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1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 
 1.1 Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ΠΔΓ) θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ππεξεζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθψλ επηζψηξσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ.  
 
2. ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
 
 2.1 Σα θαησηέξσ Έγγξαθα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 
πξνδηαγξαθήο. Ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη ζηελ ηειεπηαία ηνπο έθδνζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο: 
 
  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 Οδεγία 92/23/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31 Μαξηίνπ 1992 (92/23/EEC of 
31 March 1992) ζρεηηθά κε ηα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ ξπκνπιθνπκέλσλ 
ηνπο θαη κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζ‟ απηά. Ζ αλσηέξσ νδεγία ηζρχεη φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 
κε ηελ Οδεγία 2001/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 
Ηνπλίνπ 2001 θαη ηελ νδεγία 2005/11/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2005. 
 
  2.1.5 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκ. 1222/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε ησλ ειαζηηθψλ 
επηζψηξσλ αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ θαη άιιεο νπζηψδεηο παξακέηξνπο. Ο 
αλσηέξσ Καλνληζκφο ηζρχεη κε ηελ ηξνπνπνίεζε (ΔΔ) αξηζκ. 228/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 
7εο Μαξηίνπ 2011 θαη ηελ ηξνπνπνίεζε (ΔΔ) αξηζκ. 1235/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο 
Ννεκβξίνπ 2011. 
 
  2.1.6 Καλνληζκφο αξηζκ. 106 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξψπε ησλ 
Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΔΔ/ΖΔ) – Δληαίεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ειαζηηθψλ 
επηζψηξσλ γηα γεσξγηθά νρήκαηα θαη ηα ξπκνπιθνχκελά ηνπο. 
 
  2.1.7 Καλνληζκφο αξηζκ. 117 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ γηα ηελ Δπξψπε (ΟΔΔ/ΖΔ) – Δληαίεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ειαζηηθψλ 
φζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο ήρνπ θχιηζεο ειαζηηθψλ θαη ηελ πξφζθπζε ζε πγξφ νδφζηξσκα. 
 
  2.1.8 Καλνληζκφο αξηζκ. 30 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 
γηα ηελ Δπξψπε (ΟΔΔ/ΖΔ) – Δληαίεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ειαζηηθψλ κε αέξα γηα 
ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα θαη ηα ξπκνπιθνχκελά ηνπο. 
 
  2.1.9 Καλνληζκφο αξηζκ. 54 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 
γηα ηελ Δπξψπε (ΟΔΔ/ΖΔ) – Δληαίεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε πλεπκαηηθψλ 
ειαζηηθψλ επηζψηξσλ γηα ηα επαγγεικαηηθά νρήκαηα θαη ηα ξπκνπιθνχκελα ηνπο. 
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 2.2 ε πεξίπησζε αληίθαζεο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο κε ηα κλεκνλεπφκελα 
πξφηππα ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, ππεξηζρχνπλ, θαηά ζεηξά, πξψηα νη εηδηθνί φξνη ηνπ 
εθάζηνηε δηαγσληζκνχ θαη αθνινχζσο ε παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ηα δχν απηά δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία ηεο 
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. 
 
 
3. ΓΔΙΚΣΔ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΔΛΑΣΙΚΩΝ ΔΠΙΩΣΡΩΝ 
 
 3.1 Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ έρνπλ, ελδεηθηηθά θαη κε 
πεξηνξηζηηθά, θαζνξηζηεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ δείθηεο: 
 

 
 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΔΕΙΚΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 

1 Γείθηεο Καηαζθεπαζηή ειαζηηθνχ. 

2 Γείθηεο Μνληέινπ ειαζηηθνχ. 

3 Γείθηεο Γηαζηάζεσλ θαη Γνκήο ειαζηηθνχ  

4 
Γείθηεο Καηεγνξίαο Σαρχηεηαο θαη Γείθηεο Ηθαλφηεηαο 
Φφξηηζεο 

5 
Γείθηεο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο ζηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. 

6 
Γείθηεο Έγθξηζεο Κπθινθνξίαο ε νπνία αθνξά ηα 
επίπεδα ζνξχβνπ θχιηζεο. 

7 
Γείθηεο Αλάθιεζεο (ηζρχεη κφλν γηα ηε Βφξεηα 
Ακεξηθή) 
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8 Γείθηεο Ζκεξνκελίαο Καηαζθεπήο 

9 
Γείθηεο Δληαίνπ πζηήκαηνο Βαζκνλφκεζεο ηεο 
Πνηφηεηαο ησλ Διαζηηθψλ Δπηζψηξσλ ησλ ΖΠΑ. 

10 Γείθηεο Μέγηζηνπ Δπηηξεπφκελνπ Φνξηίνπ (ΖΠΑ). 

11 
Γείθηεο Μέγηζηήο Δπηηξεπφκελεο Πίεζεο Διαζηηθνχ 
(ΖΠΑ). 

12 Γείθηεο γηα ηε Υξεζηκνπνίεζε ή κε Αεξνζαιάκνπ. 

13 
Πξνεηδνπνηήζεηο γηα Κηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ νη 
εξγαζίεο κε ειαζηηθά. 

14 Γείθηεο Φνξάο Πεξηζηξνθήο. 

15 Γείθηεο Φνξάο Σνπνζέηεζεο ζηε Εάληα. 

16 
Γείθηεο Γνκήο Διαζηηθνχ (Δληζρπκέλε ή φρη 
Καηαζθεπή) 

17 Γείθηεο Φζνξάο Πέικαηνο. 

σέδιο 1: ρεκαηηθή απεηθφληζε θαη πεξηγξαθή ησλ δεηθηψλ ζηηο πιεπξέο ησλ 
ειαζηηθψλ επηζψηξσλ. 

 
  3.1.1 Γείκηηρ Καηηγοπίαρ Πέλμαηορ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δελ 
πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο απνηππσκέλνπο δείθηεο ζηηο πιεπξέο ηνπ ειαζηηθνχ. Με 
βάζε απηφλ ηα ειαζηηθά δηαθξίλνληαη ζηνπο παξαθάησ ηχπνπο: 
 
   3.1.1.1 Σχπνο “Οκαινπ Γξνκνπ” (“High-Way”). 
 
   3.1.1.2 Σχπνο “Αλσκαινπ Γξνκνπ” (“Cross Country”). 
 
   3.1.1.3 Σχπνο “Γεληθεο Υξήζεο” (“All Type”). Ο ηχπνο απηφο είλαη 
θαηάιιεινο γηα ρξήζε ηφζν ζε νκαιφ φζν θαη ζε αλψκαιν δξφκν. 
 
   3.1.1.4 Σχπνο "ΛΑΠΖ - ΥΗΟΝΗΟΤ" (“MUD and SNOW” – „‟M+S‟‟ ή 
‟M.S‟‟ ή ‟M&S‟‟). 
 
   3.1.1.5 Σχπνο "ΥΗΟΝΗΟΤ" (“SNOW” – “S‟‟). 
 
  3.1.2 Γείκηηρ Άξονα Σοποθέηηζηρ. Ο δείθηεο απηφο απνηππψλεηαη ζπλήζσο 
ζηηο πιεπξέο ειαζηηθψλ ησλ κεγάισλ νρεκάησλ. Με βάζε ηνλ δείθηε απηφλ ηα ειαζηηθά 
ηαμηλνκνχληαη σο εμήο: 
 
   3.1.2.1 Διαζηηθά γηα θαηεπζπληήξηνπο άμνλεο (“steering”). 
 
   3.1.2.2 Διαζηηθά γηα θηλεηήξηνπο άμνλεο (“drive”). 
 
   3.1.2.3 Διαζηηθά γηα ζπξφκελνπο άμνλεο (“trailer”). 
 
  3.1.3 Γείκηηρ Σύπος Οσήμαηορ, φπνπ γίλεηαη ηαμηλφκεζε ησλ επηζψηξσλ 
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο γηα ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα, σο εμήο: 
 
   3.1.3.1 Διαζηηθά γηα επηβαηηθά νρήκαηα. 
 
