
 

   

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλςηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηηρ 
ύμβαζηρ 

 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά ςτθν προμικεια- τοποκζτθςθ ελαςτικϊν για ανάγκεσ του ΡΒΚ. 

Θ περιγραφι και προδιαγραφζσ των υλικϊν παρουςιάηονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  
 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει: 

                     α. Να ςυμμορφωκεί ωσ προσ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των ελαςτικϊν,  ςφμφωνα με τισ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

β. Εφόςον κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ αποδειχτεί είτε ελαττωματικό, κα 

αντικαταςτακεί άμεςα με νζο αρίςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του ΡΒΚ. 

 γ. Να παρζχει εγγυιςεισ και πιςτοποιιςεισ, ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

δ. Να αναλάβει τθν τοποκζτθςθ των ελαςτικϊν, χωρίσ επιπλζον επιβάρυνςθ του ΡΒΚ. 

 

          2.     Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να διαςφαλίςει ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ τθν παράδοςθ των υλικϊν 

τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ ςτο ΡΒΚ εντόσ των χρονικϊν περικωρίων που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

  

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Διάρκεια Σφμβαςθσ-Χρόνοσ παράδοςθσ 

Τα ελαςτικά κα τοποκετθκοφν τμθματικά ςε διάςτθμα 30 θμερϊν. 

 

Τόποσ υλοποίθςθσ/ προμικειασ των υλικϊν:  Θ τοποκζτθςθ των ελαςτικϊν κα γίνει εντόσ τθσ πόλθσ των 
Χανίων. 

 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των είκοςι μία χιλιάδων  επτακοςίων ευρϊ (21.700€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 2 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΤΓ 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΡΕΔΛΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΡΑΗΛΝΟΣ ΑΚΩΤΘΛΟΥ, ΤΚ 73100] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΥΡΛΓΟΣ (ΕΜ) ΚΩΣΤΑΕΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ 
- Τθλζφωνο: 2821026781 
- Θλ. ταχυδρομείο: cpb@namfi.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): http://www.namfi.gr  

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- ΡΟΜΘΚΕΛΑ- ΤΟΡΟΚΕΤΣΘ ΕΛΑΣΤΛΚΩΝ ΓΛΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΒΚ CPV: 34351100-3 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΚΕΛΕΣ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 



 

Σελίδα 3 

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 



 

Σελίδα 4 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 



 

Σελίδα 5 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 



 

Σελίδα 6 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 



 

Σελίδα 7 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
[…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  



 

Σελίδα 8 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):[   ] 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……]xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
 Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxxiv το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

2) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

3) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 



 

Σελίδα 18 

Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxxxv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxxxvi 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xxxvii 

 

                                                           
iΣε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
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ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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xxii

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xxxvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxxvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Διδικοί Όποι/ Σεσνική Πποζθοπά  

 

       

ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΓΛΑ ΤΘ ΡΟΜΘΚΕΛΑ 
ΕΛΑΣΤΛΚΩΝ ΓΛΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΒΚ 

 
 1. Οι παρόντεσ ειδικοί όροι επενεργοφν ςυμπλθρωματικά των Γενικϊν Πρων για τθν  
υποβολι προςφορϊν για τθν προμικεια ελαςτικϊν-επιςϊτρων οχθμάτων του ΡΒΚ όπωσ παρακάτω: 
 
  α. Mercedes C200 
   
  β. VW Passat 
 
  γ. VW Transporter 
 
  δ. Mercedes Tourismo 
 
  ε. Mercedes Sprinter 
 
  ςτ. Mercedes 513 
 
  η. Steyer Υδροφόρο Πχθμα 
 
  θ. Mercedes 1114 
 
  κ. Ρερονοφόρο Hyundai 50DA-9A 5 Ton 
 
  ι. Steyer  Βυτιοφόρο Πχθμα 
   
  ια. Mercedes 1935 
 

2. Αντικείμενο ςυμφωνθτικοφ: Ελαςτικά - επίςωτρα για οχιματα τθσ Μονάδοσ, ωσ Ρροςκικθ  
«2» με  τοποκζτθςθ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ – ειδικοφσ όρουσ των Ρροςκθκϊν  «1» και 
«2», 
 

3. Τεχνικι περιγραφι: Ωσ Ρροςκικεσ «1» και «2». 
 
4. Διάρκεια εγγυιςεωσ: Τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ ι 40.000 χλμ. (όποιο από τα δφο ζρκει 

πρϊτο). 
 

5. Κριτιριο κατακφρωςθσ: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ ανά είδοσ, δθλαδι θ χαμθλότερθ τιμι ανά είδοσ. Ωσ εκ τοφτου, δφναται να 
κατατεκεί προςφορά για μζροσ των ειδϊν, αλλά ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων ποςοτιτων ανά είδοσ.  
 
 6. Εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ είναι 21.700,00 €. Ανάλυςθ δαπάνθσ ωσ 
Ρροςκικθ «3». 
 
 3. Θ προςφερόμενθ τιμι κα δίδεται ςε ευρϊ (€), εκφραηόμενθ ςε  ακζραιο αρικμό ι 
δεκαδικό αρικμό με ζωσ δφο δεκαδικά ψθφία και δε κα περιλαμβάνει ΦΡΑ. Στθν προςφερόμενθ τιμι κα 
περιλαμβάνονται ζξοδα τοποκζτθςθσ των ελαςτικϊν επιςϊτρων κακϊσ και τα όποια οφζλθ του Ραρόχου. 
Το ΡΒΚ πζραν των κακοριηομζνων ςτθν προςφορά ποςϊν του Ραρόχου, δε κα καταβάλει κανζνα άλλο 
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ποςό και για κανζνα λόγο. Θ παραλαβι κα εκτελεςτεί με Ρρωτόκολλο Ροιοτικισ και Ροςοτικισ 
Ραραλαβισ μεταξφ Επιτροπισ του ΡΒΚ και του Ραρόχου. 
 
ΡΟΣΚΘΚΕΣ 
 
«1» ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΕΝΟΡΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΡΕΔ-Α-00567) 
«2» ΡΛΝΑΚΑΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΕΛΑΣΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΩΤΩΝ - ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ 
«3» ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΔΑΡΑΝΘΣ ΕΛΑΣΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΩΤΩΝ 
«4» ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΝΤΥΡΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΡΟΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

ΕΝΟΡΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
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ΡΟΣΚΘΚΘ «1» ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ «ΛΛΛ» ΤΘΣ  ΡΕΔΛΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 
Φ.600.1/ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΛΚ. ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
 ΔΝΣΘ ΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3) 
 ΤΜΘΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 Τθλ 2821026774 
 Χανιά,     Φεβ 20 

 
 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΕΝΟΡΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
 
 
 
 
 

ΡΕΔ-Α-00567 ΕΚΔΟΣΗ 1θ 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΙΣΩΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 

   27 Φεβρουαρίου 2018 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΚΝΛΚΘΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 
 
 
 
 

ΑΔΛΑΒΑΚΜΘΤΟ-ΑΝΑΤΘΤΕΟ 
ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
1. ΡΕΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΗΣ - 1 - 
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ - 1 - 
3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΩΤΩΝ - 2 - 

3.1.1 ΔΕΜΚΤΘΣ ΚΑΤΘΓΟΜΑΣ ΡΖΛΜΑΤΟΣ. Ο ΣΥΓΚΕΚΛΜΖΝΟΣ ΔΕΜΚΤΘΣ ΔΕΝ ΡΕΛΛΑΜΒΆΝΕΤΑΛ ΥΡΟΧΕΩΤΛΚΆ ΣΤΟΥΣ ΑΡΟΤΥΡΩΜΖΝΟΥΣ 

ΔΕΜΚΤΕΣ ΣΤΛΣ ΡΛΕΥΖΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΛΚΟΦ. ΜΕ ΒΆΣΘ ΑΥΤΠΝ ΤΑ ΕΛΑΣΤΛΚΆ ΔΛΑΚΜΝΟΝΤΑΛ ΣΤΟΥΣ ΡΑΑΚΆΤΩ ΤΦΡΟΥΣ: - 3 - 
3.1.2 ΔΕΜΚΤΘΣ ΆΞΟΝΑ ΤΟΡΟΚΖΤΘΣΘΣ. Ο ΔΕΜΚΤΘΣ ΑΥΤΠΣ ΑΡΟΤΥΡΏΝΕΤΑΛ ΣΥΝΙΚΩΣ ΣΤΛΣ ΡΛΕΥΖΣ ΕΛΑΣΤΛΚΏΝ ΤΩΝ ΜΕΓΆΛΩΝ 

ΟΧΘΜΆΤΩΝ. ΜΕ ΒΆΣΘ ΤΟΝ ΔΕΜΚΤΘ ΑΥΤΠΝ ΤΑ ΕΛΑΣΤΛΚΆ ΤΑΞΛΝΟΜΟΦΝΤΑΛ ΩΣ ΕΞΙΣ: - 3 - 
3.1.3 ΔΕΜΚΤΘΣ ΤΦΡΟΥ ΟΧΙΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΥ ΓΜΝΕΤΑΛ ΤΑΞΛΝΠΜΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΣΏΤΩΝ ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΦΡΟ ΤΟΥ ΟΧΙΜΑΤΟΣ ΓΛΑ ΤΑ ΟΡΟΜΑ 

ΕΜΝΑΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΖΝΑ, ΩΣ ΕΞΙΣ: - 3 - 
3.1.4 ΔΕΜΚΤΘΣ ΓΛΑ ΧΘΣΛΜΟΡΟΜΘΣΘ Ι ΜΘ ΑΕΟΚΑΛΆΜΟΥ. (ΕΝΔΕΜΚΤΘΣ ΜΕ ΑΛΚΜΠ 12 ΣΤΟ ΣΧΖΔΛΟ 1). ΜΕ ΒΆΣΘ ΤΟΝ ΔΕΜΚΤΘ ΑΥΤΠΝ 

ΔΛΑΚΜΝΟΝΤΑΛ ΔΦΟ ΚΑΤΘΓΟΜΕΣ ΕΛΑΣΤΛΚΏΝ: - 4 - 
3.1.5 ΔΕΜΚΤΘΣ ΔΟΜΙΣ ΕΛΑΣΤΛΚΟΦ ΕΡΛΣΏΤΟΥ (ΕΝΔΕΜΚΤΘΣ ΜΕ ΑΛΚΜΠ 3 ΣΤΟ ΣΧΖΔΛΟ 1). - 4 - 
3.1.6 ΔΕΜΚΤΕΣ ΔΛΑΣΤΆΣΕΩΝ ΚΑΛ ΔΟΜΙΣ ΕΛΑΣΤΛΚΟΦ ΕΡΛΣΏΤΟΥ. (ΕΝΔΕΜΚΤΘΣ ΜΕ ΑΛΚΜΠ 3 ΣΤΟ ΣΧΖΔΛΟ 1). - 5 - 
3.1.7 ΔΕΜΚΤΘΣ ΚΑΤΘΓΟΜΑΣ ΤΑΧΦΤΘΤΑΣ (SPEED SYMBOL – “S.S.”) (ΕΝΔΕΜΚΤΘΣ ΜΕ ΑΛΚΜΠ 4 ΣΤΟ ΣΧΖΔΛΟ 1). - 5 - 
3.1.8 ΔΕΜΚΤΘΣ ΛΚΑΝΠΤΘΤΑΣ ΦΠΤΛΣΘΣ (LOAD INDEX – “L.I.”) (ΕΝΔΕΜΚΤΘΣ ΜΕ ΑΛΚΜΠ 4 ΣΤΟ ΣΧΖΔΛΟ 1) - 5 - 
3.1.9 ΔΕΜΚΤΘΣ ΦΚΟΆΣ ΡΖΛΜΑΤΟΣ (ΕΝΔΕΜΚΤΕΣ ΜΕ ΑΛΚΜΠ 17 ΣΤΟ ΣΧΖΔΛΟ 1). - 5 - 
3.1.10 ΔΕΜΚΤΘΣ ΕΞΟΛΚΟΝΠΜΘΣΘΣ ΚΑΥΣΜΜΟΥ - 6 - 
3.1.11 ΔΕΜΚΤΘΣ ΡΠΣΦΥΣΘΣ ΣΕ ΥΓΠ ΟΔΠΣΤΩΜΑ. - 6 - 
3.1.12 ΔΕΜΚΤΘΣ ΕΞΩΤΕΛΚΟΦ ΚΟΦΒΟΥ ΚΦΛΛΣΘΣ. - 6 - 
3.1.13 ΔΕΜΚΤΘΣ ΚΛΆΣΘΣ ΥΛΛΚΟΦ – ΚΏΔΛΚΑΣ CPV (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY) - 7 - 

4. ΕΝΙΑΚΟ ΣΦΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΠΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΙΠΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ ΕΡΙΣΏΤΩΝ ΤΩΝ ΗΡΑ. - 7 - 
4.2.1 ΔΕΜΚΤΘΣ ΥΚΜΟΦ ΦΚΟΆΣ ΡΖΛΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΛΚΟΦ (TREADWEAR INDEX) (ΕΝΔΕΜΚΤΘΣ ΜΕ ΑΛΚΜΠ 9 ΣΤΟ ΣΧΖΔΛΟ 1).- 7 - 
4.2.2 ΔΕΜΚΤΘΣ ΖΛΞΘΣ (TRACTION INDEX) (ΕΝΔΕΜΚΤΘΣ ΜΕ ΑΛΚΜΠ 9 ΣΤΟ ΣΧΖΔΛΟ 1). - 8 - 
4.2.3 ΔΕΜΚΤΘΣ ΚΕΜΟΚΑΣΜΑΣ (TEMPERATURE INDEX) (ΕΝΔΕΜΚΤΘΣ ΜΕ ΑΛΚΜΠ 9 ΣΤΟ ΣΧΖΔΛΟ 1). - 8 - 

5 ΓΕΝΙΚΖΣ ΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΆ ΕΡΚΣΩΤΑ. - 9 - 
6 ΡΑΕΛΚΠΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ ΕΡΙΣΏΤΩΝ. - 10 - 
7 ΕΡΙΣΗΜΆΝΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΖΣ ΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ - 10 - 
8 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΆ ΖΓΓΑΦΑ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΆ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΡΟΣΦΟΆΣ - 11 - 
9 ΡΑΑΛΑΒΉ ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ – ΧΠΝΟΣ ΚΑΙ ΤΠΡΟΣ ΡΑΆΔΟΣΗΣ – ΔΙΕΝΕΓΟΦΜΕΝΟΙ ΖΛΕΓΧΟΙ - 12 - 
10 ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗΣ - 14 - 
10.  ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗΣ…………   -14- 
ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
«Α» ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
 ΕΡΙΣΩΤΩΝ 
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1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 
 1.1 Θ παροφςα Ρροδιαγραφι Ενόπλων Δυνάμεων (ΡΕΔ) καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ 
για τθν προμικεια ελαςτικϊν επιςϊτρων οχθμάτων-μθχανθμάτων.  
 

2. ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
 
 2.1 Τα κατωτζρω Ζγγραφα αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. Λςχφουν 
και εφαρμόηονται ςτθν τελευταία τουσ ζκδοςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τροποποιιςεϊν τουσ: 
 
  2.1.1 The European Tyre and Rim Technical Organization (ETRTO) Standard Manual. 
 
  2.1.2 ASTM D412-16 «Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic 
Elastomers – Tension». 
 
  2.1.3 ASTM D1149-16 «Standard Test Methods for Rubber Deterioration – Cracking in an 
Ozone Controlled Environment». 
 
  2.1.4 Οδθγία 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 31 Μαρτίου 1992 (92/23/EEC of 31 March 
1992) ςχετικά με τα ελαςτικά των οχθμάτων με κινθτιρα και των ρυμουλκουμζνων τουσ και με τθν 
εγκατάςταςι του ς’ αυτά. Θ ανωτζρω οδθγία ιςχφει όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Λουνίου 2001 και τθν οδθγία 2005/11/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2005. 
 
  2.1.5 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικμ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 25θσ Νοεμβρίου 2009 ςχετικά με τθ ςιμανςθ των ελαςτικϊν επιςϊτρων αναφορικά με 
τθν εξοικονόμθςθ καυςίμου και άλλεσ ουςιϊδεισ παραμζτρουσ. Ο ανωτζρω Κανονιςμόσ ιςχφει με τθν 
τροποποίθςθ (ΕΕ) αρικμ. 228/2011 τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Μαρτίου 2011 και τθν τροποποίθςθ (ΕΕ) αρικμ. 
1235/2011 τθσ Επιτροπισ τθσ 29θσ Νοεμβρίου 2011. 
 
  2.1.6 Κανονιςμόσ αρικμ. 106 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν Ευρϊπθ των Θνωμζνων 
Εκνϊν (ΟΕΕ/ΘΕ) – Ενιαίεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν ζγκριςθ ελαςτικϊν επιςϊτρων για γεωργικά οχιματα 
και τα ρυμουλκοφμενά τουσ. 
 
  2.1.7 Κανονιςμόσ αρικμ. 117 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν 
Ευρϊπθ (ΟΕΕ/ΘΕ) – Ενιαίεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν ζγκριςθ ελαςτικϊν όςον αφορά τισ εκπομπζσ ιχου 
κφλιςθσ ελαςτικϊν και τθν πρόςφυςθ ςε υγρό οδόςτρωμα. 
 
  2.1.8 Κανονιςμόσ αρικμ. 30 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν 
Ευρϊπθ (ΟΕΕ/ΘΕ) – Ενιαίεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν ζγκριςθ ελαςτικϊν με αζρα για τα μθχανοκίνθτα 
οχιματα και τα ρυμουλκοφμενά τουσ. 
 
  2.1.9 Κανονιςμόσ αρικμ. 54 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν 
Ευρϊπθ (ΟΕΕ/ΘΕ) – Ενιαίεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν ζγκριςθ πνευματικϊν ελαςτικϊν επιςϊτρων για τα 
επαγγελματικά οχιματα και τα ρυμουλκοφμενα τουσ. 
 
 2.2 Σε περίπτωςθ αντίφαςθσ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ με τα μνθμονευόμενα πρότυπα ι τισ 
τροποποιιςεισ τουσ, υπεριςχφουν, κατά ςειρά, πρϊτα οι ειδικοί όροι του εκάςτοτε διαγωνιςμοφ και 
ακολοφκωσ θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα δφο αυτά δεν ζρχονται ςε 
αντίκεςθ με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ. 
 
 

3. ΓΔΙΚΣΔ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΔΛΑΣΙΚΩΝ ΔΠΙΩΣΡΩΝ 
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 3.1 Για τθν ταξινόμθςθ των ελαςτικϊν επιςϊτρων ζχουν, ενδεικτικά και μθ περιοριςτικά, 
κακοριςτεί και χρθςιμοποιοφνται οι παρακάτω δείκτεσ: 
 

 
 
 

ΑΙΘΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΗ ΕΡΕΞΗΓΗΣΗ 

1 Δείκτθσ Καταςκευαςτι ελαςτικοφ. 

2 Δείκτθσ Μοντζλου ελαςτικοφ. 

3 Δείκτεσ Διαςτάςεων και Δομισ ελαςτικοφ  

4 
Δείκτθσ Κατθγορίασ Ταχφτθτασ και Δείκτθσ Λκανότθτασ 
Φόρτιςθσ 

5 Δείκτθσ Ζγκριςθσ Κυκλοφορίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

6 
Δείκτθσ Ζγκριςθσ Κυκλοφορίασ θ οποία αφορά τα επίπεδα 
κορφβου κφλιςθσ. 

7 Δείκτθσ Ανάκλθςθσ (ιςχφει μόνο για τθ Βόρεια Αμερικι) 

8 Δείκτθσ Θμερομθνίασ Καταςκευισ 

9 
Δείκτεσ Ενιαίου Συςτιματοσ Βακμονόμθςθσ τθσ Ροιότθτασ των 
Ελαςτικϊν Επιςϊτρων των ΘΡΑ. 

10 Δείκτθσ Μζγιςτου Επιτρεπόμενου Φορτίου (ΘΡΑ). 

11 Δείκτθσ Μζγιςτισ Επιτρεπόμενθσ Ρίεςθσ Ελαςτικοφ (ΘΡΑ). 

12 Δείκτθσ για τθ Χρθςιμοποίθςθ ι μθ Αεροκαλάμου. 

13 
Ρροειδοποιιςεισ για Κινδφνουσ που εγκυμονοφν οι εργαςίεσ με 
ελαςτικά. 

14 Δείκτθσ Φοράσ Ρεριςτροφισ. 

15 Δείκτθσ Φοράσ Τοποκζτθςθσ ςτθ Ηάντα. 

16 Δείκτθσ Δομισ Ελαςτικοφ (Ενιςχυμζνθ ι όχι Καταςκευι) 



 

Σελίδα 27 

                                                                                                                                                                                                 

17 Δείκτεσ Φκοράσ Ρζλματοσ. 

Σχζδιο 1: Σχθματικι απεικόνιςθ και περιγραφι των δεικτϊν ςτισ πλευρζσ των ελαςτικϊν 
επιςϊτρων. 

 

  3.1.1 Γείκηηρ Καηηγοπίαρ Πέλμαηορ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δελ 
πεξηιακβάλεηαη ππνρξεωηηθά ζηνπο απνηππωκέλνπο δείθηεο ζηηο πιεπξέο ηνπ ειαζηηθνύ. 
Με βάζε απηόλ ηα ειαζηηθά δηαθξίλνληαη ζηνπο παξαθάηω ηύπνπο: 
 
   3.1.1.1 Τφποσ “Ομαλου Δρομου” (“High-Way”). 
 
   3.1.1.2 Τφποσ “Ανωμαλου Δρομου” (“Cross Country”). 
 
   3.1.1.3 Τφποσ “Γενικθσ Χριςθσ” (“All Type”). Ο τφποσ αυτόσ είναι κατάλλθλοσ για 
χριςθ τόςο ςε ομαλό όςο και ςε ανϊμαλο δρόμο. 
 
   3.1.1.4 Τφποσ "ΛΑΣΡΘΣ - ΧΛΟΝΛΟΥ" (“MUD and SNOW” – ‘’M+S’’ ι ’M.S’’ ι 
’M&S’’). 
 
   3.1.1.5 Τφποσ "ΧΛΟΝΛΟΥ" (“SNOW” – “S’’). 
 

  3.1.2 Γείκηηρ Άξονα Σοποθέηηζηρ. Ο δείθηεο απηόο απνηππώλεηαη 
ζπλήζωο ζηηο πιεπξέο ειαζηηθώλ ηωλ κεγάιωλ νρεκάηωλ. Με βάζε ηνλ δείθηε απηόλ ηα 
ειαζηηθά ηαμηλνκνύληαη ωο εμήο: 
 
   3.1.2.1 Ελαςτικά για κατευκυντιριουσ άξονεσ (“steering”). 
 
   3.1.2.2 Ελαςτικά για κινθτιριουσ άξονεσ (“drive”). 
 
   3.1.2.3 Ελαςτικά για ςυρόμενουσ άξονεσ (“trailer”). 
 

  3.1.3 Γείκηηρ Σύπος Οσήμαηορ, όπνπ γίλεηαη ηαμηλόκεζε ηωλ επηζώηξωλ 
αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ νρήκαηνο γηα ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα, ωο εμήο: 
 
   3.1.3.1 Ελαςτικά για επιβατικά οχιματα. 
 
   3.1.3.2 Ελαςτικά για ελαφρά φορτθγά (van)-θμιφορτθγά. 
 
   3.1.3.3 Ελαςτικά για λεωφορεία. 
 
   3.1.3.4 Ελαςτικά για φορτθγά. 
 
   3.1.3.5 Ελαςτικά για χωματουργικά. 
 
   3.1.3.6 Ελαςτικά για οχιματα αγροτικισ χριςθσ (γεωργικοί ελκυςτιρεσ κλπ). 
   3.1.3.7 Ελαςτικά για βιομθχανικά ι ειδικοφ τφπου οχιματα. 
 

  3.1.4 Γείκηηρ για Υπηζιμοποίηζη ή μη Αεποθαλάμος. (Δλδείθηεο κε 
αξηζκό 12 ζην ρέδην 1). Με βάζε ηνλ δείθηε απηόλ δηαθξίλνληαη δύν θαηεγνξίεο 
ειαζηηθώλ: 
 
   3.1.4.1 Τφποσ “TUBE TYPE“ (ΤΤ), ελαςτικά επίςωτρα που ζχουν ςχεδιαςτεί για 
χριςθ με αεροκάλαμο. 
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   3.1.4.2 Τφποσ “TUBELESS” (ΤL), ελαςτικά επίςωτρα που ζχουν ςχεδιαςτεί για 
χριςθ χωρίσ αεροκάλαμο. 
 

  3.1.5 Γείκηηρ Γομήρ ελαζηικού επιζώηπος (Δλδείθηεο κε αξηζκό 3 ζην 
ρέδην 1). 
 
   3.1.5.1 Ωσ «δομι» του ελαςτικοφ επιςϊτρου νοείται ο τρόποσ με τον οποίο 
τοποκετοφνται οι επάλλθλεσ ςτρϊςεισ των ενιςχυτικϊν λινϊν (τα οποία καταςκευάηονται από Nylon ι 
άλλθ ςυνκετικι ίνα ι από πλζγμα μεταλλικϊν ςυρμάτων) του ςκελετοφ του. Διακρίνονται ζτςι οι 
παρακάτω τφπου ελαςτικϊν: 
 
     3.1.5.1.1 "Συμβατικά" (DIAGONAL ι BIAS) ελαςτικά. Είναι ελαςτικά 
όπου οι επάλλθλεσ ςτρϊςεισ των λινϊν εκτείνονται μζχρι τθν «πτζρνα» του επιςϊτρου (το μζροσ του 
ελαςτικοφ που προςαρμόηεται ςτο ςϊτρο και ςυγκρατεί το ελαςτικό επ’ αυτοφ). Οι ςτρϊςεισ αυτζσ 
διατάςςονται χιαςτί υπό γωνία μικρότερθ των 90ο  ωσ προσ τον διαμικθ άξονα του πζλματοσ. Τα ελαςτικά 
αυτοφ του τφπου είναι γενικά ςκλθρά και άκαμπτα και παρουςιάηουν πολφ καλι πλευρικι αντίςταςθ 
φορτίου (δεν παραμορφϊνονται πολφ ςτισ ςτροφζσ). Θ ςιμανςθ τθσ κατθγορίασ αυτισ γίνεται μπροςτά 
από τθ ςιμανςθ τθσ διαμζτρου του ςϊτρου για το οποίο είναι καταςκευαςμζνο το ελαςτικό. Για τθν 
ςυγκεκριμζνθ κατθγορία δε είτε δεν υπάρχει καμία ζνδειξθ, είτε αποτυπϊνεται το ςφμβολο «D». 
 
