ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

συμμετοχής σε Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για τη λειτουργία Κέντρου Διαλογής και
Ταξινόμησης ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.:
Έχοντας υπόψη ότι:
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. έχει οργανώσει το εγκεκριμένο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ νυν ΥΠΕΝ συλλογικό
σύστημα διαχείρισης Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το
Ν. 4496/2017 όπως τροποποίησε το Ν. 2939/2001 και την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184 9/5/2014), με
την υπ' αριθ. οικ. 105134/10.6.2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 905 Β'/17.6.2004), και έχει
λάβει εκ νέου έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων ήδη ΕΟΑΝ (Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης) με την από 14.6.2011 απόφαση του Διοικητικού
του Συμβουλίου (ΑΔΑ 457Ξ46Ψ80Ζ-ΚΨ4) όπως ισχύει έως σήμερα δυνάμει της Υ.Α. Οικ. 116570 (ΦΕΚ
769/28-4-2009) «Κανονισμός για την διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
Άλλες σημαντικές διατάξεις που διέπουν τη διαχείριση των ΑΗΗΕ, όπως και γενικότερα των αποβλήτων είναι
οι εξής:
- Η Οδηγία 2012/19/ΕΕ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 13 Αυγούστου 2012 και εναρμονίστηκε με την Εθνική
νομοθεσία με την Αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 στις 9 Μαΐου 2014 (ΦΕΚ 1184Β/9-5-2014) «Καθορισμός
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις, οπότε και ανακλήθηκε η οδηγία 2002/96/ΕΕ. Το πεδίο
εφαρμογής της νέας οδηγίας 2012/19/ΕΕ αφορά δύο βασικές χρονικές περιόδους, ήτοι τη μεταβατική
χρονική περίοδο από (13 Αυγούστου 2012 έως 14 Αυγούστου 2018) και τη χρονική περίοδο μετά τις 15
Αυγούστου 2018.
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Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/96/ΕΕ παραμένει το
ίδιο (10 κατηγορίες ΑΗΗΕ). Από τις 15 Αυγούστου 2018 το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας περιλαμβάνει 6
κατηγορίες ΑΗΗΕ.
- Η K.Y.A Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184Β/9-5-2014) - Καθορισμός κανόνων, όρων και
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.
- Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος.
- Η Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-1-2012) Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ
209Α/21-9-2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 37674 (ΦΕΚ Β’ 2471/10-08-2016) και την ΥΑ 2307/2018
(ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018).
- Η ΚΥΑ Η.Π. 13588/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της
12ης Δεκεμβρίου 1991».
- To Π.Δ. 31/1985 (ΦΕΚ Δ’ 270/1985) Όροι δόμησης γηπέδων εκτός σχεδίου πόλεων – εκτός ορίων προ 1923
οικισμών (71317), όπως ισχύει (ΦΕΚ Β’ 365/ΑΑΠ/29-7-2009).
- Το Π.Δ. 166 Δ’/1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.
- Ο Ν. 4496/2017 ο οποίος τροποποιεί το Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων, προσαρμόζεται στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ και ρυθμίζει θέματα του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις».
- Το Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας των κτηρίων.
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- Η Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄90) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικέςβιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) και σε λοιπές
δραστηριότητες.
- Ο N. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/12) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.
- Το Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση
με την οδηγία 89/654/EOK.
- Η Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό
ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»,
Παράρτημα «7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΩΣ ΤΟ 2020».
- Η Οδηγία 2002/96/ΕΚ «Σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».
- Η ΚΥΑ Η.Π. 50910/2003 «Μέτρα και Όροι για την διαχείριση Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασμός Διαχείρισης».
- O Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.
- Το Έργο LIFE Environment and Resource Efficiency: LIFE RE-WEEE «Ανάπτυξη και επίδειξη υποδειγμάτων
πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)”
(“Development and Demonstration of Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Prevention and Reuse
Paradigms”), όπως περιγράφεται στη Σύμβαση LIFE REWEEE - LIFE14 ENV/GR/000858 (Grant Agreement)
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) και του Συντονιστή Δικαιούχου (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.) που
υπεγράφη στις 1/12/2015.
- Την από 10.07.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
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ΚΑΛΕΙ
Τις ενδιαφερόμενες Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, οι οποίες
πληρούν τα κριτήρια της παρούσας Πρόσκλησης, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο Παράρτημα της
παρούσας, να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου για τη λειτουργία
Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι εργασίες διαχείρισης των ΑΗΗΕ (διαλογή / ταξινόμηση και προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση), θα
πραγματοποιούνται στις νομίμως υφιστάμενες υποδομές κατάλληλων προδιαγραφών που παρέχονται από
το Δήμο Ωραιοκάστρου, ο οποίος αναδείχθηκε μέσω της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που
πραγματοποιήθηκε από το Πράσινο Ταμείο με την υπ' Αριθμόν Απόφαση 123.11/2017.