   3.1.3.2 Διαζηηθά γηα ειαθξά θνξηεγά (van)-εκηθνξηεγά. 
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   3.1.3.3 Διαζηηθά γηα ιεσθνξεία. 
 
   3.1.3.4 Διαζηηθά γηα θνξηεγά. 
 
   3.1.3.5 Διαζηηθά γηα ρσκαηνπξγηθά. 
 
   3.1.3.6 Διαζηηθά γηα νρήκαηα αγξνηηθήο ρξήζεο (γεσξγηθνί ειθπζηήξεο 
θιπ). 
   3.1.3.7 Διαζηηθά γηα βηνκεραληθά ή εηδηθνχ ηχπνπ νρήκαηα. 
 
  3.1.4 Γείκηηρ για Υπηζιμοποίηζη ή μη Αεποθαλάμος. (Δλδείθηεο κε αξηζκφ 
12 ζην ρέδην 1). Με βάζε ηνλ δείθηε απηφλ δηαθξίλνληαη δχν θαηεγνξίεο ειαζηηθψλ: 
 
   3.1.4.1 Σχπνο “TUBE TYPE“ (ΣΣ), ειαζηηθά επίζσηξα πνπ έρνπλ 
ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε κε αεξνζάιακν. 
 
   3.1.4.2 Σχπνο “TUBELESS” (ΣL), ειαζηηθά επίζσηξα πνπ έρνπλ 
ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε ρσξίο αεξνζάιακν. 
 
  3.1.5 Γείκηηρ Γομήρ ελαζηικού επιζώηπος (Δλδείθηεο κε αξηζκφ 3 ζην 
ρέδην 1). 
 
   3.1.5.1 Ωο «δνκή» ηνπ ειαζηηθνχ επηζψηξνπ λνείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ 
νπνίν ηνπνζεηνχληαη νη επάιιειεο ζηξψζεηο ησλ εληζρπηηθψλ ιηλψλ (ηα νπνία 
θαηαζθεπάδνληαη απφ Nylon ή άιιε ζπλζεηηθή ίλα ή απφ πιέγκα κεηαιιηθψλ ζπξκάησλ) ηνπ 
ζθειεηνχ ηνπ. Γηαθξίλνληαη έηζη νη παξαθάησ ηχπνπ ειαζηηθψλ: 
 
     3.1.5.1.1 "πκβαηηθά" (DIAGONAL ή BIAS) ειαζηηθά. Δίλαη 
ειαζηηθά φπνπ νη επάιιειεο ζηξψζεηο ησλ ιηλψλ εθηείλνληαη κέρξη ηελ «πηέξλα» ηνπ 
επηζψηξνπ (ην κέξνο ηνπ ειαζηηθνχ πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην ζψηξν θαη ζπγθξαηεί ην 
ειαζηηθφ επ‟ απηνχ). Οη ζηξψζεηο απηέο δηαηάζζνληαη ρηαζηί ππφ γσλία κηθξφηεξε ησλ 90ν  
σο πξνο ηνλ δηακήθε άμνλα ηνπ πέικαηνο. Σα ειαζηηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη γεληθά ζθιεξά 
θαη άθακπηα θαη παξνπζηάδνπλ πνιχ θαιή πιεπξηθή αληίζηαζε θνξηίνπ (δελ 
παξακνξθψλνληαη πνιχ ζηηο ζηξνθέο). Ζ ζήκαλζε ηεο θαηεγνξίαο απηήο γίλεηαη κπξνζηά 
απφ ηε ζήκαλζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζψηξνπ γηα ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην ειαζηηθφ. 
Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δε είηε δελ ππάξρεη θακία έλδεημε, είηε απνηππψλεηαη ην 
ζχκβνιν «D». 
 
     3.1.5.1.2 “Αθηηληθά“ (RADIAL) ειαζηηθά. Δίλαη ειαζηηθά φπνπ 
νη επάιιειεο ζηξψζεηο ησλ ιηλψλ εθηείλνληαη θαη πάιη κέρξη ηελ «πηέξλα», ηνπνζεηνχληαη 
σζηφζν ππφ γσλία πεξίπνπ 90ν ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα ηνπ πέικαηνο. ηε δηακφξθσζε 
απηή πεξαηηέξσ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ επηζψηξνπ, ψζηε λα δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ, επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε εληζρπηηθψλ πεξηκεηξηθψλ 
«δσλψλ» (belts) απφ ιηλά ζηελ πεξηνρή ηνπ πέικαηνο. Σα ειαζηηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ 
παξνπζηάδνπλ βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ απνξξφθεζε θξαδαζκψλ, ην 
θξάηεκα θαη ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ ειαζηηθνχ επηζψηξνπ. Ωο ζήκαλζε θέξνπλ ηελ έλδεημε 
«R» κπξνζηά απφ ηε ζήκαλζε ηεο πξνβιεπφκελεο δηακέηξνπ ηνπ ζψηξνπ γηα ην νπνίν είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν ην ειαζηηθφ 
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  3.1.6 Γείκηερ Γιαζηάζεων και Γομήρ ελαζηικού επιζώηπος. (Δλδείθηεο κε 
αξηζκφ 3 ζην ρέδην 1). 
 
   3.1.6.1 Πξφθεηηαη γηα δείθηεο νη νπνίνη απεηθνλίδνπλ ηηο βαζηθέο 
θαηαζθεπαζηηθέο δηαζηάζεηο ελφο ειαζηηθνχ επηζψηξνπ. Απφ απηνχο κε ηε ρξήζε πηλάθσλ 
αληηζηνηρίαο πξνθχπηνπλ ην πιάηνο θαη ε δηάκεηξνο ηνπ ζψηξνπ γηα ην νπνίν είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν ην ειαζηηθφ, ε ζπλνιηθή δηάκεηξνο ηνπ ειαζηηθνχ θαη ην πιάηνο ηεο 
δηαηνκήο ηνπ εθθξαζκέλεο ζε ρηιηνζηά. Οη πίλαθεο αληηζηνηρίαο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε κε ηηο 
αλσηέξσ θαηαζθεπαζηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ειαζηηθνχ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ησλ 
παξαγξάθσλ 2.1.1, 2.1.4 θαη 2.1.8. (πίλαθεο θαη ηχπνη ππνινγηζκνχ). 
 
  3.1.7 Γείκηηρ Καηηγοπίαρ Σασύηηηαρ (Speed Symbol – “S.S.”) (Δλδείθηεο 
κε αξηζκφ 4 ζην ρέδην 1). 
 
   3.1.7.1 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο γηα ηα ειαζηηθά ησλ επηβαηεγψλ 
νρεκάησλ απεηθνλίδεη ηε κέγηζηε ηαρχηεηα ζηελ νπνία ηα ειαζηηθά έρνπλ πηζηνπνηεζεί φηη 
ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. Γηα ηα ειαζηηθά ησλ εκπνξηθψλ νρεκάησλ ην ζπγθεθξηκέλν ζχκβνιν 
εθθξάδεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ην ειαζηηθφ δχλαηαη λα θέξεη ην βάξνο πνπ αληηζηνηρεί 
ζην δείθηε ηθαλφηεηαο θφξηηζεο. Σα ζχκβνια θαη νη θαηεγνξίεο ηαρχηεηαο πεξηιακβάλνληαη 
ζηα έγγξαθα ησλ παξαγξάθσλ 2.1.1, 2.1.4 θαη 2.1.8. 
 
