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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΙΣΩΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Οι κάτωκι Ενιαίεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ εκπονικθκαν από τθ Δ/νςθ Ζρευνασ Αγοράσ και 

Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι.  

Ημερομθνία ζκδοςθσ 19-12-2017 

 

ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ    

Α.1. Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι αφορά τθν 
προμικεια ελαςτικϊν επιςϊτρων αυτοκινιτων. τα 
ελαςτικά επίςωτρα αυτοκινιτων  ςυμπεριλαμβάνονται 
τα ελαςτικά επίςωτρα των ακόλουκων κατθγοριϊν 
οχθμάτων: α) Αυτοκίνθτα πόλθσ, β) Σηιπ, γ) 4 x 4, δ) 
Ημιφορτθγά, ε) Αςκενοφόρα, ςτ) Μικρολεωφορεία. 

   

Α.2. Σα προςφερόμενα ελαςτικά κα είναι καινοφρια και 
αμεταχείριςτα, ςχεδιαςμζνα ειδικά για τθ χριςθ για τθν 
οποία προορίηονται, χαρακτθριςτικό το οποίο κα 
αναφζρεται ρθτά ςτα τεχνικά εγχειρίδια του 
καταςκευαςτι. 

ΝΑΙ   

Α.3. Σα ελαςτικά κα είναι κατάλλθλα για χριςθ ςτουσ 
διευκυντιριουσ, ι κινθτιριουσ τροχοφσ, ι και ςτα δφο 
ηεφγθ τροχϊν (all position) ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του 
φορζα και κα πρζπει να επιτυγχάνουν αντοχι, απόδοςθ 
και αςφάλεια. 

ΝΑΙ   

Α.4. Οι προδιαγραφζσ καταςκευισ των ελαςτικϊν κα 
είναι ςφμφωνεσ με τουσ κανονιςμοφσ του διεκνοφσ 
οργανιςμοφ ETRTO, τουσ κοινοτικοφσ  κανονιςμοφσ ΕCE, 
τισ διατάξεισ των οδθγιϊν 92/23/31-3-92 και 
2005/11/ΕΚ/16-02-2005 του υμβουλίου τθσ Ε.Ε. και των 
Τ.Α. 29871/2622/24.8.92 (ΦΕΚ589Β’/30.09.1992) και οικ. 
47102/2138 (ΦΕΚ 1410Β’/06.11.2002). 

ΝΑΙ   

Α.5. Για λόγουσ ομοιοτυπίασ θ ςυνολικι προςφερόμενθ 
ποςότθτα για κάκε είδοσ και διάςταςθ ελαςτικοφ πρζπει 
να είναι του ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου και όχι 
διαφόρων. 

ΝΑΙ   

Α.6. τθν τεχνικι προςφορά πρζπει να δθλϊνεται ο 
χρόνοσ παράδοςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
διακιρυξθ, ο οποίοσ κα είναι μεταξφ 2 και 6 μθνϊν. 

Το κριτιριο αυτό βακμολογείται. 

ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ     

Β.1. Σα υπό προμικεια ελαςτικά να ζχουν δομι 
«ακτινωτι» (Radial) ι «διαγϊνια» (Diagonal), ανάλογα με 
τισ απαιτιςεισ του φορζα, όπωσ περιγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Α τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ. 

ΝΑΙ   

Β.2. Σα υπό προμικεια ελαςτικά, βάςει τθσ μορφισ 
πζλματόσ τουσ, να ςυμμορφϊνονται με τισ ανάγκεσ  του 
φορζα, όπωσ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα Α τθσ 

ΝΑΙ   
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τεχνικισ προδιαγραφισ, ςτισ κάτωκι κατθγορίεσ: 

- Ομαλοφ δρόμου (διεφκυνςθσ ι διαφορικά ι 
ρυμουλκοφμενου) 

- Μικτϊν διαδρομϊν (διεφκυνςθσ ι διαφορικά ι 
ρυμουλκοφμενου) 

- Ανϊμαλου δρόμου τρακτερωτά διαφορικοφ 
- Ανϊμαλου δρόμου (50% χϊμα - 50% άςφαλτο) 
- Ανϊμαλου δρόμου (80% χϊμα - 20% άςφαλτο) 
- Κατθγορία (M+S), που αναφζρεται ςε ελαςτικά όλων 

των εποχϊν κατάλλθλα για λάςπθ και χιόνι. 

