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9 Σήμανση ελαστικών
9 Πρότυπα EURO
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9 Κριτήρια Πράσινων ∆ημόσιων Συμβάσεων
9 Χρήσιμα εργαλεία για αγορές οχημάτων

Εισαγωγή
Οφέλη
φ η από τις
ς πράσινες
ρ
ς συμβάσεις
μβ
ς σε οχήματα
χήμ
9 Προστασία περιβάλλοντος
9 Μειωμένη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα
9 Προστασία των περιοχών στα κέντρα των πόλεων από την
έντονη ρύπανση του αέρα
9 Οικονομικό όφελος μακροπρόθεσμα

9 Προβολή
Π β λή μιας πράσινης
ά
εικόνας
ό
για τον οργανισμό
ό
Οφέλη σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ:
Το 20 % των εκπομπών CO2 στην ΕΕ οφείλεται στις Οδικές Μεταφορές!
Υπάρχει σημαντικό περιθώριο μείωσης των εκπομπών με την αγορά
οχημάτων όσο το δυνατόν πιο φιλικών προς το περιβάλλον.

Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα

Ηλεκτρικά
λ
ά Οχήματα
ή
 Διαθέτουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που
κατά τη φόρτιση τους αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια
 Χρησιμοποιούν ηλεκτρικές μηχανές
 Κατά το φρενάρισμα η ενέργεια των φρένων
μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια και αποθηκεύεται
στις μπαταρίες.
Οφέλη για οδήγηση εντός πόλης:
9 Μηδενικές εκπομπές αέριων ρύπων
9 δ
9Μηδενικός
ό θόρυβος
θό β
9 Χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια ως καύσιμο

Ηλεκτρικά
λε τρι ά Οχήματα
9Το
Το κόστος μιας πλήρους φόρτισης είναι περίπου 3
3‐7€,
7€,
ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας του κάθε μοντέλου
9 Χαμηλό κόστος συντήρησης (έως και 80% μειωμένο σε σχέση
με τα συμβατικά οχήματα)
9Μ δ
9Μηδενικό
ό ετήσιο
ή
τέλος
έλ της άδειας
άδ
κυκλοφορίας
λ φ ί
9 Ο φόρος εγγραφής τους είναι 85 €
Μειονεκτήματα
-Υψηλό κόστος αγοράς, χαμηλή αυτονομία σε km,
εξάρτηση από μπαταρίες.
Σημείωση:
Ιδανικά ένα ηλεκτρικό όχημα μπορεί να είναι 100% φιλικό προς το
ρβ
μόνο αν η ενέργεια
μ
ργ
που χρη
χρησιμοποιείται
μ
γγια τη
η φ
φόρτιση
ρ η των
περιβάλλον
μπαταριών προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ηλεκτρικά
λε τρι ά Οχήματα
Ηλεκτρικό
ρ
αυτοκίνητο
η που φορτίζεται
φ ρ ζ
στην
η παλιά
πόλη της Λευκωσίας

Ηλεκτρικά
λε τρι ά Οχήματα
Ηλεκτρικά οχήματα στην Κύπρο
Παρόν :
ΕVT scooters
REVAi
Ανακοινώθηκαν::
Ανακοινώθηκαν
Nissan Leaf
(0,212ΚWh/km)

REVA NXR

Citroen
C‐Zero

Ηλεκτρικά
λε τρι ά Οχήματα
Ήδ κυκλοφορούν
Ήδη
λ φ
ύ στην ευρωπαϊκή
ϊ ή αγορά
ά

Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα

Υβριδικά Οχήματα

Συνδυασμός ενός συμβατικού
κινητήρα και ενός ηλεκτροκινητήρα.
 Κίνηση είτε με έναν από τους δύο
κινητήρες είτε και με τους δύο μαζί,
μαζί
όταν απαιτείται μέγιστη ισχύς

Υβριδικά Οχήματα

9 Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
9 Προστασία
Π
ί του περιβάλλοντος
βάλλ
9Μειωμένος φόρος εγγραφής κατά 50%
9 Χαμηλό τέλος άδειας κυκλοφορίας
9Xαμηλότερες εκπομπές CO2 ως 30% σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα
 Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας για οδήγηση εντός πόλεως, περιορισμένο
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας για υπεραστική οδήγηση