  3.1.8 Γείκηηρ Ικανόηηηαρ Φόπηιζηρ (LOAD INDEX – “L.I.”) (Δλδείθηεο κε 
αξηζκφ 4 ζην ρέδην 1) 
 
   3.1.8.1 Πξφθεηηαη γηα έλαλ αξηζκεηηθφ δείθηε ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ 
ηηκή ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ πνπ κπνξεί λα θέξεη ην ειαζηηθφ. Δθφζνλ ν δείθηεο αθνινπζείηαη 
απφ ηνλ δείθηε θαηεγνξίαο ηαρχηεηαο ηφηε αλαθέξεηαη ζην κέγηζην θνξηίν πνπ έρεη 
πηζηνπνηεζεί λα θέξεη ην ειαζηηθφ ζηε ζπγθεθξηκέλε κέγηζηε ηαρχηεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σα ειαζηηθά επίζσηξα ησλ 
επηβαηηθψλ νρεκάησλ θέξνπλ κφλν έλα δείθηε ηθαλφηεηαο θφξηηζεο. Σα ειαζηηθά επίζσηξα 
ησλ επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ κπνξνχλ λα θέξνπλ δχν δείθηεο θφξηηζεο, εθ ησλ νπνίσλ ν 
πξψηνο αλαθέξεηαη ζε απιή δηάηαμε (έλα ειαζηηθφ αλά ζέζε), ελψ ν δεχηεξνο, φηαλ 
ππάξρεη, αθνξά ηε δηπιή δηάηαμε (δχν ειαζηηθά αλά ζέζε). ηελ πεξίπησζε χπαξμεο δχν 
δεηθηψλ, απηνί ρσξίδνληαη κε κία δηαγψλην “/”. Καηάινγνο ησλ δεηθηψλ απηψλ κε ηα 
αληίζηνηρα θνξηία ηνπο πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα ησλ παξαγξάθσλ 2.1.1, 2.1.4 θαη 
2.1.8. 
 
  3.1.9 Γείκηηρ Φθοπάρ Πέλμαηορ (Δλδείθηεο κε αξηζκφ 17 ζην ρέδην 1). 
 
   3.1.9.1 Οη δείθηεο θζνξάο πέικαηνο είλαη κηθξέο πξνεμνρέο εληφο ησλ 
απιαθψζεσλ ηνπ πέικαηνο ελφο ειαζηηθνχ, νη νπνίεο απνηεινχλ νπηηθή έλδεημε ηεο θζνξάο 
ηνπ. Με ηνπο δείθηεο απηνχο ν ρξήζηεο κπνξεί εχθνια λα δηαπηζηψζεη πφηε ην πάρνο ηνπ 
πέικαηνο ηνπ ειαζηηθνχ έρεη κεησζεί ζηα 1,6 ρηιηνζηά πεξίπνπ, νπφηε θαη απαηηείηαη ε 
αληηθαηάζηαζή ηνπ. Ζ χπαξμε ησλ δεηθηψλ απηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα ειαζηηθά 
επίζσηξα ησλ επηβαηεγψλ νρεκάησλ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ νδεγία ησλ § 2.1.4 θαη 2.1.8.  
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  3.1.10 Γείκηηρ Δξοικονόμηζηρ καςζίμος 
 
   3.1.10.1 Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε θαζηεξψζεθε απφ ηνλ 
θαλνληζκφ ηεο παξαγξάθνπ 2.1.6. ε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο, ν ελ ιφγσ δείθηεο 
δελ αλαγξάθεηαη εγράξαθηα ζηα πιατλά ηνπ ειαζηηθνχ, αιιά ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε 
πξνζσξηλφ έγρξσκν απηνθφιιεην ζην πέικα ησλ θαηλνχξησλ ειαζηηθψλ. ην ίδην 
απηνθφιιεην απεηθνλίδνληαη επίζεο ν δείθηεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζνξχβνπ θχιηζεο θαη ν δείθηεο 
πξφζθπζεο ζε πγξφ νδφζηξσκα. 
 
   3.1.10.2 Ζ θαζηέξσζε ελφο δείθηε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλάισζε 
θαπζίκνπ θξίζεθε αλαγθαία θαζψο απηά, θπξίσο ιφγσ ηεο αληίζηαζεο θχιηζεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ, επζχλνληαη γηα ην 20 κε 30 ηνηο εθαηφ ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ησλ 
νρεκάησλ. Οη ηηκέο πνπ δχλαηαη λα πάξεη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη αιθαξηζκεηηθέο ζε 
θιίκαθα απφ «A έσο G» (Α είλαη ε βέιηηζηε ηηκή ηνπ δείθηε) θαη εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ 
ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αληίζηαζεο θχιηζεο (Rolling Resistance Coefficient – RRC) θάζε 
ειαζηηθνχ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην Παξάξηεκα Η ηνπ θαλνληζκνχ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.1.5. 
 
  3.1.11 Γείκηηρ Ππόζθςζηρ ζε Τγπό Οδόζηπωμα. 
 
   3.1.11.1 Πξφθεηηαη γηα έλαλ δείθηε ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ θαζηεξψζεθε θαη 
πάιη κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο παξαγξάθνπ 2.1.5. Σνπνζεηείηαη ζην ίδην έγρξσκν απηνθφιιεην 
πνπ απεηθνλίδεηαη ν δείθηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη ν δείθηεο εμσηεξηθνχ ζνξχβνπ 
θχιηζεο. θνπφο ηνπ είλαη λα ελζαξξχλεη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο λα αγνξάδνπλ ειαζηηθά 
επίζσηξα κε πςειέο επηδφζεηο πξφζθπζεο ζε πγξφ νδφζηξσκα, δίδνληαο έηζη θίλεηξα 
ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ειαζηηθψλ λα βειηηζηνπνηνχλ ηηο παξακέηξνπο ησλ ειαζηηθψλ πέξα 
απφ ηα ειάρηζηα φξηα πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί. 
 
   3.1.11.2  Οη ηηκέο πνπ παίξλεη ν δείθηεο είλαη αιθαξηζκεηηθέο ζε θιίκαθα 
απφ «A έσο G» (Α είλαη ε βέιηηζηε ηηκή), θαη πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηνπ αξηζκεηηθνχ δείθηε 
πξφζθπζεο ζε πγξφ νδφζηξσκα (G) φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ θαλνληζκνχ 
ηεο παξαγξάθνπ 2.1.5. 
 
  3.1.12 Γείκηηρ Δξωηεπικού Θοπύβος Κύλιζηρ. 
 
   3.1.12.1 Απνηειεί ηνλ ηξίην θαη ηειεπηαίν δείθηε πνπ ηνπνζεηείηαη ζην 
πξνζσξηλφ απηνθφιιεην ζην πέικα ησλ λέσλ ειαζηηθψλ. Καζηεξψζεθε θαη απηφο απφ ηνλ 
θαλνληζκφ ηεο παξαγξάθνπ 2.1.5 κε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο λα 
πξνηηκνχλ ειαζηηθά επίζσηξα κε ρακειφ εμσηεξηθφ ζφξπβν θχιηζεο, αζθψληαο θαη πάιη 
έκκεζε πίεζε ζηνπο θαηαζθεπαζηέο λα βειηηζηνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ειαζηηθψλ 
ηνπο πέξα απφ ηα φξηα ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ. 
 
   3.1.12.2 Ζ απεηθφληζε ηνπ δείθηε πάλσ ζην απηνθφιιεην γίλεηαη 
απνθιεηζηηθά γξαθηζηηθά ζε θιίκαθα ελφο (αζφξπβν) έσο ηξηψλ (ζνξπβψδεο) καχξσλ 
«ερεηηθψλ θπκάησλ» ηα νπνία ζρεδηάδνληαη δίπια απφ έλα ειαζηηθφ πάλσ ζην νπνίν έρεη 
ελζσκαησζεί ην πεξίγξακκα ελφο ερείνπ. Σα φξηα ηεο θιίκαθαο θαζνξίδνληαη ζην 
Παξάξηεκα Η ηνπ θαλνληζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.1.5. 
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  3.1.13 Γείκηηρ Κλάζηρ Τλικού – Κώδικαρ CPV (Common Procurement 
Vocabulary) 
 
   3.1.13.1 Σα ειαζηηθά επίζσηξα θαηεγνξηνπνηνχληαη θαηά NATO ACodP-
2/3 ζηελ θιάζε 2610 "Tires and Tubes, Pneumatic, Except Aircraft". Έρνπλ δε θσδηθφ CPV 
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Η» ηνπ Καλνληζκνχ 2195/2002 σο εμήο: 
 
     3.1.13.1.1 34351100-3 "Διαζηηθά Απηνθηλήησλ". 
 
