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Πξάζηλεο Γεκφζηεο πκβάζεηο(1/2)

• Πξάζηλεο Γεκφζηεο πκβάζεηο είλαη νη δηαδηθαζίεο κε ηηο 

νπνίεο ν δεκφζηνο ηνκέαο πξνκεζεχεηαη πξντφληα, 

ππεξεζίεο ή εξγαζίεο, ρξεζηκνπνηψληαο πξάζηλα 

θξηηήξηα θαηά ηελ αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ

• Με βάζε ην θνηλνηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, νη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο πξνκεζεηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα θαηά ηελ πξνθήξπμε 

δηαγσληζκψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, 

• Πξνυπφζεζε λα ηθαλνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα νη 

βαζηθέο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ηζφηηκεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο
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Πξάζηλεο Γεκφζηεο πκβάζεηο

(2/2)

Κξαηηθέο δαπάλεο γηα έξγα, αγαζά 
θαη ππεξεζίεο

(~ 1,8 ηξηο € εηεζίσο)

Κηλεηήξηνο κνριφο γηα ηελ θαηλνηνκία, 
παξέρνληαο θίλεηξα ζηνλ θιάδν γηα 

πξάζηλα πξντφληα / ππεξεζίεο

Κχξηεο πεξηνρέο εθαξκνγήο

ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθά, ραξηί, ηξφθηκα, θσηηζκφο, απεηθφληζε, 
είδε πγηεηλήο, ζεξκφηεηαο θαη ελέξγεηαο
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Γηαηί ΠΓ;

• Με ηηο ΠΓ, νη ππεξεζίεο πξνκεζεηψλ κπνξνχλ:

• λα κεηψζνπλ ην ελεξγεηαθφ θαη νηθνινγηθφ ηνπο απνηχπσκα, 

ζπκβάιινληαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο

• λα κεηψζνπλ ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ

• λα ζπκβάιινπλ ζηελ βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ

• λα πξνσζήζνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα

• λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάδεηγκα γηα ησλ ηδησηηθφ ηνκέα

• λα εμνηθνλνκήζνπλ δεκφζηνπο πφξνπο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ην θφζηνο θχθινπ δσήο.
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Κνηλσλία

ΟηθνλνκίαΠεξηβάιινλ
Πξάζηλεο 

Γεκφζηεο 

πκβάζεηο

Κνηλσληθά Τπεχζπλεο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο

Οηθνλνκηθά 

Βηψζηκεο 

Γεκφζηεο 

πκβάζεηο

Αεηθνξηθέο

Γεκφζηεο 

πκβάζεηο

Πξάζηλεο

• Πξνγξάκκαηα 
Γξάζεο

• Γηαρεηξηζηηθά 
ρέδηα

Κνηλσληθά 
Τπεχζπλεο

• Φηψρεηα

• Κνηλσληθφο 
Απνθιεηζκφο

• Ιζφηεηα Φχισλ

• Μεηαλάζηεπζε

Οηθνλνκηθέο

• Απνηειεζκαηηθφηεηα 
Γαπαλψλ

• Πεξηθεξεηαθά ρέδηα

• Τπνρξεψζεηο 
Γηεζλνχο Δκπνξίνπ

ηξαηεγη

θέο 

Γεκφζηε

ο 

πκβάζε

ηο
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ηξαηεγηθ

έο 

Γεκφζηεο 

πκβάζεη

ο

Οξηζκφο(;):

Έλα εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε, ππνζηήξημε θαη 
επίηεπμε θεληξηθψλ θαη ζεκαληηθψλ ζηφρσλ 
πνιηηηθήο (ΟΟΑ)

Αλαθνξά ησλ ζπκβάζεσλ ζηα εζληθά ζρέδηα 
δξάζεο (Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Κιηκαηηθή 
Αιιαγή, γηα ηελ Βηνπνηθηιφηεηα, γηα ηηο Δθπνκπέο, 
θ.ιπ.) ζηα ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά ζρέδηα (ρέδηα 
Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, ρέδηα 
Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο) θαη ηηο 
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ησλ ΗΔ

εκαληηθέο πξνθιήζεηο
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Πξνθήξπμ
ε 

χκβαζεο 
γηα 

ζρνιηθά 
γεχκαηα 

ζηε θσηία
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Πεξηβαιινληηθά Κξηηήξηα ζε

Γεκφζηεο πκβάζεηο
• Η εηζαγσγή θαη έληαμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ ιακβάλεη 

ρψξα ζε φια ηα ζηάδηα κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο.