     3.1.5.1.2 “Ακτινικά“ (RADIAL) ελαςτικά. Είναι ελαςτικά όπου οι 
επάλλθλεσ ςτρϊςεισ των λινϊν εκτείνονται και πάλι μζχρι τθν «πτζρνα», τοποκετοφνται ωςτόςο υπό 
γωνία περίπου 90ο ςε ςχζςθ με τον άξονα του πζλματοσ. Στθ διαμόρφωςθ αυτι περαιτζρω 
ςτακεροποίθςθ του επιςϊτρου, ϊςτε να δφναται να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ, 
επιτυγχάνεται με τθν τοποκζτθςθ ενιςχυτικϊν περιμετρικϊν «ηωνϊν» (belts) από λινά ςτθν περιοχι του 
πζλματοσ. Τα ελαςτικά αυτοφ του τφπου παρουςιάηουν βελτιωμζνα χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τθν 
απορρόφθςθ κραδαςμϊν, το κράτθμα και τθν διάρκεια ηωισ του ελαςτικοφ επιςϊτρου. Ωσ ςιμανςθ 
φζρουν τθν ζνδειξθ «R» μπροςτά από τθ ςιμανςθ τθσ προβλεπόμενθσ διαμζτρου του ςϊτρου για το 
οποίο είναι καταςκευαςμζνο το ελαςτικό 
 

  3.1.6 Γείκηερ Γιαζηάζεων και Γομήρ ελαζηικού επιζώηπος. (Δλδείθηεο 
κε αξηζκό 3 ζην ρέδην 1). 
 
   3.1.6.1 Ρρόκειται για δείκτεσ οι οποίοι απεικονίηουν τισ βαςικζσ 
καταςκευαςτικζσ διαςτάςεισ ενόσ ελαςτικοφ επιςϊτρου. Από αυτοφσ με τθ χριςθ πινάκων αντιςτοιχίασ 
προκφπτουν το πλάτοσ και θ διάμετροσ του ςϊτρου για το οποίο είναι καταςκευαςμζνο το ελαςτικό, θ 
ςυνολικι διάμετροσ του ελαςτικοφ και το πλάτοσ τθσ διατομισ του εκφραςμζνεσ ςε χιλιοςτά. Οι πίνακεσ 
αντιςτοιχίασ του εν λόγω δείκτθ με τισ ανωτζρω καταςκευαςτικζσ διαςτάςεισ του ελαςτικοφ κακορίηονται 
ςτα ζγγραφα των παραγράφων 2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8. (πίνακεσ και τφποι υπολογιςμοφ). 

 
  3.1.7 Γείκηηρ Καηηγοπίαρ Σασύηηηαρ (Speed Symbol – “S.S.”) (Δλδείθηεο 
κε αξηζκό 4 ζην ρέδην 1). 
 
   3.1.7.1 Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ για τα ελαςτικά των επιβατθγϊν οχθμάτων 
απεικονίηει τθ μζγιςτθ ταχφτθτα ςτθν οποία τα ελαςτικά ζχουν πιςτοποιθκεί ότι λειτουργοφν ςωςτά. Για 
τα ελαςτικά των εμπορικϊν οχθμάτων το ςυγκεκριμζνο ςφμβολο εκφράηει τθν ταχφτθτα με τθν οποία το 
ελαςτικό δφναται να φζρει το βάροσ που αντιςτοιχεί ςτο δείκτθ ικανότθτασ φόρτιςθσ. Τα ςφμβολα και οι 
κατθγορίεσ ταχφτθτασ περιλαμβάνονται ςτα ζγγραφα των παραγράφων 2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8. 
 

  3.1.8 Γείκηηρ Ικανόηηηαρ Φόπηιζηρ (LOAD INDEX – “L.I.”) (Δλδείθηεο κε 
αξηζκό 4 ζην ρέδην 1) 
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   3.1.8.1 Ρρόκειται για ζναν αρικμθτικό δείκτθ ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςτθν τιμι του 
μζγιςτου φορτίου που μπορεί να φζρει το ελαςτικό. Εφόςον ο δείκτθσ ακολουκείται από τον δείκτθ 
κατθγορίασ ταχφτθτασ τότε αναφζρεται ςτο μζγιςτο φορτίο που ζχει πιςτοποιθκεί να φζρει το ελαςτικό 
ςτθ ςυγκεκριμζνθ μζγιςτθ ταχφτθτα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι χρθςιμοποιείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του καταςκευαςτι. Τα ελαςτικά επίςωτρα των επιβατικϊν οχθμάτων φζρουν μόνο ζνα δείκτθ ικανότθτασ 
φόρτιςθσ. Τα ελαςτικά επίςωτρα των επαγγελματικϊν οχθμάτων μποροφν να φζρουν δφο δείκτεσ 
φόρτιςθσ, εκ των οποίων ο πρϊτοσ αναφζρεται ςε απλι διάταξθ (ζνα ελαςτικό ανά κζςθ), ενϊ ο 
δεφτεροσ, όταν υπάρχει, αφορά τθ διπλι διάταξθ (δφο ελαςτικά ανά κζςθ). Στθν περίπτωςθ φπαρξθσ δφο 
δεικτϊν, αυτοί χωρίηονται με μία διαγϊνιο “/”. Κατάλογοσ των δεικτϊν αυτϊν με τα αντίςτοιχα φορτία 
τουσ περιλαμβάνονται ςτα ζγγραφα των παραγράφων 2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8. 

 
  3.1.9 Γείκηηρ Φθοπάρ Πέλμαηορ (Δλδείθηεο κε αξηζκό 17 ζην ρέδην 1). 
 
   3.1.9.1 Οι δείκτεσ φκοράσ πζλματοσ είναι μικρζσ προεξοχζσ εντόσ των 
αυλακϊςεων του πζλματοσ ενόσ ελαςτικοφ, οι οποίεσ αποτελοφν οπτικι ζνδειξθ τθσ φκοράσ του. Με τουσ 
δείκτεσ αυτοφσ ο χριςτθσ μπορεί εφκολα να διαπιςτϊςει πότε το πάχοσ του πζλματοσ του ελαςτικοφ ζχει 
μειωκεί ςτα 1,6 χιλιοςτά περίπου, οπότε και απαιτείται θ αντικατάςταςι του. Θ φπαρξθ των δεικτϊν 
αυτϊν είναι υποχρεωτικι για τα ελαςτικά επίςωτρα των επιβατθγϊν οχθμάτων, όπωσ κακορίηεται ςτθν 
οδθγία των § 2.1.4 και 2.1.8.  
 

 

 

 

 

  3.1.10 Γείκηηρ Δξοικονόμηζηρ καςζίμος 
 
   3.1.10.1 Θ χριςθ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ κακιερϊκθκε από τον κανονιςμό τθσ 
παραγράφου 2.1.6. Σε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ δείκτεσ, ο εν λόγω δείκτθσ δεν αναγράφεται εγχάρακτα 
ςτα πλαϊνά του ελαςτικοφ, αλλά τοποκετείται πάνω ςε προςωρινό ζγχρωμο αυτοκόλλθτο ςτο πζλμα των 
καινοφριων ελαςτικϊν. Στο ίδιο αυτοκόλλθτο απεικονίηονται επίςθσ ο δείκτθσ του εξωτερικοφ κορφβου 
κφλιςθσ και ο δείκτθσ πρόςφυςθσ ςε υγρό οδόςτρωμα. 
 
   3.1.10.2 Θ κακιζρωςθ ενόσ δείκτθ που ςχετίηεται με τθν κατανάλωςθ καυςίμου 
κρίκθκε αναγκαία κακϊσ αυτά, κυρίωσ λόγω τθσ αντίςταςθσ κφλιςθσ που παρουςιάηουν, ευκφνονται για 
το 20 με 30 τοισ εκατό τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου των οχθμάτων. Οι τιμζσ που δφναται να πάρει ο 
ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι αλφαρικμθτικζσ ςε κλίμακα από «A ζωσ G» (Α είναι θ βζλτιςτθ τιμι του 
δείκτθ) και εξαρτϊνται άμεςα από τθν τιμι του ςυντελεςτι αντίςταςθσ κφλιςθσ (Rolling Resistance 
Coefficient – RRC) κάκε ελαςτικοφ, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ του κανονιςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.1.5. 

 
  3.1.11 Γείκηηρ Ππόζθςζηρ ζε Τγπό Οδόζηπωμα. 
 
   3.1.11.1 Ρρόκειται για ζναν δείκτθ θ χριςθ του οποίου κακιερϊκθκε και πάλι με 
τον κανονιςμό τθσ παραγράφου 2.1.5. Τοποκετείται ςτο ίδιο ζγχρωμο αυτοκόλλθτο που απεικονίηεται ο 
δείκτθσ κατανάλωςθσ καυςίμου και ο δείκτθσ εξωτερικοφ κορφβου κφλιςθσ. Σκοπόσ του είναι να 
ενκαρρφνει τουσ τελικοφσ χριςτεσ να αγοράηουν ελαςτικά επίςωτρα με υψθλζσ επιδόςεισ πρόςφυςθσ ςε 
υγρό οδόςτρωμα, δίδοντασ ζτςι κίνθτρα ςτουσ καταςκευαςτζσ ελαςτικϊν να βελτιςτοποιοφν τισ 
παραμζτρουσ των ελαςτικϊν πζρα από τα ελάχιςτα όρια προδιαγραφϊν αςφαλείασ που ζχουν 
κακοριςκεί. 
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   3.1.11.2  Οι τιμζσ που παίρνει ο δείκτθσ είναι αλφαρικμθτικζσ ςε κλίμακα από «A 
ζωσ G» (Α είναι θ βζλτιςτθ τιμι), και προςδιορίηονται βάςει του αρικμθτικοφ δείκτθ πρόςφυςθσ ςε υγρό 
οδόςτρωμα (G) όπωσ κακορίηεται ςτο Ραράρτθμα Λ του κανονιςμοφ τθσ παραγράφου 2.1.5. 
 

  3.1.12 Γείκηηρ Δξωηεπικού Θοπύβος Κύλιζηρ. 
 
   3.1.12.1 Αποτελεί τον τρίτο και τελευταίο δείκτθ που τοποκετείται ςτο προςωρινό 
αυτοκόλλθτο ςτο πζλμα των νζων ελαςτικϊν. Κακιερϊκθκε και αυτόσ από τον κανονιςμό τθσ 
παραγράφου 2.1.5 με ςκοπό να ενκαρρφνει τουσ τελικοφσ χριςτεσ να προτιμοφν ελαςτικά επίςωτρα με 
χαμθλό εξωτερικό κόρυβο κφλιςθσ, αςκϊντασ και πάλι ζμμεςθ πίεςθ ςτουσ καταςκευαςτζσ να 
βελτιςτοποιοφν τισ προδιαγραφζσ των ελαςτικϊν τουσ πζρα από τα όρια των ελάχιςτων απαιτιςεων. 
 
   3.1.12.2 Θ απεικόνιςθ του δείκτθ πάνω ςτο αυτοκόλλθτο γίνεται αποκλειςτικά 
γραφιςτικά ςε κλίμακα ενόσ (ακόρυβο) ζωσ τριϊν (κορυβϊδεσ) μαφρων «θχθτικϊν κυμάτων» τα οποία 
ςχεδιάηονται δίπλα από ζνα ελαςτικό πάνω ςτο οποίο ζχει ενςωματωκεί το περίγραμμα ενόσ θχείου. Τα 
όρια τθσ κλίμακασ κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ του κανονιςμοφ τθσ παραγράφου 2.1.5. 
 
 
 

  3.1.13 Γείκηηρ Κλάζηρ Τλικού – Κώδικαρ CPV (Common Procurement 
Vocabulary) 
 
   3.1.13.1 Τα ελαςτικά επίςωτρα κατθγοριοποιοφνται κατά NATO ACodP-2/3 ςτθν 
κλάςθ 2610 "Tires and Tubes, Pneumatic, Except Aircraft". Ζχουν δε κωδικό CPV ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα «Λ» του Κανονιςμοφ 2195/2002 ωσ εξισ: 
 
     3.1.13.1.1 34351100-3 "Ελαςτικά Αυτοκινιτων". 
 
     3.1.13.1.2 34350000-5 “Ελαςτικά Ελαφράσ και Βαρζασ Χριςθσ”. 
 
     3.1.13.1.3 34351000-2 “Ελαςτικά Ελαφράσ Χριςθσ”. 
 
     3.1.13.1.4 34352000-9 “Ελαςτικά Βαρζασ Χριςθσ”. 
 
     3.1.13.1.5 34352100-0 “Ελαςτικά Φορτθγϊν Αυτοκινιτων”. 
 
     3.1.13.1.6 34352200-1 “Ελαςτικά Λεωφορείων”. 
 
     3.1.13.1.7 34352300-2 “Ελαςτικά Γεωργικϊν Οχθμάτων”. 
 
 

4. Δνιαίο ύζηημα Βαθμονόμηζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ηων Δλαζηικών Δπιζώηπων ηων 
ΗΠΑ. 

 
 4.1 Για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των ελαςτικϊν επιςϊτρων των επιβατθγϊν οχθμάτων το 
Υπουργείο Μεταφορϊν των ΘΡΑ ζχει κακιερϊςει ζνα ςφςτθμα βακμονόμθςθσ υπό τθν ονομαςία «Ενιαίο 
Σφςτθμα Βακμονόμθςθσ τθσ Ροιότθτασ των Ελαςτικϊν» (Uniform Tire Quality Grade – UTCG). Θ 
βακμονόμθςθ με τθ χριςθ του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι υποχρεωτικι για όλα τα ελαςτικά των επιβατθγϊν 
οχθμάτων που πωλοφνται ςτισ ΘΡΑ και είναι καταςκευαςμζνα για χριςθ ςε κανονικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
Τα αποτελζςματα τθσ βακμονόμθςθσ τυπϊνονται εγχάρακτα ςτα πλαϊνά τοιχϊματα του ελαςτικοφ. Θ 
χριςθ του ςυςτιματοσ δεν είναι αναγκαία για χειμερινά ελαςτικά, για ελαςτικά χιονιοφ και για ελαςτικά 
με βακφ πζλμα. 
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 4.2 Το ςφςτθμα για να βακμονομιςει τα ελαςτικά χρθςιμοποιεί τρείσ δείκτεσ: Το Δείκτθ Φκοράσ 
Ρζλματοσ (Treadwear Rate Index), το Δείκτθ Ζλξεωσ (Traction Performance Index) και το Δείκτθ 
Κερμοκραςίασ (Temperature Resistance Index). Θ πραγματοποίθςθ των ελζγχων γίνεται με ευκφνθ του 
καταςκευαςτι του κάκε ελαςτικοφ, ςε χϊρουσ και με διαδικαςία που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο 
Μεταφορϊν των ΘΡΑ. Οι τιμζσ που προκφπτουν αφοροφν τθ ςχετικι (relative) ςυμπεριφορά του 
ελαςτικοφ ςε ςχζςθ με τθν ςυμπεριφορά ενόσ ελαςτικοφ που ζχει χαρακτθριςτεί από το Υπουργείο 
Μεταφορϊν των ΘΡΑ ωσ «πρότυπο ελαςτικό» ι «ελαςτικό αναφοράσ». Αναλυτικά οι τρείσ δείκτεσ 
αναλφονται ωσ εξισ: 
 

  4.2.1 Γείκηηρ Ρςθμού Φθοπάρ Πέλμαηορ Δλαζηικού (Treadwear Index) 
(Δλδείθηεο κε αξηζκό 9 ζην ρέδην 1). 
 