     3.1.13.1.2 34350000-5 “Διαζηηθά Διαθξάο θαη Βαξέαο 
Υξήζεο”. 
 
     3.1.13.1.3 34351000-2 “Διαζηηθά Διαθξάο Υξήζεο”. 
 
     3.1.13.1.4 34352000-9 “Διαζηηθά Βαξέαο Υξήζεο”. 
 
     3.1.13.1.5 34352100-0 “Διαζηηθά Φνξηεγψλ Απηνθηλήησλ”. 
 
     3.1.13.1.6 34352200-1 “Διαζηηθά Λεσθνξείσλ”. 
 
     3.1.13.1.7 34352300-2 “Διαζηηθά Γεσξγηθψλ Ορεκάησλ”. 
 
 
4. Δνιαίο ύζηημα Βαθμονόμηζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ηων Δλαζηικών Δπιζώηπων ηων 

ΗΠΑ. 
 
 4.1 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ ησλ επηβαηεγψλ 
νρεκάησλ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ησλ ΖΠΑ έρεη θαζηεξψζεη έλα ζχζηεκα βαζκνλφκεζεο 
ππφ ηελ νλνκαζία «Δληαίν χζηεκα Βαζκνλφκεζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ Διαζηηθψλ» (Uniform 
Tire Quality Grade – UTCG). Ζ βαζκνλφκεζε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη 
ππνρξεσηηθή γηα φια ηα ειαζηηθά ησλ επηβαηεγψλ νρεκάησλ πνπ πσινχληαη ζηηο ΖΠΑ θαη 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα ρξήζε ζε θαλνληθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 
βαζκνλφκεζεο ηππψλνληαη εγράξαθηα ζηα πιατλά ηνηρψκαηα ηνπ ειαζηηθνχ. Ζ ρξήζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο δελ είλαη αλαγθαία γηα ρεηκεξηλά ειαζηηθά, γηα ειαζηηθά ρηνληνχ θαη γηα ειαζηηθά 
κε βαζχ πέικα. 
 
 4.2 Σν ζχζηεκα γηα λα βαζκνλνκήζεη ηα ειαζηηθά ρξεζηκνπνηεί ηξείο δείθηεο: Σν Γείθηε 
Φζνξάο Πέικαηνο (Treadwear Rate Index), ην Γείθηε Έιμεσο (Traction Performance Index) 
θαη ην Γείθηε Θεξκνθξαζίαο (Temperature Resistance Index). Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
ειέγρσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θάζε ειαζηηθνχ, ζε ρψξνπο θαη κε 
δηαδηθαζία πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ησλ ΖΠΑ. Οη ηηκέο πνπ 
πξνθχπηνπλ αθνξνχλ ηε ζρεηηθή (relative) ζπκπεξηθνξά ηνπ ειαζηηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ 
ζπκπεξηθνξά ελφο ειαζηηθνχ πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ησλ 
ΖΠΑ σο «πξφηππν ειαζηηθφ» ή «ειαζηηθφ αλαθνξάο». Αλαιπηηθά νη ηξείο δείθηεο αλαιχνληαη 
σο εμήο: 
 
  4.2.1 Γείκηηρ Ρςθμού Φθοπάρ Πέλμαηορ Δλαζηικού (Treadwear Index) 
(Δλδείθηεο κε αξηζκφ 9 ζην ρέδην 1). 
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   4.2.1.1 Πξφθεηηαη γηα έλαλ δείθηε πνπ απεηθνλίδεη ην ξπζκφ θζνξάο ηνχ 
ειαζηηθνχ θαηά ηε ρξήζε ηνπ. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη θπκαίλνληαη απφ 60 έσο 620, ζε 
βήκαηα ησλ 20. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν βαζκφο 
θζνξάο ηνπ ειαζηηθνχ θαη επνκέλσο απηφ δχλαηαη λα δηαλχζεη πεξηζζφηεξα ρηιηφκεηξα 
πξνηνχ αρξεζηεπηεί. Έηζη, έλα ειαζηηθφ κε δείθηε θζνξάο 200 ζεσξεηηθά αλακέλεηαη λα 
δηαλχζεη δηπιάζηα ρηιηφκεηξα απφ έλα ειαζηηθφ κε δείθηε θζνξάο 100. 
 
   4.2.1.2 Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε σζηφζν φηη φζν πςειφηεξε ηηκή 
παίξλεη ν δείθηεο θζνξάο, ηφζν πην ζθιεξφ είλαη ην κίγκα θαηαζθεπήο ηνπ ειαζηηθνχ, κε φηη 
απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο είλαη ν βαζκφο πξφζθπζήο 
ηνπ, ν βαζκφο απνξξφθεζεο αλσκαιηψλ θιπ. Δπίζεο ιφγσ ηνπ φηη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ ειαζηηθψλ, έρεη παξαηεξεζεί φηη 
νη δηάθνξεο εηαηξίεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ειαθξά δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο 
ππνινγηζκνχ ηεο ηειηθήο ηηκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε. Έηζη ελψ ε ζχγθξηζε ηεο ηηκήο ηνπ 
κεηαμχ ειαζηηθψλ ηεο ίδηαο εηαηξίαο δίλεη αλαινγηθά αζθαιή απνηειέζκαηα, ε ηηκή ηνπ ζε 
ειαζηηθά δηαθνξεηηθψλ εηαηξηψλ απνηειεί κφλν κηα έλδεημε ηνπ πην ειαζηηθφ ζα θζαξεί 
γξεγνξφηεξα ή αξγφηεξα, ρσξίο ζπλήζσο λα ππάξρεη αλαινγία ζηηο αξηζκεηηθέο ηηκέο. 
 
  4.2.2 Γείκηηρ Έλξηρ (Traction Index) (Δλδείθηεο κε αξηζκφ 9 ζην ρέδην 1). 
 
   4.2.2.1 Ο δείθηεο έιμεο απεηθνλίδεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο ειαζηηθνχ λα 
επηβξαδχλεη θαη λα ζηακαηά ζε δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο βξεγκέλσλ νδνζηξσκάησλ, έλα 
αζθάιηηλν θαη έλα απφ κπεηφλ. Λακβάλεη ηηο ηηκέο «ΑΑ», «Α», «Β» θαη «C». Έλαο πςειφο 
δείθηεο έιμεο ππνδειψλεη φηη έλα φρεκα ζα ζηακαηήζεη ζε βξεγκέλν νδφζηξσκα ζε 
κηθξφηεξε απφζηαζε απφ φηη έλα άιιν φρεκα πνπ θέξεη ειαζηηθά κε κηθξφηεξν δείθηε έιμεο. 
Έηζη ν δείθηεο έιμεο «ΑΑ» ζεκαίλεη φηη ην ειαζηηθφ ζπκπεξηθέξζεθε άςνγα θαη ζηηο δχν 
επηθάλεηεο, ν δείθηεο «Α» φηη ην ειαζηηθφ ζπκπεξηθέξζεθε ηθαλνπνηεηηθά θαη ζηηο δχν 
επηθάλεηεο, ν δείθηεο «Β» φηη ην ειαζηηθφ ζπκπεξηθέξζεθε ηθαλνπνηεηηθά ζηε κία επηθάλεηα 
θαη ηέινο ν δείθηεο «C» φηη ην ειαζηηθφ ζπκπεξηθέξζεθε κε ρακειή απφδνζε θαη ζηηο δχν 
επηθάλεηεο. 
 