• Σνλίδνπκε ηδηαίηεξα ηε ζεκαζία ηεο ζηξνθήο ηεο επξσπατθήο 

λνκνζεζίαο απφ ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο ζε απηφ ηεο 

πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο.

• Γηαθξίλνπκε ηέζζεξα επηκέξνπο ζηάδηα:

• 1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ

• 2. Κξηηήξηα επηινγήο θαη απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ 

αλαδφρσλ

• 3. Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο

• 4. Δθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο



10

Πξάζηλεο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο:

ηξνθή ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία

Ο ζπλαζπηζκόο ηωλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ ηεο 
ΕΕ γηα ηελ Κιηκαηηθή Δξάζε ζηνρεύεη ζηηο 
Δεκόζηεο πκβάζεηο

 ηφρνη:

Μείσζε εθπνκπψλ (ζπγθνηλσλίεο, 
κεηαθνξέο)

Πξνζαξκνγή (έξγα ππνδνκήο –
πξάζηλεο ππνδνκέο)

Δλίζρπζε θαη ζηξνθή ηεο ηερλνινγίαο 
ζηνλ ηνκέα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο

"the purchase of works, goods or services that 
seek to contribute to the closed energy and 
material loops within supply chains, whilst 
minimising, and in the best case avoiding, 
negative environmental impacts and waste 
creation across the whole life-cycle"

Κόζηνο θύθινπ δωήο πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ
(LCC ή Life Cycle Cost)
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Οξηζκόο ηωλ απαηηήζεωλ ηεο 

ζύκβαζεο

1. Οξηζκόο ηνπ αληηθεηκέλνπ

Δηθαίωκα επηινγήο

Εθηίκεζε ηωλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ

Πξνζδηνξηζκόο ηωλ θπξηόηεξωλ 

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ

Επηινγή πξάζηλνπ ηίηινπ γηα ηε 

ζύκβαζε

2. Πεξηβαιινληηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο

Πξόηππα θαη άιια ηερληθά ζπζηήκαηα 

αλαθνξάο

Πξνδηαγξαθέο κε βάζε ηηο επηδόζεηο 

ή ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο

3. Πξνζδηνξηζκόο ηωλ πιηθώλ θαη ηωλ 

κεζόδωλ παξαγωγήο

Πξνζδηνξηζκόο ηωλ πιηθώλ

Δηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη παξαγωγήο

4. Υξήζε ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ

5. Υξήζε θξηηεξίωλ θαη ζεκάηωλ ΠΔ

Πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηωλ 

ζεκάηωλ

6. Εμαθξίβωζε ηεο ζπκκόξθωζεο κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
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Κξηηήξηα ηεο ΕΕ γηα ηηο ΠΔ ζρεηηθά κε 

ππνινγηζηέο θαη νζόλεο – Πεδίν 

εθαξκνγήο

Σταθεροί υπολογιςτέσ Συςκευέσ 

απεικόνιςησ 

Φορητοί επιτραπέζιοι 

μικροϋπολογιςτέσ 

 Επιτραπζηιοι 

υπολογιςτζσ 

(ςυμπεριλαμβάνονται 

ενοποιθμζνοι 

επιτραπζηιοι 

υπολογιςτζσ και 

ελαφρά τερματικά) 

 Εξυπθρετθτζσ μικρισ 

κλίμακασ 

 Στακμοί εργαςίασ

 Οκόνεσ 

υπολογι

ςτών 

 Φορθτοί υπολογιςτζσ 

(ςυμπεριλαμβάνονται οι 

υπολογιςτζσ τφπου μίνι notebook) 

 Φορθτοί υπολογιςτζσ με 

αποςπώμενθ οκόνθ 

 Υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ 

 Φορθτοί υπολογιςτζσ «όλα ςε 

ζνα» 

 Κινθτά ελαφρά τερματικά 

Commission Staff Working 

Document

EU GPP Criteria for Computers 

and Monitors

Brussels, 21.10.2016

SWD(2016) 346 final 
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Κπξηόηεξεο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηώζεηο
Πεξηβαιινληηθέο πηπρέο Πξνζέγγηζε ΠΔ

Καηαλάισζε ελέξγεηαο θαη 

επαθφινπζεο εθπνκπέο αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ απφ ηελ παξαγσγή θαη 

ηε ρξήζε. 