   4.2.1.1 Ρρόκειται για ζναν δείκτθ που απεικονίηει το ρυκμό φκοράσ τοφ 
ελαςτικοφ κατά τθ χριςθ του. Οι τιμζσ που μπορεί να πάρει κυμαίνονται από 60 ζωσ 620, ςε βιματα των 
20. Πςο μεγαλφτερθ είναι θ τιμι του δείκτθ, τόςο μικρότεροσ είναι ο βακμόσ φκοράσ του ελαςτικοφ και 
επομζνωσ αυτό δφναται να διανφςει περιςςότερα χιλιόμετρα προτοφ αχρθςτευτεί. Ζτςι, ζνα ελαςτικό με 
δείκτθ φκοράσ 200 κεωρθτικά αναμζνεται να διανφςει διπλάςια χιλιόμετρα από ζνα ελαςτικό με δείκτθ 
φκοράσ 100. 
 
   4.2.1.2 Κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ωςτόςο ότι όςο υψθλότερθ τιμι παίρνει ο 
δείκτθσ φκοράσ, τόςο πιο ςκλθρό είναι το μίγμα καταςκευισ του ελαςτικοφ, με ότι αυτό ςυνεπάγεται για 
τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του, όπωσ είναι ο βακμόσ πρόςφυςισ του, ο βακμόσ απορρόφθςθσ 
ανωμαλιϊν κλπ. Επίςθσ λόγω του ότι θ διαδικαςία ελζγχου πραγματοποιείται από τουσ ίδιουσ τουσ 
καταςκευαςτζσ των ελαςτικϊν, ζχει παρατθρθκεί ότι οι διάφορεσ εταιρίεσ τείνουν να χρθςιμοποιοφν 
ελαφρά διαφορετικζσ μεκοδολογίεσ υπολογιςμοφ τθσ τελικισ τιμισ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ. Ζτςι ενϊ θ 
ςφγκριςθ τθσ τιμισ του μεταξφ ελαςτικϊν τθσ ίδιασ εταιρίασ δίνει αναλογικά αςφαλι αποτελζςματα, θ 
τιμι του ςε ελαςτικά διαφορετικϊν εταιριϊν αποτελεί μόνο μια ζνδειξθ του πιο ελαςτικό κα φκαρεί 
γρθγορότερα ι αργότερα, χωρίσ ςυνικωσ να υπάρχει αναλογία ςτισ αρικμθτικζσ τιμζσ. 
 

  4.2.2 Γείκηηρ Έλξηρ (Traction Index) (Δλδείθηεο κε αξηζκό 9 ζην ρέδην 1). 
 
   4.2.2.1 Ο δείκτθσ ζλξθσ απεικονίηει τθν ικανότθτα ενόσ ελαςτικοφ να 
επιβραδφνει και να ςταματά ςε δφο διαφορετικοφσ τφπουσ βρεγμζνων οδοςτρωμάτων, ζνα αςφάλτινο και 
ζνα από μπετόν. Λαμβάνει τισ τιμζσ «ΑΑ», «Α», «Β» και «C». Ζνασ υψθλόσ δείκτθσ ζλξθσ υποδθλϊνει ότι 
ζνα όχθμα κα ςταματιςει ςε βρεγμζνο οδόςτρωμα ςε μικρότερθ απόςταςθ από ότι ζνα άλλο όχθμα που 
φζρει ελαςτικά με μικρότερο δείκτθ ζλξθσ. Ζτςι ο δείκτθσ ζλξθσ «ΑΑ» ςθμαίνει ότι το ελαςτικό 
ςυμπεριφζρκθκε άψογα και ςτισ δφο επιφάνειεσ, ο δείκτθσ «Α» ότι το ελαςτικό ςυμπεριφζρκθκε 
ικανοποιθτικά και ςτισ δφο επιφάνειεσ, ο δείκτθσ «Β» ότι το ελαςτικό ςυμπεριφζρκθκε ικανοποιθτικά ςτθ 
μία επιφάνεια και τζλοσ ο δείκτθσ «C» ότι το ελαςτικό ςυμπεριφζρκθκε με χαμθλι απόδοςθ και ςτισ δφο 
επιφάνειεσ. 
 
   4.2.2.2 Κα πρζπει εδϊ να ςθμειωκεί ότι ο δείκτθσ ζλξθσ δεν αποτελεί ςε καμία 
περίπτωςθ ζνδειξθ και δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιείται για να υποδθλϊςει άλλα χαρακτθριςτικά του 
ελαςτικοφ όπωσ π.χ. τθ δυνατότθτα επιτάχυνςισ του, τθ δυνατότθτα κρατιματοσ ςε ςτροφι με ταχφτθτα, 
τθν υδρολίςκθςθ ι τθ μζγιςτθ ελκτικότθτα που αυτό παρουςιάηει. 
 

  4.2.3 Γείκηηρ Θεπμοκπαζίαρ (Temperature Index) (Δλδείθηεο κε αξηζκό 9 
ζην ρέδην 1). 
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   4.2.3.1 Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ βακμονομεί τθν ικανότθτα του ελαςτικοφ 
αφενόσ μεν να μθν αναπτφςςει υψθλι κερμοκραςία, αφετζρου να απάγει αποτελεςματικά ςτο 
περιβάλλον τθ κερμότθτα που ςυςςωρεφεται ςτο ςϊμα του κατά τθ χριςθ. 
 
   4.2.3.2 Θ κερμοκραςία θ οποία αναπτφςςεται αναπόφευκτα κατά τθν κφλιςθ 
ενόσ ελαςτικοφ, εφόςον υπερβαίνει κάποια όρια, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ςταδιακι διάςπαςθ του υλικοφ 
καταςκευισ του και τθ μείωςθ τθσ διάρκειασ ηωισ του. Εφόςον δε υπερβεί κάποιο όριο δφναται να 
οδθγιςει ςε ξαφνικι και επικίνδυνθ αςτοχία του (κλατάριςμα). Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αφξθςι 
τθσ κερμοκραςίασ κατά τθ χριςθ ενόσ ελαςτικοφ είναι το περιβάλλον λειτουργίασ του (είδοσ επιφάνειασ 
που κινείται, κερμοκραςία περιβάλλοντοσ αλλά και δαπζδου πάνω ςτο οποίο κινείται το ελαςτικό), θ τιμι 
τθσ πίεςθσ αζρα που είναι φουςκωμζνο (χαμθλότερθ πίεςθ από τθν φυςιολογικι οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ 
κερμοκραςίασ του ελαςτικοφ), θ υπερβολικι ταχφτθτα κίνθςθσ αλλά και το υπερβολικό φορτίο. 
 
   4.2.3.3 Ο δείκτθσ κερμοκραςίασ δφναται να πάρει τρείσ τιμζσ, τισ «Α», «Β» και 
«C». Θ τιμι του δείκτθ προκφπτει μετά από ζλεγχο τθσ δυνατότθτασ του ελαςτικοφ να λειτουργεί πλιρεσ 
φορτίου χωρίσ τθν παραμικρι αςτοχία για χρονικό διάςτθμα μιςισ ϊρασ ςε τρείσ πρότυπεσ ταχφτθτεσ 
ελζγχου, τα 137 χλμ/ϊρα (85 μίλια/ϊρα), τα 160 χλμ/ϊρα (100 μίλια/ϊρα) και τα 187 χλμ/ϊρα (115 
μίλια/ϊρα), ωσ εξισ: 
 
     4.2.3.2.1 Δείκτθσ Κερμοκραςίασ «Α»: Ο μζγιςτοσ (και καλφτεροσ) 
δείκτθσ κερμοκραςίασ, ο οποίοσ δείχνει ότι κατά τον ζλεγχο το ελαςτικό δεν παρουςίαςε τθν παραμικρι 
αςτοχία ενϊ κινικθκε πλιρεσ φορτίου με ταχφτθτα 187 χλμ/ϊρα για μιςι ϊρα. 
 
     4.2.3.2.2 Δείκτθσ Κερμοκραςίασ «Β»: Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει ότι 
κατά τον ζλεγχο το ελαςτικό δεν παρουςίαςε τθν παραμικρι αςτοχία ενϊ κινικθκε πλιρεσ φορτίου με 
ταχφτθτα 160 χλμ/ϊρα για μιςι ϊρα, ωςτόςο παρουςίαςε κάποιεσ αςτοχίεσ ςτθ δομι του όταν κινικθκε 
πλιρεσ φορτίου με ταχφτθτα 187 χλμ/ϊρα για μιςι ϊρα. 
 
     4.2.3.2.3 Δείκτθσ Κερμοκραςίασ «C»: Ο ελάχιςτοσ (χειρότεροσ) 
δείκτθσ κερμοκραςίασ ο οποίοσ δείχνει ότι το ελαςτικό δεν παρουςίαςε τθν παραμικρι αςτοχία ενϊ 
κινικθκε πλιρεσ φορτίου με ταχφτθτα 137 χλμ/ϊρα για μιςι ϊρα, ωςτόςο παρουςίαςε κάποιεσ αςτοχίεσ 
ςτθ δομι του όταν κινικθκε πλιρεσ φορτίου με ταχφτθτα 160 χλμ/ϊρα για μιςι ϊρα. 
 
   4.2.3.3 Για να κυκλοφοριςει ζνα ελαςτικό ςτθν αγορά τθσ Αμερικισ, κα πρζπει 
τουλάχιςτον να ζχει δείκτθ κερμοκραςίασ «C». 
 
 

5 Γενικέρ Απαιηήζειρ Γιαγωνιζμών για Δλαζηικά Δπίζωηπα. 
 
 5.1 Εφόςον δεν κακορίηεται διαφορετικά ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ του εκάςτοτε διαγωνιςμοφ και 
ςτον πίνακα του παραρτιματοσ «Α», οι τφποι ελαςτικϊν επιςϊτρων που προςφζρονται κα πρζπει να 
ζχουν χρθςιμοποιθκεί εντόσ τθσ τελευταίασ διετίασ ωσ ελαςτικά πρϊτθσ τοποκζτθςθσ (τοποκζτθςθ ςε 
καινοφρια οχιματα από το εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ – “Original Equipment on a Vehicle”) από 
αυτοκινθτοβιομθχανίεσ είτε τθσ Ευρϊπθσ είτε των Θ.Ρ.Α. είτε τθσ Λαπωνίασ. Για το ςκοπό αυτό κα 
προςκομίηεται επίςθμο ζγγραφο τθσ εταιρίασ καταςκευισ των οχθμάτων, επίςθμα μεταφραςμζνο. Δε κα 
γίνεται δεκτι βεβαίωςθ προερχόμενθ από αντιπρόςωπο τθσ εταιρίασ ι τον προμθκευτι των ελαςτικϊν. 
 
 5.2 Τα προςφερόμενα ελαςτικά κα πρζπει να είναι καινοφρια, πρϊτθσ ποιότθτασ, να ςτεροφνται 
καταςκευαςτικϊν ελαττωμάτων, να μθν είναι από αναγόμωςθ και θ θμερομθνία παραγωγισ τουσ δε κα 
πρζπει να υπερβαίνει τουσ οκτϊ (8) μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ τουσ ςτθν Μονάδα. 
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 5.3 Τα προςφερόμενα ελαςτικά κα πρζπει να ζχουν ζγκριςθ καταλλθλότθτασ ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ τθσ παραγράφου 2. Επίςθσ κα πρζπει  να αναγράφεται ανάγλυφα ςε αυτά θ ζγκριςθ (Ε), θ 
χϊρα ζγκριςθσ (αρικμόσ που δθλϊνει τθ χϊρα) και ο αρικμόσ αναγνϊριςθσ του ελαςτικοφ. 
 
 5.4 Το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των ελαςτικϊν επιςϊτρων ιδίων διαςτάςεων και τφπου ανά 
διαγωνιςμό κα πρζπει να είναι του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου, και όχι διαφόρων. 
 
 5.5 Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να ςυμπεριλαμβάνουν ςτθν προςφορά τουσ επίςθμο φυλλάδιο 
ι πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτι των ελαςτικϊν, όπου κα αναγράφονται όλεσ οι ιδιότθτεσ του 
προςφερόμενου μοντζλου ελαςτικϊν. Τα ανωτζρω ςτοιχεία κα πρζπει να δφναται να διαςταυρωκοφν 
μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του καταςκευαςτι των ελαςτικϊν. 
 
 

6 Παπελκόμενα Δλαζηικών Δπιζώηπων. 
 
 6.1 Τα ελαςτικά επίςωτρα του τφπου "TUBE TYPE" κα ςυνοδεφονται από ζνα προφυλακτιρα 
αεροκαλάμου (Φαςκιά – ΤΛRΕ FLAP) ο οποίοσ κα ζχει τθ μορφι ςυνεχοφσ κυκλικισ ταινίασ με οπι για τθ 
διζλευςθ τθσ βαλβίδασ. Κα είναι δε κατάλλθλου πλάτουσ και μορφισ ϊςτε να προςαρμόηεται ςτα 
αντίςτοιχα ελαςτικά χωρίσ να κάμπτονται ι να δθμιουργοφν πτυχϊςεισ.  
 