Υβριδικά Οχήματα
Σήμερα
ήμ ρ στην
η Κύπρο
ρ :
Honda Insight

Toyota Prius 1.8

Lexus CT 200h

L
Lexus
GS 450h

Υβριδικά Οχήματα
Σήμερα
ήμ ρ στην
η Κύπρο
ρ :
Honda Jazz Hybrid

Toyota Auris Hybrid

H d Ci
Honda
Civic
i Hybrid
H b id

Συμβατικά οχήματα

Αυτοκίνητο

Εκπομπές
CO2
(gr / km))
(g

Κατανάλωση καυσίμου (lt/100km)
εντός πόλης

Εκτός πόλης

Μικτή

Μοντέλο 1 (1.4)

129

5,3

3,7

4,2

Μοντέλο 2 (1.4)

110

5,1

3,6

4,2

Μοντέλο 3 (1.5)

135

5,9

4,7

5,1

Μοντέλο 4 (1.5)

115

5,1

4

4,4

9 Οχήματα με μειωμένες
ς εκπομπές
ς CO2 και χαμηλή

κατανάλωση καυσίμου μπορούν να έχουν επίσης μειωμένες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Τέλη κυκλοφορίας (Νέος νόμος)
Mάζα CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σε
gr/km
/k

Συντελεστής τέλους κυκλοφορίας
(
(euro/
/ gr// km)
k )

M ≤ 120(gr/km)

0,5

120 (gr/km) < M ≤ 180 (gr/km)

3

M > 180(gr/km)

8

9 Βάση του νέου νόμου για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα δεν καταβάλλονται τέλη
9Από αυτόν τον τρόπο υπολογισμού εξαιρούνται φορτηγά και λεωφορεία (Ανάλογα
με τον κυβισμό και τις εκπομπές).
9 Θα εφαρμόζεται τόσο για καινούργια όσο και για μεταχειρισμένα οχήματα που θα
εγγράφονται για πρώτη φορά.

Παράδειγμα: Αυτοκίνητο με εκπομπές CO2 συνδυασμένου κύκλου
200gr/km θα καταβάλλει ετησίως 0,5*120 + 3*60 +8*20= 400ευρώ!!

Σήμανση ελαστικών
Ισχύει από τον Νοέμβριο του 2012
(Κανονισμοί 1222/2009/EΕ και 1235/2011/EΕ)
Aντίσταση
κύλισης των
ελαστικών

Εξωτερικός
θόρυβος
κύλισης

Επίδοση
κρατήματος σε
βρεγμένο έδαφος

 ∆εν υπάρχουν
υποχρεωτικές σημάνσεις
αποκλειστικά για οχήματα

Η διαφορά μεταξύ της ενεργειακής τάξης Ε και της Α σχετικά
με την οικονομία καυσίμου είναι σχεδόν 40 %!

∆ιαθέσιμο εργαλείο (excel) για υπολογισμό
της
ης εξοικονόμησης
εξο ο όμησης ενέργειας
ε έργε ας από
α ό
αντικατάσταση ελαστικών.

Οδηγός αγορών και κριτήρια
Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/33/EΚ για την προώθηση των καθαρών και ενεργειακά
αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών:
9 Στους όρους προσφορών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις καθώς και το λειτουργικό κόστος των οχημάτων. Έτσι πρέπει να
ενσωματώνονται οι παρακάτω παράμετροι:
9 Ενεργειακή κατανάλωση;
9 Εκπομπές CO2,
9 Εκπομπές
Ε
έ NOx, NMHC και σωματιδίων.
δί
9 Για να συμπεριληφθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη διαδικασία αγοράς
οχημάτων πρέπει να ακολουθηθούν κοινοί κανόνες για τον υπολογισμό του
οχημάτων,
κόστους του κύκλου ζωής που συνδέεται με τη λειτουργία των οχημάτων.

