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ΕΝΣΤΠΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΓ (1): ΠΔΓ-Α-00567 
ΔΚΓΟΗ ΠΔΓ (2): ΔΚΓΟΗ 1ε 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΔΓ (3): 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 
ΠΕΔ (4) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ (5) 
ΑΠΑΝΣΗΕΙ – 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ (6) 

5.2 

Σα ειαζηηθά είλαη θαηλνύξηα, πξώηεο 
πνηόηεηαο, λα ζηεξνύληαη 

Καηαζθεπαζηηθώλ ειαηησκάησλ θιπ 
όπσο πξνβιέπεη ε ΠΔΓ 

 

5.3 

Σα ειαζηηθά έρνπλ έγθξηζε 
θαηαιιειόηεηαο ζύκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνύο θιπ όπσο πξνβιέπεη ε 
ΠΔΓ 

 

5.4 

Σν ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο ησλ 
ειαζηηθώλ επηζώηξσλ ηδίσλ 

δηαζηάζεσλ θαη ηύπνπ είλαη ηνπ ίδηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, 

θαη όρη δηαθόξσλ 

 

5.5 

πκπεξηιακβάλσ ζηελ πξνζθνξά κνπ 
επίζεκν θπιιάδην ή πηζηνπνηεηηθό ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ησλ ειαζηηθώλ, όπνπ ζα 

αλαγξάθνληαη όιεο νη ηδηόηεηεο ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ κνληέινπ ειαζηηθώλ 

θιπ όπσο πξνβιέπεη ε ΠΔΓ 

 

7.1 

ηα πιεπξηθά ηνηρώκαηα ηνπ ειαζηηθνύ 
επηζώηξνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε 
αλάγιπθε ή εγράξαθηε κνξθή θιπ 

όπσο 
πξνβιέπεη ε ΠΔΓ 

 

7.2 

Σα ειαζηηθά επίζσηξα ησλ επηβαηεγώλ 
νρεκάησλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

δηαζέηνπλ θνιιεκέλν ζην πέικα ηνπο ην 
πξνβιεπόκελν έγρξσκν απηνθόιιεην 
κε ηνπο δείθηεο θιπ όπσο πξνβιέπεη ε 

ΠΔΓ 

 

7.3 

Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία δηαζέηεη 
πηζηνπνηεηηθό δηαρείξηζεο πνηόηεηαο 

θαηά ISO 9001:2015 θαη 
ISO 14001:2015 θιπ όπσο πξνβιέπεη ε 

ΠΔΓ 

 



Γ-2 
 

8.2 

Όιεο νη ππεύζπλεο δειώζεηο, 
βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη Σερληθά 

Φπιιάδηα θιπ όπσο 
πξνβιέπεη ε ΠΔΓ 

 

8.3 

Πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην 
νπνίν αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ηηκέο 

όισλ ησλ δεηθηώλ 
θιπ όπσο πξνβιέπεη ε ΠΔΓ 

 

 
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ (7)

 

 
ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΝΣΤΠΟΤ: 
 
(1) Αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ηεο πξνδηαγξαθήο, γηα ηελ νπνία δειώλεηαη ζπκκόξθσζε (Παξάδεηγκα: ΠΔΓ–Α–
00134). 
 
(2) Αλαγξάθεηαη ε έθδνζε ηεο πξνδηαγξαθήο, γηα ηελ νπνία δειώλεηαη ζπκκόξθσζε (Παξάδεηγκα: 1ε ). 
 
(3) Αλαγξάθεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο, γηα ηελ νπνία δειώλεηαη ζπκκόξθσζε (Παξάδεηγκα: 1ε ). 
ηελ πεξίπησζε κε ύπαξμεο ηξνπνπνίεζεο, ε ζέζε απηή ηνπ εληύπνπ παξακέλεη θελή. 
 
