισ προμόθειεσ εκτιμόθηκε απϐ το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ, 

Σροφύμων και Αγροτικϔν Τποθϋςεων του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου. 

Διαπιςτϔθηκε ϐτι η εφαρμογό των κριτηρύων απϐ ϐλα τα υπουργεύα και 

τισ εκτελεςτικϋσ υπηρεςύεσ ϐλων των κεντρικϔν κυβερνόςεων θα 

οδηγοϑςε ςε εξοικονϐμηςη 40,7 εκατ. λιρϔν ςτερλινϔν (47,2 εκατ. 

ευρϔ) ςε μια περύοδο ϋντεκα ετϔν. Οι οικονομύεσ θα μποροϑςαν να 

αυξηθοϑν με τον περιοριςμϐ των εκπομπϔν των αερύων του 

θερμοκηπύου, απϐ τη μεγαλϑτερη χρόςη ανακυκλωμϋνων υλικϔν, τισ 

χαμηλϐτερεσ τιμϋσ αντικατϊςταςησ και τισ μειωμϋνεσ δαπϊνεσ 

διαχεύριςησ των αποβλότων χϊρισ ςτην επαναχρηςιμοπούηςη επύπλων. 
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 Η επίτευξη περιβαλλοντικών ςτόχων  

Οι δημϐςιεσ αρχϋσ ςε τοπικϐ, περιφερειακϐ και εθνικϐ επύπεδο ςυνειδητοποιοϑν 

ςε ολοϋνα και μεγαλϑτερο βαθμϐ την ανϊγκη να χρηςιμοποιοϑν αποδοτικϊ τουσ 

πϐρουσ και να επιτυγχϊνουν ειδικοϑσ ςτϐχουσ ϊςκηςησ πολιτικόσ και ςτϐχουσ 

για τισ εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου, για την ενϋργεια, το νερϐ και τα 

απϐβλητα. Οι χρόςεισ γησ και ο περιοριςμϐσ των τοπικϔν εκπομπϔν απϐ τισ 

μεταφορϋσ αποτελοϑν, επύςησ, προβλόματα για πϋραν τησ μιασ αρχϋσ.Οι ΔΠ 

επιτρϋπουν την εφαρμογό περιβαλλοντικϔν πολιτικϔν ςτο πλαύςιο ςυμβϊςεων 

που ςυνϊπτει ο δημϐςιοσ τομϋασ. 

Η προςϋγγιςη ΔΠ που υιοθϋτηςε η Ευρωπαώκό Επιτροπό ςυνύςταται κατϊ 

πρϔτον ςτον εντοπιςμϐ των κϑριων περιβαλλοντικϔν επιπτϔςεων που 

ςυνδϋονται με κϊθε προώϐν ό υπηρεςύα ό ϋργο, βϊςει μιασ ςυνολικόσ ανϊλυςησ 

του κϑκλου ζωόσ και ςτη ςυνϋχεια την υποβολό πρϐταςησ για την υιοθϋτηςη 

κριτόριων προμόθειασ τα οπούα ςυνεκτιμοϑν τισ εν λϐγω επιπτϔςεισ. Ϊτςι 

εξαςφαλύζεται η διαφϊνεια τησ ςχϋςησ μεταξϑ των δρϊςεων προμόθειασ και 

των περιβαλλοντικϔν οφελϔν.  

Εϊν ολόκληροσ ο ευρωπαώκόσ δημόςιοσ τομϋασ υιοθετούςε τισ κατευθυντόριεσ 

γραμμϋσ του Δανικού Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ για τα αυτοκύνητα, οι εκπομπϋσ 

διοξειδύου του ϊνθρακα θα μειώνονταν κατϊ 100.000 τόνουσ ετηςύωσ περύπου και 

το κόςτοσ καυςύμων και λειτουργύασ κατϊ το ϋνα τρύτο. Εϊν όλα τα αυτοκύνητα 

που κυκλοφορούν ςτην Ευρώπη ανταποκρύνονταν ςτα πρότυπα αυτϊ, οι 

εκπομπϋσ CO2 θα μειώνονταν κατϊ 220 εκατομμύρια τόνουσ ςυμβϊλλοντασ 

ςημαντικό τον ευρωπαώκό ςτόχο μεύωςησ των αερύων του θερμοκηπύου για το 

2020. 

 Επίτευξη τοπικών κοινωνικών ςτόχων 

Βαςικϊ κοινωνικϊ θϋματα ϐπωσ η δημιουργύα θϋςεων απαςχϐληςησ και οι 

ςυνθόκεσ εργαςύασ, αλλϊ και η περιθωριοπούηςη ςυγκεκριμϋνων ομϊδων, 

μποροϑν επύςησ να αντιμετωπιςτοϑν μϋςω των δημοςύων ςυμβϊςεων για 

υπηρεςύεσ. Η εφαρμογό αυςτηρϔν ςυνθηκϔν για εταιρεύεσ που εκτελοϑν 



ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΑΙΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ελύδα 68 
 

υπηρεςύεσ για το δημϐςιο καλϐ, ϐπωσ η εϑνοια των μειονοτικϔν ομϊδων ό η 

εξαςφϊλιςη ποιοτικϔν ςυνθηκϔν εργαςύασ, μπορεύ να κϊνει τη διαφορϊ. 

 Προώθηςη τησ καινοτομίασ ςε τοπικό επίπεδο 

Η ςυνεργαςύα με τουσ τακτικοϑσ τοπικοϑσ προμηθευτϋσ, για να ενθαρρυνθοϑν 

περιβαλλοντικϊ καινοτϐμεσ προςεγγύςεισ και η δημιουργύα αγορϔν για τϋτοια 

προώϐντα, μπορεύ να οδηγόςει ςτη δημιουργύα ενϐσ ανταγωνιςτικοϑ 

πλεονεκτόματοσ για τουσ προμηθευτϋσ αυτοϑσ ςε εθνικϐ και διεθνϋσ επύπεδο. 

 υμβολή ςτην παγκόςμια αειφορία 

Ο αντύκτυποσ των πρϊςινων ςυμβϊςεων μπορεύ να γύνει αιςθητϐσ παγκοςμύωσ, 

βοηθϔντασ ςτη μεύωςη των εκπομπϔν αερύων του θερμοκηπύου και τησ 

αποψύλωςησ των δαςϔν, καθϔσ και ςτη βελτύωςη των οικονομικϔν πϐρων των 

μικρϔν αναπτυςςϐμενων παραγωγϔν παγκοςμύωσ, μϋςω τησ ςτόριξησ του 

∆ύκαιου και Αλληλϋγγυου Εμπορύου.  

Η χρόςη των φυςικϔν πϐρων και των πρϔτων υλϔν θα όταν επωφελόσ τϐςο 

για το περιβϊλλον, ϐςο και για την οικονομύα ςτο ςϑνολϐ τησ, δεδομϋνου ϐτι θα 

δημιουργοϑςε ευκαιρύεσ για τισ αναδυϐμενεσ «πρϊςινεσ οικονομύεσ» . Η ςτροφό 

αυτό θα ϋδινε επύςησ νϋα ϔθηςη ςτην ανταγωνιςτικϐτητα τησ ευρωπαώκόσ 

βιομηχανύασ με την προϔθηςη τησ καινοτομύασ ςτισ οικολογικϋσ τεχνολογύεσ 

(οικοτεχνολογύεσ) – τομϋασ με αναγνωριςμϋνο μεγϊλο αναπτυξιακϐ δυναμικϐ, 

ϐπου η Ευρϔπη ϋχει όδη το παγκϐςμιο προβϊδιςμα. 

 Βελτίωςη τησ δημόςιασ εικόνασ και αύξηςη τησ νομιμότητασ 

Η υλοπούηςη μιασ πολιτικόσ πρϊςινων ςυμβϊςεων, εύναι ϋνασ αποτελεςματικϐσ 

τρϐποσ για την δημοςιοπούηςη τησ δϋςμευςησ του οργανιςμοϑ ςασ για την 

προϔθηςη τησ αειφορύασ.Πϋραν τησ καλϑτερησ δυνατόσ αξιοπούηςησ των 

διαθϋςιμων πϐρων, οι δημϐςιεσ αρχϋσ οφεύλουν να ενεργοϑν κατϊ τρϐπο δύκαιο 

ϐταν ςυνϊπτουν ςυμβϊςεισ - δηλαδό να εφαρμϐζουν τισ αρχϋσ τησ εςωτερικόσ 

αγορϊσ. Μεταξϑ αυτϔν περιλαμβϊνονται οι αρχϋσ τησ διαφϊνειασ, τησ ιςϐτιμησ 

μεταχεύριςησ, τησ μη ειςαγωγόσ διακρύςεων και τησ αναλογικϐτητασ. Οι 

αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει επύςησ να αποφεϑγουν τη δημιουργύα κωλυμϊτων 
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ςτον ανταγωνιςμϐ, π.χ. με την εφαρμογό υπερβολικϊ περιοριςτικϔν 

προδιαγραφϔν. Οι ΔΠ μποροϑν να ςυνϊπτονται κατϊ τρϐπο που να ςυνϊδει 

πλόρωσ με τισ αρχϋσ αυτϋσ, ενϔ οι προςεγγύςεισ που αναπτϑχθηκαν ςε επύπεδο 

ΕΕ και απϐ τα κρϊτη μϋλη αντανακλοϑν τισ νομικϋσ απαιτόςεισ που 

εφαρμϐζονται. 

2.7.1 Ερευνητικϐ ϋργο -Relief  

Η Ευρωπαώκό Επιτροπό ϋχει ςυγχρηματοδοτόςει ϋνα ερευνητικϐ ϋργο που 

ονομϊζεται Relief  με ςκοπϐ την επιςτημονικό αξιολϐγηςη των πιθανϔν 

περιβαλλοντικϔν οφελϔν, αν υιοθετηθοϑν εκτεταμϋνα ςε ϐλη την ΕΕ οι 

οικολογικϋσ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ. Σα ςυμπερϊςματα όταν τα ακϐλουθα: 

• Αν ϐλεσ οι δημϐςιεσ αρχϋσ ςτην ΕΕ απαιτοϑςαν οικολογικό ηλεκτρικό ενϋργεια, 

αυτϐ θα εξαςφϊλιζε εξοικονϐμηςη τησ τϊξησ των 60 εκατ. τϐνων CO2, που 

αντιςτοιχεύ ςτο 18 % τησ δϋςμευςησ για μεύωςη των αερύων του φαινομϋνου 

θερμοκηπύου τησ ΕΕ ςϑμφωνα με το πρωτϐκολλο του Κιϐτο. χεδϐν η ύδια 

εξοικονϐμηςη θα μποροϑςε να επιτευχθεύ αν οι δημϐςιεσ αρχϋσ τϊςςονταν υπϋρ 

κτιρύων υψηλόσ περιβαλλοντικόσ ποιϐτητασ. 

• Αν ϐλεσ οι δημϐςιεσ αρχϋσ ςτην ΕΕ απαιτοϑςαν ενεργειακϊ αποδοτικϐτερουσ 

υπολογιςτϋσ, και αυτϐ οδηγοϑςε ςτη μετατϐπιςη τησ αγορϊσ προσ αυτόν την 

κατεϑθυνςη, το αποτϋλεςμα θα όταν η εξοικονϐμηςη 830 000 τϐνων CO2. 

• Αν ϐλεσ οι ευρωπαώκϋσ δημϐςιεσ αρχϋσ τϊςςονταν υπϋρ των αποδοτικϔν 

τουαλετϔν και βρυςϔν ςτα κτύριϊ τουσ, θα μειωνϐταν η κατανϊλωςη νεροϑ 

κατϊ 200 εκατ. τϐνουσ (ιςοδϑναμο με το 0,6 % τησ ςυνολικόσ οικιακόσ 

κατανϊλωςησ ςτην ΕΕ). 
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2.8 Εμπόδια ςτην υιοθέτηςη των ΠΔ. 