Ι. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ
Η υποστήριξη της μετάβασης προς μία κυκλική οικονομία για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αποτελεί
προτεραιότητα της νέας διαμορφούμενης Ευρωπαϊκής και Εθνικής πολιτικής και επομένως και της
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. μέσω της δημιουργίας νέων υποδομών και γενικότερης υποστήριξης
ενεργειών που οδηγούν προς την κατεύθυνση αυτή. Σημαντικό βήμα προς την κυκλική οικονομία αποτελεί
η προτεραιότητα στην πρόληψη, μείωση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων
λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος.
Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η ανάδειξη Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τη λειτουργία
του Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) Απόβλητων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
και την εκτέλεση εργασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ.
Η λειτουργία του ΚΔΤ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE RE-WEEE με τίτλο
«Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - LIFE14/ENV/GR/000858». Οι εργασίες διαχείρισης των ΑΗΗΕ θα
πραγματοποιούνται σε κτηριακές υποδομές που παρέχει ο Δήμος Ωραιοκάστρου, οι οποίες πληρούν τις
βασικές απαιτούμενες τεχνικές και χωροταξικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα
της παρούσας.
Παρέχεται η δυνατότητα, στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο για τεχνικοοικονομικούς λόγους και για
την ποιοτικότερη παραγωγή του ανατεθειμένου έργου, ο υποψήφιος να περιλαμβάνει μέσα στο φάκελο
υποψηφιότητας πρόταση ανάθεσης μέρους του έργου σε τρίτα πρόσωπα, διασφαλίζοντας ότι οι
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υπεργολάβοι διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες και εμπειρία και υποβάλλοντας τεχνική έκθεση που να
δικαιολογεί αντικειμενικά την ανάθεση μέρους του έργου σε υπεργολάβο και τα κριτήρια επιλογής αυτού.
Επιπλέον, ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία
του υπεργολάβου, τα οποία ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά περιλαμβάνουν: αδειοδοτήσεις,
πιστοποιήσεις, ανάλυση χώρων και μηχανολογικού εξοπλισμού, στοιχεία που αφορούν την ποιότητα της
τεχνολογικής υποδομής, και τις τιμολογήσεις των υπηρεσιών κ.ο.κ..
Εφόσον κριθεί Ανάδοχος του Διαγωνισμού που θα αναθέτει μέρος του έργου σε υπεργολάβο, η
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης που θα συνάψει με τον
Ανάδοχο, θα έχει δικαίωμα να αιτείται και να λαμβάνει από αυτόν τεχνικές και οικονομικές πληροφορίες
που αφορούν στη συμβατική του σχέση με τον υπεργολάβο.