 6.2 Εφόςον θ προμικεια των ελαςτικϊν επιςϊτρων περιλαμβάνει και απαίτθςθ για χοριγθςθ 
υλικϊν και αναλωςίμων τα οποία ςυνθκίηεται να αντικακίςτανται κατά τθν τοποκζτθςθ των νζων 
ελαςτικϊν, (όπωσ είναι βαλβίδεσ, ςαμπρζλεσ κλπ), αυτό δθλϊνεται ςτον Ρίνακα του Ραραρτιματοσ «Α» 
ςτθν ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ», όπου αναγράφεται το είδοσ και θ ποςότθτα των αναλωςίμων που 
περιλαμβάνει θ προμικεια. 

 
 

7 Δπιζημάνζειρ – Διδικέρ Απαιηήζειρ 
 
 7.1 Στα πλευρικά τοιχϊματα του ελαςτικοφ επιςϊτρου πρζπει να υπάρχουν ςε ανάγλυφθ ι 
εγχάρακτθ μορφι όλοι οι κατά τφπο ελαςτικοφ προβλεπόμενοι δείκτεσ που ζχουν κακοριςτεί με τα 
ζγγραφα που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8. Οι ανωτζρω δείκτεσ κα πρζπει να 
ζχουν αποτυπωκεί απαραίτθτα κατά το ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ κάκε ελαςτικοφ και όχι εκ των 
υςτζρων ςτο ιδθ ζτοιμο προϊόν. 
 
 7.2 Τα ελαςτικά επίςωτρα των επιβατθγϊν οχθμάτων κα πρζπει υποχρεωτικά να διακζτουν 
κολλθμζνο ςτο πζλμα τουσ το προβλεπόμενο από τον κανονιςμό τθσ παραγράφου 2.1.5 ζγχρωμο 
αυτοκόλλθτο με τουσ δείκτεσ που αναλφονται ςτισ παραγράφουσ 3.1.10, 3.1.11 και 3.1.12. 
 
 7.3 Θ καταςκευάςτρια εταιρία των προςφερόμενων ελαςτικϊν επιςϊτρων κα πρζπει να διακζτει 
πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 για τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και παραγωγισ 
των ελαςτικϊν. Το εκάςτοτε ςυγκεκριμζνο εργοςτάςιο καταςκευισ των προςφερόμενων ελαςτικϊν 
επιςϊτρων κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά το ISO 14001:2015 για το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ που ακολουκεί. Τα ανωτζρω κα πρζπει να πιςτοποιοφνται με προςκόμιςθ επικυρωμζνου 
αντιγράφου των δφο επίςθμων πιςτοποιθτικϊν (τθσ εταιρίασ και του εργοςταςίου καταςκευισ των 
ελαςτικϊν), ςτο οποίο κα φαίνεται θ χρονολογία και ο αρικμόσ πιςτοποίθςθσ, μαηί με τα πλιρθ ςτοιχεία 
του φορζα που πραγματοποίθςε τθν πιςτοποίθςθ. 
 
 

8 ςνοδεςηικά Έγγπαθα και Πιζηοποιηηικά ηηρ Σεσνικήρ Πποζθοπάρ 
 
 8.1 Σε κάκε Τεχνικι Ρροςφορά που κατατίκεται κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται Φφλλο 
Συμμόρφωςθσ ςτο οποίο κα δθλϊνεται ρθτά ότι το προςφερόμενο ι τα προςφερόμενα μοντζλα 
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ελαςτικϊν επιςϊτρων εναρμονίηονται απόλυτα με τισ απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτζσ τίκενται 
από τον εκάςτοτε ςυμπλθρωμζνο Ρίνακα του Ραραρτιματοσ «Α» τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ. 
 
 8.2 Ρζραν του ανωτζρω ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να προςκομίηει: 
 
  8.2.1 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το προςφερόμενο ι τα προςφερόμενα μοντζλα ελαςτικϊν 
επιςϊτρων ζχουν ζγκριςθ καταλλθλότθτασ ςφμφωνα με τουσ εκάςτοτε και ανά τφπο ελαςτικοφ ιςχφοντεσ 
κανονιςμοφσ, οι όποιοι περιλαμβάνονται ςτθν παράγραφο 2 τθσ παροφςασ. Συνθμμζνα ςτθν ανωτζρω 
υπεφκυνθ διλωςθ κα υποβάλλεται και αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ ζγκριςθσ κυκλοφορίασ του 
ελαςτικοφ (Tyre Approval ι Certificate of Conformity), εκτόσ εάν ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ εξαιρείται τθσ 
υποχρζωςθσ αυτισ. 
 
  8.2.2 Βεβαίωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι για τα ελαςτικά που προςφζρει παρζχει 
εγγφθςθ αςφαλοφσ και καλισ λειτουργίασ ζωσ το όριο φκοράσ τουσ για δφο (2) ζτθ ι 40.000 χιλιόμετρα 
(ότι από τα δφο ζρκει πρϊτο). 
 
  8.2.3 Βεβαίωςθ ότι το προςφερόμενο μοντζλο ελαςτικοφ αποτελεί επιλογι ευρωπαϊκϊν ι 
των ΘΡΑ ι τθσ Λαπωνίασ καταςκευαςτϊν οχθμάτων για ελαςτικό πρϊτθσ τοποκζτθςθσ ςε καινοφρια 
οχιματα. Θ βεβαίωςθ κα δίνεται για τα ελαςτικά που κακορίηονται ςτον πίνακα του παραρτιματοσ «Α» 
(πεδίο (ιγ)) του εκάςτοτε διαγωνιςμοφ και κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά είτε από επίςθμο τεχνικό 
φυλλάδιο (προςπζκτουσ) του καταςκευαςτι των οχθμάτων ι του καταςκευαςτι των ελαςτικϊν (ςτθν 
αγγλικι ι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα), όπου κα αναφζρεται ξεκάκαρα θ επιλογι αυτι, είτε από πρωτότυπθ 
βεβαίωςθ του καταςκευαςτι των οχθμάτων ι του καταςκευαςτι των ελαςτικϊν όπου κα βεβαιϊνεται θ 
επιλογι του ςυγκεκριμζνου ελαςτικοφ. 
 
  8.2.4 Ρρωτότυπα (όχι φωτοαντίγραφα) τεχνικά φυλλάδια (προςπζκτουσ) των εταιριϊν 
καταςκευισ των ελαςτικϊν επιςϊτρων, ςτα οποία κα αποτυπϊνονται ο τφποσ του πζλματοσ του 
ελαςτικοφ κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ. Εφόςον για το ςυγκεκριμζνο μοντζλο 
του ελαςτικοφ επιςϊτρου προβλζπεται και θ φπαρξθ των δεικτϊν των παραγράφων 3.1.10, 3.1.11 και 
3.1.12 αυτοί κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςτα ςτοιχεία των προςπζκτουσ. Διαφορετικά κα πρζπει να 
προςκομίηεται βεβαίωςθ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ θ οποία κα γνωςτοποιεί τισ τιμζσ των ανωτζρω 
δεικτϊν. 
 
  8.2.5 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι τα ελαςτικά κα ζχουν θμερομθνία καταςκευισ μικρότερθ των 
οκτϊ (8) μθνϊν από τθν παράδοςι τουσ ςτθ Μονάδα. Στθ διλωςθ κα αναγράφεται ξεκάκαρα θ ςιμανςθ 
τθσ θμερομθνίασ καταςκευισ που κα βρίςκεται εγχάρακτθ πάνω ςτα ελαςτικά, κακϊσ και θ επεξιγθςι 
τθσ. 
 
  8.2.6 Επικυρωμζνα αντίγραφα του πιςτοποιθτικοφ ISO 9001:2015 τθσ εταιρίασ 
καταςκευισ των ελαςτικϊν και του πιςτοποιθτικοφ ISO 14001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ τουσ, 
όπου κα φαίνεται θ χρονολογία και ο αρικμόσ πιςτοποίθςθσ, μαηί με τα πλιρθ ςτοιχεία του φορζα που 
πραγματοποίθςε τθν πιςτοποίθςθ. 
 
  8.2.7 Εφόςον ςτουσ όρουσ εκάςτοτε διαγωνιςμοφ προβλζπεται και θ τοποκζτθςθ των 
ελαςτικϊν επιςϊτρων με ευκφνθ του προμθκευτι, τότε ο κάκε υποψιφιοσ προμθκευτισ κα πρζπει να 
περιλάβει ςτθν προςφορά του: 
 
   8.2.7.1 Υπεφκυνθ διλωςθ του ιδίου, ςτθν οποία κα δθλϊνεται θ επωνυμία 
τουλάχιςτον ενόσ ςυνεργαηόμενου καταςτιματοσ ςτθν πόλθ ι πόλεισ που κα ηθτθκεί, το οποίο κα 
αναλάβει τθν δωρεάν τοποκζτθςθ και ηυγοςτάκμιςθ των καινοφριων ελαςτικϊν. 
 
   8.2.7.2 Υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ςυγκεκριμζνου καταςτιματοσ ι 
καταςτθμάτων, με τθν οποία κα δθλϊνεται ρθτά και με γνϊςθ των ςυνεπειϊν του νόμου ότι το 
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κατάςτθμα δζχεται τθν υποχρζωςθ τοποκζτθςθσ και ηυγοςτάκμιςθσ των ελαςτικϊν του ςυγκεκριμζνου 
διαγωνιςμοφ δωρεάν για τθν ΡΒΚ. 
 
 8.3 Για ελαςτικά επίςωτρα ειδικϊν οχθμάτων, οι διαςτάςεισ των οποίων δεν ςυμπεριλαμβάνονται 
ςτουσ πίνακεσ των εντφπων των παραγράφων 2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8, ο εκάςτοτε υποψιφιοσ ανάδοχοσ 
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ, μαηί με τθν τεχνικι προςφορά του, να κατακζτει πιςτοποιθτικό του 
καταςκευαςτι ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά οι τιμζσ όλων των δεικτϊν για κάκε ιδιότθτα που 
προςδιορίηεται ςτον Ρίνακα του Ραραρτιματοσ «Α» τθσ παροφςασ. 
 

9 Παπαλαβή ηων Τλικών – Υπόνορ και Σόπορ Παπάδοζηρ – Γιενεπγούμενοι 
Έλεγσοι 

 
 9.1 Τα ελαςτικά επίςωτρα κα παραδίδονται με ζξοδα του προμθκευτι ςτθ Μονάδα ι τισ Μονάδεσ 
που κακορίηονται από τθν διακιρυξθ του εκάςτοτε διαγωνιςμοφ.  
 
 9.2 Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι νομοκεςία. 
 
 9.3 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ κα διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ παρουςία του 
αναδόχου, εφόςον αυτόσ το επικυμεί, από επιτροπι θ οποία κα ζχει ςυςτακεί για το ςκοπό αυτό. 
Ενδεικτικά και μθ περιοριςτικά κατά τον ποιοτικό ζλεγχο κα γίνεται ζλεγχοσ ςτα ελαςτικά για: 
 

Α/Α ΤΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΛΑ ΩΓΜΕΣ 
Δεν είναι αποδεκτι καμία ρωγμι ςτα πλαϊνά τοιχϊματα του 
ελαςτικοφ. 

2 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΥΚΛΛΚΘΣ 

ΣΤΕΦΑΝΘΣ 

Θ κυκλικι ςτεφάνθ δεν κα πρζπει να παρουςιάηει κανζνα 
είδουσ κφρτωμα ι άλλθ παραμόρφωςθ. 
Ο μεταλλικόσ πυρινασ τθσ κα πρζπει να είναι πλιρωσ 
καλυμμζνοσ με ςυνεχζσ ςτρϊμα ελαςτικοφ. 

3 ΔΟΜΘ ΕΛΑΣΤΛΚΟΥ 
Το υλικό καταςκευισ του ελαςτικοφ κα πρζπει να παρουςιάηει 
ςυνεχι δομι και δεν κα πρζπει να υπάρχουν ξζνα υλικά 
ενςωματωμζνα είτε ςτο εςωτερικό είτε ςτο εξωτερικό του. 

4 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΡΕΛΜΑΤΟΣ 

Δεν κα πρζπει να παρατθρείται καμία αςυνζχεια (ςπάςιμο) ι 
απόςπαςθ τεμαχίων από το πζλμα του ελαςτικοφ. 
Δεν κα πρζπει να παρατθρείται αποκόλλθςθ του πζλματοσ του 
ελαςτικοφ από το υπόλοιπο ςϊμα του ςε κανζνα ςθμείο τθσ 
περιφζρειασ του και από τισ δφο πλαϊνζσ πλευρζσ του 
ελαςτικοφ. 

5 
ΔΕΛΚΤΘΣ ΦΚΟΑΣ 

ΡΕΛΜΑΤΟΣ 
Το ελαςτικό κα πρζπει να διακζτει δείκτεσ φκοράσ πζλματοσ 
ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.1.9. 

6 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

Θ θμερομθνία καταςκευισ των ελαςτικϊν δεν κα πρζπει να 
απζχει χρονικά περιςςότερο από τουσ οκτϊ (8) μινεσ από τθν 
θμερομθνία παράδοςισ τουσ ςτθ Μονάδα. 

7 
ΡΟΦΥΛΑΚΤΘΑΣ 
ΑΕΟΚΑΛΑΜΟΥ 

Κα πρζπει να είναι κατάλλθλθσ διάςταςθσ για χριςθ με το 
ελαςτικό για το οποίο προορίηεται. Κα πρζπει να ζχει τθ μορφι 
ςυνεχοφσ κυκλικισ ταινίασ. Κα πρζπει να διακζτει οπι για τθ 
διζλευςθ τθσ βαλβίδασ. 

8 ΣΘΜΑΝΣΕΛΣ ΕΛΑΣΤΛΚΟΥ 
Το ελαςτικό κα πρζπει να διακζτει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ ανά 
τφπο ελαςτικοφ ςθμάνςεισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτα 
ζντυπα τθσ παραγράφου 2. 