Ανϊχωμα ςτην εφαρμογό των ΠΔ μπορεύ να αποτελϋςει ϋνα ςϑνολο 

παραγϐντων που ϋγκειται τϐςο ςτισ λειτουργικϋσ δομϋσ ϐςο και ςε λανθαςμϋνεσ 

αντιλόψεισ. 

 Τπϊρχει η αντύληψη ϐτι τα πρϊςινα προώϐντα εύναι χαμηλϐτερησ 

ποιϐτητασ ϋναντι των ςυμβατικϔν γιατύ πιςτεϑουν ϐτι αν ϋνα προώϐν  

εύναι απϐ ανακυκλωμϋνο υλικϐ εύναι επικύνδυνο για την υγεύα 

 Ελϊχιςτοσ ό καθϐλου χρϐνοσ αφιερϔνεται απϐ τουσ υπαλλόλουσ που 

εύναι υπεϑθυνοι για τισ δημϐςιεσ προμόθειεσ ςτην εϑρεςη 

περιβαλλοντικϔν πληροφοριϔν για ϋνα προμηθευτό ό ϋνα προώϐν , 

επαλόθευςη των πληροφοριϔν, η μετϊφραςη απϐ τα αγγλικϊ απαιτεύ 

χρϐνο. 

 Ϊλλειψη επιςτημονικόσ / περιβαλλοντικόσ γνϔςησ για την ενςωμϊτωςη  

των κατϊλληλων περιβαλλοντικϔν προδιαγραφϔν και κριτηρύων. 

Πολλού υπεϑθυνοι για θϋματα προμηθειϔν προςπαθοϑν να 

διευκρινύςουν τι εύναι ϋνα “ περιβαλλοντικϊ ό /και κοινωνικϊ 

προτιμητϋο’’ προώϐν ό υπηρεςύα και πϔσ να ςυμπεριλϊβουν τϋτοιεσ 

απαιτόςεισ ςτισ προκηρϑξεισ. 

  Ϊλλειψη ικανοτότων αξιολϐγηςησ των προςφορϔν με περιβαλλοντικό 

 διϊςταςη. 

 Ϊλλειψη ικανοτότων χειριςμοϑ διαδικτϑου  και ανεπαρκόσ γνϔςη τησ 

αγγλικόσ η δεϑτερησ ξϋνησ γλϔςςασ ςτην οπούα εύναι διαθϋςιμεσ  οι 

περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ. 

 Η  ϋλλειψη ςυνεργαςύασ μεταξϑ των αρχϔν, με την πλειοψηφύα των 

δημϐςιων αρχϔν να ενεργοϑν μϐνοι, ςυχνϊ με δικό τουσ πρωτοβουλύα. Η 

ϋλλειψη ςυντονιςμϋνησ ανταλλαγόσ βϋλτιςτων πρακτικϔν και η 

δικτϑωςη μεταξϑ των αρχϔν ϋχει αναγνωριςτεύ ωσ εμπϐδιο για 

μεγαλϑτερη εφαρμογό ΠΔ. 

 Ϊλλειψη πολιτικόσ υποςτόριξησ ό ϑπαρξη πολιτικόσ βοϑληςησ για την 

υλοπούηςη πρϊςινων δημοςύων ςυμβϊςεων εύναι καθοριςτικϐσ 

αναςταλτικϐσ παρϊγοντασ. Απϐ την εμπειρύα ςε Ευρωπαώκϐ επύπεδο 

προκϑπτει ϐτι η δϋςμευςη για υλοπούηςη πρϊςινων δημϐςιων 
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ςυμβϊςεων  εύναι ιδιαύτερα δϑςκολο να τηρηθεύ χωρύσ υποςτόριξη απϐ 

ςχετικϋσ πολιτικϋσ αποφϊςεισ. Η ϑπαρξη εγγρϊφωσ μιασ πολιτικόσ για 

υποςτόριξη των πρϊςινων αγορϔν αποτελεύ μια χρόςιμη βϊςη πϊνω 

ςτην οπούα μπορεύ να ςτηριχθεύ μια καλϊ οργανωμϋνη και δομημϋνη 

προςϋγγιςη ϔςτε η υλοπούηςη των πρϊςινων ςυμβϊςεων να μην γύνεται 

με αποςπαςματικϐ τρϐπο. 

Αξύζει να ςημειϔςουμε ϐτι απϐ μελϋτη  του ϋργου Buy Smart+ Πρϊςινεσ 

Προμόθειεσ ςτην Ελλϊδα ϋγινε αξιολϐγηςη των εμποδύων εφαρμογόσ πρϊςινων 

προμηθειϔν ςτην Ελλϊδα τϐςο ςε επύπεδο ςυχνϐτητασ ϐςο και ςε επύπεδο 

βαρϑτητασ. Σο Buy Smart+ εύναι ϋνα ϋργο του προγρϊμματοσ «Ευφυόσ Ενϋργεια 

για την Ευρϔπη» (Intelligent Energy Europe), το οπούο παρϋχει δωρεϊν 

ςυμβουλϋσ και πληροφοριακϐ υλικϐ για τη ςϑναψη πρϊςινων ςυμβϊςεων. Ο 

παρακϊτω πύνακασ παρουςιϊζει τη ςυνολικό επύπτωςη των εμποδύων 

εφαρμογόσ πρϊςινων προμηθειϔν ςόμερα με ϋμφαςη ςτο δημϐςιο τομϋα κατϊ 

τη διϊρκεια των δρϊςεων του ϋργου Buy smart+ : 
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2.9 Παραδείγματα πράςινων προμηθειών ςτην Ελλάδα 

2.9.1 Δημϐςιοσ Σομϋασ 

2.9.1.1 Δόμοσ Αμαρουςύου 

Με αφορμό το ϋργο Pro-EE ( Public Procurement Boots Energy Efficient)  και 

ςτο πλαύςιο των δρϊςεων για την ενςωμϊτωςη χαρακτηριςτικϔν ενεργειακόσ 

αποδοτικϐτητασ ςτισ δημϐςιεσ προμόθειεσ, ο Δόμοσ Αμαρουςύου εξϋταςε τισ 

δυνατϐτητεσ για εξοικονϐμηςη ενϋργειασ μϋςω τησ αντικατϊςταςησ 

φωτιςτικϔν ςωμϊτων για εξωτερικοϑσ χϔρουσ. Ϊτςι, το Μϊιο του 2009 

δρομολϐγηςε τισ διαδικαςύεσ για την προμόθεια φωτιςτικϔν ςωμϊτων νϋασ 

τεχνολογύασ με ςκοπϐ την αντικατϊςταςη φωτιςτικϔν παλαιοϑ τϑπου, που 

χρηςιμοποιοϑνταν για το νυχτερινϐ φωτιςμϐ οδϔν. Η ςυνολικό προμόθεια 

αφορϊ τη ςταδιακό αγορϊ 2500 φωτιςτικϔν ςωμϊτων και οι λαμπτόρεσ 

μετϊλλων αλογονιδύων που θα χρηςιμοποιηθοϑν ϋχουν πολϑ μικρϐτερη 
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ενεργειακό κατανϊλωςη απϐ τουσ προγενϋςτερουσ λαμπτόρεσ ατμϔν 

υδραργϑρου. 

Ψςτϐςο, μϋχρι ςτιγμόσ ςτην Ελλϊδα, ςϑμφωνα και με τον Ενιαύο Κανονιςμϐ 

Προμηθειϔν των ΟΣΑ, η προμόθεια προώϐντων ό υπηρεςιϔν διεξϊγεται με βϊςη 

τη χαμηλϐτερη προςφερϐμενη τιμό και ϐχι την οικονομικϐτερη προςφορϊ. 

Παρϐλο που οι Ευρωπαώκϋσ Οδηγύεσ ςχετικϊ με τισ δημϐςιεσ προμόθειεσ ϋχουν 

όδη υιοθετηθεύ απϐ την εθνικό νομοθεςύα, δεν ϋχει προςδιοριςτεύ ακϐμα 

επακριβϔσ η χρόςη κριτηρύων ανϊθεςησ ςτισ διακηρϑξεισ των ΟΣΑ. Μια 

διακόρυξη αυτοϑ του τϑπου, τη ςτιγμό που δεν προβλϋπεται επακριβϔσ απϐ τον 

ΕΚΠΟΣΑ, θα προκαλοϑςε επιπρϐςθετο γραφειοκρατικϐ φϐρτο και πιθανϔσ 

ενςτϊςεισ απϐ τουσ διαγωνιζϐμενουσ. Για το λϐγο αυτϐ, θϋματα ενεργειακόσ 

αποδοτικϐτητασ λόφθηκαν υπϐψη μϐνο ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, τϐςο για 

τα φωτιςτικϊ ςϔματα ϐςο και για τουσ αντύςτοιχουσ λαμπτόρεσ. 

Η διακόρυξη δημοςιεϑθηκε ςε διϊφορα μϋςα ενημϋρωςησ, καθϔσ και με δελτύο 

τϑπου του Δόμου, ενϔ τελικϊ υπόρξαν πϋντε προςφορϋσ απϐ προμηθευτϋσ, απϐ 

τισ οπούεσ μϐνο οι τρεισ κϊλυπταν επακριβϔσ τισ τεχνικϋσ απαιτόςεισ τησ 

προκόρυξησ. Οι δϑο που αποκλεύςτηκαν δεν ςυμμορφϔνονταν επακριβϔσ με τισ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Η προςφορϊ που επιλϋχθηκε όταν αυτό με τη 

χαμηλϐτερη προςφερϐμενη τιμό και υπολογύςτηκε ϐτι η επιτευχθεύςα 

εξοικονϐμηςη ενϋργειασ απϐ την εγκατϊςταςη και λειτουργύα των νϋων 

φωτιςτικϔν ςωμϊτων εύναι 40%. 

2.9.1.2 Δύκτυο ΔΑΥΝΗ 

Σο δύκτυο ΔΑΥΝΗ, ϋνασ φορϋασ υποςτόριξησ του υμφϔνου των Δημϊρχων, 

εύναι ϋνα εθελοντικϐ ςχόμα νηςιωτικϔν Δόμων και Κοινοτότων με ςτϐχο την 

προϔθηςη ενϐσ βιϔςιμου μϋλλοντοσ, μϋςω ςυντονιςμϋνων δρϊςεων. Κϊθε 

μϋλοσ του δικτϑου ΔΑΥΝΗ ϋχει δεςμευθεύ να επιτϑχει μια ςειρϊ ςυγκεκριμϋνων 

ςτϐχων που υπϐκεινται ςε εξωτερικό πιςτοπούηςη. το πλαύςιο αυτϐ υπόρξε 

ςυνεργαςύα με το δύκτυο ΔΑΥΝΗ και για θϋματα πρϊςινων προμηθειϔν και 

προϔθηςόσ τουσ προσ τα μϋλη του. 
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Ειδικϐτερα, το 2008 δϑο απϐ τουσ δόμουσ-μϋλη του δικτϑου ΔΑΥΝΗ, ο Δόμοσ 

Ποςειδωνύασ και ο Δόμοσ Κορθύου προχϔρηςαν ςτην προμόθεια αυτϐνομων 

φωτιςτικϔν με φ/β πϊνελ. Σα φωτιςτικϊ εγκαταςτϊθηκαν ςε επιλεγμϋνεσ 

τοποθεςύεσ των Δόμων, καλϑπτοντασ τϐςο οικιςτικϋσ ϐςο και αγροτικϋσ 

περιοχϋσ, και εύχαν ωσ ςτϐχο αφενϐσ την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ και αφετϋρου 

να διαδραματύςουν παραδειγματικϐ ρϐλο ωσ προσ τουσ πολύτεσ. Επιπλϋον, την 

ύδια χρονιϊ ο Δόμοσ Ιητϔν προμηθεϑτηκε ϋνα υβριδικϐ ϐχημα (Toyota Prius 

NHW20 E) για τη μεταφορϊ προςωπικοϑ του Δόμου, ενϔ η Κοινϐτητα Ούασ 

προμηθεϑτηκε δϑο ηλεκτρικϊ ποδόλατα για την κϊλυψη μϋρουσ των αναγκϔν 

των υπαλλόλων τησ. 