ΙΙ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις
απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης ανά «Ομάδα εργασιών», όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της
παρούσας, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουθεί (αντίστοιχη υπηρεσία σε ευρώ ανά τόνο (€/tn) και
κλιμάκωση της ετήσιας διαχείρισης). Οι προσφερόμενες τιμές σε όλα τα Επίπεδα 6.1-6.6 αναφέρονται στη
συνολική ποσότητα του κάθε Επιπέδου (π.χ. Επίπεδο 6.2 για 1.700 tn η προσφερόμενη τιμή διαχείρισης
αφορά το σύνολο των 1.700 tn). Οι προσφερόμενες τιμές δεν μπορούν να ξεπερνούν τις Ανώτατες τιμές
διαχείρισης όπως αυτές περιγράφονται ανά Ομάδα Εργασιών και Επίπεδο διαχείρισης, σύμφωνα με τον
Πίνακα 1 (και σύμφωνα με το συνολικό προϋπολογισμό).
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Επίπεδο 6. Τιμές διαχείρισης για Ομάδα εργασιών Α

Ανώτατη τιμή
διαχείρισης
(€ / tn)

x : Ποσότητες διαχείρισης ΑΗΗΕ / έτος
Επίπεδο 6.1
Επίπεδο 6.2
Επίπεδο 6.3

Τιμή διαχείρισης για Ομάδα εργασιών Α / Επίπεδο
διαχείρισης Α x ≤ 1.500 tn
Τιμή διαχείρισης για Ομάδα εργασιών Α / Επίπεδο
διαχείρισης B 1.500 tn ˂ x ≤ 2.000 tn
Τιμή διαχείρισης για Ομάδα εργασιών Α / Επίπεδο
διαχείρισης Γ 2.000 tn ˂ x

Επίπεδο 6. Τιμές διαχείρισης για Ομάδες εργασιών Β και Γ
x : Ποσότητες διαχείρισης ΑΗΗΕ / έτος
Επίπεδο 6.4
Επίπεδο 6.5
Επίπεδο 6.6

Τιμή διαχείρισης για Ομάδες εργασιών Β και Γ /
Επίπεδο διαχείρισης Α x ≤ 300 tn
Τιμή διαχείρισης για Ομάδες εργασιών Β και Γ /
Επίπεδο διαχείρισης Β 300 tn ˂ x ≤ 600 tn
Τιμή διαχείρισης για Ομάδες εργασιών Β και Γ /
Επίπεδο διαχείρισης Γ 600 tn ˂ x

Προσφερόμενη
τιμή (€ / tn)

15 € / tn
13 € / tn
12 € / tn

Ανώτατη τιμή
διαχείρισης
(€ / tn)

Προσφερόμενη
τιμή (€ / tn)

120 € / tn
110 € / tn
100 € / tn

Πίνακας 1 Κλιμάκωση Οικονομικής Προσφοράς Υποψηφίων

Οι Ομάδες εργασιών διαχείρισης και λειτουργίας του ΚΔΤ αναφέρονται συνοπτικά στον Πίνακα 2, με
αναλυτική περιγραφή στο Παράρτημα της παρούσης.

Ομάδα εργασιών

Εργασία
Ταξινόμηση ΑΗΗΕ:
- Χειρισμός ΑΗΗΕ - Φόρτωση / εκφόρτωση
- Διαδικασία ελέγχου φορτίων
- Κατηγοριοποίηση ΑΗΗΕ στις 10 και 6 νέες
κατηγορίες
(Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014)

Ομάδα εργασιών Α

Αρχικός έλεγχος
Ομάδα εργασιών Β
Διαλογή ΑΗΗΕ προς επεξεργασία & προς
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
Εργασίες προετοιμασίας προς
επαναχρησιμοποίηση / διάθεση στην αγορά
(πώληση – δωρεά συσκευών)