Β.3. Σα υπό προμικεια ελαςτικά, βάςει των αναγκϊν του 
φορζα, όπωσ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα Α τθσ 
τεχνικισ προδιαγραφισ, να είναι είτε: 

Α) Με αεροκάλαμο «Tube Type» (TT) 

B) Χωρίσ αεροκάλαμο «Tubeless» (TL). 

Σα ελαςτικά επίςωτρα του τφπου «Tube Type» πρζπει να 
ςυνοδεφονται από ζνα προφυλακτιρα  αεροκαλάμου 
(Φαςκιά ι ΣΙRΕ  FLAP), ο οποίοσ να ζχει μορφι ςυνεχοφσ 
κυκλικισ ταινίασ με οπι για τθ διζλευςθ τθσ βαλβίδασ. Σο 
ελάχιςτο προβλεπόμενο πλάτοσ προφυλακτιρα 
αεροκαλάμου κα φαίνεται ςε ςχετικό πιςτοποιθτικό του 
καταςκευαςτι ι ςε τεχνικό φυλλάδιο. Σο μζγιςτο πλάτοσ 
δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 25 mm το ελάχιςτο 
κακοριηόμενο. 

ΝΑΙ   

Β.4. Ο ελάχιςτοσ δείκτθσ ικανότθτασ φόρτιςθσ - Δείκτθσ 
Φορτίου (Load Index-LI) - κα είναι ςφμφωνοσ με τισ 
ανάγκεσ του φορζα, όπωσ περιγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Α τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ. 

ΝΑΙ   

Β.5. Η ελάχιςτθ απαιτοφμενθ κατθγορία ταχφτθτασ - 
Δείκτθσ Σαχφτθτασ (Speed Symbol-SS) κα είναι ςφμφωνθ 
με τισ ανάγκεσ του φορζα όπωσ περιγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Α τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ. 

ΝΑΙ   

Β.6. Οι διαςτάςεισ των ελαςτικϊν να είναι ςφμφωνεσ  με 
τισ ανάγκεσ του φορζα, όπωσ περιγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Α τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ, και ςφμφωνεσ 
με αυτά που προβλζπει ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ κάκε 
οχιματοσ. 

ΝΑΙ   

Β.7. Σα ελαςτικά επίςωτρα κα φζρουν δείκτεσ φκοράσ 
πζλματοσ, οι οποίοι παρζχουν οπτικι προειδοποίθςθ 
όταν το βάκοσ των αντίςτοιχων αυλακϊςεων του 
πζλματοσ ζχει μειωκεί ςτα όρια τιμϊν που ορίηονται από 
τθ νομοκεςία. 

ΝΑΙ   

Β.8. Σα ελαςτικά  επίςωτρα των θμιφορτθγϊν κα πρζπει 
να διακζτουν ενιςχυμζνα πλευρικά τοιχϊματα 
(reinforced sidewalls) κατάλλθλθσ μορφισ (γόμα πάχουσ 
τουλάχιςτον 3,5mm ι άλλθ πρόβλεψθ ιςοδφναμθσ 
αποτελεςματικότθτασ) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αντοχι 
ςε καταπόνθςθ πλάγιων δυνάμεων. To εν λόγω τεχνικό 
χαρακτθριςτικό κα δθλϊνεται - τεκμθριϊνεται ςτθν 
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τεχνικι προςφορά των υποψθφίων προμθκευτϊν και κα 
προκφπτει με ςαφινεια και από το υποβλθκζν τεχνικό 
φυλλάδιο prospectus του καταςκευαςτι. 

Β.9. Οι ςτάκμεσ κορφβου των ελαςτικϊν να είναι 
ςφμφωνεσ με τισ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτθν 
οδθγία 2001/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου τθσ 
27θ Ιουνίου 2001. 