2.9.1.3 Δόμοσ Μελιβούασ & Δόμοσ Ελευςύνασ 

Ο Δόμοσ Μελιβούασ και ο Δόμοσ Ελευςύνασ θα αποτελϋςουν τουσ δϑο πιλοτικοϑσ 

Δόμουσ τησ Ελλϊδοσ ςτουσ οπούουσ θα πραγματοποιηθεύ η εφαρμογό εργαλεύων 

για την προϔθηςη των βιϔςιμων δημϐςιων ςυμβϊςεων. Σο ϋργο «Ανϊπτυξη 

δεξιοτότων για την προϔθηςη των βιϔςιμων δημϐςιων ςυμβϊςεων» και 

διακριτικϐ τύτλο «Building SPP» ϋχει ωσ κϑριο ςτϐχο την υποςτόριξη των 

δημοςύων φορϋων για την κατϊρτιςη μύασ ςτρατηγικόσ για τισ δημϐςιεσ 

ςυμβϊςεισ, η οπούα θα εύναι ςε αρμονύα με την οικονομικό, περιβαλλοντικό και 

κοινωνικό τουσ πολιτικό προωθϔντασ τισ αρχϋσ τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ.  

το ςχόμα ςυμμετϋχουν επύςησ ο οργανιςμϐσ Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia τησ Πορτογαλύασ, που εύναι ο ςυντονιςτόσ δικαιοϑχοσ του ϋργου, οι 

Δόμοι Loures και Torres Vedras, δϑο ακϐμη πορτογαλικού κεντρικού οργανιςμού 

που αςχολοϑνται με τα θϋματα δημοςύων ςυμβϊςεων, η Οικολογικό Εταιρεύα 

Ανακϑκλωςησ και η εταιρεύα ΕΠΣΑ ΕΠΕ ϑμβουλοι Μελετητϋσ Περιβαλλοντικϔν 

Ϊργων. Σο ϋργο Building SPP ςυγχρηματοδοτεύται απϐ τη Γενικό Διεϑθυνςη 

Περιβϊλλοντοσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςτο πλαύςιο του χρηματοδοτικοϑ 

μϋςου LIFE+. 
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2.9.2 Ιδιωτικϐσ Σομϋασ 

2.9.2.1 Σρϊπεζα Πειραιϔσ 

Απϐ το 2004 η τρϊπεζα δύνοντασ ϋμφαςη ςτο περιβαλλοντικϐ τησ ϋργο 

λειτοϑργηςε το Γραφεύο Περιβαλλοντικϔν Θεμϊτων, που το 2009 εξελύχθηκε ςε 

Μονϊδα Περιβϊλλοντοσ. Η Μονϊδα Περιβϊλλοντοσ οργανϔνει την 

παρακολοϑθηςη και τη διαχεύριςη των περιβαλλοντικϔν επιπτϔςεων που 

ςυνδϋονται με τισ δραςτηριϐτητεσ τησ Σρϊπεζασ με ςτϐχο τη μεύωςό τουσ.τα 

πλαύςια τησ περιβαλλοντικόσ πολιτικόσ τησ η τρϊπεζα ςυνϋταξε το 2008 

προδιαγραφϋσ και κριτόρια για τισ προμόθειεσ προώϐντων και εξοπλιςμοϑ με 

ςτϐχο την ολοϋνα και ςυχνϐτερη χρόςη προώϐντων που εύναι φιλικϊ προσ το 

περιβϊλλον. Η δημιουργύα του οδηγοϑ ϋγινε μϋςω του προγρϊμματοσ LIFE– 

GREENbanking4Life. Ο Οδηγϐσ Πρϊςινων Προμηθειϔν απευθϑνεται ςτα ςτελϋχη 

τησ Σρϊπεζασ Πειραιϔσ που εύναι επιφορτιςμϋνα με την προμόθεια προώϐντων 

(εξοπλιςμοϑ και αναλϔςιμων) για την κϊλυψη των λειτουργικϔν αναγκϔν τησ 

τρϊπεζασ. 

Η τρϊπεζα απϐ το 2008 μϋχρι ςόμερα ϋχει καλϑψει ςχεδϐν ϐλεσ οι ανϊγκεσ τησ 

ςε χαρτύ Α3 και Α4 με ανακυκλωμϋνο, μη χλωριωμϋνο χαρτύ, ενϔ ο ηλεκτρικϐσ 

και ηλεκτρονικϐσ εξοπλιςμϐσ αντικαθύςταται ςταδιακϊ απϐ ςυςκευϋσ χαμηλόσ 

ενεργειακόσ κατανϊλωςησ. υγκεκριμϋνα με τη προμόθεια 1760,96 τϐνων 

ανακυκλωμϋνου χαρτιοϑ Α3 και Α4 απϐ το 2008 ϋωσ το 2012 εξοικονϐμηςε 

6.000.000 κιλοβατϔρεσ ενϋργειασ. Σο ποςοςτϐ κατανϊλωςησ πιςτοποιημϋνου 

ανακυκλωμϋνου χαρτιοϑ ςε ςχϋςη με το ςυμβατικϐ ςτην Σρϊπεζα εύναι πλϋον 

ςτο 99%. Σο 33% των τϐνερ που χρηςιμοποιόθηκαν το 2012 προόλθε απϐ 

ανακυκλωμϋνα μελανοδοχεύα. 

Επύςησ η Σρϊπεζα Πειραιϔσ προχωρϊ ςταδιακϊ ςτην αντικατϊςταςη του 

εταιρικοϑ ςτϐλου ςυμβατικϔν οχημϊτων, με οχόματα χαμηλϔν εκπομπϔν CO2. 

Με βϊςη τη μϋςη απϐςταςη που διανϑουν τα αυτοκύνητα του ςτϐλου τησ 

Σρϊπεζασ Πειραιϔσ, το ετόςιο κϐςτοσ ςε κατανϊλωςη για ϋνα αυτοκύνητο 

χαμηλϔν εκπομπϔν εύναι κατϊ 36% μειωμϋνο ςε ςϑγκριςη με ϋνα ςυμβατικϐ 

αυτοκύνητο αντύςτοιχου κυβιςμοϑ.Τπολογύζοντασ τη μϋςη απϐςταςη που 

πραγματοποιεύ ϋνα αυτοκύνητο χαμηλϔν εκπομπϔν του ςτϐλου τησ τρϊπεζασ ςε 
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ϋνα χρϐνο αυτϐ εκπϋμπει 109 γρ. CO2 /χλμ. Ϊτςι κϊθε αυτοκύνητο χαμηλϔν 

εκπομπϔν τησ τρϊπεζασ εξοικονομεύ  1 τϐνο CO2 ετηςύωσ, αν ςυγκριθεύ με ϊλλο 

ςυμβατικϐ αυτοκύνητο αντύςτοιχου 

κυβιςμοϑ. 

Η τρϊπεζα εφαρμϐζοντασ τον οδηγϐ 

για προμόθειεσ ανακυκλωμϋνου 

(και μη χλωριωμϋνου) χαρτιοϑ και 

εκτυπωτϔν και 

φωτοαντιγραφικϔν, πϋτυχε 

παρϊλληλϊ να ανούξει ο δρϐμοσ για 

μια νϋα αγορϊ για τα προώϐντα αυτϊ 

ςτην Ελλϊδα. Λϐγω του ςυμβολικοϑ 

χαρακτόρα τησ ενϋργειασ αυτόσ και 

του μεγϋθουσ τησ τρϊπεζασ, 

επιτεϑχθηκε μϊλιςτα μύα πτϔςη 

των τιμϔν των ςυγκεκριμϋνων 

προώϐντων που ωφϋληςε και ϊλλουσ οργανιςμοϑσ και φορεύσ. 

 

2.9.2.2 Βας&Αικατ. Κοτταρύδη Ο.Ε. Αςβεςτοποιύα «ο ΚΛΗΜΗ» 

Η εταιρεύα εύναι βιομηχανύα παραγωγόσ αςβϋςτη, αςβεςτοπολτοϑ και 

πυρηνϐξυλου, με ϋδρα τα περύχωρα τησ Καλαμϊτασ του Νομοϑ Μεςςηνύασ. Σο 

πυρηνϐξυλο εύναι ϋνα υπϐλειμμα απϐ την παραγωγό ελαιολϊδου και θεωρεύται 

ςτερεϐ βιοκαϑςιμο και για τον λϐγο αυτϐ μια ανανεϔςιμη πηγό ενϋργειασ. 

Επιπλϋον, αυτϐ το καϑςιμο δεν περιϋχει καθϐλου αλογονομϋνα οργανικϊ 

ςτοιχεύα ό βαριϊ μϋταλλα και για τον λϐγο αυτϐ τα υπολεύμματα αποτϋφρωςησ 

μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για την παραγωγό φυτικοϑ κϊρβουνου. H 

εταιρεύα ϋχει όδη λϊβει ϋνα δύπλωμα ευρεςιτεχνύασ-καινοτομύασ και εργϊζεται 

ςτοχεϑοντασ ςτην απϐκτηςη τησ πιςτοπούηςησ CE-EN 459-1 2001. Ϊχει 

εγκαινιϊςει μια περιβαλλοντικό πολιτικό ςτον τομϋα των πρϊςινων  

προμηθειϔν, ςτον τομϋα τησ μεύωςησ τησ ατμοςφαιρικόσ ρϑπανςησ και του 

θορϑβου. Φρηςιμοποιεύ φιλικϊ για το περιβϊλλον προώϐντα καθαριςμοϑ καθϔσ 
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επύςησ ανακυκλϔςιμεσ ό επαναχρηςιμοποιοϑμενεσ ςυςκευαςύεσ, ανακϑκλωςη 

των μηχανικϔν μπαταριϔν κ.λ.π.  

2.9.2.3 Ο Αγροτικϐσ υνεταιριςμϐσ ΝΗΛΕΑ  

τον τομϋα των πολϑ μικρϔν επιχειρόςεων (micro organizations) ο 

ςυνεταιριςμϐσ αυτϐσ με διακριτικϐ τύτλο «Ομϊδα Παραγωγϔν Νηλϋασ» 

αποτελεύται απϐ ελαιοπαραγωγοϑσ του Νομοϑ Μεςςηνύασ που ξεκύνηςαν το 

2004 για να ςυνδυϊςουν την επιχειρηματικϐτητα τησ γεωργύασ με την 

προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και την ποιϐτητα. Σο ςϑςτημα Περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ του Νηλϋα εφαρμϐζεται ςτην πρϔτη φϊςη τησ γεωργικόσ 

παραγωγόσ, δηλαδό ςτον αγρϐ. Ϊχει θεςπύςει πρϊςινα κριτόρια και 

πρoϒποθϋςεισ προκειμϋνου ϋνασ ελαιοπαραγωγϐσ να ςυμβληθεύ με «ςϑμβαςη»  

με την Ομϊδα Παραγωγϔν ΝΗΛΕΑ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Κυριότεροι τομείσ εφαρμογήσ των ΠΔ 

την ςυνϋχεια παρουςιϊζεται η εξατομικευμϋνη προςϋγγιςη των κριτηρύων ςε 

νευραλγικοϑσ τομεύσ ςϑμφωνα με τον περιβαλλοντικϐ τουσ αντύκτυπο, τη 

δημοςιονομικό ςημαςύα τουσ, το δυναμικϐ επύδραςησ ςτην αγορϊ, καθϔσ επύςησ 

και τη διαθεςιμϐτητα φιλικϐτερων προσ το περιβϊλλον λϑςεων. Οι προςεγγύςεισ 

που παρουςιϊζονται βαςύζονται ςτα κριτόρια για τισ ΠΔ τησ ΕΕ. 

