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ΘΕΜΑ: Παροχή ∆ιευκρινίσεων σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη Νο8/2015 «Προµήθεια 

χυτοσιδηρών ζιµπώ – ενωτικών συνδέσµων ΡΝ16» 
Σχετ.: Το µε αρ. πρωτ. 11021/4-5-2015 έγγραφο της εταιρείας Constrat ΕΠΕ 
 
 

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού και σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 11021/5-5-2015 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ύδρευσης, παραθέτουµε τις κάτωθι απαιτούµενες διευκρινίσεις: 

 
Ερωτήσεις: 
 

1. Στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι οι σύνδεσµοι θα είναι κατάλληλοι για σύνδεση 
αγωγών διαφορετικών υλικών κατασκευής (αµιαντοτσιµέντο, χάλυβα, φαιό χυτοσίδηρο, 
ελατό χυτοσίδηρο, PVC και PE). Παρακαλούµε όπως µας ενηµερώσετε εάν οι σύνδεσµοι 
θα πρέπει να διαθέτουν διάταξη αγκύρωσης που να αποτρέπει την αξονική αποµάκρυνση 
του σωλήνα από το ζιµπώ (για την περίπτωση του σωλήνα PE), διότι αυτό δεν 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
2. Στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται άτι το πεδίο εφαρµογή; των συνδέσµων θα είναι: 

Χυτοσιδηροί Σύνδεσµοι ΡΝ16, Α.Π Φ60-Φ75, κατάλληλοι για σύνδεση σωλήνων Φ75 
(PVC & ΡΕ) και Φ60 (Αµιαντοτσιµέντο) 
Χυτοσιδηροί Σύνδεσµοι ΡΝ16, ΑΠ Φ80-Φ90; κατάλληλοι για σύνδεση σωλήνων Φ90 
(PVC & ΡΕ) και Φ80 (Αµιαντοτσιµέντο) 
Χυτοσιδηροί Σύνδεσµοι PN16, DN50, κατάλληλοι για σύνδεση σωλήνων Φ63 (PVC & ΡΕ) 
και DN50 (Χάλυβας, χυτοσίδηρος). 
Παρακαλούµε όπως µας δώσετε τις πιέσεις λειτουργίας του αµιαντοτσιµέντου καθώς και 
εάν ο χάλυβας -χυτοσίδηρος είναι κατά ISO ή DIN 7. 

 
3. Στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται άτι το πεδίο εφαρµογή; των συνδέσµων θα είναι: 

Χυτοσιδηροί Σύνδεσµοι ΡΝ16, Α.Π Φ60-Φ75, κατάλληλοι για σύνδεση σωλήνων Φ75 
(PVC & ΡΕ) και Φ60 (Αµιαντοτσιµέντο) 
Χυτοσιδηροί Σύνδεσµοι ΡΝ16, ΑΠ Φ80-Φ90; κατάλληλοι για σύνδεση σωλήνων Φ90 
(PVC & ΡΕ) και Φ80 (Αµιαντοτσιµέντο) 
Χυτοσιδηροί Σύνδεσµοι PN16, DN50, κατάλληλοι για σύνδεση σωλήνων Φ63 (PVC & ΡΕ) 
και DN50 (Χάλυβας, χυτοσίδηρος). 
Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε εάν µε την περιγραφή Φ60–Φ80 για τους σωλήνες 
αµιαντοτσιµέντου αναφέρεστε στην εξωτερική διάµετρο του σωλήνα. 
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4. Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε εάν οι σύνδεσµοι πρέπει να φέρουν ανεξάρτητη διάταξη 

σύσφιξης ανά πλευρά εφαρµογής του συνδέσµου. 
 
5. Στις τεχνικές προδιαγραφές (στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινή αποκλεισµού) 

ζητούνται τα εξής: 
«Πιστοποιητικά και εγκρίσεις των προσφερόµενων συνδέσµων από αναγνωρισµένο 
εργαστήριο.» 
Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε τι είδους πιστοποιητικά και εγκρίσεις ζητούνται. 

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
 
1. ΟΧΙ, δεν απαιτείται να διαθέτουν διάταξη αγκύρωσης. 
2. Η ονοµαστική πίεση λειτουργίας του αµιαντοτσιµέντου είναι PN=12,5 atm. Η τυποποίηση 

είναι κατά DIN. 
3. ΟΧΙ, η αναφορά γίνεται στην εσωτερική διάµετρο του σωλήνα. 
4. ΝΑΙ, η εφαρµογή σύσφιξης θα είναι σε κάθε πλευρά εφαρµογής του συνδέσµου. 
5. Πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο εργαστήριο/φορέα/οίκο για συνδέσµους ευρείας 

ανοχής από ελατό χυτοσίδηρο κατά EN. 
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