   4.2.2.2 Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ν δείθηεο έιμεο δελ απνηειεί ζε 
θακία πεξίπησζε έλδεημε θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη άιια 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαζηηθνχ φπσο π.ρ. ηε δπλαηφηεηα επηηάρπλζήο ηνπ, ηε δπλαηφηεηα 
θξαηήκαηνο ζε ζηξνθή κε ηαρχηεηα, ηελ πδξνιίζζεζε ή ηε κέγηζηε ειθηηθφηεηα πνπ απηφ 
παξνπζηάδεη. 
 
  4.2.3 Γείκηηρ Θεπμοκπαζίαρ (Temperature Index) (Δλδείθηεο κε αξηζκφ 9 
ζην ρέδην 1). 
 
   4.2.3.1 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο βαζκνλνκεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
ειαζηηθνχ αθελφο κελ λα κελ αλαπηχζζεη πςειή ζεξκνθξαζία, αθεηέξνπ λα απάγεη 
απνηειεζκαηηθά ζην πεξηβάιινλ ηε ζεξκφηεηα πνπ ζπζζσξεχεηαη ζην ζψκα ηνπ θαηά ηε 
ρξήζε. 
 
   4.2.3.2 Ζ ζεξκνθξαζία ε νπνία αλαπηχζζεηαη αλαπφθεπθηα θαηά ηελ 
θχιηζε ελφο ειαζηηθνχ, εθφζνλ ππεξβαίλεη θάπνηα φξηα, έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή 
δηάζπαζε ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. Δθφζνλ δε 
ππεξβεί θάπνην φξην δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε μαθληθή θαη επηθίλδπλε αζηνρία ηνπ 
(θιαηάξηζκα). Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αχμεζή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε ρξήζε 
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ελφο ειαζηηθνχ είλαη ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ (είδνο επηθάλεηαο πνπ θηλείηαη, 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο αιιά θαη δαπέδνπ πάλσ ζην νπνίν θηλείηαη ην ειαζηηθφ), ε ηηκή 
ηεο πίεζεο αέξα πνπ είλαη θνπζθσκέλν (ρακειφηεξε πίεζε απφ ηελ θπζηνινγηθή νδεγεί ζε 
αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ειαζηηθνχ), ε ππεξβνιηθή ηαρχηεηα θίλεζεο αιιά θαη ην 
ππεξβνιηθφ θνξηίν. 
 
   4.2.3.3 Ο δείθηεο ζεξκνθξαζίαο δχλαηαη λα πάξεη ηξείο ηηκέο, ηηο «Α», 
«Β» θαη «C». Ζ ηηκή ηνπ δείθηε πξνθχπηεη κεηά απφ έιεγρν ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ ειαζηηθνχ 
λα ιεηηνπξγεί πιήξεο θνξηίνπ ρσξίο ηελ παξακηθξή αζηνρία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηζήο 
ψξαο ζε ηξείο πξφηππεο ηαρχηεηεο ειέγρνπ, ηα 137 ρικ/ψξα (85 κίιηα/ψξα), ηα 160 ρικ/ψξα 
(100 κίιηα/ψξα) θαη ηα 187 ρικ/ψξα (115 κίιηα/ψξα), σο εμήο: 
 
     4.2.3.2.1 Γείθηεο Θεξκνθξαζίαο «Α»: Ο κέγηζηνο (θαη 
θαιχηεξνο) δείθηεο ζεξκνθξαζίαο, ν νπνίνο δείρλεη φηη θαηά ηνλ έιεγρν ην ειαζηηθφ δελ 
παξνπζίαζε ηελ παξακηθξή αζηνρία ελψ θηλήζεθε πιήξεο θνξηίνπ κε ηαρχηεηα 187 ρικ/ψξα 
γηα κηζή ψξα. 
 
     4.2.3.2.2 Γείθηεο Θεξκνθξαζίαο «Β»: Ο δείθηεο απηφο δείρλεη 
φηη θαηά ηνλ έιεγρν ην ειαζηηθφ δελ παξνπζίαζε ηελ παξακηθξή αζηνρία ελψ θηλήζεθε 
πιήξεο θνξηίνπ κε ηαρχηεηα 160 ρικ/ψξα γηα κηζή ψξα, σζηφζν παξνπζίαζε θάπνηεο 
αζηνρίεο ζηε δνκή ηνπ φηαλ θηλήζεθε πιήξεο θνξηίνπ κε ηαρχηεηα 187 ρικ/ψξα γηα κηζή 
ψξα. 
 
     4.2.3.2.3 Γείθηεο Θεξκνθξαζίαο «C»: Ο ειάρηζηνο 
(ρεηξφηεξνο) δείθηεο ζεξκνθξαζίαο ν νπνίνο δείρλεη φηη ην ειαζηηθφ δελ παξνπζίαζε ηελ 
παξακηθξή αζηνρία ελψ θηλήζεθε πιήξεο θνξηίνπ κε ηαρχηεηα 137 ρικ/ψξα γηα κηζή ψξα, 
σζηφζν παξνπζίαζε θάπνηεο αζηνρίεο ζηε δνκή ηνπ φηαλ θηλήζεθε πιήξεο θνξηίνπ κε 
ηαρχηεηα 160 ρικ/ψξα γηα κηζή ψξα. 
 
   4.2.3.3 Γηα λα θπθινθνξήζεη έλα ειαζηηθφ ζηελ αγνξά ηεο Ακεξηθήο, ζα 
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα έρεη δείθηε ζεξκνθξαζίαο «C». 
 
 
5 Γενικέρ Απαιηήζειρ Γιαγωνιζμών για Δλαζηικά Δπίζωηπα. 
 
 5.1 Δθφζνλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε 
δηαγσληζκνχ θαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο «Α», νη ηχπνη ειαζηηθψλ επηζψηξσλ πνπ 
πξνζθέξνληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εληφο ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο σο ειαζηηθά 
πξψηεο ηνπνζέηεζεο (ηνπνζέηεζε ζε θαηλνχξηα νρήκαηα απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο 
ηνπο – “Original Equipment on a Vehicle”) απφ απηνθηλεηνβηνκεραλίεο είηε ηεο Δπξψπεο είηε 
ησλ Ζ.Π.Α. είηε ηεο Ηαπσλίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξνζθνκίδεηαη επίζεκν έγγξαθν ηεο 
εηαηξίαο θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ, επίζεκα κεηαθξαζκέλν. Γε ζα γίλεηαη δεθηή βεβαίσζε 
πξνεξρφκελε απφ αληηπξφζσπν ηεο εηαηξίαο ή ηνλ πξνκεζεπηή ησλ ειαζηηθψλ. 
 
 5.2 Σα πξνζθεξφκελα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, πξψηεο πνηφηεηαο, λα 
ζηεξνχληαη θαηαζθεπαζηηθψλ ειαηησκάησλ, λα κελ είλαη απφ αλαγφκσζε θαη ε εκεξνκελία 
παξαγσγήο ηνπο δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο νθηψ (8) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζήο ηνπο ζηελ Μνλάδα. 
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 5.3 Σα πξνζθεξφκελα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 2. Δπίζεο ζα πξέπεη  λα αλαγξάθεηαη 
αλάγιπθα ζε απηά ε έγθξηζε (Δ), ε ρψξα έγθξηζεο (αξηζκφο πνπ δειψλεη ηε ρψξα) θαη ν 
αξηζκφο αλαγλψξηζεο ηνπ ειαζηηθνχ. 
 
 5.4 Σν ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ησλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ θαη ηχπνπ 
αλά δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, θαη φρη δηαθφξσλ. 
 
 5.5 Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο 
επίζεκν θπιιάδην ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ειαζηηθψλ, φπνπ ζα 
αλαγξάθνληαη φιεο νη ηδηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ ειαζηηθψλ. Σα αλσηέξσ 
ζηνηρεία ζα πξέπεη λα δχλαηαη λα δηαζηαπξσζνχλ κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ησλ ειαζηηθψλ. 
 
 
6 Παπελκόμενα Δλαζηικών Δπιζώηπων. 
 