3.1.1 Κτύρια 

Δεδομϋνησ τησ ςπουδαιϐτητασ αυτοϑ του τομϋα για το περιβϊλλον, την 

οικονομύα και την κοινωνύα, πολλϋσ δημϐςιεσ αρχϋσ ϋχουν δεςμευθεύ να 

προωθόςουν τισ βιωςιμϐτερεσ καταςκευϋσ. Οι κυριϐτερεσ περιβαλλοντικϋσ 

επιπτϔςεισ αφοροϑν τη χρόςη των κτιρύων και ιδιαύτερα την κατανϊλωςη 

ενϋργειασ. Ωλλοι ςημαντικού παρϊγοντεσ που πρϋπει να ληφθοϑν υπϐψη εύναι τα 

καταςκευαςτικϊ υλικϊ, η ποιϐτητα του αϋρα εντϐσ του κτιρύου, η κατανϊλωςη 

νεροϑ, οι επιπτϔςεισ ςτην κυκλοφορύα και τη χρόςη των γαιϔν και η παραγωγό 

αποβλότων κατϊ τη διϊρκεια των καταςκευαςτικϔν ϋργων. . Οι προςεγγύςεισ 

των ΠΔ ςτοχεϑουν κατϊ κανϐνα ςτη ςυνεκτύμηςη τϐςο του ςυνολικοϑ 

αντύκτυπου ενϐσ κτιρύου ϐςο και των περιβαλλοντικϔν χαρακτηριςτικϔν των 

επιμϋρουσ ςτοιχεύων του. Οι ακϐλουθεσ προςεγγύςεισ εύναι ενδεδειγμϋνεσ για την 

καταςκευό κτιρύων : 

• υμπερύληψη κριτηρύων επιλογόσ για αρχιτϋκτονεσ και μηχανικοϑσ ςχετικϊ με 

την εμπειρύα τουσ ςτο ςχεδιαςμϐ βιϔςιμων κτιρύων και για αναδϐχουσ ςχετικϊ 

με την εφαρμογό κατϊλληλων μϋτρων περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ. 

• Καθοριςμϐσ ελϊχιςτων προτϑπων ενεργειακόσ απϐδοςησ93 του τελικοϑ 

κτιρύου για κϊθε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ. Πιθανό απονομό επιπλϋον μορύων 

κατϊ την ανϊθεςη ςυμβϊςεων ςχεδιαςμοϑ για απϐδοςη που υπερβαύνει τισ 

ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ. 

• Μελϋτη προτϑπων ϐπωσ το TC/CEN 350 (Βιωςιμϐτητα καταςκευαςτικϔν 

ϋργων) και 351(Καταςκευαςτικϊ προώϐντα - Αξιολϐγηςη τησ αποδϋςμευςησ 
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επικύνδυνων ουςιϔν)) για να καθοριςτεύ κατϊ πϐςο η ςυμμϐρφωςη με αυτϊ τα 

πρϐτυπα ό τα ιςοδϑναμϊ τουσ θα πρϋπει να ςυμπεριληφθεύ ςτισ προδιαγραφϋσ. 

• Προτύμηςη ςχεδύων που περιλαμβϊνουν ςυςτόματα ανανεϔςιμων πηγϔν 

ενϋργειασ. 

• Περιοριςμϐσ τησ χρόςησ των επικύνδυνων ουςιϔν ςτα δομικϊ υλικϊ. 

• Προϔθηςη τησ χρόςησ ξυλεύασ απϐ βιϔςιμεσ πηγϋσ και ϊλλων φυςικϔν 

υλικϔν, ανακυκλωμϋνων και επαναχρηςιμοποιημϋνων υλικϔν και τησ 

ανακυκλωςιμϐτητασ των υλικϔν ςτο τϋλοσ τησ ζωόσ τουσ. 

• Επιςόμανςη τησ ποιϐτητασ του αϋρα ςε εςωτερικοϑσ χϔρουσ, τησ ευεξύασ των 

ενούκων και του κατϊλληλου εξαεριςμοϑ. 

• Απαύτηςη χρόςησ εγκαταςτϊςεων εξοικονϐμηςησ νεροϑ και προϔθηςη τησ εκ 

νϋου χρόςησ οικιακϔν λυμϊτων και ομβρύων υδϊτων. 

• υμπερύληψη ςυμβατικϔν ϐρων ςε ςχϋςη με τη διαχεύριςη των αποβλότων και 

των πϐρων και τισ μεταφορϋσ δομικϔν υλικϔν. 

• Απϐδοςη ευθϑνησ ςτουσ αναδϐχουσ ςτα πλαύςια τησ ςϑμβαςησ για την 

παρακολοϑθηςη τησ ενεργειακόσ απϐδοςησ για αρκετϊ χρϐνια μετϊ την 

καταςκευό και για την κατϊρτιςη των χρηςτϔν του κτιρύου ςχετικϊ με τη 

βιϔςιμη χρόςη τησ ενϋργειασ. 

Βιώςιμο νϋο νοςοκομεύο ςτη Βιϋννη 

Η καταςκευό του νϋου νοςοκομεύου Vienna North θα πραγματοποιηθεύ 

ςϑμφωνα με τον Φϊρτη Βιωςιμϐτητασ, ο οπούοσ θα εφαρμοςτεύ ςε κϊθε ςτϊδιο 

τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ςυμβϊςεων και καταςκευόσ, καθϔσ επύςησ και για 

την παρακολοϑθηςη τησ απϐδοςησ μετϊ το πϋρασ των εργαςιϔν. Ο χϊρτησ 

καθορύζει φιλϐδοξεσ προϒποθϋςεισ ςυμπεριλαμβανομϋνων ϐςων ςχετύζονται με 

τη ςυνολικό ζότηςη ενϋργειασ, την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ ςτο χϔρο των 

εργαςιϔν, την ποιϐτητα του αϋρα ςτουσ εςωτερικοϑσ χϔρουσ, την 

προςβαςιμϐτητα, την ευϋλικτη χρόςη, τη χρόςη ανανεϔςιμων πηγϔν ενϋργειασ 

και τα απϐβλητα και το θϐρυβο κατϊ τη διϊρκεια των εργαςιϔν. 
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3.1.2 Σρϐφιμα και υπηρεςύεσ εςτύαςησ 

ϑμφωνα με μια μελϋτη που εκπονόθηκε για την Ευρωπαώκό Επιτροπό, ο τομϋασ 

τροφύμων και ποτϔν ευθϑνεται για το 20 ϋωσ 30% των πιο ςημαντικϔν 

περιβαλλοντικϔν επιπτϔςεων ςτην Ευρϔπη. Οι ςημαντικϐτερεσ 

περιβαλλοντικϋσ επιπτϔςεισ ςτον τομϋα αυτϐ αφοροϑν τη χρόςη επικύνδυνων 

χημικϔν ουςιϔν κατϊ την παραγωγό και την παραςκευό τροφύμων, καθϔσ 

επύςησ και τη μεταφορϊ των τροφύμων. Πολλϋσ δημϐςιεσ αρχϋσ επιδιϔκουν την 

αϑξηςη του ποςοςτοϑ βιολογικϔν τροφύμων που διατύθενται ςε κυλικεύα 

ςχολεύων και γραφεύων, καθϔσ επύςησ και τη μεύωςη των προώϐντων κρϋατοσ με 

υψηλϐ αντύκτυπο. Η μη βιϔςιμη χρόςη των θαλϊςςιων πϐρων και τα απϐβλητα 

απϐ τισ ςυςκευαςύεσ αποτελοϑν επύςησ ςημαντικϊ θϋματα που πρϋπει να 

ςυνεκτιμηθοϑν.Οι ακϐλουθεσ προςεγγύςεισ εύναι ενδεδειγμϋνεσ για τα τρϐφιμα 

ςτισ ΠΔ: 

• Καθοριςμϐσ ελϊχιςτου ποςοςτοϑ τροφύμων απϐ βιολογικό 

παραγωγό.Απονομό επιπλϋον μορύων κατϊ το ςτϊδιο τησ ανϊθεςησ για ποςοςτϊ 

που υπερβαύνουν την ελϊχιςτη απαύτηςη. 

Για να διατεθεύ ϋνα προώϐν διατροφόσ ςτο εμπϐριο ωσ βιολογικϐ ςτην ΕΕ πρϋπει 

να ςυμμορφϔνεται με οριςμϋνεσ απαιτόςεισ και να εύναι πιςτοποιημϋνο απϐ 

εγκεκριμϋνο ελεγκτικϐ φορϋα. Οι απαιτόςεισ αυτϋσ καθορύζονται ςτον 

Κανονιςμϐ (ΕΚ) 834/2007 του υμβουλύου για τη βιολογικό παραγωγό και την 

επιςόμανςη των βιολογικϔν προώϐντων . 

• Καθοριςμϐσ ελϊχιςτων ποςοςτϔν και/ό απονομό μορύων για τη χρόςη 

οπωροκηπευτικϔν εποχόσ και θαλϊςςιων προώϐντων των οπούων η ςυγκομιδό 

ϋχει γύνει με βιϔςιμεσ μεθϐδουσ. 

• υμπερύληψη ςυμβατικϔν ϐρων για την ελαχιςτοπούηςη των αποβλότων απϐ 

τισ ςυςκευαςύεσ των τροφύμων. 

• Εφαρμογό κριτηρύων επιλογόσ για τισ μονϊδεσ εςτύαςησ που εφαρμϐζουν 

κατϊλληλα μϋτρα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ, ϐπωσ η κατϊρτιςη του 

προςωπικοϑ. 
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Σϋλοσ αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι ϐςον αφορϊ τα τρϐφιµα, τα τοιχειώδη κριτόρια 

εξετϊζουν µμεθϐδουσ βιολογικόσ παραγωγόσ και απορρύµµατα ςυςκευαςύασ. Σα 

Αναλυτικϊ  κριτόρια εξετϊζουν ϊλλεσ πτυχϋσ, ϐπωσ η προμόθεια τροφύµων που 

παρϊγονται ςϑµφωνα µε πρϐτυπα Ολοκληρωμϋνησ Παραγωγόσ και η καλό 

μεταχεύριςη των ζϔων. 

(http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf). 

Όςον αφορϊ τισ υπηρεςύεσ τροφοδοςύασ, τα τοιχειϔδη κριτόρια 

επικεντρϔνονται ςτα βιολογικϊ τρϐφιµα, ςτην ελαχιςτοπούηςη και ςτην 

επιλεκτικό ςυλλογό των αποβλότων. Σα Αναλυτικϊ κριτόρια επικεντρϔνονται, 

επιπλϋον, ςε περιβαλλοντικϊ κριτόρια επιλογόσ ϐπωσ ςτη χρόςη προώϐντων 

χαρτιοϑ και προώϐντων καθαριςµοϑ, ςτον εξοπλιςµϐ κουζύνασ, ςε θϋµατα 

διατροφόσ, κ.λπ. 

