
                                              
     

 

 

Έντυπο Συμμετοχής  

στα Δεύτερα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων 
Συμβάσεων – 2nd CY GPP Awards 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. Όνομα Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα:_______________________________ 

2. Στοιχεία επικοινωνίας: 

Άτομο επικοινωνίας:  

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Email:  

 

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα:: 

 

4.  Σημειώστε τον αριθμό ατόμων που εργάζονται στην Αναθέτουσα Αρχή /  Φορέα: 
________ 

  

1 
Κεντρική 
Κυβερνητική 
Αρχή 

2 
Οργανισμός 
Δημοσίου Δικαίου 

3 Τοπική Αρχή  
4 

Αναθέτων 
Φορέας 

    



                                              
     

 

 

A) ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέας εφαρμόζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις ή έχει συντάξει το δικό της/του Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις και το έχει υποβάλει στο Αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα 
Περιβάλλοντος)/ έχει καταρτίσει Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) ή 
βρίσκεται στη διαδικασία καταρτισμού ενός ΣΔΒΕ. 

     

 ΝΑΙ   ΟΧΙ    ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέας  εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά το πρότυπο ISO 14001 ή 50000 ή έχει καταχωρηθεί στο κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού έλεγχου EMAS? 

     

 ΝΑΙ   ΟΧΙ   ΠΟΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Αν ΝΑΙ σε πόσα κτίρια της Αναθέτουσας Αρχής/ Φορέα εφαρμόζεται; 
_____________________ 

 

Ποιος ο συνολικός αριθμός κτιρίων της Αναθέτουσας Αρχής/ Φορέα (ιδιόκτητα και 
ενοικιαζόμενα)_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



                                              
     

 

 

Β) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

1. Μηχανογραφικός Εξοπλισμός / Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής 
Χρήσης 

 
I. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (προσωπικοί και φορητοί) 

Σημειώστε πόσοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν στην Αναθέτουσα Αρχή/ 
Φορέα σας ______ 

Έχει γίνει αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών μετά το 2007:  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Αν NAI σημειώστε τον αριθμό των μονάδων Η/Υ που αγοράστηκαν (μετά το 
2007): ______ 

Σημειώστε πόσοι από αυτούς αγοράστηκαν με διαδικασίες σύναψης Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων____ 

 
II. Φωτοτυπικές Μηχανές 

Σημειώστε πόσες φωτοτυπικές μηχανές υπάρχουν στην Αναθέτουσα Αρχή/ 
Φορέα σας ______ 

Έχει γίνει αγορά φωτοτυπικών μηχανών μετά το 2007:  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Αν NAI σημειώστε τον αριθμό των μονάδων που αγοράστηκαν (μετά το 2007): 
______ 

Σημειώστε πόσες από αυτές αγοράστηκαν με διαδικασίες σύναψης Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων____ 

 

III. Οθόνες 

Σημειώστε πόσες οθόνες υπάρχουν στην Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέα  σας______ 

Έχει γίνει αγορά οθονών (ξεχωριστά από ΗΥ) μετά το 2007:  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Αν NAI σημειώστε τον αριθμό των μονάδων που αγοράστηκαν (μετά το 2007): 
______ 

Σημειώστε πόσες από αυτές αγοράστηκαν με διαδικασίες σύναψης Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων____ 

 



                                              
     

 

IV. Εκτυπωτές 

Σημειώστε πόσοι εκτυπωτές υπάρχουν στην Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέα 
σας______ 

Έχει γίνει αγορά εκτυπωτών μετά το 2007:  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Αν NAI σημειώστε τον αριθμό των μονάδων που αγοράστηκαν (μετά το 2007): 
______ 

Σημειώστε πόσοι από αυτούς αγοράστηκαν με διαδικασίες σύναψης Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων____ 

 

V. Fax/σαρωτές/Πολυμηχανήματα 

Σημειώστε πόσες συσκευές FAX/σαρωτές/πολυμηχανήματα υπάρχουν στην 
Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέα σας ______ 

Έχει γίνει αγορά τέτοιων συσκευών μετά το 2007:  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Αν NAI σημειώστε τον αριθμό των μονάδων που αγοράστηκαν (μετά το 2007): 
______ 

Σημειώστε πόσες από αυτές αγοράστηκαν με διαδικασίες σύναψης Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων____ 

 

VI. Ψυγεία 

Σημειώστε πόσα ψυγεία υπάρχουν στην Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέα σας______ 

Έχει γίνει αγορά ψυγείων μετά το 2007:  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Αν NAI σημειώστε τον αριθμό των μονάδων που αγοράστηκαν (μετά το 2007): 
______ 

Σημειώστε πόσες από αυτές αγοράστηκαν με διαδικασίες σύναψης Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων____ 

 



                                              
     

 

2. Φωτισμός  

Σημειώστε τον αριθμό των λαμπτήρων που υπάρχουν στα κτίρια στην 
Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέα σας   ____ 

Σημειώστε πόσοι από αυτούς είναι ενεργειακά αποδοτικοί (ενεργειακή κλάση 
τουλάχιστον Α) ____ 

Σημειώστε πόσες από αυτές αγοράστηκαν με διαδικασίες σύναψης Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων____ 

Σημειώστε αν υπάρχουν αισθητήρες φωτός/κίνησης σε χώρους κτιρίου της 
Αναθέτουσας Αρχής/ Φορέα σας (π.χ. σε τουαλέτες, χώρους στάθμευσης):  