• Αγνξά ελεξγεηαθά 

απνδνηηθψλ κνληέισλ 

Ρχπαλζε ηνπ αέξα, ηνπ εδάθνπο θαη 

ησλ πδάησλ, βηνζπζζψξεπζε θαη 

επηπηψζεηο ζηνπο πδξφβηνπο 

νξγαληζκνχο ιφγσ ηεο εμαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο πξψησλ πιψλ θαη ιφγσ 

ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξντφληα. 

• Αγνξά πξντφλησλ κε 

απζηεξά θαζνξηζκέλε 

πνζφηεηα επηθίλδπλσλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κε 

κεησκέλε πηζαλφηεηα 

επηθίλδπλσλ εθπνκπψλ θαηά 

ηελ απφξξηςε 

Καηαλάισζε πεπεξαζκέλσλ πφξσλ 

θαη θξίζηκσλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ ΣΠ. 

• ρεδηαζκφο πνπ εμαζθαιίδεη 

αληνρή θαη δπλαηφηεηα 

αλαβάζκηζεο θαη επηζθεπήο 

• Δπέθηαζε ηεο δσήο ηνπ 

πξντφληνο θαηά ην ηέινο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο δηάξθεηαο δσήο

Γεκηνπξγία δπλεηηθά επηθίλδπλσλ 

απνξξηκκάησλ ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαηά ηελ ηειηθή ηνπ 

δηάζεζε 

• ρεδηαζκφο πνπ εμαζθαιίδεη 

ηε δπλαηφηεηα 

απνζπλαξκνιφγεζεο θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ηέινπο δσήο 

240 kg νξπθηώλ 

θαπζίκωλ,

22 kg ρεκηθώλ νπζηώλ 

θαη 

1500 kg λεξό 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελόο 

επηηξαπέδηνπ 

ππνινγηζηή*

* R. Kuehr, Eric Williams 
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Οηθνινγηθά ήκαηα
Εηηθέηεο πνπ ππνδεηθλύνπλ ζηνπο θαηαλαιωηέο όηη ηα πξνϊόληα πνπ ηηο θέξνπλ 

είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε άιια αληαγωληζηηθά πξνϊόληα. 

πρλά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα παξνπζηάζνπλ πνιύπινθεο πεξηβαιινληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζηνπο θαηαλαιωηέο κε απινϊθό ηξόπν. 
ύκθωλα κε ην Δηεζλή Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο (ISO) έρεη 

δεκηνπξγεζεί έλα ζύλνιν θξηηεξίωλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηωλ 

πξνγξακκάηωλ ηεο νηθνινγηθήο ζήκαλζεο, ην ISO 140243. 

ύκθωλα κε ην ISO ε νηθνινγηθή ζήκαλζε θαηεγνξηνπνηείηαη ζηνπο 

εμήο ηξεηο ηύπνπο. 

Σύπνο Ι: νηθνινγηθή ζήκαλζε (eco-seal) ISO 14024:1999 

βαζίδνληαη ζηα θξηηήξηα ειέγρνπ ηξίησλ νξγαληζκψλ κε βάζε ηελ 

αλάιπζε θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο. Σα νηθν-ζήκαηα Σχπνπ Ι 

απνλέκνληαη απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο ζε παξαγσγνχο θαη 

θαηαζθεπαζηέο πνπ απνδεδεηγκέλα ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο θαη 

πξψηεο χιεο «θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ» κε ζθνπφ ηα πξντφληα 

ηνπο λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζεκαληηθά έλαληη αληαγσληζηηθψλ 

πξντφλησλ ζηνλ ίδην θιάδν.