Ομάδα εργασιών Γ

Πίνακας 2 Ομάδες εργασιών διαχείρισης και λειτουργίας ΚΔΤ
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ΙΙΙ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Επιλέξιμες είναι οι προτάσεις οι οποίες συνάδουν με τις τεχνικές κυρίως προδιαγραφές, όπως αυτές
καταγράφονται στο Πληροφοριακό Τεύχος που επισυνάπτεται στην παρούσα και πληρούν τα βασικά
κριτήρια ως ακολούθως:
 Ωριμότητα πρότασης (π.χ. ύπαρξη/διάθεση μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού) για τη νωρίτερη
έναρξη εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και όσα προδιαγράφονται
στο Πληροφοριακό Τεύχος στο Παράρτημα της παρούσας. Τονίζεται ότι η δυνατότητα έναρξης από
1/1/2019 πριμοδοτείται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός του
Αναδόχου δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει ημερομηνία έναρξης έργου μετά την 1/4/2019, άλλως η
προσφορά του δεν θα γίνεται αποδεκτή.
 Κατοχή όλων των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας και κατάλληλων
αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με τα όσα προδιαγράφονται στο Πληροφοριακό Τεύχος στο Παράρτημα
της παρούσας, ή συγκεκριμένο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα λήψης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
παρόντος και όσα προδιαγράφονται στο Πληροφοριακό Τεύχος στο Παράρτημα της παρούσας και
ειδικότερα στην ενότητα 15.
 Εμπειρία στον τομέα διαχείρισης των ΑΗΗΕ.
 Επαρκής περιγραφή του συνόλου των εργασιών και διαδικασιών διαχείρισης όπως αυτές
περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας.
 Λειτουργία σύμφωνα με το Βασικό πλαίσιο λειτουργίας και όσα προδιαγράφονται στο
Πληροφοριακό Τεύχος στο Παράρτημα της παρούσας και ειδικότερα στην ενότητα 4.

Συνολικά τα κριτήρια αξιολόγησης χωρίζονται στο τεχνικό-περιβαλλοντικό μέρος και στο οικονομικό μέρος
και το βάρος τους παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 3. Η βαρύτητα των παρακάτω κριτηρίων είναι σε
ποσοστιαία κλίμακα σε συνολική βαθμολογία 1.000 μονάδων, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:
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ΕΠΙΠΕΔΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1-4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5-6

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(μέγιστη
βαθμολόγηση)

1. Εκτέλεση εργασιών και διαδικασιών
διαχείρισης

20%

200

2. Εξοπλισμός Διαχείρισης / Υποδομές
Προστασίας Περιβάλλοντος

10%

100

3. Πιστοποιήσεις (περιβαλλοντικές,
ασφάλειας και υγείας, διαχειριστικές /
Ειδικότερη εμπειρία στη διαχείριση
ΑΗΗΕ

65%

15%

650

150

4. Ωριμότητα Πρότασης με δυνατότητα
λειτουργίας σύμφωνα με
χρονοδιάγραμμα όπως ορίζεται στο
Παράρτημα της παρούσης

20%

200

5. Οικονομικά στοιχεία

5%

50

35%
6. Τιμές διαχείρισης

350
30%

TOTAL 100%

300
1000

Πίνακας 3 Πίνακας Βαθμολογίας Υποψηφίων

ΙV. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 8η Αυγούστου 2018 έως την 28η Σεπτεμβρίου 2018. Η ημερομηνία
έναρξης υποβολής των φακέλων ορίζεται η 8η Αυγούστου 2018 με καταληκτική ημερομηνία την 28η
Σεπτεμβρίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι.
Οι προτάσεις των υποψηφίων θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν σε σφραγισμένους φακέλους στα
γραφεία της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού 196 και Χαροκόπου 2, 17671 στην Καλλιθέα έως
και την 28η Σεπτεμβρίου 2018 και μέχρι τις 12.00’, με την ένδειξη «Προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου
για τη λειτουργία Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Στην
περίπτωση αποστολής των φακέλων μέσω ταχυδρομείου ή ταχυδρομικής υπηρεσίας (courier), λαμβάνεται
ως εμπρόθεσμη η αίτηση με ημερομηνία αποστολής την 28η Σεπτεμβρίου 2018, η οποία αποδεικνύεται από
τον ειδικό αριθμό αποστολής που παρέχεται από την αντίστοιχη υπηρεσία αποστολής. Ο φάκελος
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υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο
κεφάλαιο V της παρούσης. Ειδικότερα, για τα δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από αρμόδιες αρχές,
δίδεται προθεσμία έως και επτά (7) ημέρες μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων, ήτοι έως την
5η Οκτωβρίου 2018 και μέχρι τις 12.00’, προκειμένου να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που έχουν λάβει
Αρ. Πρωτ. και δεν έχουν χορηγηθεί.
Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν γραπτά με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. και να θέτουν
διευκρινιστικές ερωτήσεις για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με προθεσμία έως την 7η
Σεπτεμβρίου 2018.
Επισημαίνεται ότι η Πρόσκληση αυτή της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., νοούμενη ως
γνωστοποίηση και ΜΟΝΟΝ, δεν δημιουργεί προς αυτή ευθύνη να αποδεχθεί την πρόταση οποιασδήποτε
εταιρείας για την ανάθεση σε αυτή του ως άνω έργου.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, καθώς και για την πλήρη περιγραφή των υπηρεσιών της
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., επικοινωνήστε με τον κ. Αγγελακόπουλο, Τεχνικό Διευθυντή και Διευθυντή
Περιβάλλοντος,