 
 9.4 Στθν περίπτωςθ που κατά τθν ποιοτικι παραλαβι των ελαςτικϊν κρικεί ςκόπιμο ότι 
απαιτοφνται περαιτζρω εργαςτθριακοί ζλεγχοι (ενδεικτικοί των παραγράφων 2.1.2 και 2.1.3) ϊςτε να 
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διαπιςτωκεί θ ςυμφωνία των ποιοτικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν με τισ απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ, το 
κόςτοσ πραγματοποίθςθσ των ελζγχων κα βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον προμθκευτι. 
 
 9.5 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραλαβισ των υλικϊν, και για διάςτθμα δφο (2) ετϊν, εφόςον 
διαπιςτωκεί: 
 
  9.5.1 Αδικαιολόγθτθ αςυμβατότθτα κατά τθν τοποκζτθςθ καινοφριων ελαςτικϊν με τισ 
ηάντεσ ι τα οχιματα, θ οποία αςυμβατότθτα δεν δικαιολογείται από τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ όπωσ 
αυτά αποτυπϊνονται από τουσ εγχάρακτουσ δείκτεσ πάνω ςτθν επιφάνειά τουσ. 
 
  9.5.2 Αδικαιολόγθτθ πρόωρθ φκορά, διαχωριςμόσ ι αποκόλλθςθ υλικοφ, ι ακόμα και 
αςτοχία ενόσ ι περιςςοτζρων ελαςτικϊν, θ οποία ζχει οδθγιςει ςτθν πρόωρθ αχριςτευςι τουσ, τόςο 
κατά τθν αποκικευςθ όςο και κατά τθ χριςθ τουσ. 
 
 Τότε ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα αποςτολισ αρικμοφ ελαςτικϊν που 
απζκτθςε με τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό ςε φορζα των Ενόπλων Δυνάμεων ι άλλο αναγνωριςμζνο 
εργαςτιριο του εςωτερικοφ, για τθν πραγματοποίθςθ εργαςτθριακϊν ελζγχων ςυμμόρφωςθσ των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ. Τα ζξοδα πραγματοποίθςθσ των εν λόγω ελζγχων κα βαρφνουν τον προμθκευτι 
των ελαςτικϊν. Στθν περίπτωςθ που από τουσ ανωτζρω ελζγχουσ διαπιςτωκοφν διαφοροποιιςεισ των 
ελαςτικϊν από τα δθλωμζνα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ, κα αποςφρεται και κα αντικακίςταται όλθ θ 
ςυγκεκριμζνθ παρτίδα με ζξοδα του προμθκευτι. 
 
 9.6 Κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει εντόσ 
δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ενθμζρωςι του το προβλθματικό ελαςτικό, για κάκε βλάβθ 
που οφείλεται ςε ελαττωματικότθτα του προϊόντοσ. 
 
 9.7 Εφόςον ο διαγωνιςμόσ περιλαμβάνει και προμικεια αναλωςίμων εξαρτθμάτων και υλικϊν 
(π.χ. βαλβίδεσ ι προφυλακτιρεσ αεροκαλάμου), αυτά κα παραδίδονται κατανεμθμζνα και κατάλλθλα 
ςτερεωμζνα ξεχωριςτά ςε κάκε ελαςτικό επίςωτρο ςτο οποίο προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν. 
 
 

10 ΠΡΟΣΑΔΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 10.1 Σχολιαςμόσ τθσ παροφςασ ΡΕΔ από κάκε ενδιαφερόμενο, για τθ βελτίωςι τθσ, μπορεί να γίνει 
μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ διαχείριςθσ ΡΕΔ (ΘΕΔ-ΡΕΔ), ςτθ διαδικτυακι τοποκεςία 
https://prodiagrafes.army.gr. 

 

https://prodiagrafes.army.gr/
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(Συμπλθρϊνεται ο κωδικόσ και 
θ ζκδοςθ ΠΕΔ, που 
αποδίδονται μετά τθν ζγκριςθ 
τθσ ΠΕΔ. 
Οι εγκριτικζσ υπογραφζσ 
περιλαμβάνονται ςτο τζλοσ 
μίασ ΠΕΔ, μετά τισ προςκικεσ, 
και αντιςτοιχοφν ςτθ ςφνταξθ, 
τον ζλεγχο και τθ κεϊρθςθ από 
τον αρμόδιο τελικισ ζγκριςθσ.) 

ΔΓΚΡΙΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΡΕΔ-Α-00567 
ΕΚΔΟΣΘ 1θ 
 
 
 
ΣΥΝΤΑΞΘ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 
 
 

ΚΕΩΘΣΘ 
 
 
 
 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
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Α/Α  
 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΑ 
ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

 

1 2 3 

Τφποσ Οχιματοσ     

Αρικμόσ Αιτοφμενων Ελαςτικϊν     

Διάςταςθ (α)    

CPV (β)    

Φπαρξθ Αεροκαλάμου (γ)    

Δομι Ελαςτικοφ (δ)    

Τφποσ Ρζλματοσ (ε)    

Άξονασ Τοποκζτθςθσ (ςτ)    

Δείκτθσ Λκανότθτασ Φόρτιςθσ (η)    

Δείκτθσ Κατθγορίασ Ταχφτθτασ (θ)    

Επ
ικ

υ
μ

θ
τζ

σ 

Τι
μ

ζσ
 ι

 Ε
φ

ρ
ο

σ 
Επ

ικ
υ

μ
θ

τϊ
ν 

Τι
μ

ϊ
ν 

Δείκτθσ Εξοικονόμθςθσ Καυςίμου (κ)    

Δείκτθ Ρρόςφυςθσ ςε Υγρό 
Οδόςτρωμα 

(ι)    

Δείκτθ Εξωτερικοφ Κορφβου Κφλιςθσ (ια)    

Δείκτθ υκμοφ Φκοράσ Ρζλματοσ 
Ελαςτικοφ (Treadwear Index) 

(ιβ)    

Τοποκζτθςθ ςε καινοφρια οχιματα από το 
εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ – “Original 

Equipment on a Vehicle” 

(ιγ)    

Άλλα Χαρακτθριςτικά (ιδ)    

Λοιπζσ Ραρατθριςεισ (ιε) 

 
 
 
 

  

 
Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Ρίνακα 
1. Σε κάκε κελί του Ρίνακα και ανά ςτιλθ κα ςυμπλθρϊνονται τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά των 
ελαςτικϊν του εκάςτοτε διαγωνιςμοφ. Δεν είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ όλων των κελιϊν. Κα 
ςυμπλθρϊνονται μόνο τα κελιά τα οποία αφοροφν τουσ εκάςτοτε τφπουσ ελαςτικϊν επιςϊτρων. 
2. Λδιαίτερθ ςθμαςία να δίνεται ςτισ αιτοφμενεσ τιμζσ των πεδίων «Δείκτθσ Εξοικονόμθςθσ Καυςίμου» 
και «Δείκτθσ υκμοφ Φκοράσ Ρζλματοσ Ελαςτικοφ (Treadwear Index)», ςε ςυνδυαςμό πάντα με τισ 
απαιτιςεισ χριςθσ τουσ. Και τοφτο γιατί οι ανωτζρω δείκτεσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτο όριο ηωισ του 
ελαςτικοφ και ςτθν κατανάλωςθ καυςίμου του οχιματοσ ςτο οποίο κα χρθςιμοποιθκοφν. 
(α) Διάςταςθ: § 3.1.6 (Οι επιτρεπόμενεσ διαςτάςεισ προβλζπονται από των καταςκευαςτι του εκάςτοτε 
οχιματοσ). 
(β) CPV: § 3.1.13 (Επιλογι  ανάλογα με το είδοσ του οχιματοσ). 
(γ) Αεροκάλαμόσ: § 3.1.4 (Επιλογι ανάλογα με τθν δυνατότθτα του ςϊτρου) 
(δ) Δομι: § 3.1.5 ( Επιλογι ανάλογα με τθν χριςθ του οχιματοσ) 
(ε) Ρζλμα: § 3.1.1 (Επιλογι ανάλογα με το ζδαφοσ και των καιρικϊν ςυνκθκϊν που χρθςιμοποιείται το 
όχθμα) 
(ςτ) Άξονασ Τοποκζτθςθσ: § 3.1.2 (Επιλογι ανάλογα με τον άξονα που κα τοποκετθκεί το ελαςτικό, δεν 
απαιτείται για επιβατικά οχιματα) 
(η) Δείκτθσ Λκανότθτασ Φόρτιςθσ: § 3.1.8 (Επιλογι ανάλογα με το μεικτό βάροσ του οχιματοσ. Ο Δείκτθσ 
μπορεί να ςυμπλθρϊνεται και από τον αρικμό των απαιτοφμενων λινϊν που πρζπει να διακζτει το 
ελαςτικό). 
(θ) Δείκτθσ Κατθγορίασ Ταχφτθτασ: § 3.1.7. 
(κ) Δείκτθσ Εξοικονόμθςθσ Καυςίμου: § 3.1.10. Συμπλθρϊνεται μία επικυμθτι τιμι ι εφροσ των 
επικυμθτϊν τιμϊν του δείκτθ. 
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(ι) Δείκτθσ Ρρόςφυςθσ ςε Υγρό Οδόςτρωμα: § 3.1.11. Συμπλθρϊνεται μία επικυμθτι τιμι ι εφροσ των 
επικυμθτϊν τιμϊν του δείκτθ. 
(ια) Δείκτθσ Εξωτερικοφ Κορφβου Κφλιςθσ: § 3.1.12. Συμπλθρϊνεται μία επικυμθτι τιμι ι εφροσ των 
επικυμθτϊν τιμϊν του δείκτθ. 
(ιβ) Δείκτθσ υκμοφ Φκοράσ Ρζλματοσ Ελαςτικοφ (Treadwear Index): § 4.2.1. Συμπλθρϊνεται μία 
επικυμθτι τιμι ι εφροσ των επικυμθτϊν τιμϊν του δείκτθ. 
(ιγ) Τοποκζτθςθ ςε καινοφρια οχιματα από το εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ – “Original Equipment on a 
Vehicle”: § 5.1 Συμπλθρϊνεται θ λζξθ ΝΑΛ εάν απαιτείται ι ΟΧΛ για το αντίκετο. 
(ιδ) Αναγράφονται άλλα επικυμθτά χαρακτθριςτικά των ελαςτικϊν, π.χ. θ ςχεδίαςθ τουσ για δυνατότθτα 
αναγόμωςθσ (Regroovable), κλπ. 
(ιε) Στθ γραμμι αυτι αναγράφονται και τυχόν αναλϊςιμα ι ανταλλακτικά (π.χ. αεροκάλαμοι, φαςκιζσ, 
βαλβίδεσ) που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν προμικεια του ελαςτικοφ. 
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(Συμπλθρϊνεται ο κωδικόσ και 
θ ζκδοςθ ΠΕΔ, που 
αποδίδονται μετά τθν ζγκριςθ 
τθσ ΠΕΔ. 
Οι εγκριτικζσ υπογραφζσ 
περιλαμβάνονται ςτο τζλοσ 
μίασ ΠΕΔ, μετά τισ προςκικεσ, 
και αντιςτοιχοφν ςτθ ςφνταξθ, 
τον ζλεγχο και τθ κεϊρθςθ από 
τον αρμόδιο τελικισ ζγκριςθσ.) 

ΔΓΚΡΙΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΡΕΔ-Α-00567 
ΕΚΔΟΣΘ 1θ  
 
 
 
ΣΥΝΤΑΞΘ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 
 
 

ΚΕΩΘΣΘ 
 
 
 
 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
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ΡΟΣΚΘΚΘ «2» ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ «ΛΛΛ» ΤΘΣ  ΡΕΔΛΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 
Φ.600.1/ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΛΚ. ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
 ΔΝΣΘ ΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3) 
 ΤΜΘΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 Τθλ 2821026774 
 Χανιά,     Φεβ 20 
 
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΡΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΡΟΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ  
ΕΝΟΡΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

 
 

A/A                           
ΗΘΤΟΥΜ

ΕΝΑ     
ΧΑΑΚΤ

ΘΛΣΤΛΚΑ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ΤΥΡΟΣ                       
ΟΧΘΜΑΤ

ΟΣ 
  

MERCE
DES C 
200 

VW 
PASSAT 

VW 
TRANSP
ORTER 

MERCEDE
S 

TOURISM
O 

MERCEDE
S 

SPRINTER 

MERCE
DES 
513 

STEYER              
ΥΔΟΦ

ΟΑ 

MERCE
DES 
1114 

HYUND
AY 

50DA-
9A       5 

TON 

STEYER 
ΒΥΤΛΟΦΟ

Ο 

MERCE
DES 
1935 

ΑΛΚΜΟ
Σ 

ΑΛΤΟΥΜ
ΕΝΩΝ 

ΕΛΑΣΤΛΚ
ΩΝ 

  4 4 20 6 6 6 6 6 4 6 6 

ΔΛΑΣΤΑΣ
Θ 

(α) 
205/55

/R16 
215/60

/R16 
205/65/

R16 
295/80/R2

2.5 
195/75/R

16 
205/75

/R16 
13R/22.