     
ΝΑΙ   ΟΧΙ    ΣΧΟΛΙΟ 
 

Σημειώστε αν υπάρχουν φωτοκύτταρα για έναρξη/σβέση του οδικού 
περιμετρικού φωτισμού:  

 

     
 
ΝΑΙ   ΟΧΙ    ΣΧΟΛΙΟ 

 
3. Επιβατικά Οχήματα 

Σημειώστε πόσα επιβατικά οχήματα υπάρχουν στην Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέα 
σας______ 

Πόσα από αυτά είναι ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα; _____ 

Έχει γίνει αγορά επιβατικών οχημάτων μετά το 2007:  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Αν NAI σημειώστε τον αριθμό των επιβατικών οχημάτων που αγοράστηκαν 
(μετά το 2007): ______ 

Σημειώστε πόσα από αυτά αγοράστηκαν λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα _______ 

 κατανάλωση καυσίμου ________ 

 τις εκπομπές άλλων αέριων ρύπων_______ 
  
 
 



                                              
     

 

4. Κλιματιστικά 

Σημειώστε πόσα κλιματιστικά υπάρχουν στην Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέα 
σας______ 

Έχει γίνει αγορά κλιματιστικών μετά το 2007:  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Αν NAI σημειώστε τον αριθμό των μονάδων που αγοράστηκαν (μετά το 2007): 
______ 

Σημειώστε πόσα από αυτά αγοράστηκαν με διαδικασίες σύναψης Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων____ 

Συμπληρώστε τους ποιό κάτω πίνακες αν γνωρίζετε τα στοιχεία:  

Κλιματιστικά που κατασκευάστηκαν πριν την 1/1/2013 

Ενεργειακή Κλάση Κλάση Αριθμός μονάδων 
στην Αναθέτουσα Αρχή/ στον 

Αναθέτον Φορέα 

Ενεργειακή κλάση ψύξης (ΕΕR) Α  

Ενεργειακή κλάση ψύξης (ΕΕR) Β  

Ενεργειακή κλάση ψύξης (EER) C  

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (COP) A  

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (COP)  B  

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (COP) C  
 

Κλιματιστικά που κατασκευάστηκαν μετά την 1/1/2013 

Ενεργειακή Κλάση Κλάση Αριθμός μονάδων 
στην Αναθέτουσα Αρχή/ στον 

Αναθέτον Φορέα 

Εποχιακή Ενεργειακή κλάση ψύξης (SEER) Α+++  

Εποχιακή Ενεργειακή κλάση ψύξης (SEER) Α++  

Εποχιακή Ενεργειακή κλάση ψύξης (SEER) Α+  

Εποχιακή Ενεργειακή κλάση ψύξης (SEER) Α  

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (μέσου 
κλίματος) (SCOP) 

Α+++  

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (μέσου 
κλίματος) (SCOP) 

Α++  

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (μέσου 
κλίματος) (SCOP) 

Α+  

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (μέσου 
κλίματος) (SCOP) 

Α  

Σημείωση: Για κάθε κλιματιστικό που κατασκευάστηκε μετά την 1/1/2013 συμπληρώστε 
τους δείκτες SEER και SCOP στον πιο πάνω πίνακα.  
 



                                              
     

 

5. Κτιριακές Κατασκευές - Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων 

Αριθμός κτιρίων που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέα σας: ______ 

Αριθμός κτιρίων που ενοικιάζει ο η Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέας σας: ______ 

Σημειώστε τον αριθμό των κτιρίων της Αναθέτουσας Αρχής/ Φορέα σας που 
διαθέτουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ___ 

Σημειώστε τη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια όλων των κτιρίων της Αναθέτουσας 
Αρχής/ Φορέα σας  ___ 

Σημειώστε την ωφέλιμη επιφάνεια που καλύπτουν τα κτίρια της Αναθέτουσας 
Αρχής/ Φορέα  σας που διαθέτουν ΠΕΑ ___ 

Οι βραβεύσεις αφορούν κτηριακές κατασκευές οι οποίες εφαρμόζουν κριτήρια πέραν 
των ελάχιστων απαιτήσεων που ορίζονται από τη νομοθεσία Περί Ρύθμισης της 
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων. 

Ενεργειακή 
απόδοση 
κτιρίου 

Αριθμός 
κτιρίων 

Αριθμό 
κτιρίων 

που έλαβε 
χώρα 
ριζική 

ανακαίνιση 

Ημερομηνία 
Έκδοσης 

Πολεοδομικής 
της Άδειας 

Αναθέτουσα 
Αρχή που 

προκήρυξε 
το 

Διαγωνισμό 

Α     

  Β+     

Β     

Γ     

Δ     

Ε     

Ζ     

Η     

Σύνολο κτιρίων     
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !  

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, είτε με φαξ 
στο 22 774945, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ngeorgiou@environment.moa.gov.cy το 
αργότερο μέχρι την  31η  Οκτωβρίου 2015. 

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από φορείς ή αρχές  οι οποίοι 
βραβεύτηκαν πέρσι για την ίδια κατηγορία και ίδια χρονική περίοδο εφαρμογής των ΠΔΣ. 
Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στις ίδιες κατηγορίες από τους ίδιους  φορείς/αρχές για την 
εφαρμογή των ΠΔΣ, μόνο στην περίπτωση που αποδεικνύεται ότι η νέα αίτηση αφορά 
συνέχιση της πολιτικής των ΠΔΣ για την περίοδο Σεπτέμβριος 2014 - Σεπτέμβριος 2015.  

mailto:ngeorgiou@environment.moa.gov.cy