Σύπνο ΙΙ: πεξηβαιινληηθόο ηζρπξηζκόο (self-declaration claim) ISO 

14021:1999 

αλαδεηθλχνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα «κατασκευασμένο κατά 40% από ανακυκλωμένα 

υλικά»

Σύπνο ΙΙΙ: πεξηβαιινληηθή δηαθήξπμε πξνϊόληνο (report card label) 



15

χζηαζε γηα ηελ επέθηαζε ηεο δσήο ησλ 

νηθηαθψλ ζπζθεπψλ



16

Ηιεθηξνληθά απόβιεηα

Πεξίπνπ πελήληα εθαηνκκχξηα ηφλνη ειεθηξνληθψλ 

απνβιήησλ παξάγνληαη θάζε ρξφλν, φζν ην βάξνο 

πεξίπνπ 4.500 πχξγσλ ηνπ Άηθει. Πνιιά απφ απηά 

απνηεθξψλνληαη ή ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο, πξνθαιψληαο ξχπαλζε, θηλδχλνπο 

γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη απψιεηα πνιχηηκσλ 

πεπεξαζκέλσλ πφξσλ. *

ηφλνη, ζπιιέγνληαη θαη 

αλαθπθιψλνληαη θαλνληθά, παξφιν 

πνπ πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο 

πνιχηηκσλ πιηθψλ φπσο ρξπζνχ, 

αξγχξνπ, πιαηίλαο, ραιθνχ, 

παιιάδηνπ θ.ά. χκθσλα κε 

ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο, ε αμία ησλ 

πιηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαθηεζνχλ απφ ηα ειεθηξνληθά 

απφβιεηα ην 2016, έθηαλε ηα 55 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, έλα πνζφ 

πνπ μεπεξλά ην ΑΔΠ ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ. *

* Baldé, C. P., Forti, V., Gray, V., Kuehr, R., Stegmann, P., The Global E-waste Monitor 2017: Quantities, Flows 

and Resources, (Bonn, Geneva, and Vienna: United Nations University, International Telecommunication Union, 

and International Solid Waste Association, 2017).
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Η Επξώπε είρε ην 2016 ηε δεύηεξε κεγαιύηεξε παξαγωγή 

ειεθηξνληθώλ απνβιήηωλ (12.3 Mt), κε κέζν όξν 16.6 

kg/θάηνηθν

Ωζηόζν, είρε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ζπιινγήο (35%)

Ηιεθηξνληθά απόβιεηα πνπ ζπιιέρζεθαλ ην 
2016 ζηελ Επξώπε
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GPP4Growth

9 ΕΣΑΙΡΟΙ ΑΠΟ 9 ΥΩΡΕ:
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Μαθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα

• Αφξθςθ κατά 7% του αρικμοφ των επιχειριςεων, που 
ενςωματώνουν περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ κατά τθν 
παραγωγι αγακών ι / και τθν προμικεια υλικών και 
υπθρεςιών.

• Αφξθςθ τθσ ικανότθτασ δθμόςιων υπαλλιλων ςτθν 
υλοποίθςθ ΠΔΣ 

• 10 εκατ. € επενδφςεων, που κα ξεκλειδώςουν τθν 
προώκθςθ οικολογικών προϊόντων και υπθρεςιών

• Ευαιςκθτοποίθςθ των ενδιαφερόμενων μερών ςχετικά με 
τθν επίδραςθ των ΠΔΣ
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Πιαίζην ρεδίνπ Γξάζεο

• Σν ζρέδην δξάζεο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν παξάγσγν ηνπ έξγνπ αθνχ ζε 

απηφ ζα βαζηζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ νη αιιαγέο πνιηηηθήο πνπ επηδηψθνληαη 

απφ ην έξγν καθξνπξφζεζκα

• Κάζε εηαίξνο ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ δήισζε ην φξγαλν πνιηηηθήο κε ην νπνίν 

ζα ζπλεξγαζηεί θαη ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ην ζρέδην δξάζεο ψζηε λα 

θέξεη αιιαγέο πνιηηηθήο ζηελ πεξηνρή εηαίξνπ

• Γηα ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, ην φξγαλν απηφ είλαη ε πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γπηηθήο Διιάδνο 

2014-2020

• Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ε Πεξηθέξεηα ζπκκεηείρε κε εθπξνζψπνπο 

ηεο ζηηο εμακεληαίεο ηνπηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ έξγνπ, ζηα δηεζλή εξγαζηήξηα 

θαη ζηηο δηεζλείο επηζθέςεηο κειέηεο ζηηο πεξηνρέο ησλ εηαίξσλ

• Η έθζεζε ησλ νξγάλσλ πνιηηηθήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ έρεη ζηφρν 

αθελφο λα ηα ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ 

έξγνπ, αθεηέξνπ λα απνθηήζνπλ γλσκνδνηηθή ηθαλφηεηα επί ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζρέδην
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Καηεγνξίεο πηζαλψλ δξάζεσλ