3.1.3 Ηλεκτρικό ενϋργεια 

Ο αµεςϐτεροσ τρϐποσ για τη µεύωςη των περιβαλλοντικϔν επιπτϔςεων τησ 

κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ εύναι η µεύωςη τησ ζότηςησ – µε την 

αναβϊθµιςη τησ ενεργειακόσ απϐδοςησ ςτα δηµϐςια κτύρια και την αγορϊ 

περιςςϐτερων προώϐντων που καταναλϔνουν ενϋργεια και διαθϋτουν 

µεγαλϑτερη ενεργειακό απϐδοςη και µε µϋτρα που αφοροϑν τη ςυµπεριφορϊ 

των καταναλωτϔν. 

Πολλϋσ ευρωπαώκϋσ δημϐςιεσ αρχϋσ προμηθεϑονται πλϋον ηλεκτρικό ενϋργεια 

που παρϊγεται απϐ ανανεϔςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ. Ϊνασ οριςμϐσ 

περιλαμβϊνεται ςτην οδηγύα 2009/28/ΕΚ ςχετικϊ με την προϔθηςη τησ χρόςησ 

ενϋργειασ απϐ ανανεϔςιμεσ πηγϋσ. Επιπλϋον, η οδηγύα υποχρεϔνει τα κρϊτη 

μϋλη να εκδύδουν πιςτοποιητικϐ εγγϑηςησ προϋλευςησ για την πρϊςινη 

ηλεκτρικό ενϋργεια κατϐπιν αιτόματοσ των προμηθευτϔν ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. 

τϐχοσ αυτόσ τησ υποχρϋωςησ εύναι η εξαςφϊλιςη ϐτι η ηλεκτρικό ενϋργεια δεν 

θα πωλεύται δϑο φορϋσ, καθϔσ εύναι αδϑνατη η διϊκριςό τησ απϐ την «μη 

πρϊςινη» ηλεκτρικό ενϋργεια με φυςικϊ μϋςα. Ο παρϊγοντασ αυτϐσ εύναι 

μεύζονοσ ςημαςύασ ςε ϐ,τι αφορϊ την αξιοπιςτύα τησ παροχόσ πρϊςινησ 

ενϋργειασ. 
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Για κϊθε οµϊδα προώϐντων/υπηρεςιϔν, παρουςιϊζονται δϑο ςειρϋσ κριτηρύων: 

• Σα ςτοιχειϔδη κριτόρια Π∆ καλϑπτουν τισ ςηµαντικϐτερεσ επιπτϔςεισ ςτο 

περιβϊλλον και προορύζονται για εφαρµογό µε την ελϊχιςτη επιπλϋον 

προςπϊθεια εξακρύβωςησ, ό την ελϊχιςτη αϑξηςη του κϐςτουσ. 

• Σα αναλυτικϊ κριτόρια Π∆ προορύζονται για εφαρµογό απϐ τισ αρχϋσ που 

επιδιϔκουν να αγορϊςουν τα καλϑτερα περιβαλλοντικϊ προώϐντα που 

διατύθενται ςτην αγορϊ και ενδϋχεται να απαιτοϑν ςυµπληρωµατικό διοικητικό 

προςπϊθεια ό να ςυνεπϊγονται µια ςχετικό αϑξηςη του κϐςτουσ ςε ςχϋςη µε 

ϊλλα προώϐντα που επιτελοϑν την ύδια λειτουργύα. 

ε ϐ,τι αφορϊ τα ςτοιχειϔδη κριτόρια, οι προδιαγραφϋσ εςτιϊζονται ςτο µϋροσ 

τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που προϋρχεται απϐ ανανεϔςιµεσ πηγϋσ ενϋργειασ 

(ΗΕ-ΑΠΕ) (ςϑςταςη για 50%). Σα κριτόρια ανϊθεςησ ςτοχεϑουν να 

ενθαρρϑνουν ακϐµα µεγαλϑτερο ποςοςτϐ ΗΕ-ΑΠΕ, εκτϐσ του ελαχύςτου που 

περιλαµβϊνεται ςτισ προδιαγραφϋσ. ε ϐ,τι αφορϊ τα αναλυτικϊ κριτόρια, οι 

προδιαγραφϋσ ςυνιςτοϑν 100% ΗΕ-ΑΠΕ.  

Οι ακϐλουθεσ προςεγγύςεισ εύναι ενδεδειγμϋνεσ για την ηλεκτρικό ενϋργεια ςτισ 

ΠΔ:  

• Απαύτηςη παραγωγόσ τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ απϐ ανανεϔςιμεσ πηγϋσ 

ενϋργειασ και ϋκδοςη πιςτοποιητικϔν εγγϑηςησ προϋλευςησ. 

• Πιθανϐτητα ςυμπερύληψησ κριτηρύου ανϊθεςησ για ςυμπληρωματικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ του παρϐχου ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, 

ϐπωσ ο ενεργειακϐσ ϋλεγχοσ των υφιςτϊμενων προτϑπων κατανϊλωςόσ. 

• Αξιολϐγηςη τησ αποδοτικϐτητασ τησ παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

ζητϔντασ ςχετικϊ ςτοιχεύα απϐ τουσ προμηθευτϋσ και ςυμπεριλαμβϊνοντασ 

παρϊγοντεσ αποδοτικϐτητασ ςτη ςϑμβαςη. 

 

 

 



ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΑΙΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ελύδα 85 
 

Ο ακϐλουθοσ πύνακασ δημοςιεϑεται απϐ το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και 

παρουςιϊζει τισ πιθανϋσ περιβαλλοντικϋσ επιπτϔςεισ και τρϐπουσ προςϋγγιςησ. 

 

Προμόθεια ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από ανανεώςιμεσ πηγϋσ ςτο Rivierenland 

Σο 2009 οι δϋκα δόμοι τησ ολλανδικόσ περιφϋρειασ του Rivierenland 

αποφϊςιςαν να ενϔςουν τισ δυνϊμεισ τουσ για την ανανϋωςη των ςυμβϊςεϔν 

τουσ για την προμόθεια ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Καταρτύςτηκαν, λοιπϐν, 

ςυμβϊςεισ-πλαύςιο προκειμϋνου οι δόμοι να επιλϋξουν μεταξϑ του ηλεκτριςμοϑ 

που παρϊγεται απϐ ορυκτϊ καϑςιμα και του ηλεκτριςμοϑ που παρϊγεται απϐ 

ανανεϔςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ. Μϋχρι ςόμερα ϐλοι οι αγοραςτϋσ ϋχουν επιλϋξει 

την πρϊςινη ηλεκτρικό ενϋργεια, χϊρη ςτην οπούα με ετόςια κατανϊλωςη 12.5 

GWh επιτυγχϊνεται εξοικονϐμηςη περύπου 5.500 τϐνων εκπεμπϐμενου 

διοξειδύου του ϊνθρακα, ποςϐτητα που αντιςτοιχεύ ςτισ εκπομπϋσ 600 πολιτϔν 

τησ ΕΕ. 
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3.1.4 Ξυλεύα 

Πολλϋσ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ αφοροϑν την προμόθεια ξυλεύασ και προώϐντων 

ξυλεύασ, π.χ. ςτον τομϋα των καταςκευαςτικϔν ϋργων, των επύπλων ό των 

επενδϑςεων δαπϋδου. Η ΕΕ ϋχει αποδϔςει μεγϊλη ςημαςύα ςτισ ϋννοιεσ τησ 

βιϔςιμησ και νϐμιμησ ξυλεύασ, γεγονϐσ που οδόγηςε ςτη θϋςπιςη οριςμϋνων 

νομοθετικϔν και εθελοντικϔν μϋτρων για την επιβολό κανονιςτικϔν ρυθμύςεων 

ςτην ιχνηλαςιμϐτητα τησ ξυλεύασ. 

Ο κανονιςμϐσ περύ ξυλεύασ τησ ΕΕ που εκδϐθηκε το 2010 θεςπύζει την απαύτηςη 

νϐμιμησ προϋλευςησ για το ςϑνολο τησ ξυλεύασ και των προώϐντων ξυλεύασ που 

διατύθενται ςτην αγορϊ τησ ΕΕ και υποχρεϔνει τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ να 

εξαςφαλύζουν την ιχνηλαςιμϐτητα και να αποδεικνϑουν τη ςυμμϐρφωςό τουσ 

ςε ϐλα τα ςτϊδια τησ αλυςύδασ εφοδιαςμοϑ. το πλαύςιο του ςχεδύου δρϊςησ για 

την εφαρμογό τησ δαςικόσ νομοθεςύασ, τη διακυβϋρνηςη και το εμπϐριο 

(FLEGT) ςυνϊπτονται εθελοντικϋσ ςυμφωνύεσ εταιρικόσ ςχϋςησ με χϔρεσ 

παραγωγόσ ξυλεύασ, οι οπούεσ προςφϋρουν τη δυνατϐτητα εξακρύβωςησ του 

νϐμιμου χαρακτόρα των εξαγωγϔν προσ την ΕΕ μϋςω τησ αδειοδϐτηςησ. Για 

τουσ ςκοποϑσ του κανονιςμοϑ αυτοϑ θεωρεύται ϐτι η ξυλεύα και τα προώϐντα 

ξυλεύασ που πληροϑν τισ απαιτόςεισ του ςυςτόματοσ αδειοδϐτηςησ του FLEGT 

προϋρχονται απϐ νϐμιμη ςυγκομιδό. (Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με 

το FLEGT http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm). 

Κατϊ γενικό παραδοχό η βιϔςιμη διαχεύριςη των δαςϔν ςυνεπϊγεται 

διαχεύριςη με ςτϐχο, μεταξϑ ϊλλων, τη διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ, τησ 

παραγωγικϐτητασ και τησ ζωτικϐτητασ. Ωλλοι ςτϐχοι τησ βιϔςιμησ διαχεύριςησ 

αφοροϑν κοινωνικϋσ πτυχϋσ που ςχετύζονται με τη διαχεύριςη των δαςϔν, ϐπωσ 

ο ςεβαςμϐσ των δικαιωμϊτων των αυτοχθϐνων ομϊδων ςτη διαχεύριςη των 

δαςϔν και η διαςφϊλιςη των βαςικϔν δικαιωμϊτων των δαςεργατϔν. 

υςτόματα πιςτοπούηςησ υπϊρχουν (ϐπωσ εκεύνο του υμβουλύου Διαχεύριςησ 

των Δαςϔν (FSC) ό το Πρϐγραμμα υποςτόριξησ τησ δαςικόσ πιςτοπούηςησ 

(PEFC)) και μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για την απϐδειξη τησ ςυμμϐρφωςησ 

με ϐλα ό κϊποια απϐ αυτϊ τα κριτόρια. 

 

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Οι ακϐλουθεσ προςεγγύςεισ εύναι ενδεδειγμϋνεσ για την ξυλεύα ςτισ ΠΔ:  

• Απαύτηςη προϋλευςησ ϐλων των προώϐντων ξυλεύασ απϐ νϐμιμεσ και 

διαχειριζϐμενεσ με βιϔςιμο τρϐπο πηγϋσ. Η απϐδειξη ςυμμϐρφωςησ μπορεύ να 

περιλαμβϊνει την εξακρύβωςη απϐ τρύτο φορϋα μϋςω ςυςτημϊτων 

πιςτοπούηςησ, ϐπωσ το FSC ό το PEFC, ό ςυςτόματα αδειοδϐτηςησ, ϐπωσ το 

FLEGT. Δεκτϊ πρϋπει να γύνονται και εναλλακτικϊ αποδεικτικϊ μϋςα. 

• υμπερύληψη ςυμβατικϔν ϐρων που υποχρεϔνουν τον προμηθευτό να 

ςεβαςτεύ τα δικαιϔματα των δαςεργατϔν και των αυτοχθϐνων ομϊδων που 

εύναι υπεϑθυνεσ για την διαχεύριςη των δαςϔν. 