 6.1 Σα ειαζηηθά επίζσηξα ηνπ ηχπνπ "TUBE TYPE" ζα ζπλνδεχνληαη απφ έλα 
πξνθπιαθηήξα αεξνζαιάκνπ (Φαζθηά – ΣΗRΔ FLAP) ν νπνίνο ζα έρεη ηε κνξθή ζπλερνχο 
θπθιηθήο ηαηλίαο κε νπή γηα ηε δηέιεπζε ηεο βαιβίδαο. Θα είλαη δε θαηάιιεινπ πιάηνπο θαη 
κνξθήο ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηα αληίζηνηρα ειαζηηθά ρσξίο λα θάκπηνληαη ή λα 
δεκηνπξγνχλ πηπρψζεηο.  
 
 6.2 Δθφζνλ ε πξνκήζεηα ησλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ πεξηιακβάλεη θαη απαίηεζε γηα 
ρνξήγεζε πιηθψλ θαη αλαισζίκσλ ηα νπνία ζπλεζίδεηαη λα αληηθαζίζηαληαη θαηά ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ ειαζηηθψλ, (φπσο είλαη βαιβίδεο, ζακπξέιεο θιπ), απηφ δειψλεηαη 
ζηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ζηελ ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΔΗ», φπνπ αλαγξάθεηαη ην 
είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αλαισζίκσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε πξνκήζεηα. 

 
 

7 Δπιζημάνζειρ – Διδικέρ Απαιηήζειρ 
 
 7.1 ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ ειαζηηθνχ επηζψηξνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε 
αλάγιπθε ή εγράξαθηε κνξθή φινη νη θαηά ηχπν ειαζηηθνχ πξνβιεπφκελνη δείθηεο πνπ 
έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.1.1, 2.1.4 θαη 2.1.8. 
Οη αλσηέξσ δείθηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ απνηππσζεί απαξαίηεηα θαηά ην ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θάζε ειαζηηθνχ θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ ζην ήδε έηνηκν πξντφλ. 
 
 7.2 Σα ειαζηηθά επίζσηξα ησλ επηβαηεγψλ νρεκάησλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 
δηαζέηνπλ θνιιεκέλν ζην πέικα ηνπο ην πξνβιεπφκελν απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.1.5 έγρξσκν απηνθφιιεην κε ηνπο δείθηεο πνπ αλαιχνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 3.1.10, 3.1.11 θαη 3.1.12. 
 
 7.3 Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ησλ πξνζθεξφκελσλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ ζα πξέπεη 
λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2015 γηα ηε δηαδηθαζία 
ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο ησλ ειαζηηθψλ. Σν εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 
θαηά ην ISO 14001:2015 γηα ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ αθνινπζεί. Σα 
αλσηέξσ ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη κε πξνζθφκηζε επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ησλ δχν 
επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ (ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθψλ), 
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ζην νπνίν ζα θαίλεηαη ε ρξνλνινγία θαη ν αξηζκφο πηζηνπνίεζεο, καδί κε ηα πιήξε ζηνηρεία 
ηνπ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πηζηνπνίεζε. 
 
 
8 ςνοδεςηικά Έγγπαθα και Πιζηοποιηηικά ηηρ Σεσνικήρ Πποζθοπάρ 
 
 8.1 ε θάζε Σερληθή Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη 
Φχιιν πκκφξθσζεο ζην νπνίν ζα δειψλεηαη ξεηά φηη ην πξνζθεξφκελν ή ηα 
πξνζθεξφκελα κνληέια ειαζηηθψλ επηζψηξσλ ελαξκνλίδνληαη απφιπηα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο απηέο ηίζεληαη απφ ηνλ εθάζηνηε ζπκπιεξσκέλν Πίλαθα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 
 
 8.2 Πέξαλ ηνπ αλσηέξσ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίδεη: 
 
  8.2.1 Τπεχζπλε δήισζε φηη ην πξνζθεξφκελν ή ηα πξνζθεξφκελα κνληέια 
ειαζηηθψλ επηζψηξσλ έρνπλ έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε θαη αλά 
ηχπν ειαζηηθνχ ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, νη φπνηνη πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο 
παξνχζαο. πλεκκέλα ζηελ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ζα ππνβάιιεηαη θαη αληίγξαθν ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ έγθξηζεο θπθινθνξίαο ηνπ ειαζηηθνχ (Tyre Approval ή Certificate of 
Conformity), εθηφο εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο εμαηξείηαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο. 
 
  8.2.2 Βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη γηα ηα ειαζηηθά πνπ πξνζθέξεη 
παξέρεη εγγχεζε αζθαινχο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο έσο ην φξην θζνξάο ηνπο γηα δχν (2) έηε ή 
40.000 ρηιηφκεηξα (φηη απφ ηα δχν έξζεη πξψην). 
 
  8.2.3 Βεβαίσζε φηη ην πξνζθεξφκελν κνληέιν ειαζηηθνχ απνηειεί επηινγή 
επξσπατθψλ ή ησλ ΖΠΑ ή ηεο Ηαπσλίαο θαηαζθεπαζηψλ νρεκάησλ γηα ειαζηηθφ πξψηεο 
ηνπνζέηεζεο ζε θαηλνχξηα νρήκαηα. Ζ βεβαίσζε ζα δίλεηαη γηα ηα ειαζηηθά πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο «Α» (πεδίν (ηγ)) ηνπ εθάζηνηε δηαγσληζκνχ θαη 
ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ επίζεκν ηερληθφ θπιιάδην (πξνζπέθηνπο) ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ησλ νρεκάησλ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ειαζηηθψλ (ζηελ αγγιηθή ή ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα), φπνπ ζα αλαθέξεηαη μεθάζαξα ε επηινγή απηή, είηε απφ πξσηφηππε 
βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ νρεκάησλ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ειαζηηθψλ φπνπ ζα 
βεβαηψλεηαη ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειαζηηθνχ. 
 
  8.2.4 Πξσηφηππα (φρη θσηναληίγξαθα) ηερληθά θπιιάδηα (πξνζπέθηνπο) ησλ 
εηαηξηψλ θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ, ζηα νπνία ζα απνηππψλνληαη ν ηχπνο ηνπ 
πέικαηνο ηνπ ειαζηηθνχ θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δθφζνλ 
γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ηνπ ειαζηηθνχ επηζψηξνπ πξνβιέπεηαη θαη ε χπαξμε ησλ 
δεηθηψλ ησλ παξαγξάθσλ 3.1.10, 3.1.11 θαη 3.1.12 απηνί ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηα ζηνηρεία ησλ πξνζπέθηνπο. Γηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ε νπνία ζα γλσζηνπνηεί ηηο ηηκέο ησλ αλσηέξσ δεηθηψλ. 
 
  8.2.5 Τπεχζπλε δήισζε φηη ηα ειαζηηθά ζα έρνπλ εκεξνκελία θαηαζθεπήο 
κηθξφηεξε ησλ νθηψ (8) κελψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπο ζηε Μνλάδα. ηε δήισζε ζα 
αλαγξάθεηαη μεθάζαξα ε ζήκαλζε ηεο εκεξνκελίαο θαηαζθεπήο πνπ ζα βξίζθεηαη 
εγράξαθηε πάλσ ζηα ειαζηηθά, θαζψο θαη ε επεμήγεζή ηεο. 
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  8.2.6 Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ISO 9001:2015 ηεο εηαηξίαο 
θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθψλ θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ISO 14001:2015 ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο ηνπο, φπνπ ζα θαίλεηαη ε ρξνλνινγία θαη ν αξηζκφο πηζηνπνίεζεο, καδί κε ηα 
πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πηζηνπνίεζε. 
 