ΝΑΙ   

Γ. ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    

Γ.1. φμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία ςιμανςθσ 
ελαςτικϊν 1222/2009 πάνω ςε κάκε ελαςτικό επίςωτρο 
κα πρζπει να επικολλάται ετικζτα ςτθν οποία κα είναι 
αποτυπωμζνα τα παρακάτω ςτοιχεία: 

α) Η οικονομία καυςίμου (ενεργειακι 
αποτελεςματικότθτα - κατανάλωςθ καυςίμων) 

β) το κράτθμα ςε βρεγμζνο δρόμο (πρόςφυςθ ςε 
βρεγμζνο ζδαφοσ) 

γ) εξωτερικό κόρυβο (κόρυβοσ κφλιςθσ ςε dB) 

ΝΑΙ   

Γ.2. Σα ελαςτικά επίςωτρα κα παραδίδονται γυμνά 
χωρίσ ειδικι ςυςκευαςία. 

ΝΑΙ   

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ     

 Δ.1 Σα ελαςτικά πρζπει απαραιτιτωσ να διακζτουν 
ζγκριςθ καταλλθλότθτασ και ζγκριςθ τφπου βάςει τθσ 
οδθγίασ 92/23/ΕΟΚ/31-3-1992 από διαπιςτευμζνο οίκο 
ςφμφωνα με τον κοινοτικό κανονιςμό UN/ECE Regulation 
30 ι 54, ανάλογα με το είδοσ του ελαςτικοφ. το 
πιςτοποιθτικό, φωτοτυπία του οποίου κα επιςυνάπτεται 
ςτθν προςφορά, κα αναγράφεται ο τφποσ του ελαςτικοφ 
για τον οποίο εκδίδεται θ ζγκριςθ, θ χϊρα που εκδίδει 
τθν ζγκριςθ (Ε + αρικμόσ που δθλϊνει τθ χϊρα) και ο 
αρικμόσ τθσ ζγκριςθσ του ελαςτικοφ. 

ΝΑΙ   

Δ.2 τα πλευρικά τοιχϊματα του ελαςτικοφ πρζπει να 
υπάρχουν απαραίτθτα ςε ανάγλυφθ ι εγχάρακτθ μορφι 
οι επιςθμάνςεισ που περιγράφονται ςτθν προδιαγραφι 
ETRTO και το ΦΕΚ 589 Β’ τθσ 30-9-92, όπωσ αυτό ιςχφει 
ςιμερα, κακϊσ και θ ςιμανςθ με τθν ζγκριςθ τφπου των 
κοινοτικϊν κανονιςμϊν ECE. Οι επιςθμάνςεισ πρζπει να 
αποτυπϊνονται απαραίτθτα κατά το ςτάδιο τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ και όχι εκ των υςτζρων ςτο 
ιδθ ζτοιμο προϊόν. 

ΝΑΙ   

Δ.3 Ελαςτικά ςτα οποία δεν κα είναι ανάγλυφα ι 
εγχάρακτα αποτυπωμζνεσ οι προβλεπόμενεσ ςθμάνςεισ, 
δεν κα παραλαμβάνονται από τθν επιτροπι παραλαβισ 
και κα απορρίπτονται. 

ΝΑΙ   

Δ.4 Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να δθλϊνουν 
ςαφϊσ ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ ότι τθρείται ο 
Κανονιςμόσ ΕΚ/1222/2009 (που αφορά τθν ενεργειακι 
ετικζτα των ελαςτικϊν) που ζχει τεκεί ςε εφαρμογι από 
01/11/2012. Οι επιςθμάνςεισ που προβλζπονται από τον 
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κανονιςμό αυτό αφοροφν ςτθ μζτρθςθ τθσ πρόςφυςθσ 
ςε βρεμζνο ζδαφοσ, ςτθ μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ 
αποτελεςματικότθτασ – κατανάλωςθ καυςίμου και ςτθ 
μζτρθςθ του κορφβου κφλιςθσ, ςφμφωνα με τισ παρ. 
Δ.5., Δ.6. και Δ.7. αντίςτοιχα. 

Πλεσ οι παραπάνω επιςθμάνςεισ πρζπει να δθλώνονται 
ςτο τεχνικό εγχειρίδιο του καταςκευαςτι. 