Προμόθεια βιώςιμησ ξυλεύασ ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο 

ϑμφωνα με την πολιτικό προμόθειασ ξυλεύασ τησ κυβϋρνηςησ του Ηνωμϋνου 

Βαςιλεύου ϐλεσ οι κεντρικϋσ κρατικϋσ υπηρεςύεσ οφεύλουν να προμηθευτοϑν 

μϐνο ξυλεύα και προώϐντα ξυλεύασ που προϋρχονται εύτε απϐ νϐμιμεσ και 

βιϔςιμεσ ό αδειοδοτημϋνεσ βϊςει του FLEGT πηγϋσ εύτε απϐ ϊλλεσ ιςοδϑναμεσ 

πηγϋσ. Η τοπικό αυτοδιούκηςη ενθαρρϑνεται να ςυμμορφωθεύ με αυτόν την 

υποχρϋωςη. 

Επιπλϋον, απϐ τον Απρύλιο του 2010 η πολιτικό αυτό εξελύχθηκε και απαιτεύ 

πλϋον τη ςυμπερύληψη ςυμβατικϔν ϐρων ςχετικϊ με ςυγκεκριμϋνα θϋματα 

κοινωνικόσ φϑςησ. Όλα τα προώϐντα πρϋπει να προϋρχονται απϐ δϊςη, ϐπου η 

διαχεύριςη μεριμνϊ πλόρωσ για τα εξόσ: 

• Σαυτοπούηςη, τεκμηρύωςη και ςεβαςμϐσ νομύμων, εθιμικϔν και 

παραδοςιακϔν δικαιωμϊτων ιδιοκτηςύασ και χρόςησ του δϊςουσ. 

• Μηχανιςμοϑσ επύλυςησ παραπϐνων και διαφορϔν, ςυμπεριλαμβανομϋνων 

ϐςων αφοροϑν τα δικαιϔματα ιδιοκτηςύασ και χρόςησ, τισ πρακτικϋσ 

διαχεύριςησ των δαςϔν και τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ. 

• Διαςφϊλιςη των βαςικϔν εργατικϔν δικαιωμϊτων, τησ υγεύασ και τησ 

αςφϊλειασ των δαςεργατϔν. 

 



ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΑΙΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ελύδα 88 
 

Οριςµϋνα εύδη ξυλεύασ εύναι αρκετϊ ανθεκτικϊ και δεν απαιτοϑν κατϊ κανϐνα 

περαιτϋρω ξυλοπροςταςύα. Πρϐκειται για ξυλεύα Κλϊςησ Ι και Κλϊςησ ΙΙ, µε 

βϊςη ϋνα ςϑςτηµα ταξινϐµηςησ που χρηςιµοποιεύται διεθνϔσ.  

  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΞΤΛΟΤ 
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3.1.4.1 Προώϐντα ξϑλου 

Σα προώϐντα ξϑλου εύναι ςϑνθετα υλικϊ αποτελοϑµενα απϐ ύνεσ ξϑλου, 

καπλαµϊδεσ κ.λπ. και ςυγκολλητικϋσ ουςύεσ (φυςικϋσ ό ςυνθετικϋσ ρητύνεσ, αλλϊ 

και ανϐργανα υλικϊ ϐπωσ γϑψοσ ό τςιµϋντο). Σα πιο γνωςτϊ προώϐντα ξϑλου 

εύναι το κϐντρα πλακϋ, οι µοριοςανύδεσ (νοβοπϊν), οι ινοςανύδεσ (ϐπωσ το MDF) 

και οι µελαµύνεσ. Απϐ περιβαλλοντικό ϊποψη, εκεύνο που χρόζει προςοχόσ εύναι 

οι ςυγκολλητικϋσ ουςύεσ που χρηςιµοποιοϑνται για την παραγωγό του κϊθε 

προώϐντοσ. Η πιο ςυχνϊ χρηςιµοποιοϑµενη ουςύα εύναι η ουρύα-φορµαλδεϓδη 

(UF). Ωλλεσ ουςύεσ που περιϋχουν φορµαλδεϓδη εύναι φαινολικϋσ (PF) και 

µελαµινικϋσ (MF) ρητύνεσ. Με την πϊροδο του χρϐνου, η φορµαλδεϓδη εκλϑεται 

ςτο περιβϊλλον και µπορεύ να προκαλϋςει το λεγϐµενο “ςϑνδροµο του 

ϊρρωςτου κτιρύου”, µύα ςειρϊ δηλαδό απϐ δυςµενεύσ επιπτϔςεισ, ϐπωσ 

αναπνευςτικό δυςχϋρεια, κινητικό αταξύα και δερµατύτιδεσ, ενϔ θα πρϋπει να 

ςηµειϔςουµε πωσ η φορµαλδεϓδη ϋχει ταξινοµηθεύ ωσ πιθανϔσ καρκινογϐνοσ 

για τον ϊνθρωπο. την αγορϊ υπϊρχουν γενικϊ δϑο τϑποι µοριοςανύδων και 

ινοςανύδων, ανϊλογα µε τισ εκποµπϋσ φορµαλδεϓδησ: 

• Μοριοςανύδεσ και ινοςανύδεσ κλϊςησ Ε1 (χαµηλόσ εκποµπόσ φορµαλδεϓδησ): 

Εκποµπό φορµαλδεϓδησ µικρϐτερη απϐ 6,5mg/100g µοριοςανύδασ ό 

ινοςανύδασ. 

• Μοριοςανύδεσ και ινοςανύδεσ κλϊςησ Ε2: Εκποµπό φορµαλδεϓδησ µεγαλϑτερη 

απϐ 6,5 και µικρϐτερη απϐ 20mg/100g µοριοςανύδασ ό ινοςανύδασ. 

ηµειϔνεται επύςησ ϐτι ςτην ελληνικό αγορϊ κυκλοφοροϑν προώϐντα ξϑλου µε 

ακϐµα καλϑτερεσ προδιαγραφϋσ ϐςον αφορϊ ςτισ εκποµπϋσ φορµαλδεϓδησ. 

υγκεκριµϋνα διατύθεται µοριοςανύδα κλϊςησ Ε1 εκποµπόσ φορµαλδεϓδησ 4,5-

5,0 mg/100g µοριοςανύδασ. τη διεθνό αγορϊ µπορεύ να βρει κανεύσ προώϐντα 

ξϑλου µε ςχεδϐν µηδενικϋσ εκποµπϋσ φορµαλδεϓδησ.Εναλλακτικϊ των 

προώϐντων φορµαλδεϓδησ χρηςιµοποιοϑνται ςυχνϊ ιςοκυανυοϑχεσ ρητύνεσ. Οι 

ρητύνεσ αυτϋσ ϋχουν το πλεονϋκτηµα ϐτι εξατµύζονται λιγϐτερο απϐ τισ 

αντύςτοιχεσ τησ φορµαλδεϓδησ, αλλϊ εύναι κι αυτϋσ επικύνδυνεσ, κυρύωσ ϐταν 

καοϑν οπϐτε παρϊγεται, µεταξϑ ϊλλων, και τοξικϐ υδροκυϊνιο.  
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3.1.4.2 Περιβαλλοντικϊ κριτόρια για την προµόθεια χαρτιοϑ  

Η προςταςύα των δαςϔν, αλλϊ και η µεύωςη τησ χρόςησ φυςικϔν πρϔτων υλϔν 

και τοξικϔν ενϔςεων, επιβϊλλει να εύµαςτε ιδιαιτϋρωσ προςεκτικού ςτη χρόςη 

του χαρτιοϑ. Γι’ αυτϐ λοιπϐν καλϐ εύναι να προτιµϊται: 

• Προώϐντα ανακυκλωµϋνου χαρτιοϑ 

• Φαρτύ προερχϐµενο απϐ πιςτοποιηµϋνη αειφορικό ξυλεύα 

• Φαρτύ που δεν προϋρχεται απϐ δϋντρα (tree-free) αλλϊ απϐ ϊλλεσ πρϔτεσ ϑλεσ 

(βαµβϊκι, κϊνναβη, λινϊρι, κενϊφ, φϑκια, κ.λπ) 

• Φαρτύ που δεν ϋχει λευκανθεύ µε χλϔριο 

 Η βαςικό επιλογό εύναι η προµόθεια χαρτιοϑ µε κϊποιο απϐ τα τρύα βαςικϊ 

οικολογικϊ ςόµατα, δηλαδό α) το ευρωπαώκϐ Οικολογικϐ όµα, β) τον γερµανικϐ 

‘Γαλϊζιο Ωγγελο’ και γ) τον ςκανδιναβικϐ ‘Κϑκνο’. Ιςϐτιµη αυτόσ τησ επιλογόσ 

εύναι να πιςτοποιόςει κϊποιοσ προµηθευτόσ ϐτι το προώϐν του πληρού 

ιςοδϑναµα κριτόρια. 

Η ϑπαρξη για παρϊδειγµα του ευρωπαώκοϑ Οικολογικοϑ όµατοσ ςτο χαρτύ 

ςηµαύνει: 

- το προώϐν ϋχει παραχθεύ απϐ ειδικϋσ ανακυκλωµϋνεσ ύνεσ 

- οι παρθϋνεσ ύνεσ προϋρχονται απϐ δϊςη διαχειριζϐµενα µε αειφορικϐ τρϐπο 

- οι εκποµπϋσ ςτην ατµϐςφαιρα ενϔςεων του θεύου και CO2 και η ρϑπανςη των 

υδϊτων κατϊ την παραγωγό του όταν περιοριςµϋνεσ  
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την περύπτωςη που δεν υπϊρχει ςτην αγορϊ προςφερϐµενο χαρτύ µε 

κϊποιοοικολογικϐ ςόµα τϐτε ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ζητοϑµε το προώϐν να 

πληρού τουλϊχιςτον τα τρύα απϐ τα τϋςςερα παρακϊτω κριτόρια. 

1. Να προϋρχεται απϐ τουλϊχιςτον 70% ανακυκλωµϋνο χαρτύ 

2. Φαρτύ προερχϐµενο απϐ πιςτοποιηµϋνη αειφορικό ξυλεύα 

3. Φαρτύ που δεν προϋρχεται απϐ δϋντρα (tree-free), αλλϊ απϐ ϊλλεσ πρϔτεσ 

ϑλεσ (βαµβϊκι, κϊνναβη, λινϊρι, κενϊφ, φϑκια, κ.λπ) 

4. Φαρτύ που δεν ϋχει λευκανθεύ µε χλϔριο 

Ειδικϐτερα για τη λεϑκανςη των προώϐντων χϊρτου, ο παρακϊτω πύνακασ δύνει 

τισ προτιµητϋεσ επιλογϋσ. 
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Προώϐντα ανακυκλωµϋνου χαρτιοϑ 

Σα παρακϊτω δϑο ςόµατα αν και µοιϊζουν µεταξϑ τουσ, διαφϋρουν πολϑ ςτην 

ουςύα τουσ. Σο πρϔτο αφορϊ προώϐντα που προϋρχονται απϐ ανακυκλωµϋνη 

πρϔτη ϑλη, ενϔ το δεϑτερο διατεύνεται απλϔσ πωσ το προώϐν εύναι 

‘ανακυκλϔςιµο’ (πρϊγµα που ςηµαύνει πωσ το προώϐν αυτϐ χρηςιµοποιεύ 

παρθϋνεσ πρϔτεσ ϑλεσ και η µελλοντικό ανακϑκλωςό του επαφύεται ςτην καλό 

βοϑληςη του καταναλωτό).  

 

  

την αγορϊ υπϊρχουν χαρτιϊ που προϋρχονται απϐ δϊςη πιςτοποιηµϋνα για 

αειφορικό διαχεύριςη. Σο πιο γνωςτϐ ςόµα εύναι αυτϐ του Forest Stewardship 

Council (FSC).  