5 
245/70
/R19.5 

700/12
-

300/15 

1200/R2
0 

385/65
/R22.5 

CPV (β) 
343511

00-3 
343511

00-3 
3435110

0-3 
34352200-

1 
34352100

-0 
343521

00-0 
343520

00-9 
343520

00-9 
343520

00-9 
3435200

0-9 
343520

00-9 

ΥΡΑΞΘ 
ΑΕΟΚΑ
ΛΑΜΟΥ 

(γ) OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI NAI OXI OXI 

ΔΟΜΘ 
ΕΛΑΣΤΛΚ

ΟΥ 
(δ) RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL 

ΤΥΡΟΣ   
ΡΕΛΜΑΤ

ΟΣ 
(ε) 

ΓΕΝΛΚΘ
Σ 

ΧΘΣΘΣ 

ΓΕΝΛΚΘ
Σ 

ΧΘΣΘΣ 

ΓΕΝΛΚΘΣ 
ΧΘΣΘΣ 

ΓΕΝΛΚΘΣ 
ΧΘΣΘΣ 

ΓΕΝΛΚΘΣ 
ΧΘΣΘΣ 

ΓΕΝΛΚΘ
Σ 

ΧΘΣΘΣ 

ΓΕΝΛΚΘ
Σ 

ΧΘΣΘΣ 

ΓΕΝΛΚΘ
Σ 

ΧΘΣΘΣ 

ΓΕΝΛΚΘ
Σ 

ΧΘΣΘΣ 

ΓΕΝΛΚΘΣ 
ΧΘΣΘΣ 

ΓΕΝΛΚΘ
Σ 

ΧΘΣΘΣ 

ΑΞΟΝΑΣ   
ΤΟΡΟΚΕ

ΤΘΣΘΣ 

(ςτ
) 

ΟΛΕΣ 
ΟΛ 

ΚΕΣΕΛΣ 

ΟΛΕΣ 
ΟΛ 

ΚΕΣΕΛΣ 

ΟΛΕΣ ΟΛ 
ΚΕΣΕΛΣ 

ΟΛΕΣ ΟΛ 
ΚΕΣΕΛΣ 

ΟΛΕΣ ΟΛ 
ΚΕΣΕΛΣ 

ΟΛΕΣ 
ΟΛ 

ΚΕΣΕΛΣ 

ΟΛΕΣ 
ΟΛ 

ΚΕΣΕΛΣ 

ΟΛΕΣ 
ΟΛ 

ΚΕΣΕΛΣ 

ΟΛΕΣ 
ΟΛ 

ΚΕΣΕΛΣ 

ΟΛΕΣ ΟΛ 
ΚΕΣΕΛΣ 

ΟΛΕΣ 
ΟΛ 

ΚΕΣΕΛΣ 

ΔΕΛΚΤΘΣ   
ΛΚΑΝΟΤΘ

ΤΑΣ 
(η) 91 95 107 

152/148 
M 

110 113 

158G/1
56K 

136/13
4 L-M 

700/12: 
12 

ΛΛΝΑ 

154/150K 
158 L-
160 J 

ΔΕΛΚΤΘΣ 
ΚΑΤΘΓΟ

ΛΑΣ 
ΤΑΧΥΤΘΤ

ΑΣ 

(θ) V V  T R  R  
300/15: 

15 
ΛΛΝΑ 

ΕΡ
ΛΚ

ΥΜ
Θ

ΤΕ
Σ 

ΤΛ
Μ

ΕΣ
 Ι

 

ΕΥ


Ο
Σ 

ΕΡ
ΛΚ

ΥΜ
Θ

ΤΩ
Ν

 
ΤΛ

Μ
Ω

Ν
 

ΔΕΛΚ
ΤΘΣ 
ΕΞΟΛ
ΚΟΝ
ΟΜΘ
ΣΘΣ 

ΚΑΥΣ
ΛΜΟΥ 

(κ) A A A C B B E C E D C 
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ΔΕΛΚ
ΤΘΣ 

ΡΟΣ
ΦΥΣ

ΘΣ ΣΕ 
ΥΓΟ 
ΟΔΟ
ΣΤΟ
ΜΑ 

(ι) A A A A A A B B B B C 

ΔΕΛΚ
ΤΘ 

ΕΞΩΤ
ΕΛΚ
ΟΥ 

ΚΟ
ΥΒΟΥ 
ΚΥΛΛ
ΣΘΣ 

(ια
) 

67dB 69dB 68dB 70dB 70dB 72dB 75dB 69dB 66dB 71dB 73dB 

ΔΕΛΚ
ΤΘΣ 
ΥΚ
ΜΟΥ 
ΦΚΟ
ΑΣ 
ΡΕΛ
ΜΑΤ
ΟΣ 

ΕΛΑΣ
ΤΛΚΟ

Υ 

(ιβ)                       

  

ΤΟΡ
ΟΚΕ
ΤΘΣΘ 

ΣΕ 
ΚΑΛΝ
ΟΥΓ

ΛΑ 
ΟΧΘ
ΜΑΤ

Α 
ΑΡΠ 
ΤΟ 

ΕΓΟ
ΣΤΑΣΛ

Ο 
ΚΑΤΑ
ΣΚΕΥ
ΘΣ 

ΤΟΥΣ
-

ORIG
INAL 
EQUI
PME
NT 

ON A 
VEHI
CLE 

(ιγ) ΠΧΛ ΠΧΛ ΠΧΛ ΠΧΛ ΠΧΛ ΠΧΛ ΠΧΛ ΠΧΛ ΠΧΛ ΠΧΛ ΠΧΛ 

  

ΑΛΛ
Α  

ΧΑΑ
ΚΤΘ
ΛΣΤΛΚ

Α 

(ιδ) 
Θ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΛΚΩΝ ΔΕΝ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΑΡΕΧΕΛ ΧΟΝΛΚΑ ΡΕΛΣΣΟΤΕΟ ΑΡΠ ΤΟΥΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΘΝΕΣ 

ΑΡΠ ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘΣ ΤΟΥΣ 

  

ΛΟΙΡ
ΕΣ          

ΡΑ
ΑΤΗ
ΗΣΕΙ

Σ 

(ιε) ΑΕΟΚΑΛΑΜΟΛ , ΦΑΣΚΛΕΣ , ΒΑΛΒΛΔΕΣ ΡΑΕΧΟΝΤΑΛ ΑΡΠ ΤΟΝ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ ΚΑΚΩΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΣΤΟ ΧΩΟ ΤΟΥ. 
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ΡΟΣΚΘΚΘ «3» ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ «ΛΛΛ» ΤΘΣ  ΡΕΔΛΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 
Φ.600.1/ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΛΚ. ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
 ΔΝΣΘ ΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3) 
 ΤΜΘΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 Τθλ 2821026774 
 Χανιά,     Φεβ 20 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΑΡΑΝΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΩΤΩΝ 

 

ΤΥΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΡΙΣΩΤΟΥ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ – ΡΟΣΟ/ΤΕΜ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΩΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

NAMFI 22 STAFF CAR (MERCEDES 
C200) 

205/55/R16 4 100 400 

NAMFI 26 STAFF CAR (VW PASSAT) 215/60/R16 4 200 800 

NAMFI 37 MULTI USE (VW 
TRANSPORTER) 

205/65/R16 4 140 560 

NAMFI 113 BUS 51 SEATED 
(MERCEDES TOURISMO) 

295/80/R22,5 6 550 3,300 

NAMFI 129 MINI BUS 20 SEATED 
(MERCEDES SPRINTER) 

195/75/R16 6 140 840 

NAMFI 270 MINI BUS 9 SEATED (VW 
TRANSPORTER) 

205/65/R16 4 140 560 

NAMFI 305 MINI BUS 9 SEATED (VW 
TRANSPORTER) 

205/65/R16 4 140 560 

NAMFI 306 MINI BUS 9 SEATED (VW 
TRANSPORTER) 

205/65/R16 4 140 560 

NAMFI 307 MINI BUS 9 SEATED (VW 
TRANSPORTER) 

205/65/R16 4 140 560 

NAMFI 53 MULTI USE (MERCEDES 
513) 

205/75/R16 6 140 840 

NAMFI 64 WATER TRUCK (STEYER) 13R/22,5 6 500 3,000 

NAMFI 232 TRUCK 5 TON 
(MERCEDES 1114) 

245/70/19,5 6 240 1,440 

NAMFI 102 FORKLIFT 5 TON 
(HYUNDAI) 

700/12-300/15 4 450X2 + 350X2 1,600 

NAMFI 81 FUEL TRUCK (STEYER) 1200/R20 6 650 3,900 

NAMFI 73 PLATFORM TRAILER 
(MERCEDES 1935) 

385/65/R22.5 6 450 2,700 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21,620.00 

 
Ο ανωτζρω πίνακασ βαςίηεται ςτο εγκεκριμζνο blue book του 2019 για τον κωδικό CN 6104. 
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ΡΟΣΚΘΚΘ «4» ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ «ΛΛΛ» ΤΘΣ  ΡΕΔΛΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 
Φ.600.1/ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΛΚ. ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
 ΔΝΣΘ ΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3) 
 ΤΜΘΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 Τθλ 2821026774 
 Χανιά,     Φεβ 20 
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΡΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΡΟΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ  
ΕΝΟΡΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

 
 
ΚΩΔΛΚΟΣ ΡΕΔ (1): ΡΕΔ-Α-00567 
 
ΕΚΔΟΣΘ ΡΕΔ (2): ΕΚΔΟΣΘ 1θ 
 
ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΡΕΔ (3): 
 

ΡΑΑΓΑΦΟΣ 
ΡΕΔ (4) 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗΣ (5) 
ΑΡΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ (6) 

5.2 

Τα ελαςτικά είναι καινοφρια, πρϊτθσ 
ποιότθτασ, να ςτεροφνται 

Καταςκευαςτικϊν ελαττωμάτων κλπ όπωσ 
προβλζπει θ ΡΕΔ 

 

5.3 
Τα ελαςτικά ζχουν ζγκριςθ 

καταλλθλότθτασ ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ κλπ όπωσ προβλζπει θ ΡΕΔ 

 

5.4 

Το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των ελαςτικϊν 
επιςϊτρων ιδίων διαςτάςεων και τφπου 
είναι του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου, 

και όχι διαφόρων 

 

5.5 

Συμπεριλαμβάνω ςτθν προςφορά μου 
επίςθμο φυλλάδιο ι πιςτοποιθτικό του 
καταςκευαςτι των ελαςτικϊν, όπου κα 

αναγράφονται όλεσ οι ιδιότθτεσ του 
προςφερόμενου μοντζλου ελαςτικϊν κλπ 

όπωσ προβλζπει θ ΡΕΔ 

 

6 Ραρελκόμενα Ελαςτικϊν Επιςϊτρων  

7.1 

Στα πλευρικά τοιχϊματα του ελαςτικοφ 
επιςϊτρου πρζπει να υπάρχουν ςε 

ανάγλυφθ κλπ όπωσ 
προβλζπει θ ΡΕΔ 

 

7.2 

Τα ελαςτικά επίςωτρα των επιβατθγϊν 
οχθμάτων κα πρζπει υποχρεωτικά να 

διακζτουν κολλθμζνο ςτο πζλμα τουσ το 
προβλεπόμενο ζγχρωμο αυτοκόλλθτο με 
τουσ δείκτεσ κλπ όπωσ προβλζπει θ ΡΕΔ 

 

7.3 

Θ καταςκευάςτρια εταιρία διακζτει 
πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ 

κατά ISO 9001:2015 και 
ISO 14001:2015 κλπ όπωσ προβλζπει θ 

ΡΕΔ 
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8.2 

Πλεσ οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, βεβαιϊςεισ, 
πιςτοποιθτικά και Τεχνικά Φυλλάδια κλπ 

όπωσ 
προβλζπει θ ΡΕΔ 

 

8.3 

Ριςτοποιθτικά του καταςκευαςτι ςτο 
οποίο αναφζρονται αναλυτικά οι τιμζσ 

όλων των δεικτϊν 
κλπ όπωσ προβλζπει θ ΡΕΔ 

 

 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ (7)

 

 
ΟΔΘΓΛΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΕΝΤΥΡΟΥ: 
 
(1) Αναγράφεται ο κωδικόσ τθσ προδιαγραφισ, για τθν οποία δθλϊνεται ςυμμόρφωςθ (Ραράδειγμα: ΡΕΔ–Α–00134). 
 
(2) Αναγράφεται θ ζκδοςθ τθσ προδιαγραφισ, για τθν οποία δθλϊνεται ςυμμόρφωςθ (Ραράδειγμα: 1θ ). 
 
(3) Αναγράφεται θ τροποποίθςθ τθσ προδιαγραφισ, για τθν οποία δθλϊνεται ςυμμόρφωςθ (Ραράδειγμα: 1θ ). Στθν περίπτωςθ μθ 
φπαρξθσ τροποποίθςθσ, θ κζςθ αυτι του εντφπου παραμζνει κενι. 
 
 (4) Αναγράφεται ο αρικμόσ παραγράφου ι υποπαραγράφου τθσ προδιαγραφισ, για τθν οποία δθλϊνεται ςυμμόρφωςθ 
(Ραράδειγμα: 4.6.1). Στον πίνακα του εντφπου αναγράφονται απαραίτθτα όλεσ οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίωσ 
κειμζνου και των προςκθκϊν. Εφόςον μία παράγραφοσ ι υποπαράγραφοσ ζχει καταργθκεί από τθν αναγραφόμενθ τροποποίθςθ, 
θ ςυγκεκριμζνθ παράγραφοσ ι υποπαράγραφοσ τθσ προδιαγραφισ δεν περιλαμβάνεται ςτον πίνακα του εντφπου. Στον πίνακα 
περιλαμβάνονται και οι αρικμοί παραγράφων ι υποπαραγράφων, που προςτζκθκαν με τθν αναγραφόμενθ τροποποίθςθ. 
 
