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Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Διευκρινήσεις που αφορούν στην Διακήρυξη 32/2016 για την προμήθεια υλικών
– εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο»
Σχετικό: Το με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 23113/23-8-2016 έγγραφο της εταιρείας "ΒΟΛΟΣ
ΧΥΤΗΡΙΑ" – ΥΙΟΙ ΕΥΣΤ. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού, η Διεύθυνση Ύδρευσης με το υπ’ αρ. πρωτ. 23113/ΔΥ
1708/2-9-2016 έγγραφό της, διευκρινίζει τα ακόλουθα:
1. Όλα τα υλικά “ακραία με φλάντζα και μούφα” (α/α 1 ÷ α/α 7) είναι χωρίς σύστημα
αγκύρωσης
2. Σε ότι αφορά τα υλικά “σύνδεσμοι – σέλλες υδροληψίας” (α/α 20 και α/α 21), στο
Άρθρο 23ο – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – Β. Τεχνικά χαρακτηριστικά – β) Υλικά
κατασκευής σελλών για δίκτυο διανομής νερού, εκ παραδρομής ενεγράφη ότι τα ως
άνω υλικά θα είναι αντοχής σε μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 70o C.
Η ορθή διατύπωση έχει ως ακολούθως:
Το άνω ……………………………………………………………….της σέλλας.
Το ελαστομερές θα είναι EPDM ή εναλλακτικά NBR σύμφωνα με το EN 681-1
και σε κάθε περίπτωση θα είναι αντοχής σε θερμοκρασία λειτουργίας από 0 έως
+50o C.
3. Σε ότι αφορά το πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών EN12266 και το πιστοποιητικό
EN10204, αυτά θα εφαρμοστούν – χρησιμοποιηθούν – όπως ακριβώς αναφέρεται στις
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των υπό προμήθεια υλικών από ελατό χυτοσίδηρο
και όχι όπως ζητάτε με το ερώτημά σας.
4. Αυτό που ζητείται, όπως ξεκάθαρα φαίνεται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤεχνική Προσφορά των υπό προμήθεια υλικών- εξαρτημάτων- από ελατό
χυτοσίδηρο, σχετικά με την καταλληλότητα σε επαφή με το πόσιμο νερό είναι:
α) Πιστοποιητικό καταλληλότητας της εποξειδικής βαφής για εφαρμογές
πόσιμου νερού (potability certificate) από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό (χώρα Ε.Ε)
οίκο- ινστιτούτο.

β) Πιστοποιητικό καταλληλότητας των ελαστικών δακτυλίων και των O-RINGS
για εφαρμογές πόσιμου νερού (potability certificate) από αναγνωρισμένο
Ευρωπαϊκό (χώρα Ε.Ε) οίκο- ινστιτούτο.

Συνημμένο: To με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 23113/23-8-2016 έγγραφο της εταιρείας "ΒΟΛΟΣ
ΧΥΤΗΡΙΑ" – ΥΙΟΙ ΕΥΣΤ. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.
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