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Σύµφωνα µε προδιαγραφές Ε.Τ.R.Τ.Ο. και την
ισχύουσα νοµοθεσία.
Η παράδοση των ελαστικών θα γίνει στο
ΕΚΑΒ Τρίπολης και τα έξοδα µεταφοράς θα
επιβαρύνουν τον προµηθευτή.
Η ηµεροµηνία κατασκευής των ελαστικών να
µην υπερβαίνει το ένα έτος πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης η χαµηλότερη από
οικονοµικής άποψης προσφορά.
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 2016
Σηµείωση:
Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Σκοπός
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Τ.Κ.22100

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που γίνονται
κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων που χρησιµοποιούνται στα οχήµατα του Εθνικού Κέντρου
Άµεσης Βοήθειας.

1.2. Σχετικά βοηθήµατα
1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organization Data Book).
1.2.2. Πληροφορίες από το εµπόριο και την βιοµηχανία.
1.2.3. Η ισχύουσα νοµοθεσία.
1.3. Ταξινόµηση
Τα ελαστικά επίσωτρα ταξινοµούνται στους παρακάτω τύπους.

1.3.1. Από την µορφή του πέλµατος.
1.3.1.1. Τύπος “HW” οµαλού δρόµου (High Way).
1.3.1.2. Τύπος “CC” ανώµαλου δρόµου (Cross Country) στον οποίο περιλαµβάνεται
και ο τύπος “M+S” λάσπης και χιονιού (Mud and Snow).
1.3.2. Από την χρησιµοποίηση ή µη αεροθαλάµου.
1.3.2.1. Τύπος “Tube type” όταν απαιτείται.
1.3.2.2. Τύπος “Tubeless” όταν δεν απαιτείται.
1.3.3. Από την γωνία διάταξης των λινών ή συρµάτων του σκελετού (παρ. 2.1.) ως
προς την περιφέρεια.
1.3.3.1. “Συµβατικά” όταν η γωνία είναι 380 περίπου (διαγώνια διάταξη).
1.3.3.2. “Ακτινικά” (Radial) όταν η γωνία είναι 900 περίπου.
1.3.4. Από την ονοµαστική “ΣΕΙΡΑ” που σε κάθε µία εντάσσονται όλα τα ελαστικά
επίσωτρα µε τον ίδιο λόγο ύψους προς πλάτος της εγκάρσιας τοµής και κάτω από τις
συνθήκες που περιγράφονται στην E.T.R.T.O. Οι ενδεικτικές τιµές της σειράς είναι
π.χ. 60, 65, 70,80, 82 και 100 και προκύπτουν από το γινόµενο του λόγου που
αναφέρθηκε προηγούµενα µε το εκατό.
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1. Η Πρώτη Ύλη
Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών επισώτρων είναι µίγµα φυσικού και
συνθετικού ελαστικού. Ο σκελετός (Carcass) αποτελείται από δέσµη λινών (από
Nylon ή άλλη συνθετική ίνα) ή πλέγµατος χαλύβδινων συρµάτων και ενισχύεται µε
µια ή περισσότερες περιµετρικές λωρίδες (Breaker Belt) οι οποίες αποτελούνται από
συνθετικές ίνες ή από πλέγµα χαλύβδινων συρµάτων.
2.2. Γενικές Απαιτήσεις
Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να µην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώµατα.

2.2.1. Ρωγµές πλευρικών τοιχωµάτων.

2.2.2. Ατέλειες του πλέγµατος ώστε να επηρεάζεται η µορφή και συνεπώς η
αξιοπιστία κατά την χρήση.
2.2.3. ∆ιαχωρισµό των λινών.
2.2.4. Ανοµοιοµορφία στις διαστάσεις µεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τοµών.
2.2.5. Ελαττωµατική κυκλική στεφάνη µε κυρτώµατα ή ελλιπή κάλυψη του
µεταλλικού πυρήνα µε ελαστικό.
2.3. Τεχνικά – Φυσικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Το µέγιστο φορτίο το οποίο επιτρέπεται να µεταφέρει το κάθε ελαστικό
επίσωτρο στην προβλεπόµενη µέγιστη ταχύτητα χαρακτηρίζεται σαν “∆ΕΙΚΤΗΣ
ΦΟΡΤΙΟΥ” (Load Index – L.I.) και φαίνεται στον συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ. Εκφράζεται
µε ένα ακέραιο αριθµό από 0 έως 279 και οι αντίστοιχες τιµές σε Kgr φαίνονται στον
ανάλογο ΠΙΝΑΚΑ της προδιαγραφής E.T.R.T.O.
2.3.2. Παρά τη θέσπιση του L.I. χρησιµοποιείται (κύρια στα “ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ”
ελαστικά επίσωτρα) η παλαιά κωδικοποίηση του µέγιστου φορτίου που είναι ο
“∆ΕΙΚΤΗΣ ΛΙΝΩΝ” (Play Rating – P.R.). Εκφράζεται µε ένα άρτιο αριθµό από το 4
έως το 60.
2.3.3. Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα για την ασφαλή µεταφορά του µέγιστου
επιτρεπτού φορτίου της παρ. 2.3.1. χαρακτηρίζεται σαν “∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ”
(Speed Symbol – S.S.) στον συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ. Εκφράζεται µε ένα γράµµα του
Λατινικού αλφαβήτου και οι αντίστοιχες τιµές σε Km/h φαίνονται στον ανάλογο
πίνακα της προδιαγραφής E.T.R.T.O.
2.3.4. Το πέλµα των ελαστικών επισώτρων, όταν αυτά εξετάζονται όπως καθορίζεται
στην παρ. 3.2.2.4, θα πρέπει να έχει αντοχή εφελκυσµού τουλάχιστον 2.000 Lb/in και
τα πλευρικά τοιχώµατα αντοχή εφελκυσµού τουλάχιστον 1.300 Lb/in.
2.3.5. Τα ελαστικά επίσωτρα όταν εξετάζονται ως προς την αντοχή τους στο όζον
πρέπει να µην εµφανίζουν φθορές στην επιφάνειά τους.
2.3.6. Η ηµεροµηνία κατασκευής των ελαστικών επισώτρων πρέπει να µην
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία της παράδοσής τους.
2.3.7 Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τύπου “Tubeless”, δηλαδή να
µην απαιτείται η χρήση αεροθαλάµου.
2.4. ∆ιαστάσεις
Στον συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ καθορίζονται οι διαστάσεις των προς προµήθεια
ελαστικών επισώτρων.