 

 

Σο Βουλγαρικϐ Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Τδϊτων επϋλεξε χαρτύ 

ανακυκλωμϋνων ινϔν κατϊ 100% για χρόςη ςτα γραφεύα του. Απϐ ανϊλυςη 

αγορϊσ που ϋγινε πριν την αγορϊ προϋκυψε ϐτι η ςτροφό προσ φιλικϐτερο προσ 

το περιβϊλλον χαρτύ μποροϑςε να γύνει χωρύσ να αυξηθεύ το κϐςτοσ. ϑμφωνα 

με την επιτυχό προμόθεια του Τπουργεύου, ο βουλγαρικϐσ κεντρικϐσ 

αγοραςτικϐσ φορϋασ ςυνόψε, επύςησ, μια ςυμφωνύα πλαύςιο για την προμόθεια 

ανακυκλωμϋνου χαρτιοϑ κατϊ 100% ςε οριςμϋνεσ δημϐςιεσ αρχϋσ. 
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3.1.5 Εξοπλιςµϐσ πληροφορικόσ γραφεύου 

Ο εξοπλιςµϐσ πληροφορικόσ γραφεύου, καλϑπτει τρεισ οµϊδεσ προώϐντων: 

• Τπολογιςτϋσ: προςωπικού υπολογιςτϋσ και φορητού υπολογιςτϋσ 

• Οθϐνεσ 

• Εξοπλιςµϐσ απεικϐνιςησ: φωτοαντιγραφικϊ µηχανόµατα, εκτυπωτϋσ, 

ςαρωτϋσ, φαξ και πολυλειτουργικϋσ ςυςκευϋσ 

Σο πεδύο εφαρµογόσ των ςυγκεκριµϋνων προώϐντων ϋχει ληφθεύ απϐ τη 

υµφωνύα µεταξϑ τησ κυβϋρνηςησ των Ηνωµϋνων Πολιτειϔν τησ Αµερικόσ και 

τησ Ευρωπαώκόσ Κοινϐτητασ για το ςυντονιςµϐ των προγραµµϊτων 

επιςόµανςησ τησ ενεργειακόσ απϐδοςησ του εξοπλιςµοϑ γραφεύου Energy Star 

και απϐ τισ προπαραςκευαςτικϋσ µελϋτεσ για τα προώϐντα που καταναλϔνουν 

ενϋργεια αναφορικϊ µε τον εξοπλιςµϐ απεικϐνιςησ (Υωτοαντιγραφικϊ 

Μηχανόµατα, Υαξ, Εκτυπωτϋσ, αρωτϋσ, Πολυλειτουργικϋσ υςκευϋσ, 

http://www.ecoimaging.org). 

3.1.5.1 Προςωπικού υπολογιςτϋσ, φορητού υπολογιςτϋσ και οθϐνεσ 

Σα κριτόρια για προςωπικοϑσ υπολογιςτϋσ, φορητοϑσ υπολογιςτϋσ και οθϐνεσ 

ςυγκεντρϔνονται ςε µύα οµϊδα. 

Σα τοιχειϔδη κριτόρια για προςωπικοϑσ υπολογιςτϋσ, φορητοϑσ υπολογιςτϋσ 

και οθϐνεσ επικεντρϔνονται ςτην ενςωµϊτωςη τεχνικϔν προδιαγραφϔν 

ςχετικϊ µε την κατανϊλωςη ενϋργειασ, δεδοµϋνου ϐτι το ςτοιχεύο αυτϐ κρύνεται 

ϐτι ϋχει την πιο ςηµαντικό περιβαλλοντικό επύπτωςη. Οι απαιτόςεισ βαςύζονται 

ςτισ απαιτόςεισ του προγρϊµµατοσ ENERGY STAR. Επιπλϋον, τα τοιχειϔδη 

κριτόρια περιλαµβϊνουν οριςµϋνα απλϊ, εϑκολα ςτην κατανϐηςη (και ςτην 

εξακρύβωςη) κριτόρια που αφοροϑν τη διϊρκεια ζωόσ των προώϐντων. Αυτϊ τα 

κριτόρια τησ διϊρκειασ ζωόσ ϋχουν επιλεχθεύ µε βϊςη το οικολογικϐ ςόµα τησ 

ΕΕ, το Blue Angel και το Nordic Swan. 

Σα Αναλυτικϊ κριτόρια περιλαµβϊνουν οριςµϋνα περαιτϋρω ςτοιχεύα ςτισ 

προδιαγραφϋσ και ςτο ςτϊδιο ανϊθεςησ: 
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• Εκποµπϋσ θορϑβου 

• Φρόςη υδρϊργυρου ςτον οπύςθιο φωτιςµϐ των οθονϔν υγρϔν κρυςτϊλλων 

(LCD) 

• Αποςυναρµολϐγηςη του εξοπλιςµοϑ 

• Φρόςη επιβραδυντικϔν φλϐγασ ςε πλαςτικϊ µϋρη µε οριςµϋνεσ φρϊςεισ 

κινδϑνου (καρκινογϐνα, µεταλλαξιογϐνα ό επιβλαβό για την αναπαραγωγό) 

3.1.5.2 Εξοπλιςµϐσ απεικϐνιςησ 

Σα τοιχειϔδη κριτόρια για τον εξοπλιςµϐ απεικϐνιςησ επικεντρϔνονται ςτην 

ενςωµϊτωςη τεχνικϔν προδιαγραφϔν που καλϑπτουν την απαύτηςη για 

λειτουργύα εκτϑπωςησ διπλόσ ϐψησ (εφϐςον η ςυςκευό διαθϋτει λειτουργύα 

εκτϑπωςησ), κατανϊλωςη ενϋργειασ, και δυνατϐτητα εξεϑρεςησ ανταλλακτικϔν, 

δεδοµϋνου ϐτι τα ςτοιχεύα αυτϊ καλϑπτουν τισ πιο ςηµαντικϋσ περιβαλλοντικϋσ 

επιπτϔςεισ. Σα κριτόρια τησ εκτϑπωςησ διπλόσ ϐψησ ϋχουν ληφθεύ απϐ τα 

οικολογικϊ ςόµατα Nordic Swan και Blue Angel. Η κατανϊλωςη ενϋργειασ 

βαςύζεται ςτισ απαιτόςεισ εύτε του ENERGY STAR εύτε του Blue Angel. 

Σα Αναλυτικϊ κριτόρια περιλαµβϊνουν οριςµϋνα περαιτϋρω ςτοιχεύα ςτισ 

προδιαγραφϋσ και ςτο ςτϊδιο ανϊθεςησ: 

• Εκποµπϋσ θορϑβου 

• Αποςυναρµολϐγηςη του εξοπλιςµοϑ 

• Φρόςη επιβραδυντικϔν φλϐγασ ςε πλαςτικϊ µϋρη µε οριςµϋνεσ φρϊςεισ 

κινδϑνου (καρκινογϐνα, µεταλλαξιογϐνα ό επιβλαβό για την αναπαραγωγό). 
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Ο ακϐλουθοσ πύνακασ δημοςιεϑεται απϐ το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και 

παρουςιϊζει τισ πιθανϋσ περιβαλλοντικϋσ επιπτϔςεισ και τρϐπουσ προςϋγγιςησ. 

 

Παρϊδειγµα προδιαγραφϔν για ενεργειακό κατανϊλωςη υπολογιςτϔν 

(ςϑµφωνα µε το πρϐτυπο Energy Star) 
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την περύπτωςη που δεν υπϊρχουν ςτην αγορϊ προςφερϐµενοι υπολογιςτϋσ µε 

κϊποιο οικολογικϐ ςόµα, αλλϊ υπϊρχουν αρκετϊ προώϐντα που πληροϑν 

περιβαλλοντικϋσ προδιαγραφϋσ, τϐτε ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ 

προκόρυξησ ζητεύται να πληροϑνται ϐλα τα παρακϊτω απαραύτητα κριτόρια, και 

τουλϊχιςτον 21 απϐ τα παρακϊτω 29 προαιρετικϊ κριτόρια τησ Λύςτασ 

περιβαλλοντικϔν κριτηρύων του ΙΕΕΕ. 

Λύςτα περιβαλλοντικών κριτηρύων του ΙΕΕΕ 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

R= απαραύτητα κριτόρια, Ο= προαιρετικϊ κριτόρια 
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Λύςτα προώϐντων που πληροϑν ϐλα ό µϋροσ των κριτηρύων ΙΕΕΕ 1680 µπορεύ να 

βρεθεύ ςτο EPEAT (Electronic Products Environmental Assessment Tool), 

www.epeat.net 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

4.1 υμπεράςματα  

Η Ευρωπαώκό Επιτροπό ϋχει όδη κϊνει ενϋργειεσ ςχετικϊ με το νομικϐ και 

κανονιςτικϐ πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για τισ πρϊςινεσ προμόθειεσ. Οι 

πρϐςφατεσ Οδηγύεσ που ϋχουν εκδοθεύ αφοροϑν ςτην απλοπούηςη τησ 

νομοθεςύασ προμηθειϔν του Δημοςύου για την νομικό ρϑθμιςη των ςχετικϔν 

θεμϊτων. Επιπλϋον, η Ευρωπαώκό Επιτροπό ϋχει δρομολογόςει πρωτοβουλύεσ 

και ενϋργειεσ για την υποςτόριξη τησ εφαρμογόσ του νϋου νομοθετικοϑ 

πλαιςύου για τισ πρϊςινεσ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ ςτα κρϊτη-μϋλη. Η Ευρωπαώκό 

Επιτροπό προτρϋπει ςυςτηματικϊ τα κρϊτη μϋλη να μεταφϋρουν εκτενϔσ τισ 

ενϋργειεσ τουσ ϐςον αφορϊ το πραςύνιςμα των προμηθειϔν ςϑμφωνα με το  

νομοθετικϐ πακϋτο. Ψςτϐςο, οι κυβερνόςεισ ϋχουν τη δυνατϐτητα διαμϐρφωςησ 

και προςαρμογόσ τησ εφαρμογόσ τουσ με την πϊροδο του χρϐνου. Πρϋπει να 

δοθεύ προςοχό ςτα περιβαλλοντικϊ κριτόρια των ςυμβϊςεων με ςτϐχο την 

μϋγιςτη βελτιςτοπούηςη των οφελϔν.  

 

τα περιςςϐτερα κρϊτη-μϋλη τησ  ΕΕ όδη ϋχουν υλοποιηθεύ πρϊςινεσ 

προμόθειεσ και όδη υφύςτανται αναλυτικϊ ςχϋδια για την υποςτόριξη 

ολϐκληρησ τησ διαδικαςύασ οικολογικϔν προμηθειϔν. Η ςχετικό ϐμωσ 

«βραδϑτητα» αρκετϔν τϋτοιων εφαρμογϔν δεν θα πρϋπει να εκπλόςςει. 

Πρϐκειται, ςτισ περιςςϐτερεσ των περιπτϔςεων, για γνϔςεισ και πρακτικϋσ που 

δεν ϋχουν ενςωματωθεύ ςτουσ φορεύσ που διεκπεραιϔνουν τισ προμόθειεσ του 

δημϐςιου τομϋα  και εξακολουθοϑν να βρύςκονται υπϐ εξϋλιξη.  