 

 

 

 

 

Δ.5. Ωσ προσ τθ μζτρθςθ τθσ πρόςφυςθσ ςε βρεγμζνο 
ζδαφοσ γίνονται δεκτά ελαςτικά επίςωτρα κατθγορίασ C 
ι ανϊτερθσ. 

Το κριτιριο αυτό βακμολογείται 

ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

 

  

Δ.6. Ωσ προσ τθ μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ 
αποτελεςματικότθτασ - κατανάλωςθσ καυςίμων γίνονται 
δεκτά ελαςτικά επίςωτρα κατθγορίασ C ι ανϊτερθσ. 

Το κριτιριο αυτό βακμολογείται 

ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

 

  

Δ.7. χετικά με το κόρυβο κφλιςθσ, τα προςφερόμενα 
ελαςτικά επίςωτρα κα πρζπει να ανικουν ςε μία από τισ 
προβλεπόμενεσ κατθγορίεσ βάςει του Κανονιςμοφ 
ΕΚ/1222/2009 και του Κανονιςμοφ ΕΚ 661/2009. 

ΝΑΙ   

Δ.8. Η θμερομθνία παραγωγισ των επιςϊτρων (θ οποία 
πρζπει να επιςθμαίνεται με τουσ χαρακτιρεσ DOT και 
τρία ι τζςςερα ψθφία ςτα πλευρικά τοιχϊματα) δεν 
πρζπει να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ απ' αυτιν τθσ 
θμερομθνίασ παράδοςθσ. 

Το κριτιριο αυτό βακμολογείται 

ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

Δ.9. Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να εγγυθκοφν γραπτϊσ 
(ςτθ φάςθ υποβολισ των προςφορϊν) τθν αςφαλι 
λειτουργία των ελαςτικϊν μζχρι του ορίου αναγόμωςθσ 
και για τουλάχιςτον δφο ζτθ (2) ι 50.000 χλμ. 

Η εγγφθςθ υλοποιείται μζςω: 

α) Ελζγχων που κα περιλαμβάνουν τθν παρακολοφκθςθ 
(με serial number) όλων των ελαςτικϊν επιςϊτρων που 
κα ζχουν παραδοκεί και τθ ςφνταξθ τριμθνιαίων 
αναφορϊν ςχετικά με τθν απόδοςθ τουσ.  

β) Τποχρζωςθσ του προμθκευτι, χωρίσ καμιά επιπλζον 
επιβάρυνςθ τθσ Τπθρεςίασ, άμεςθσ αντικατάςταςθσ ι 
επιςκευι των ελαςτικϊν που δεν ικανοποιοφν τθν 
απαίτθςθ και για κάκε βλάβθ και φκορά μθ προερχόμενθ 
από κακι χριςθ ι λάκοσ χειριςμό του χριςτθ. 

Το κριτιριο αυτό βακμολογείται 

ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

 

  
 

Ε. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ     

Ε.1. Κατά τθν υποβολι τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ κα 
πρζπει να απαντϊνται όλεσ οι παράγραφοι και οι όροι 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν με αντίςτοιχεσ αναφορζσ 
ςτα Σεχνικά Φυλλάδια τα οποία προςκομίηονται 
απαραιτιτωσ. 

ΝΑΙ   

Ε.2. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν 
τεχνικι του προςφορά ςτθν οποία περιλαμβάνονται όλα 

ΝΑΙ   
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τα ςτοιχεία ταξινόμθςθσ να προςκομίςει είτε δικι του 
βεβαίωςθ είτε του καταςκευαςτι ςτθν οποία να 
φαίνεται θ χϊρα καταςκευισ των  προςφερόμενων 
τφπων ελαςτικϊν και θ εμπορικι τουσ ονομαςία. 

Ε.3. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν 
τεχνικι του προςφορά να προςκομίςει διλωςθ ότι 
ςυμμορφϊνεται προσ τθν ETRTO. 