9 Περισσότερες πληροφορίες: www.cleanvehicle.eu

Εργαλεία για Πράσινες Συμβάσεις

Χρήσιμα εργαλεία για τη σύναψη Πράσινων Συμβάσεων και την
επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων:
• Το έργο Buy Smart+ για την προώθηση των Πράσινων Συμβάσεων.
•To Σχέδιο ∆ράσης για τις Πράσινες ∆ημόσιες Συμβάσεις του Τμήματος
Περιβάλλοντος (2012-2014).
•Η Εργαλειοθήκη των «Πράσινων ∆ημόσιων Συμβάσεων» της ΕΕ.
Περιέχει κριτήρια για τις Π∆Σ οχημάτων:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

Κόστος κύκλου ζωής
¾ Τιμής αγοράς/επένδυσης
¾ Κόστος καυσίμου και εκπομπών
¾ Ετήσια τέλη μηχανοκίνητων οχημάτων
¾ Έξοδα
Έξ δ συντήρησης
ή
που περιλαμβάνουν
λ βά
έξ
έξοδα
δ υλικών
λ ώ για έλ
έλαια κινητήρα,
ή
ελαστικά, ανταλλακτικά και τα αντίστοιχα εργατικά
¾ Έξοδα ασφάλισης
¾ Έξοδα ή έσοδα στο τέλος του κύκλου ζωής του οχήματος
Η Οδηγία 2009/33/ΕΚ περί καθαρών οχημάτων ορίζει ότι η κατανάλωση
ενέργειας και οι εκπομπές κατά τη διάρκεια ζωής ενός οχήματος μπορούν να
αποτιμηθούν χρηματικά και να συμπεριληφθούν στο συνολικό κόστος.
Στο άρθρο 6 παρατίθεται μεθοδολογία ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο
εργαλείο.
εργαλείο

Για παράδειγμα τέτοιο εργαλείο μπορεί να ληφθεί από την ιστοσελίδα
www cleanvehicle eu
www.cleanvehicle.eu.

Υπολογισμός του λειτουργικού
κόστους
ό

9 Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/33/EΚ:
9 Το λειτουργικό
ργ
κόστοςς της
ης ενεργειακής
ργ
ής κατανάλωσης
ης
ανά κύκλο ζωής = κατανάλωση καυσίμου (liters/100km)x
διανυόμενα χιλιόμετρα κύκλου ζωής x κόστος καυσίμου
( /l )
(€/liter)
9 Το λειτουργικό κόστος εκπομπών CO2 και άλλων
επιβλαβών
βλ βώ αερίων
ί ανά
ά κύκλο
ύ λ ζζωής=
ή διανυόμενα
δ
ό
χιλιόμετρα κύκλου ζωής x εκπομπές σε gr/km x κόστος
ανά γραμμάριο αερίου.

Υπολογισμός του λειτουργικού
κόστους
ό
Υπολογισμοί
γ μ λειτουργικού
ργ
κόστουςς (καυσίμων
(
μ
και αέριων
ρ
ρ
ρύπων)) β
βάση
η της
ης Οδηγίας
ηγ ς 2009/33/EΚ:

Παράμετροι επιβατικών πετρελαιοκίνητων οχημάτων σύμφωνα με το
πρότυπο EURO 5

Τιμές

μ
Καύσιμο

l/100
/
km

4,8
,

5,2
,

5,6
,

5,9
,

1,6
, EUR/l
/

CO2

g/km

130

140

150

160

0,03 EUR/kg

NOx

g/km

0,18

0,18

0,18

0,18

0,0044 EUR/g

NMHC

g/km

0

0

0

0

0,001 EUR/g

PM (αιωρούμενα
μ
)
σωματίδια)

g/km

0,005

0,005

0,005

0,005

0,087 EUR/g

Διανυόμενα χιλιόμετρα
κατά τη διάρκεια ζωής
Κόστος Καυσίμου

km*1000

200

200

200

200

EUR

15 360

16 640

17 920

18 880

Κόστος εκπομπών CO2

EUR

780

840

900

960

Κόστος άλλων εκπομπών

EUR

245

245

245

245

Συνολικό
λ ό κόστος
ό

EUR

16 385

17 725

19 065

20 085

Εργαλεία υπολογισμού κόστους
κύκλου
ύ λ ζζωής
ή (ΚΚΖ)

Αποτέλεσμα από το διαδικτυακό
εργαλείο της ιστοσελίδας
www cleanvehicle eu
www.cleanvehicle.eu
(στο πεδίο “Home”)

Χρήση εργαλείου υπολογισμού ΚΚΖ που έχει
αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου Buy
Smart+ : www.buy-smart.info
www buy smart info

Στα εργαλεία αυτά ο χρήστης εισάγει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες του
οχήματος για τον υπολογισμό του ΚΚΖ
ΚΚΖ.