2.4.1. Η περιγραφή διάστασης του κάθε ελαστικού επισώτρου εκφράζεται µε το
πλάτος του επισώτρου σε mm, τη “σειρά” και τη διάµετρο του σώτρου σε ίντσες.
Μαζί δε µε τις διαστάσεις κάθε ελαστικού επισώτρου καθορίζεται και ο τύπος αυτού
όπως ταξινοµείται στην παρ. 1.3.3.
2.4.2. Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαµέτρου των ελαστικών επισώτρων είναι
προδιαγραφόµενες στην E.T.R.T.O. και µπορούν να ελεγχθούν επί του ελαστικού που
έχει “ζανταρισθεί” στη ζάντα ελέγχου που αναφέρεται στην ανάλογη στήλη της
E.T.R.T.O. Αποκλίσεις από τις παραπάνω διαστάσεις είναι οι παρακάτω :
Για πλάτος εγκάρσιας τοµής (SW) > 305 mm Radial + 4% και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ + 8%.
Για πλάτος εγκάρσιας τοµής (SW) < 305 mm Radial + 2% και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ + 4%.
Για ολική διάµετρο (OD) :
2.4.2.1. Φορτηγά οµαλού δρόµου : ± 1.5%
2.4.2.2. Φορτηγά ανώµαλου δρόµου : + 5%
2.4.2.3. Επιβατικά Radial οµαλού δρόµου : ± 3%
2.4.2.4. Επιβατικά Radial ανώµαλου δρόµου : + 2%
2.4.3. Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαµέτρου των ελαστικών επισώτρων κατά
την χρήση είναι οι µέγιστες επιτρεπτές που προσλαµβάνει το ελαστικό επίσωτρο όταν
τοποθετείται στο κατάλληλο σώτρο και φουσκώνεται στην προβλεπόµενη πίεση και
κάτω από συνθήκες λειτουργίας του ελαστικού στο δρόµο όπως αναφέρεται στην
E.T.R.T.O.
3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΟΚΙΜΗΣ
3.1. Εγγύηση ποιότητας
3.1.1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους
κανονισµούς και τα πρότυπα της E.T.R.T.O.
3.1.2. Ο προµηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά επίσωτρα που θα
παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων και δεν
προέρχονται από αναγόµωση.
3.1.3. Ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των
ελαστικών επισώτρων µέχρι του ορίου φθοράς τους.
3.1.4. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε τον
κοινοτικό κανονισµό και την Ελληνική νοµοθεσία. Να αναγράφεται σε αυτά η
έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης (αριθµός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθµός της
έγκρισης του ελαστικού επισώτρου.

3.1.5.Επί των ελαστικών επισώτρων πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία
σύµφωνα µε την E.T.R.T.O., καθώς το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής των.
3.1.6. Οι προσφορές των προµηθευτών πρέπει να περιλαµβάνουν τεχνική περιγραφή
των ελαστικών επισώτρων, σχέδια, φωτογραφίες, αριθµό λινών κάθε ελαστικού
επισώτρου, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να υποβοηθήσει την επιτροπή
εξέτασης των προσφορών.
3.2. Επιθεώρηση και µέθοδοι δοκιµής
3.2.1. Μακροσκοπικός έλεγχος Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από επιτροπή
παραλαβής και αποβλέπει στην διαπίστωση της συµφωνίας µε τις απαιτήσεις των
παραγράφων 2.3.6. και 4.3. της παρούσας προδιαγραφής. Επίσης ελέγχονται τα
ελαστικά επίσωτρα κατ’ όψη ως προς την καινουργή κατάσταση της εσωτερικής και
εξωτερικής επιφάνειάς τους, δηλαδή της απουσίας ρωγµών κ.λ.π. ελαττωµάτων.
3.2.2. Εργαστηριακός έλεγχος
Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο ελέγχονται :
3.2.2.1. Οι διαστάσεις σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ. 2.4.2.
3.2.2.2. Τα κατασκευαστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2.2.
3.2.2.3. Ο σκελετός σύµφωνα µε την παρ. 2.1.
3.2.2.4. Η αντοχή στον εφελκυσµό σύµφωνα µε την παρ. 2.3.4.
3.2.2.5. Η αντοχή στο όζον σύµφωνα µε την παρ. 2.3.5.
Οι προαναφερόµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι γίνονται µε έξοδα του προµηθευτή κατά την κρίση της
επιτροπής παραλαβής.