ΝΑΙ   

Ε.4. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν 
τεχνικι του προςφορά να προςκομίςει φωτοαντίγραφο 
τθσ ζγκριςθσ τφπου ΕΚ – καταλλθλότθτασ (Ε) για κάκε 
τφπο και διάςταςθ ελαςτικοφ με βάςθ τθν οδθγία 
92/23/ΕΟΚ ι τον κοινοτικό κανονιςμό UN/ECE Regulation 
30 ι 54, ανάλογα με το είδοσ του ελαςτικοφ. 

ΝΑΙ   

Ε.5. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν 
τεχνικι του προςφορά να προςκομίςει φωτοαντίγραφο 
του πιςτοποιθτικοφ ζγκριςθσ τφπου Ε.Κ. για κάκε τφπο 
και διάςταςθ ελαςτικοφ με βάςθ τθν οδθγία 2001/43/ΕΚ 
(ςε ςχζςθ με το κόρυβο ελαςτικϊν/οδοςτρϊματοσ). 

ΝΑΙ   

Ε.6. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν 
τεχνικι του προςφορά να προςκομίςει τεχνικά φυλλάδια 
των προςφερομζνων τφπων ελαςτικϊν ςτθν Ελλθνικι ι 
τθν Αγγλικι γλϊςςα, όπου κα φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά του κάκε ελαςτικοφ, το ςχιμα και θ 
γεωμετρία του πζλματοσ, οι πλευρικζσ ενιςχφςεισ κλπ. 

ΝΑΙ   

Ε.7. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν 
τεχνικι του προςφορά να προςκομίςει βεβαίωςθ ότι τα 
ελαςτικά που κα παραδϊςει είναι καινοφργια, 
ςτεροφνται εργοςταςιακϊν ελαττωμάτων και δεν 
προζρχονται από αναγόμωςθ. 

ΝΑΙ   

Ε.8. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν 
τεχνικι του προςφορά να προςκομίςει διλωςθ 
ςυμμόρφωςθσ με το Π.Δ. 109 / 05.03.2004 (ΦΕΚ 
75Α’/05.03.2004) ςχετικά με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 
μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν των οχθμάτων και το 
πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ τουσ. 

ΝΑΙ   

Ε.9. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν 
τεχνικι του προςφορά να προςκομίςει επικυρωμζνο 
αντίγραφο του πρωτότυπου πιςτοποιθτικοφ ISO 14001 ι 
ιςοδφναμου του εργοςταςίου καταςκευισ των ελαςτικϊν 
μαηί με επίςθμθ μετάφραςθ από τθν γλϊςςα τθσ χϊρασ 
ςτθν οποία εδρεφει το εργοςτάςιο καταςκευισ των 
ελαςτικϊν επιςϊτρων ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

ΝΑΙ   

Ε.10. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν 
τεχνικι του προςφορά να προςκομίςει επικυρωμζνο 
αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
ISO ςειράσ 9001:2008 ι ISO/TS16949 ι ιςοδφναμου του 
οίκου καταςκευισ των ελαςτικϊν, ςτο οποίο να 
φαίνονται θ χρονολογία πιςτοποίθςθσ του εργοςταςίου 

NAI   
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ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

και ο αρικμόσ πιςτοποίθςθσ με πλιρθ τα ςτοιχεία του 
φορζα που πραγματοποίθςε τθν πιςτοποίθςθ. 

Ε.11. Κατά τθν παραλαβι τα προςφερόμενα ελαςτικά κα 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό εργαςτθριακοφ 
ελζγχου για τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τον κοινοτικό 
κανονιςμό UN/ECE Regulation 30 ι 54, ανάλογα με το 
είδοσ του ελαςτικοφ, κακϊσ και δοκιμζσ ελζγχου τθσ 
αντοχισ τουσ ςτον εφελκυςμό. 