  8.2.7 Δθφζνλ ζηνπο φξνπο εθάζηνηε δηαγσληζκνχ πξνβιέπεηαη θαη ε 
ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή, ηφηε ν θάζε ππνςήθηνο 
πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ: 
 
   8.2.7.1 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε 
επσλπκία ηνπιάρηζηνλ ελφο ζπλεξγαδφκελνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πφιε ή πφιεηο πνπ ζα 
δεηεζεί, ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ δσξεάλ ηνπνζέηεζε θαη δπγνζηάζκηζε ησλ θαηλνχξησλ 
ειαζηηθψλ. 
 
   8.2.7.2 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
θαηαζηήκαηνο ή θαηαζηεκάησλ, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη ξεηά θαη κε γλψζε ησλ 
ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ φηη ην θαηάζηεκα δέρεηαη ηελ ππνρξέσζε ηνπνζέηεζεο θαη 
δπγνζηάζκηζεο ησλ ειαζηηθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ δσξεάλ γηα ηελ Πνιεκηθή 
Αεξνπνξία. 
 
 8.3 Γηα ειαζηηθά επίζσηξα εηδηθψλ νρεκάησλ, νη δηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο ησλ εληχπσλ ησλ παξαγξάθσλ 2.1.1, 2.1.4 θαη 2.1.8, ν 
εθάζηνηε ππνςήθηνο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, καδί κε ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά ηνπ, λα θαηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά νη ηηκέο φισλ ησλ δεηθηψλ γηα θάζε ηδηφηεηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο. 
 
9 Παπαλαβή ηων Τλικών – Υπόνορ και Σόπορ Παπάδοζηρ – Γιενεπγούμενοι Έλεγσοι 
 
 9.1 Σα ειαζηηθά επίζσηξα ζα παξαδίδνληαη κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή ζηε Μνλάδα ή 
ηηο Μνλάδεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ δηαθήξπμε ηνπ εθάζηνηε δηαγσληζκνχ.  
 
 9.2 Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή 
λνκνζεζία. 
 
 9.3 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ζα δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο 
παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ απηφο ην επηζπκεί, απφ επηηξνπή ε νπνία ζα έρεη ζπζηαζεί 
γηα ην ζθνπφ απηφ. Δλδεηθηηθά θαη κε πεξηνξηζηηθά θαηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ζα γίλεηαη 
έιεγρνο ζηα ειαζηηθά γηα: 
 

Α/Α ΣΤΠΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 
ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑ 

ΡΩΓΜΔ 
Γελ είλαη απνδεθηή θακία ξσγκή ζηα πιατλά 
ηνηρψκαηα ηνπ ειαζηηθνχ. 

2 
ΚΑΣΑΣΑΖ 
ΚΤΚΛΗΚΖ 
ΣΔΦΑΝΖ 

Ζ θπθιηθή ζηεθάλε δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη 
θαλέλα είδνπο θχξησκα ή άιιε παξακφξθσζε. 
Ο κεηαιιηθφο ππξήλαο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 
θαιπκκέλνο κε ζπλερέο ζηξψκα ειαζηηθνχ. 

3 ΓΟΜΖ ΔΛΑΣΗΚΟΤ 
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ειαζηηθνχ ζα πξέπεη λα 
παξνπζηάδεη ζπλερή δνκή θαη δελ ζα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ μέλα πιηθά ελζσκαησκέλα είηε ζην 
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εζσηεξηθφ είηε ζην εμσηεξηθφ ηνπ. 

4 
ΚΑΣΑΣΑΖ 
ΠΔΛΜΑΣΟ 

Γελ ζα πξέπεη λα παξαηεξείηαη θακία αζπλέρεηα 
(ζπάζηκν) ή απφζπαζε ηεκαρίσλ απφ ην πέικα ηνπ 
ειαζηηθνχ. 
Γελ ζα πξέπεη λα παξαηεξείηαη απνθφιιεζε ηνπ 
πέικαηνο ηνπ ειαζηηθνχ απφ ην ππφινηπν ζψκα ηνπ 
ζε θαλέλα ζεκείν ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ θαη απφ ηηο δχν 
πιατλέο πιεπξέο ηνπ ειαζηηθνχ. 

5 
ΓΔΗΚΣΖ ΦΘΟΡΑ 

ΠΔΛΜΑΣΟ 

Σν ειαζηηθφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δείθηεο θζνξάο 
πέικαηνο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 3.1.9. 

6 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

Ζ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθψλ δελ ζα 
πξέπεη λα απέρεη ρξνληθά πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 
νθηψ (8) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο 
ζηε Μνλάδα. 

7 
ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΖΡΑ 
ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟΤ 

Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο δηάζηαζεο γηα ρξήζε 
κε ην ειαζηηθφ γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη. Θα πξέπεη 
λα έρεη ηε κνξθή ζπλερνχο θπθιηθήο ηαηλίαο. Θα 
πξέπεη λα δηαζέηεη νπή γηα ηε δηέιεπζε ηεο βαιβίδαο. 

8 
ΖΜΑΝΔΗ 
ΔΛΑΣΗΚΟΤ 

Σν ειαζηηθφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη φιεο ηηο 
πξνβιεπφκελεο αλά ηχπν ειαζηηθνχ ζεκάλζεηο, 
φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηα έληππα ηεο 
παξαγξάθνπ 2. 

 
 9.4 ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ειαζηηθψλ θξηζεί ζθφπηκν 
φηη απαηηνχληαη πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη (ελδεηθηηθνί ησλ παξαγξάθσλ 2.1.2 θαη 
2.1.3) ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ζπκθσλία ησλ πνηνηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ειέγρσλ ζα βαξχλεη εμ‟ 
νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 9.5 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, θαη γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, 
εθφζνλ δηαπηζησζεί: 
 
  9.5.1 Αδηθαηνιφγεηε αζπκβαηφηεηα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θαηλνχξησλ ειαζηηθψλ 
κε ηηο δάληεο ή ηα νρήκαηα, ε νπνία αζπκβαηφηεηα δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο απηά απνηππψλνληαη απφ ηνπο εγράξαθηνπο δείθηεο πάλσ ζηελ 
επηθάλεηά ηνπο. 
 
  9.5.2 Αδηθαηνιφγεηε πξφσξε θζνξά, δηαρσξηζκφο ή απνθφιιεζε πιηθνχ, ή 
αθφκα θαη αζηνρία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ειαζηηθψλ, ε νπνία έρεη νδεγήζεη ζηελ πξφσξε 
αρξήζηεπζή ηνπο, ηφζν θαηά ηελ απνζήθεπζε φζν θαη θαηά ηε ρξήζε ηνπο. 
 
 Σφηε ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνζηνιήο αξηζκνχ 
ειαζηηθψλ πνπ απέθηεζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ ζε θνξέα ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ ή άιιν αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηνπ εζσηεξηθνχ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Σα έμνδα 
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ ειέγρσλ ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ ειαζηηθψλ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ απφ ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο δηαπηζησζνχλ δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ειαζηηθψλ 
απφ ηα δεισκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζα απνζχξεηαη θαη ζα αληηθαζίζηαηαη φιε ε 
ζπγθεθξηκέλε παξηίδα κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. 
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 9.6 Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπ ην 
πξνβιεκαηηθφ ειαζηηθφ, γηα θάζε βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε ειαηησκαηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο. 
 
 9.7 Δθφζνλ ν δηαγσληζκφο πεξηιακβάλεη θαη πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εμαξηεκάησλ θαη 
πιηθψλ (π.ρ. βαιβίδεο ή πξνθπιαθηήξεο αεξνζαιάκνπ), απηά ζα παξαδίδνληαη 
θαηαλεκεκέλα θαη θαηάιιεια ζηεξεσκέλα μερσξηζηά ζε θάζε ειαζηηθφ επίζσηξν ζην νπνίν 
πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
 
10 ΠΡΟΣΑΔΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

 10.1 ρνιηαζκφο ηεο παξνχζαο ΠΔΓ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, γηα ηε βειηίσζή ηεο, 
κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο ΠΔΓ (ΖΔΓ-ΠΔΓ), ζηε 
δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία https://prodiagrafes.army.gr. 