 

Ο ςυντονιςμϐσ και η υποςτόριξη των διαδικαςιϔν των Πρϊςινων Δημοςύων 

Προμηθειϔν ςτην Ελλϊδα δεν πραγματοποιοϑνται με τον τρϐπο που θα 

περύμενε κανεύσ αν και το ςυνολικϐ κϐςτοσ του προγρϊμματοσ των Προμηθειϔν 

του Δημοςύου εύναι τερϊςτιο (2,345 διςεκ. ευρϔ για το 2004). Η επιτυχύα των 

ΠΔ θα καθορύςει τισ εξελύξεισ ςτο ςϑςτημα των κρατικϔν προμηθειϔν για ϐλα 

τα επϐμενα χρϐνια. Θα βϊλει τη χϔρα μασ ςτο δρϐμο τησ προϐδου και τησ 

βιϔςιμησ ανϊπτυξησ. Θα ενιςχϑςει το κϑροσ και το ρϐλο τησ δημϐςιασ διούκηςησ 
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και των δημϐςιων λειτουργϔν και θα επιτρϋψει ςτισ επιχειρόςεισ να 

ανταγωνιςθοϑν μεταξϑ τουσ με καθαροϑσ,  ιςϐτιμουσ και οικολογικοϑσ κανϐνεσ. 

Οι πρϊςινεσ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ θα ανούξουν τον δρϐμο ςτην Ελληνικό 

οικονομύα, και θα ευνοόςουν την ανταγωνιςτικϐτητα τησ, 

επιτρϋποντασ την ςυμμετοχό Ελληνικϔν επιχειρόςεων ςτην αγορϊ των 

περιβαλλοντικϔν προώϐντων τϐςο εγχϔρια ϐςο και διεθνϔσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Οδηγία 2014/24/EE- Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο: 23.07.2014 

Η νδεγία θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ δεκφζησλ 
ζπκβάζεσλ γηα ηελ παξνρή έξγσλ, πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ απφ εηαηξείεο ή 
ηδηψηεο, θαζψο επίζεο ηηο ηζρχνπζεο εμαηξέζεηο. 

ΠΡΆΞΗ 

Οδεγία 2014/24/EE ηνπ Eπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2004/18/EΚ. 

ΎΝΟΨΗ 

Η λνκνζεηηθή πξάμε νξίδεη φηη, φηαλ νη εζληθέο αξρέο ρξεζηκνπνηνχλ 
δηαδηθαζίεο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ γηα ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
κε ζθνπφ ηελ παξνρή έξγσλ, πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα 
αληηκεησπίδνπλ φινπο ηνπο αηηνχληεο ηζφηηκα, ρσξίο δηαθξίζεηο. Οη 
ζπλαιιαγέο ηνπο ζα πξέπεη επίζεο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα. 

Κατώτατα όπια 

Οη θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξέπεη λα 
αθνινπζνχληαη φηαλ ηα ζρεηηθά πνζά ππεξβαίλνπλ ηα αθφινπζα αλψηαηα 
φξηα: 

 5 186 000 EUR γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ 

 134 000 EUR γηα ζπκβάζεηο πνπ αλαηίζεληαη απφ ηηο θεληξηθέο θξαηηθέο αξρέο 

 207 000 EUR γηα ζπκβάζεηο πνπ αλαηίζεληαη απφ ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 
αξρέο 

 750 000 EUR γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ θνηλσληθέο θαη άιιεο 
εηδηθέο ππεξεζίεο . 

Η Eπξσπατθή Eπηηξνπή αμηνινγεί απηά ηα θαηψηαηα φξηα θάζε δχν ρξφληα γηα 
λα απνθαζίζεη αλ πξέπεη λα αιιάμνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο 
ηεο Έλσζεο. 

Κπιτήπια 

Η ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 
πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη εηδηθφηεξα κε βάζε ηελ θαιχηεξε ζρέζε 
ηηκήο θαη πνηφηεηαο. Τν θξηηήξην απηφ ιακβάλεη ππφςε παξάγνληεο φπσο ε 
ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην θφζηνο, ε πνηφηεηα, νη 
πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο πηπρέο, νη φξνη εκπνξίαο θαη παξάδνζεο. 

Καινοτομία και μικπέρ εταιπείερ 

Η λνκνζεηηθή πξάμε πξνβιέπεη λέα δηαδηθαζία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ. Γηα λα δηεπθνιπλζεί 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32014L0024
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ε ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ εηαηξεηψλ, νη λέεο δηαηάμεηο ελζαξξχλνπλ ηηο 
δεκφζηεο αξρέο λα ρσξίδνπλ ηηο κεγάιεο ζπκβάζεηο ζε κεκνλσκέλεο 
παξηίδεο. 

Διασυαλίσειρ 

Τα θξάηε κέιε πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη νη 
ππεξγνιάβνη ηνπο ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο θαη 
εζληθέο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο, ηηο ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο θαη ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ππνρξεψζεηο. 

Η λνκνζεηηθή πξάμε απζηεξνπνηεί ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ αζπλήζηζηα 
ρακειέο πξνζθνξέο, θπξίσο κε ζθνπφ λα απνηξαπνχλ θαηαρξήζεηο ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Eξαιπέσειρ 

Καλέλα ζεκείν ηεο λνκνζεηηθήο πξάμεο δελ απαηηεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηεο 
EE λα αλαζέηνπλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ππεξεζίεο πνπ επηζπκνχλ λα 
παξέρνπλ νη ίδηεο. Eπίζεο δελ ζίγεη ηελ εζληθή λνκνζεζία θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

Οη ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ 
ππεξεζηψλ εμαηξνχληαη απφ ηελ νδεγία. Αλη’ απηνχ ξπζκίδνληαη απφ 
ηελ οδηγία 2014/25/EE. 

Eπηπιένλ, νξηζκέλνη ηνκείο, φπσο νη ηνκείο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 
ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαη ηεο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, κπνξεί λα 
απνθιεηζζνχλ ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈ 

Ππάξη Έναπξη 
ιζσύορ 

Πποθεζμία για 
μεηαθοπά ζηο εθνικό 
δίκαιο ηων κπαηών 

μελών 

Eπίζημη 
Eθημεπίδα ηηρ 
Eςπωπαϊκήρ 

Ένωζηρ 

Οδεγία 2014/24/EE 
17.4.2014 18.4.2016 (βι. άξζξν 

90) 
EE L 94 ηεο 
28.3.2014 

ΥΝΑΦΕΊ ΠΡΆΞΕΙ 

Οδεγία 2014/25/EE ηνπ Eπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 
26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο θνξέσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ 
θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2004/17/EΚ 
(Eπίζεκε Eθεκεξίδα L 94 ηεο 28.3.2014). 
Οδεγία 2014/23/EE ηνπ Eπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 
26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο 
(Eπίζεκε Eθεκεξίδα L 94 ηεο 28.3.2014). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:240602_2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32014L0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32014L0023
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΕΚΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΜΑΣΩΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : Έπιπλα 

– ∆ελτίο προϊόντων των πράςινων δθµόςιων ςυµβάςεων (Π∆) 

1 Πεδίο εφαρµογισ 

Σα ζπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά 

είδθ επίπλων (καρζκλεσ, τραπζηια, ιµατιοκικεσ, ράφια, ερµάρια...) µε πολφ 

διαφορετικζσ χριςεισ (για ςχολεία, γραφεία, κουηίνεσ, λουτρά, εξωτερικοφσ 

χϊρουσ, ειδικζσ χριςεισ, κ.λπ.). 

Σα προτεινόµενα κριτιρια καλφπτουν: 

• Έπιπλα εςωτερικοφ χϊρου. Περιλαµβάνουν ζπιπλα εςωτερικοφ χϊρου για 

επιχειρθµατικοφσ ςκοποφσ, π.χ. γραφεία και ςχολεία, κακϊσ επίςθσ για οικιακοφσ 

ςκοποφσ. Περιλαµβάνουν όλα τα ανεξάρτθτα ι εντοιχιςµζνα ζπιπλα, τα οποία 

χρθςιµοποιοφνται από τουσ ανκρϊπουσ για να αποκθκεφουν, να κρεµοφν, να 

ξαπλϊνουν, να κάκονται, να εργάηονται και να τρϊνε. Εντοφτοισ, δεν 

περιλαµβάνουν οικοδοµικά προϊόντα (παραδείγµατοσ χάριν, ςκαλιά, τοίχοι, 

καλοφπια, πλαίςια), εξοπλιςµό υγιεινισ, χαλιά, υφάςµατα, είδθ γραφείου, και άλλα 

προϊόντα των οποίων ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ δεν είναι να λειτουργοφν ωσ ζπιπλα. 

• Έπιπλα εξωτερικοφ χϊρου. Περιλαµβάνουν κυρίωσ παγκάκια, τραπζηια και 

καρζκλεσ, εξαιρουµζνων άλλων προϊόντων, των οποίων ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ δεν 

είναι να λειτουργοφν ωσ ζπιπλα (όπωσ οδικόσ φωτιςµόσ, χϊροι ςτάκµευςθσ 

ποδθλάτων, χϊροι παιχνιδιοφ, κ.λπ.). 

Σα προτεινόµενα κριτιρια βαςίηονται ςε υφιςτάµενεσ πθγζσ οικολογικοφ ςιµατοσ. 

Σα προτεινόµενα κριτιρια επικεντρϊνονται ςτα υλικά που χρθςιµοποιοφνται 

ςυνικωσ ςτθνπαραγωγι επίπλων: ξφλο και υλικά µε βάςθ το ξφλο, µζταλλα, 

πλαςτικά, υλικά γεµίςµατοσκαι κλωςτοχφαντουργικά είδθ. 

Προτείνονται, επίςθσ, κριτιρια για υλικά επικάλυψθσ και ςυγκολλθτικζσ 

φλεσ/κόλλεσ πουχρθςιµοποιοφνται ςτθ ςυναρµολόγθςθ του προϊόντοσ, κακϊσ 

επίςθσ για ςυςκευαςίεσ. 
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2 Κυριότερεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ 

 

 

3 Έπιπλα – Κριτιρια Π∆ 

3.1. Έπιπλα - τοιχειϊδθ κριτιρια Π∆ 
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3.2. Έπιπλα – Αναλυτικά κριτιρια Π∆ 
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ημειώσεις υλοποίησης 

Αντοχι, εργονομία και άλλα πρότυπα ποιότθτασ:  

Κάκε χϊρα διακζτει αρκετά πρότυπα ποιότθτασ τα οποία αναφζρονται είτε ςε 

διεκνι ι ευρωπαϊκά πρότυπα, όπωσ τα πρότυπα ISO και EN, είτε ςε εκνικά 

πρότυπα. Οι µικρζσ εταιρείεσ γνωρίηουν ίςωσ περιςςότερο τα εκνικά πρότυπα από 

τα ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα. Κατά ςυνζπεια, εφόςον δεν είναι δυνατόν να 

παραςχεκεί πλιρθσ κατάλογοσ µε όλα τα διαφορετικά πρότυπα ποιότθτασ και 

αντοχισ, θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να υποδείξει το κατάλλθλο πρότυπο 

αναφοράσ. 

Εναλλακτικά, µποροφν να χρθςιµοποιθκοφν τα κριτιρια που ζχει αναπτφξει το 

οικολογικό ςιµα τθσ TCO Development για καρζκλεσ και τραπζηια ι το Nordic Swan 

για ζπιπλα εξωτερικοφ χϊρου. 

Κριτιρια ανάκεςθσ:  

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ οφείλουν να αναφζρουν ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςµοφ 

και ςτισ ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων πόςοι πρόςκετοι βακµοί κα απονεµθκοφν για 

κάκε κριτιριο ανάκεςθσ. Σα περιβαλλοντικά κριτιρια ανάκεςθσ πρζπει, ςυνολικά, 

να αντιςτοιχοφν τουλάχιςτον ςτο 10 ζωσ 15% των ςυνολικϊν διακζςιµων βακµϊν. 

Εφόςον το κριτιριο ανάκεςθσ διατυπϊνεται ωσ προσ «καλφτερεσ επιδόςεισ ςε 

ςφγκριςθ µε τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που περιλαµβάνονται ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ», οι βακµοί απονζµονται κατ’ αναλογία των βελτιωµζνων 

επιδόςεων. 

 