ΝΑΙ   

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΙ    

Σ.1. Η παραλαβι κα πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ που εξετάηει τθν πλιρθ ςυμφωνία των  
παραδοκζντων υλικϊν με τα προβλεπόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτθν τεχνικι 
προςφορά του προμθκευτι. Επίςθσ, θ επιτροπι 
παραλαβισ διενεργεί μακροςκοπικό ζλεγχο κατά τον 
οποίο ελζγχονται θ θμερομθνία καταςκευισ, οι 
επιςθμάνςεισ ςτα πλευρικά τοιχϊματα, θ φπαρξθ 
δεικτϊν φκοράσ πζλματοσ, οι διαςτάςεισ και τυχόν 
ελαττϊματα των ελαςτικϊν όπωσ: θ φπαρξθ ρωγμϊν ςτα 
πλευρικά τοιχϊματα, θ κυκλικότθτα τθσ ςτεφάνθσ, θ 
φπαρξθ ξζνου υλικοφ ενςωματωμζνου ςτο ελαςτικό, θ 
κραφςθ και απόςπαςθ τεμαχίων ελαςτικοφ από το 
πζλμα, θ αποκόλλθςθ νθμάτων από το ελαςτικό τουσ 
περίβλθμα, ο αποχωριςμόσ του πζλματοσ από το ςκελετό 
κ.α. 

Η Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να διενεργιςει 
εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ  των ελαςτικϊν τθσ παρ. Ε.11. 
με ςκοπό τθν επιβεβαίωςθ των τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τα οποία δθλϊκθκαν με τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ του. Σα ζξοδα των ελζγχων αυτϊν κα 
επιβαρφνουν τον προμθκευτι. Η Τπθρεςία διατθρεί το 
δικαίωμα αυτό και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

ΝΑΙ   

 
 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΗΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΙΣΩΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΗ  

ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Ενεργειακι ετικζτα ( πρόςφυςθ ςε βρεγμζνο ζδαφοσ) Δ.5. 35 

2 
Ενεργειακι ετικζτα  (μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ 
αποτελεςματικότθτασ - κατανάλωςθσ καυςίμων) 

Δ.6. 25 

3 Ημερομθνία παραγωγισ  Δ.8. 10 

4 Εγγφθςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ  μζχρι του ορίου αναγόμωςθσ Δ.9. 20 

5 Χρόνοσ Παράδοςθσ Α.6. 10 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                      100 
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Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ τεχνικισ προςφοράσ αξιολογοφνται 
μόνο οι τεχνικζσ προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ 
όρουσ τθσ Διακιρυξθσ . 
Η Βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των τεχνικϊν προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ 
που καλφπτονται ακριβϊσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ 
για τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
Για τισ περιπτϊςεισ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ που ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν τίκενται ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ – τιμζσ, τθν ελάχιςτθ βακμολογία κα λαμβάνει το ελάχιςτο ι χείριςτο προςφερόμενο 
χαρακτθριςτικό, τθ δε μζγιςτθ βακμολογία (120) το μζγιςτο ι βζλτιςτο προςφερόμενο χαρακτθριςτικό 
και αναλογικά τα ενδιάμεςα αυτϊν.  
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ 
του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε τεχνικισ προςφοράσ είναι το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των ομάδων.  
Η τελικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ βάςει των παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 
βακμοφσ.  
υμφερότερθ τεχνικι προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο (Λ) τθσ ςυγκριτικισ 
τιμισ προσ τθ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 
 
              υγκριτικι Σιμι                                                
Λ=   --------------------- ----------                                   
      τακμιςμζνθ Βακμολογία      
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α 
 
 
 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΙΣΩΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (CPV: 34351100-3) 

Στα ελαςτικά επίςωτρα αυτοκινιτων  ςυμπεριλαμβάνονται τα ελαςτικά επίςωτρα των ακόλουκων κατθγοριών οχθμάτων: α) Αυτοκίνθτα πόλθσ, β) Τηιπ, γ) 4 x 4, δ) 
Ημιφορτθγά, ε) Αςκενοφόρα, ςτ) Μικρολεωφορεία 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ/ΤΥΡΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΡΟΣΤΑ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ/ΤΥΡΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΡΙΣΩ 

ΑΕΟΘΑΛΑΜΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΤΙΟΥ  

(LI)  
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΡΟΣΤΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΤΙΟΥ 
(LI) 

 ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΡΙΣΩ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
(SS) 

 ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΡΟΣΤΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SS) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΡΙΣΩ 

ΕΙΔΟΣ ΧΗΣΗΣ /  
ΡΕΛΜΑΤΟΣ 
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