 

 
 
 
 
 
 
(Σςμπληπώνεηαι ο κωδικόρ 
και η έκδοζη ΠΕΔ, πος 
αποδίδονηαι μεηά ηην 
έγκπιζη ηηρ ΠΕΔ. 
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πεπιλαμβάνονηαι ζηο ηέλορ 
μίαρ ΠΕΔ, μεηά ηιρ 
πποζθήκερ, και 
ανηιζηοισούν ζηη ζύνηαξη, 
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από ηον απμόδιο ηελικήρ 
έγκπιζηρ.) 
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΔΠΗΩΣΡΩΝ 

 

./. 

Α/Α  

 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

1 2 3 

Σχπνο Ορήκαηνο     

Αξηζκφο Αηηνχκελσλ Διαζηηθψλ     

Γηάζηαζε (α)    

CPV (β)    

Ύπαξμε Αεξνζαιάκνπ (γ)    

Γνκή Διαζηηθνχ (δ)    

Σχπνο Πέικαηνο (ε)    

Άμνλαο Σνπνζέηεζεο (ζη)    

Γείθηεο Ηθαλφηεηαο Φφξηηζεο (δ)    

Γείθηεο Καηεγνξίαο Σαρχηεηαο (ε)    

Δ
π

ηζ
π
κ

ε
ηέ

ο
 Σ

ηκ
έο

 ή
 

Δ
χ
ξ

ν
ο
 Δ

π
ηζ

π
κ

ε
ηψ

λ
 

Σ
ηκ

ψ
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Γείθηεο Δμνηθνλφκεζεο Καπζίκνπ (ζ)    

Γείθηε Πξφζθπζεο ζε Τγξφ 
Οδφζηξσκα 

(η)    

Γείθηε Δμσηεξηθνχ Θνξχβνπ 
Κχιηζεο 

(ηα)    

Γείθηε Ρπζκνχ Φζνξάο Πέικαηνο 
Διαζηηθνχ (Treadwear Index) 

(ηβ)    

Σνπνζέηεζε ζε θαηλνχξηα νρήκαηα απφ ην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο – “Original 

Equipment on a Vehicle” 

(ηγ)    

Άιια Υαξαθηεξηζηηθά (ηδ)    

Λοιπέρ Παπαηηπήζειρ (ηε) 

 

 

 

 

  

 

Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ ηος Πίνακα 

1. ε θάζε θειί ηνπ Πίλαθα θαη αλά ζηήιε ζα ζπκπιεξψλνληαη ηα απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειαζηηθψλ ηνπ εθάζηνηε δηαγσληζκνχ. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε 
ζπκπιήξσζε φισλ ησλ θειηψλ. Θα ζπκπιεξψλνληαη κφλν ηα θειηά ηα νπνία αθνξνχλ ηνπο 
εθάζηνηε ηχπνπο ειαζηηθψλ επηζψηξσλ. 

2. Ηδηαίηεξε ζεκαζία λα δίλεηαη ζηηο αηηνχκελεο ηηκέο ησλ πεδίσλ «Γείθηεο Δμνηθνλφκεζεο 
Καπζίκνπ» θαη «Γείθηεο Ρπζκνχ Φζνξάο Πέικαηνο Διαζηηθνχ (Treadwear Index)», ζε 
ζπλδπαζκφ πάληα κε ηηο απαηηήζεηο ρξήζεο ηνπο. Καη ηνχην γηαηί νη αλσηέξσ δείθηεο 
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παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην φξην δσήο ηνπ ειαζηηθνχ θαη ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ 
νρήκαηνο ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

(α) Γηάζηαζε: § 3.1.6 (Οη επηηξεπφκελεο δηαζηάζεηο πξνβιέπνληαη απφ ησλ θαηαζθεπαζηή 
ηνπ εθάζηνηε νρήκαηνο). 

(β) CPV: § 3.1.13 (Δπηινγή  αλάινγα κε ην είδνο ηνπ νρήκαηνο). 

(γ) Αεξνζάιακφο: § 3.1.4 (Δπηινγή αλάινγα κε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ζψηξνπ) 

(δ) Γνκή: § 3.1.5 ( Δπηινγή αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ νρήκαηνο) 

(ε) Πέικα: § 3.1.1 (Δπηινγή αλάινγα κε ην έδαθνο θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ην φρεκα) 

(ζη) Άμνλαο Σνπνζέηεζεο: § 3.1.2 (Δπηινγή αλάινγα κε ηνλ άμνλα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην 
ειαζηηθφ, δελ απαηηείηαη γηα επηβαηηθά νρήκαηα) 

(δ) Γείθηεο Ηθαλφηεηαο Φφξηηζεο: § 3.1.8 (Δπηινγή αλάινγα κε ην κεηθηφ βάξνο ηνπ 
νρήκαηνο. Ο Γείθηεο κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ 
ιηλψλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ην ειαζηηθφ). 

(ε) Γείθηεο Καηεγνξίαο Σαρχηεηαο: § 3.1.7. 

(ζ) Γείθηεο Δμνηθνλφκεζεο Καπζίκνπ: § 3.1.10. πκπιεξψλεηαη κία επηζπκεηή ηηκή ή εχξνο 
ησλ επηζπκεηψλ ηηκψλ ηνπ δείθηε. 

(η) Γείθηεο Πξφζθπζεο ζε Τγξφ Οδφζηξσκα: § 3.1.11. πκπιεξψλεηαη κία επηζπκεηή ηηκή ή 
εχξνο ησλ επηζπκεηψλ ηηκψλ ηνπ δείθηε. 

(ηα) Γείθηεο Δμσηεξηθνχ Θνξχβνπ Κχιηζεο: § 3.1.12. πκπιεξψλεηαη κία επηζπκεηή ηηκή ή 
εχξνο ησλ επηζπκεηψλ ηηκψλ ηνπ δείθηε. 

(ηβ) Γείθηεο Ρπζκνχ Φζνξάο Πέικαηνο Διαζηηθνχ (Treadwear Index): § 4.2.1. πκπιεξψλεηαη κία 
επηζπκεηή ηηκή ή εχξνο ησλ επηζπκεηψλ ηηκψλ ηνπ δείθηε. 

(ηγ) Σνπνζέηεζε ζε θαηλνχξηα νρήκαηα απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο – “Original 
Equipment on a Vehicle”: § 5.1 πκπιεξψλεηαη ε ιέμε ΝΑΗ εάλ απαηηείηαη ή ΟΥΗ γηα ην 
αληίζεην. 

(ηδ) Αλαγξάθνληαη άιια επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειαζηηθψλ, π.ρ. ε ζρεδίαζε ηνπο γηα 
δπλαηφηεηα αλαγφκσζεο (Regroovable), θιπ. 

(ηε) ηη γπαμμή αςηή αναγπάθονηαι και ηςσόν αναλώζιμα ή ανηαλλακηικά (π.σ. αεποθάλαμοι, 
θαζκιέρ, βαλβίδερ) πος ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηην ππομήθεια ηος ελαζηικού. 
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(Σςμπληπώνεηαι ο κωδικόρ 
και η έκδοζη ΠΕΔ, πος 
αποδίδονηαι μεηά ηην 
έγκπιζη ηηρ ΠΕΔ. 
Οι εγκπιηικέρ ςπογπαθέρ 
πεπιλαμβάνονηαι ζηο ηέλορ 
μίαρ ΠΕΔ, μεηά ηιρ 
πποζθήκερ, και 
ανηιζηοισούν ζηη ζύνηαξη, 
ηον έλεγσο και ηη θεώπηζη 
από ηον απμόδιο ηελικήρ 
έγκπιζηρ.) 

ΔΓΚΡΙΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΔΓ-Α-00567 

ΔΚΓΟΖ 1ε  

 
 
 
ΤΝΣΑΞΖ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΛΔΓΥΟ 
 
 
 
 

ΘΔΩΡΖΖ 
 
 
 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
 