Κριτήρια Πράσινων Συμβάσεων για
οχήματα
ή
9 Τα προτεινόμενα κριτήρια Συμβάσεων της ΕΕ έχουν υιοθετηθεί και για
τις Πράσινες ∆ημόσιες Συμβάσεις στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις
Πράσινες ∆ημόσιες Συμβάσεις 2012-2014. Επίσης κατά τις Πράσινες
∆ημόσιες Συμβάσεις πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η Οδηγία
2009/33/ΕΚ, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακά
αποδοτικών οχημάτων.

Κατηγορίες οχημάτων

Τα κριτήρια εφαρμόζονται για τις ακόλουθες ομάδες προϊόντων:
9 Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα τα
οποία αγοράζονται απευθείας ή αποτελούν το αντικείμενο
συμβάσεων στο πλαίσιο συστημάτων βραχυχρόνιας/ μακροχρόνιας
μ
μίσθωσης
ης
9 Οχήματα και υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών
9 Φορτηγά
Φ
ά και υπηρεσίες
ί αποκομιδής
δή απορριμμάτων
ά

Κατηγορίες κριτηρίων

9 Τα στοιχειώδη κριτήρια επικεντρώνονται στις εκπομπές CO2 και
άλλων ρύπων καθώς και στις εκπομπές θορύβου.
9 Τα αναλυτικά κριτήρια καλύπτουν, επιπλέον, τα άλλα στοιχεία που
μπορούν να επηρεάσουν την κατανάλωση καυσίμων ή άλλες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οχημάτων.

Πρότυπα EURO
9 H EE θέσπισε τα πρότυπα EURO το 1992
1992, με σκοπό τη μείωση των
αέριων ρύπων από τα οχήματα.
9 Τα πρότυπα αυτά ρυθμίζουν νόμιμα επίπεδα αέριων ρύπων (CO,
NMHC, THC, NΟx, αιρούμενα σωματίδια).
9 Τα όρια αυτά καθορίζονται ανά κατηγορία και βάρος οχήματος σε
mg/km
9 Εφαρμόζονται σταδιακά
9 Καθίστανται όλο και πιο αυστηρά με την πάροδο του χρόνου
χρόνου.
9 Το EURO 5 είναι το ισχύον πρότυπο (από το 2009).
9 Το EURO 6 καθίσταται υποχρεωτικό από το 2014 (Σεπτέμβριος).

Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά
επαγγελματικά
λ
ά οχήματα
ή
Στοιχειώδη κριτήρια (1/3)

1. Εκπομπές CO2
Τύπος
ς οχημάτων
χημ

Μέγιστες
γ
ς
εκπομπές CO2 (g/km)

Μίνι

110

Μικρά

120

Compact

130

Μεσαία

150

Μεγάλα

170

Πολυτελή

270

Εκτός δρόμου/ οικογενειακά

210

Μικρά ημιφορτηγά (Ν1, κλάση I)

150

Άλλα ημιφορτηγά (Ν1 κλάσεις II,III)

220

Επαλήθευση:
Ο προσφέρων
ρ φ ρ
οφείλει
φ
να υποβάλει το τεχνικό
σχέδιο όπου δηλώνονται
οι εκπομπές CO2.

Αντικείμενο σύμβασης: Προμήθεια ή μίσθωση οχημάτων με χαμηλές εκπομπές

Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά
επαγγελματικά
λ
ά οχήματα
ή
Στοιχειώδη κριτήρια (2/3)

2. Εκπομπές καυσαερίων
Τα οχήματα πρέπει να πληρούν το πρότυπο Euro 5
Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει το τεχνικό σχέδιο
όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.
Πρότυπα EURO για βενζινοκίνητα οχήματα

Αντικείμενο σύμβασης: Προμήθεια ή μίσθωση οχημάτων με χαμηλές εκπομπές

Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά
επαγγελματικά
λ
ά οχήματα
ή
Στοιχειώδη κριτήρια (3/3)

3. Οικολογική οδήγηση: Τα αυτοκίνητα/φορτηγά συνοδεύονται από
πληροφορίες/οδηγίες σχετικά με τη σημασία της οικολογικής οδήγησης
στο όχημα.
ό
Επαλήθευση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει το τεχνικό σχέδιο
όπου αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες.

Αντικείμενο σύμβασης: Προμήθεια ή μίσθωση οχημάτων με χαμηλές εκπομπές

Οικολογική Οδήγηση
9 Η εκπαίδευση στην οικολογική οδήγηση μπορεί να μειώσει την κατανάλωση
καυσίμου κατά περίπου 20% αμέσως μετά την εκπαίδευση και κατά περίπου 5%
μακροπρόθεσμα.
9 Η εξοικονόμηση καυσίμου και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσα στην πόλη
μπορεί να φτάσει το 12 %.

Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά
επαγγελματικά
λ
ά οχήματα
ή
Αναλυτικά κριτήρια

9 Πιο αυστηρά όρια για τις εκπομπές CO2
9Απαίτηση για συμμόρφωση με το πρότυπο EURO 6
9Ένδειξη αλλαγής σχέσης μετάδοσης κίνησης
9Σύ
9Σύστημα
έλεγχου
έλ
πίεσης
ί
ελαστικών
λ
ώ
9Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου
9Απαιτήσεις για τα ψυκτικά αέρια κλιματισμού
(μέγιστο GWP)
9Απαιτήσεις για τα λιπαντικά έλαια
9Απαιτήσεις για την αντίσταση κύλισης των ελαστικών
Αντικείμενο σύμβασης: Προμήθεια ή μίσθωση οχημάτων με χαμηλές εκπομπές

Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά
επαγγελματικά
λ
ά οχήματα
ή
Στοιχειώδη κριτήρια

Χορήγηση επιπρόσθετων βαθμών για:
1. Χρήση εναλλακτικών καυσίμων.
2. Εκπομπές θορύβου χαμηλότερες από αυτές που ορίζει η
νομοθεσία.

Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει τεχνικό δελτίο που
να αποδεικνύει
δ
ύ τα πιο πάνω.
ά

Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά
επαγγελματικά
λ
ά οχήματα
ή

¾ Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν στην προκήρυξη και
στα έγγραφα του διαγωνισμού πόσοι επιπλέον βαθμοί θα
χορηγούνται
χ
ρηγ
για
γ κάθε κριτήριο
ρ ήρ ανάθεσης.
ης
¾ Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης προτείνεται συνολικά,
να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 15 % της συνολικής
βαθμολογίας.

Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά
επαγγελματικά
λ
ά οχήματα
ή
Αναλυτικά κριτήρια

Χορήγηση επιπρόσθετων βαθμών για:
1 Χρήση εναλλακτικών καυσίμων
1.
καυσίμων.
2. Εκπομπές θορύβου χαμηλότερες από αυτές που ορίζει η νομοθεσία.
3. Χαμηλότερες εκπομπές CO2 από τις απαιτούμενες στις
προδιαγραφές.
4. Χρήση ανακυκλώσιμων ή ανανεώσιμων υλικών
5 Σύστημα Start- Stop
5.
1,2,3,4,5
, , , ,

Απαιτείται επαλήθευση με
υποβολή τεχνικού δελτίου

Περισσότερη Πληροφόρηση
9 Τμήμα
μήμ Περιβάλλοντος
ρβ
ς
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf
9 Εργαλειοθήκη
ργ
ή η Ευρωπαϊκής
ρ
ής Επιτροπής
ρ ής Π∆Σ
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
9 ∆ιαδικτυακή πύλη για Καθαρά Οχήματα:
www.cleanvehicle.eu
9 Μεταφορές & Περιβάλλον (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
(ttp://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm
9 EcoWill
www.Ecodrive.org
E di
9 Topten,
www.topten.eu
t t

Επικοινωνία
Ιστοσελίδα έργου: www.buy-smart.info
www buy-smart info

Συντονιστής:
Vanessa Hübner
Berliner Energieagentur GmbH
E-Mail:
E
Mail: v.huebner@berliner
v huebner@berliner-e-agentur
e agentur.de
de
Τηλ.: +49 30 293330 - 63

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Τηλ. +357-22667716-26
Φαξ +357
Φαξ.
+357-22667736
22667736
Website: www.cea.org.cy
E-mail: info@cea.org.cy
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BEA
BSU
CA
CEA
CONSIP
Ekodoma
ENEA
Energiaklub
ESS
ESV
Icemenerg
KREA
RAEE
REACM
REGEA
SEC
SEVEn
ZRMK

Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Κύπρος
ρ ς
Ιταλία
Λεττονία
Ιταλία
Ουγγαρία
Σουηδία
Αυστρία
Ρουμανία
Λιθουανία
Γαλλία
Ελλάδα
Κροατία
Βουλγαρία
Τσέχικη ∆ημοκρατία

Σλοβενία
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