(5) Αναγράφεται ο τίτλοσ τθσ παραγράφου τθσ προδιαγραφισ, για τθν οποία δθλϊνεται ςυμμόρφωςθ, που αντιςτοιχεί ςτον 
αρικμό που ςυμπλθρϊκθκε ςτθν ίδια γραμμι τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ του πίνακα (Ραράδειγμα: Φυςικό Ρεριβάλλον). Στθν περίπτωςθ 
υποπαραγράφων, για τισ οποίεσ δεν υπάρχει τίτλοσ, αναγράφεται είτε ςφντομθ περιγραφι του περιεχομζνου τθσ 
υποπαραγράφου (Ραράδειγμα: Ρεριγραφι καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων ωταςπίδων) ι οι πρϊτεσ τρείσ ζωσ πζντε λζξεισ τθσ 
υποπαραγράφου, ακολουκοφμενεσ από αποςιωπθτικά (Ραράδειγμα: Κάκε ηεφγοσ ωταςπίδων αποτελείται από …). Εφόςον ο 
τίτλοσ, το περιεχόμενο ι θ ςφνταξθ μίασ παραγράφου ι υποπαραγράφου ζχει τροποποιθκεί από τθν αναγραφόμενθ 
τροποποίθςθ, ςυμπλθρϊνεται ο τίτλοσ, το περιεχόμενο ι οι αρχικζσ λζξεισ, που αναφζρονται ςτθν τροποποίθςθ. 
 
(6) Αναγράφεται παρατιρθςθ, ωσ προσ τθν ςυμφωνία ι τθν υπερκάλυψθ τθσ ςχετικισ απαίτθςθσ, τθσ παραγράφου ι 
υποπαραγράφου τθσ προδιαγραφισ, που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό που ςυμπλθρϊκθκε ςτθν ίδια γραμμι τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ του 
πίνακα (Ραράδειγμα: Συμφωνϊ). Στθν περίπτωςθ υπερκάλυψθσ, αυτι αιτιολογείται και, κατά περίπτωςθ, επιςυνάπτονται ςχετικά 
ζγγραφα, που επιβεβαιϊνουν τθν αιτιολόγθςθ. Γίνεται επίςθσ αναγραφι (ι επιςφναψθ), ηθτοφμενων ςτθν προδιαγραφι, 
ςτοιχείων ι διευκρινιςεων. Για τισ παραγράφουσ ι υποπαραγράφουσ, που δεν αφοροφν τθν ςυγκεκριμζνθ προμικεια, 
αναφζρεται ςτθν τρίτθ ςτιλθ του πίνακα θ παρατιρθςθ, «Μθ ςχετικι», ι άλλθ παρόμοια. Οι παρατθριςεισ αφοροφν ςτθν 
προδιαγραφι, για τθν οποία δθλϊνεται ςυμμόρφωςθ, όπωσ τροποποιικθκε από τθν αναφερόμενθ τροποποίθςθ. 
 
(7) Χϊροσ για τα ςτοιχεία κακϊσ και, εφόςον απαιτείται από τθν διαδικαςία προςφορϊν, τθν υπογραφι και τθν ςφραγίδα του 
προςφζροντοσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Σελίδα 46 

                                                                                                                                                                                                 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδειγμα Τπεύθςνηρ Γήλωζηρ  

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΓΗΛΩΗ Ν. 1599/1986 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΒΚ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

 1. Η παξνύζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο 
…………………….. ζην δηαγωληζκό πξνκήζεηαο- ηνπνζέηεζεο ειαζηηθώλ ζε νρήκαηα ηνπ ΠΒΚ 
πνπ δηεμάγεη ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 05/2020 δηαθήξπμε. 

 2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζκ. 
05/2020 ηνπ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, ηεο νπνίαο έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο 
όξνπο ηεο. 

 3. Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ από δηαγωληζκνύο κε ακεηάθιεηε απόθαζε 
ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο. 

 4. Μέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε ζπλεπήο ωο 
πξνο ηελ εθπιήξωζε ηωλ ζπκβαηηθώλ ή άιιωλ λόκηκωλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέωλ ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα. 
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 5. Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζήο κνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΠΒΚ) γηα αλαβνιή ή αθύξωζε ηνπ δηαγωληζκνύ, ή ηεο ππαλαρώξεζεο 
ηνπ. 

 6. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζω (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο κόληκνπο ζηελ εθεδξεία 
Αμηωκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμηωκαηηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη 
πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 

 

 

          Xαληά, ..............….2020 

           Ο δειώλ 

  

                 (ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδειγμα Δγγςηηικήρ Δπιζηολήρ (Καλήρ Δκηέλεζηρ)  

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

 

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

 ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ  ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α…..  ΕΥΩ  (5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ) 

 

     -Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
……………….. χιλιάδων ευρϊ (………………………,00 €) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  
του ……………………………………….. Δ\νςθ …………… ……………………για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων 
τθσ με αρικμό ……/2020 ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια- τοποκζτθςθ ελαςτικϊν 
ςε οχιματα του ΡΒΚ, (αρ.διακ/ξθσ 05/2020) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.  

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

    -  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VI – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 

ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕ ΑΛΚΜΟ ………/2020 

 

Για τθν προμικεια- τοποκζτθςθ ελαςτικϊν ςε οχιματα του ΡΒΚ 

 

Σιμερα, θμζρα …………. μθνόσ ……………….. 2020 και ϊρα 10:00, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΕΔΛΟΥ ΒΟΛΘΣ 
ΚΘΤΘΣ ςτον Ραηινό Ακρωτθρίου Χανίων, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:  

 1.  Το ΡΕΔΛΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ δια του νόμιμου εκπροςϊπου του, ……………………………………………. 
  

 2.  H εταιρεία ………………………………………………….  διά του νομίμου εκπροςϊπου 
.………………………….(ςτοιχεία εκπροςϊπου),ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 

ΑΚΟ  1 

Γενικά-Αντικείμενο Σφμβαςθσ-Ρ/Υ Σφμβαςθσ-Συμβατικό Κόςτοσ 

 1. Θ παροφςα Σφμβαςθ υπογράφεται ςε εκτζλεςθ τθσ 600.1/…../……………./Σ……../…… …….. 
20/ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ απόφαςθσ του Δκτθ του ΡΕΔΛΟΥ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ, ανάμεςα ςτθ ………………………….,ΑΦΜ 
…………………… που κα καλείται ςτο εξισ «Ρρομθκευτισ», και ςτο Ρεδίο Βολισ Κριτθσ, ςτο εξισ  «ΡΒΚ»  και 
αντικείμενό τθσ  αποτελεί θ προμικεια- τοποκζτθςθ ελαςτικϊν ςε οχιματα του ΡΒΚ, ςτο εξισ «ςυμβατικό 
υλικό», από τον Ρρομθκευτι, για τισ ανάγκεσ του ΡΒΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 05/2020. 

 
 2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ……………………………. ευρϊ 
(……………,00 €), χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
 
 3. Αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ δεν επιτρζπεται. 
 

ΑΚΟ  2 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

  Θ παράδοςθ- τοποκζτθςθ των υλικϊν κα γίνει τμθματικά με μζριμνα και ζξοδα του 
προμθκευτι εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν παραγγελία. 

 

 ΑΚΟ  3 
Ραραλαβι υλικϊν 

 
1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι που ορίηεται από το ΡΒΚ, ςφμφωνα με το άρκρο 
221 του Ν.4412/16 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία 
παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να 
παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ υπογράφει όπιςκεν των τιμολογίων για τθν 
ορκι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Υλικά που απορρίφκθκαν, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι 
παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ 
φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του 
ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 
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Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των πρωτοβάκμιων ι δευτεροβάκμιων 
επιτροπϊν παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ 
αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

2. Θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται εντόσ δζκα (10) θμερϊν 
μετά τθν παράδοςθ του ςυνόλου των υλικϊν ςτο ΡΒΚ. 

Αν θ παραλαβι των αγακϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα αγακά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι 
πραγματοποιείται εγγραφι τουσ ςτα βιβλία τθσ Διαχείριςθσ Υλικοφ του ΡΒΚ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

            3.   Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ 
ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου φςτερα από ςχετικό αίτθμα 
του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

β) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό 
χρόνο παράδοςθσ. 

            4.   Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

             5.   Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ 
βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 4. 

ΑΚΟ  4 
Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ 

 
 1. Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του ν.4412/2016, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

2. Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ αυτϊν. 
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3. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του Δκτι ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 
διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

4. Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, 
ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

ΑΚΟ  5 
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ 

 
 1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

2. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με 
τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) 
θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να 
παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον 
θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και 
επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν 
παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν 
απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, 
κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

3. Με απόφαςθ του Δκτι ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, 
με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα 
αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

ΑΚΟ  6 
Κιρυξθ προμθκευτι εκπτϊτου  

 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και 

από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/2016. 

β) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι του 
κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 
οφείλει να προβεί αυτόσ και εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν οφείλει να ςυμμορφωκεί. Αν παρζλκει χωρίσ να 
ςυμμορφωκεί, θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε 
τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
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Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
 
γ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 

2. Ο Ρρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ 
όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι οι υπθρεςίεσ δεν παραδόκθκαν ι αντικαταςτάκθκαν με ευκφνθ του 
φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ν.4412/2016. 

ΑΚΟ  7 
Εγγυοδοςία - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
 1.   Ο Ρρομθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κατζκεςε ςτο ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ 
εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ ……… με αρικμό ……….., ………………………………………. ευρϊ (…………… €). 

 2. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα επιςτραφεί ςτον Ρρομθκευτι, μετά τθν 
οριςτικι εκκακάριςθ όλων των απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

ΑΚΟ  8 
Τρόποσ πλθρωμισ – Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

για πλθρωμι προμθκευτι 
 

 1. Θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνει ςε ΕΥΩ, από τθν Κεντρικι Υπθρεςία Χρθματικοφ του 
ΡΒΚ, εντόσ 30 θμερϊν από τθν ζκδοςθ του εκάςτοτε τιμολογίου και τθν υποβολι του πρωτοκόλλου 
παραλαβισ των υλικϊν που ζχουν ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία από τθν αντίςτοιχθ Επιτροπι του ΡΒΚ, με τθν 
προςκόμιςθ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν: 

 
 α.   Τιμολόγιο προμικειασ υλικϊν (Στο τιμολόγιο κα πρζπει να αναγράφεται πλιρθ περιγραφι 
του ελαςτικοφ). 
 
 β. Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υλικϊν (Εκδίδεται από 
το ΡΒΚ). 
 
 γ.    Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ). 
 
 δ.   Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΛΚΑ (για είςπραξθ εκκακαριςμζνων απαιτιςεων 
από το Δθμόςιο). 
  
 ε.  Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Ρρομθκευτι και το IBAN 
ςτο οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.  
 
 ςτ.  Γραμμάτιο χρζωςθσ από τθ Γενικι Διαχείριςθ του ΡΒΚ (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
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 η. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
 

θ.      Γραπτι εγγφθςθ που κα δθλϊνεται το χρονικό διάςτθμα ι τα διανυκζντα χλμ τθσ εγγφθςθσ 
θ οποία κα περιλαμβάνει τθ ςωςτι λειτουργιά τουσ θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δφο 
(2) ετϊν ι των 40.000χλμ.κατα τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ , χωρίσ 
καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ , για τθν αντικατάςταςθ των ελαςτικϊν , για κάκε βλάβθ 
ι φκορά μθ προερχόμενθ από κακι χριςθ ι λάκοσ χειριςμοφ του προςωπικοφ, εντόσ τθσ εγγφθςθσ. 

 2. Τα τιμολόγια απαλλάςςονται από ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Ρ. 4056/3029/17-6-87 
Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν/Υπθρεςία ΦΡΑ και  επιβαρφνονται μόνο με Φ.Ε. 4% για τθν 
προμικεια υλικϊν. 

ΑΚΟ  9 
Ανωτζρα βία 

 
 11..  Τα  ςυμβαλλόμενα  μζρθ  δεν  ευκφνονται  για  τθ  μθ  εκπλιρωςθ  των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 
 
 2. Ο Ρρομθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ,  οφείλει να γνωςτοποιιςει, επικαλεςκεί και 
τεκμθριϊςει προσ το ΡΒΚ τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 
(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Το ΡΒΚ 
υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο  ςχετικό  αίτθμα του Ρρομθκευτι,  
διαφορετικά,  με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 
 

AΚΟ 10 
Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ 

Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 132 του ν.4412/16, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 
του Αναδόχου. 
 

AΚΟ 11 
Εκχϊρθςθ Σφμβαςθσ 

                Απαγορεφεται ρθτά ςτον Ρρομθκευτι να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι οποιοδιποτε 
από τα δικαιϊματά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν εξ’ αυτισ περιλαμβανομζνθσ τθσ 
πιςτϊςεωσ για τα χριματα οφειλόμενα ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, ςε οποιοδιποτε τρίτο 
χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του ΡΒΚ.  

AΚΟ 12 
     Εφαρμοςτζο δίκαιο – Επίλυςθ διαφορϊν 
 
  Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, 
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το 
ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. 
Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το 
αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  
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ΑΚΟ  13 

Τελικζσ διατάξεισ 
  1. Θ παροφςα ςφμβαςθ : 

  α. Κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται και με το οποίο ςυςχετίηεται 
(προςφορά, διαταγι κατακφρωςθσ) εκτόσ από φανερά ςφάλματα ι παραδρομζσ που γίνονται αποδεκτά 
και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. 

  β.  Συντάχκθκε ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλό χαρτί και μετά τθν ανάγνωςθ τθσ 
υπογράφτθκε από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ζνα κρατικθκε από το ΡΒΚ/Δνςθ 
Ρρομ. & Συμβάςεων και το άλλο ζλαβε ωσ διπλόγραφο ο Ρρομθκευτισ. 

 2. Το ΡΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρζωςθ για μζτρα και αυξιςεισ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν, 
φόρων, τελϊν κλπ. που κα λθφκοφν και δεν ευκφνεται οφτε αποδζχεται οποιαδιποτε επίδραςθ ςτθν τιμι, 
τθν ποιότθτα και ςτον χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν. 

 

ΟΛ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

 

                         Για το ΡΒΚ      Για τον Ρρομθκευτι 

 

              κρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τ π ν δ η ν η θ ε η ή ο 
  
  

 Τπιγόο (ΔΜ) Κωζηαξέινο Γεώξγηνο  

  Γληήο Πξνκ & πκβ  

 