• Σν ρέδην Γξάζεο, κεηαμχ άιισλ, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη:

• Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο/δηνίθεζεο ηνπ νξγάλνπ πνιηηηθήο

• Αιιαγή ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο

• Τινπνίεζε λέσλ έξγσλ

• Καζψο ν βαζκφο πινπνίεζεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Διιάδαο, ζηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε πξνηάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ Γ

• Η επηθξαηέζηεξε (πηζαλή) πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηηο 3 δξάζεηο 

είλαη ε πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Γπηηθήο Διιάδνο 2014-2020
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Γξάζεηο

Δημιοσργία και τρήζη προηύπων (templates)

για καηηγορίες προϊόνηων ποσ θα 

ζσμπεριλαμβάνοσν προεπιλεγμένα πράζινα 

κριηήρια

Απονομή βραβείων ΠΔΣ από ηην Περιθέρεια

Αλλαγή δημόζιοσ θωηιζμού με λαμπηήρες 

ηετνολογίας LED
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Βέιηηζηεο θαιέο πξαθηηθέο 

πξάζηλσλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 1/3
Σίηινο: Πξνθήξπμε γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθψλ θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ θαη ιακπηήξσλ ηχπνπ LED γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
πλεδξηαθνχ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ».

Φνξέαο: Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Διιάδα

Σίηινο: Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ιακπηήξσλ θαη 
ινηπψλ αλαισζίκσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ
θαη ηνπ θσηηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Φνξέαο: Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Διιάδα

Σίηινο: Πξνθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα ραξηηνχ γηα θσηναληηγξαθηθά θαη 
πνιπιεηηνπξγηθά κεραλήκαηα κεγάινπ φγθνπ ζε κνξθέο A4 θαη A3.

Φνξέαο: Δπαξρία Ακβέξζαο, Βέιγην

Σίηινο: Πξνθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 
πξνκεζεηψλ γξαθείνπ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ζηηο επαξρηαθέο ππεξεζίεο 
θαη ηδξχκαηα.

Φνξέαο: Δπαξρία Ακβέξζαο, Βέιγην
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Βέιηηζηεο θαιέο πξαθηηθέο 

πξάζηλσλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 2/3
Σίηινο: Πξνκήζεηα ραξηηνχ θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ (αλαθπθισκέλν θαη 
ρσξίο ριψξην) γηα ηηο αλάγθεο ησλ γξαθείσλ ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ.

Φνξέαο: Γήκνο Ακαξνπζίνπ, Διιάδα

Σίηινο: Πξνκήζεηα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθψλ ιακπηήξσλ θσηηζκνχ  
κε ελεξγεηαθά απνδνηηθφ θσηηζκφ δξφκνπ ζηνπο Γήκνπο Αιψλαο θαη 
Πνιχζηππνπ

Φνξέαο: Γήκνο Αιψλαο θαη Πνιχζηππνπ, Κχπξνο

Σίηινο: Πξνκήζεηα γηα ηελ αγνξά ξεχκαηνο σο ππεξεζία ζηελ βηβιηνζήθε ηεο 
πφιεο Kortrijk 

Φνξέαο: Kortrijk, Βέιγην

Σίηινο: Πξνθήξπμε γηα καθξνρξφληα ζχκβαζε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ηερληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αζιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κε εγγπεκέλε κεησκέλε 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη λεξνχ ζηελ πεξηνρή De Nekker

Φνξέαο: Δπαξρία Ακβέξζαο, Βέιγην
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Βέιηηζηεο θαιέο πξαθηηθέο 

πξάζηλσλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 3/3
Σίηινο: πκβάζεηο πξνκεζεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ νρεκάησλ γηα αζηπλνκηθέο κεηαθνξέο

Φνξέαο: Γξαθείν Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ, Ιξιαλδία

Σίηινο: Πξνκήζεηα ηξνθνδνζίαο ζε αλαιψζηκα θαη πξντφληα κίαο ρξήζεο (ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ δεκνζίνπ)

Φνξέαο: Γξαθείν Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ, Ιξιαλδία

Σίηινο: Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε κνλάδσλ θαηαςπθηψλ θαη 

θαηαςπθηψλ (WEEE) ζηηο ηνπνζεζίεο Wasteserv ζην Gozo, Μάιηα

Φνξέαο: WasteServ Malta Ltd 



Δπραξηζηψ!

Εξωηήζεηο!