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
4.1. Τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται µε µέριµνα και έξοδα του προµηθευτή
στο Παράρτηµα Τρίπολης του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας. Η παράδοση θα
πραγµατοποιηθεί από τον προµηθευτή µόνο µετά από δελτίο παραγγελίας που θα
συντάσσει το Παράρτηµα Τρίπολης του ΕΚΑΒ και θα αποστέλλεται σε αυτόν. Το
Παράρτηµα Τρίπολης του ΕΚΑΒ και οι προϋπολογισθείσες για αυτά ποσότητες, ανά
τύπο ελαστικών επισώτρων, φαίνονται στο συνηµµένο σχετικό Πίνακα. Το
Παράρτηµα Τρίπολης θα έχει το δικαίωµα, βάσει των πραγµατικών του αναγκών που
ανέκυψαν, να αναπροσαρµόσει την προϋπολογισθείσα ποσότητα που του αναλογεί
ανά τύπο ελαστικών επισώτρων κατά – 20% το µέγιστο. Σε περίπτωση που το
Παράρτηµα Τρίπολης αναπροσαρµόσει την ποσότητα που θα παραλάβει ανά τύπο
ελαστικών, οι τεχνικοί όροι της προµήθειας, καθώς και η τιµή ανά τεµάχιο ελαστικού
παραµένουν αµετάβλητα.
4.2. Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται στην Υπηρεσία γυµνά χωρίς ειδική
συσκευασία.

4.3. Στο πλευρικό τοίχωµα των ελαστικών επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε
ανάγλυφη µορφή οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία και την E.T.R.T.O.
επισηµάνσεις, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά επίσωτρα κατά το
στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιµο προϊόν.
5. ∆ΙΑΦΟΡΑ
5.1. Η Υπηρεσία καθορίζει τις διαστάσεις των ελαστικών επισώτρων, τους δείκτες
φορτίου και ταχύτητας, τον τύπο πέλµατος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της
παρ. 1.3. που κρίνεται απαραίτητο.
5.2. Η συνολική ποσότητα του κάθε ζητούµενου τύπου ελαστικού επισώτρου (δηλαδή
τα ελαστικά των ιδίων διαστάσεων, δεικτών ταχύτητας - φορτίου και χρήσης) πρέπει
να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφόρων.
5.3. Ο µειοδότης για κάθε ένα από τα είδη πρέπει να υποβάλλει, πριν την υπογραφή
της σύµβασης τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης.
5.4. Για την εκτέλεση όλων των προβλεπόµενων στην παρούσα προδιαγραφή,
εργαστηριακών ελέγχων της παρ. 3.2.2. υπεύθυνος είναι ο προµηθευτής, ο οποίος
υποχρεούται να διαθέτει τα προβλεπόµενα όργανα και συσκευές. Στην αντίθετη
περίπτωση βαρύνεται µε τα έξοδα κινήσεως της επιτροπής και αποστολής των
δειγµάτων προς εκτέλεση των δοκιµών σε άλλα εργαστήρια. Επί πλέον, η Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωµα εκτέλεσης οποιουδήποτε από τους προβλεπόµενους ελέγχους σε
αναγνωρισµένο εργαστήριο εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
5.5. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές
νοείται ότι θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και τις
σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας που ισχύουν στην κατηγορία των ελαστικών
επισώτρων.
5.6. Χρόνος παράδοσης: παράδοση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ζήτησή
τους µε δελτίο παραγγελίας που θα συντάσσει και θα αποστείλει το Παράρτηµα
Τρίπολης του ΕΚΑΒ στον προµηθευτή. Η προµήθεια των ελαστικών επισώτρων για
το Παράρτηµα Τρίπολης του ΕΚΑΒ θα πραγµατοποιηθεί εντός διαστήµατος 3 µηνών
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
5.7. Χρόνος παραλαβής : το αργότερο ένας (1) µήνας από την παράδοση των
ελαστικών επισώτρων στις αποθήκες του Παραρτήµατος Τρίπολης του Εθνικού
Κέντρου Άµεσης Βοήθειας.
5.8. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύει “η χαµηλότερη τιµή”.