 (4) Αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο παξαγξάθνπ ή ππνπαξαγξάθνπ ηεο πξνδηαγξαθήο, γηα ηελ νπνία δειώλεηαη 
ζπκκόξθσζε (Παξάδεηγκα: 4.6.1). ηνλ πίλαθα ηνπ εληύπνπ αλαγξάθνληαη απαξαίηεηα όιεο νη παξάγξαθνη 
θαη ππνπαξάγξαθνη ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ θαη ησλ πξνζζεθώλ. Δθόζνλ κία παξάγξαθνο ή ππνπαξάγξαθνο 
έρεη θαηαξγεζεί από ηελ αλαγξαθόκελε ηξνπνπνίεζε, ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ή ππνπαξάγξαθνο ηεο 
πξνδηαγξαθήο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ εληύπνπ. ηνλ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη θαη νη αξηζκνί 
παξαγξάθσλ ή ππνπαξαγξάθσλ, πνπ πξνζηέζεθαλ κε ηελ αλαγξαθόκελε ηξνπνπνίεζε. 
 
(5) Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο παξαγξάθνπ ηεο πξνδηαγξαθήο, γηα ηελ νπνία δειώλεηαη ζπκκόξθσζε, πνπ 
αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό πνπ ζπκπιεξώζεθε ζηελ ίδηα γξακκή ηεο πξώηεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα (Παξάδεηγκα: 
Φπζηθό Πεξηβάιινλ). ηελ πεξίπησζε ππνπαξαγξάθσλ, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ηίηινο, αλαγξάθεηαη είηε 
ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (Παξάδεηγκα: Πεξηγξαθή θαηαζθεπαζηηθώλ 
ζηνηρείσλ σηαζπίδσλ) ή νη πξώηεο ηξείο έσο πέληε ιέμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ, αθνινπζνύκελεο από 
απνζησπεηηθά (Παξάδεηγκα: Κάζε δεύγνο σηαζπίδσλ απνηειείηαη από …). Δθόζνλ ν ηίηινο, ην πεξηερόκελν ή 
ε ζύληαμε κίαο παξαγξάθνπ ή ππνπαξαγξάθνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί από ηελ αλαγξαθόκελε ηξνπνπνίεζε, 
ζπκπιεξώλεηαη ν ηίηινο, ην πεξηερόκελν ή νη αξρηθέο ιέμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηξνπνπνίεζε. 
 
(6) Αλαγξάθεηαη παξαηήξεζε, σο πξνο ηελ ζπκθσλία ή ηελ ππεξθάιπςε ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο, ηεο 
παξαγξάθνπ ή ππνπαξαγξάθνπ ηεο πξνδηαγξαθήο, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό πνπ ζπκπιεξώζεθε ζηελ 
ίδηα γξακκή ηεο πξώηεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα (Παξάδεηγκα: πκθσλώ). ηελ πεξίπησζε ππεξθάιπςεο, απηή 
αηηηνινγείηαη θαη, θαηά πεξίπησζε, επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά έγγξαθα, πνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ αηηηνιόγεζε. 
Γίλεηαη επίζεο αλαγξαθή (ή επηζύλαςε), δεηνύκελσλ ζηελ πξνδηαγξαθή, ζηνηρείσλ ή δηεπθξηλήζεσλ. Γηα ηηο 
παξαγξάθνπο ή ππνπαξαγξάθνπο, πνπ δελ αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα, αλαθέξεηαη ζηελ ηξίηε 
ζηήιε ηνπ πίλαθα ε παξαηήξεζε, «Με ζρεηηθή», ή άιιε παξόκνηα. Οη παξαηεξήζεηο αθνξνύλ ζηελ 
πξνδηαγξαθή, γηα ηελ νπνία δειώλεηαη ζπκκόξθσζε, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ αλαθεξόκελε 
ηξνπνπνίεζε. 
 
(7) Υώξνο γηα ηα ζηνηρεία θαζώο θαη, εθόζνλ απαηηείηαη από ηε δηαδηθαζία πξνζθνξώλ, ηελ ππνγξαθή θαη ηε 
ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο. 
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