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ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  Αγιος Αθανάσιος 26/06/2020 
Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΥΠΟΨΗ: --  Κου ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

  --  Επιτροπη Διενέργειας Διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμμάτων με 

   αριθμό διακήρυξης 12/2020 και  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

 προσφορών την 03/07/2020. 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τα Πιστοποιητικά Θορύβου 2000/14/ΕΚ και 

γαλβανίσματος 1461 που ΄΄πρέπει΄΄ να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. 

Κύριοι , ες 
Σύμφωνα με την διακήρυξη προμήθειας κάδων απορριμμάτων στις τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά ζητάτε να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα. 
Σχετικά με τα πιστοποιητικά της μέτρησης καθορισμού επιπέδου θορύβου σύμφωνα με την Ευρωπαική 
οδηγία 2000/14/ΕΚ και του πάχους πρόσφυσης του γαλβανίσματος σύμφωνα με το ISO 1461 σας 
ενημερώνουμε τα εξής:  

Τα πιστοποιητικά επιθεώρησης πρόσφυσης στρώματος ψευδαργύρου που καλύπτουν τις προδιαγραφές ISO 
1461, ASTM A-123, ASTM 153, DIN 50928, BS729 όπως ισχύουν (ή ισοδύναμα αυτών) σύμφωνα με την 
απαντητικη επιστολή ενός εκ των συντακτών του προτύπου ISO 1461 Κύριου RUS αρμόδιος για την έκδοση 
του εν λογου πιστοποιητικού είναι ο γαλβανιστής και όχι κάποιος φορέας αρκεί ο γαλβανιστής να έχει ISO 
9001 (παραθέτουμε επιστολή).   

Για το πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14 σας 
ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την οδηγία 2000/14 , άρθρο 14 παρ.2 ‘’Προτού  διαθέσει στην αγορά  ή θέσει 
σε λειτουργία οποιονδήποτε εξοπλισμό ΄αναφερόμενο στο άρθρο 13 (που αναφέρει ρητά κινητά δοχεία 
απορριμμάτων όπως εν προκειμένω), ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υποβάλλουν κάθε τύπο εξοπλισμού στην διαδικασία εσωτερικού 
ελέγχου της παραγωγής που προβλέπεται στο παράρτημα  V’’. 
Και σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα στην παράγραφο 2 αναφέρει ότι ο κατασκευαστής ή ο 
εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συντάσσει τον τεχνικό φάκελο ο 
οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 3 και τον διατηρεί στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για 
λόγους επιθεώρησης επι τουλάχιστον δέκα έτη μετά από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του 
προϊόντος…….συμμόρφωσης. Σύμφωνα λοιπόν  με το παράρτημα V  της οδηγίας ο μονός αρμόδιος για την 
έκδοση του είναι ο κατασκευαστής των κάδων απορριμμάτων) και όχι κάποιος φορέας (παραθέτουμε την 
Οδηγία). 

Παρακαλω πολύ όπως μας διευρινήσετε τα ανωτέρω άμεσα. 
Ευχαριστούμε και περιμενουμε την απάντηση σας. 

   Με εκτίμηση 
  Για την GEKAS METAL 
     Δημήτριος Γκέκας   
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