στα

τηλέφωνα

210-5319762-5,

ώρες

09.00’

–

17.00’

ή

στο

email:

hagelakopoulos@electrocycle.gr.

V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Στη συνέχεια παρατίθενται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο
Διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για τη λειτουργία Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης ΑΗΗΕ στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία διακρίνονται ως ακολούθως σε :

Α. Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για την περαιτέρω αξιολόγηση του υποβαλλόμενου φακέλου.
α. Πιστοποιητικά μη πτώχευσης / μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση / ή διαδικασίας κήρυξης σε
πτώχευση / μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης / παύσης πληρωμών / μη
κατάθεσης δικογράφου αίτησης περί λύσεως εταιρείας / Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ του/των νομικού/ών
προσώπου/ων που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητας.
β. Σε περίπτωση κοινοπραξίας θα αποσταλούν τα έγγραφα στο όνομα της κοινοπραξίας, ώστε να
αποδεικνύεται η νομική μορφή της, καθώς και των εταιρειών που συνιστούν την κοινοπραξία.
γ. Σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρείας θα πρέπει να αποστέλλεται το προσύμφωνο σύστασης
εταιρείας. Σε περίπτωση επιλογής ως Αναδόχου της υπό σύσταση εταιρείας θα πρέπει να
προσκομιστούν σε προθεσμία 30 ημέρων από την ανακοίνωση του Αναδόχου, όλα τα
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νομιμοποιητικά έγγραφα της συσταθείσης πλέον εταιρείας.
δ. Σε περίπτωση συνεργασίας του υποψηφίου με υπεργολάβο, θα πρέπει να αποστέλλεται και πλήρης
φάκελος με τα απαιτούμενα στο κεφάλαιο V παρ. Α και Παρ. Β δικαιολογητικά του υπεργολάβου.
ε. Φορολογική ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα.
στ. ΦΕΚ / Ανακοίνωση ΓΕΜΗ καταστατικού ίδρυσης εταιρείας (με τροποποιήσεις αν υπάρχουν).
ζ.

Το πρακτικό του ΔΣ της επιχείρησης ή των Εταίρων (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ή Ο.Ε.), με το οποίο
εγκρίνεται η συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και ορίζεται εκπρόσωπος για την υπογραφή και την
επίδοση των προσφορών.

Β. Λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας
α. Πίνακας προσωπικού εταιρείας για τη λειτουργία ΚΔΤ και τις εργασίες διαχείρισης.
β. Ισολογισμός εταιρειών ενδιαφέροντος για τα έτη 2015-2016-2017.
γ. Ενδεικτικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου / υπηρεσιών (αν υπάρχουν).
δ. Αδειοδοτήσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Πληροφοριακό Τεύχος στο Παράρτημα της
παρούσας και ειδικότερα στην ενότητα 6. Εφόσον δεν υφίστανται, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Πληροφοριακό Τεύχος στο Παράρτημα της παρούσας και
ειδικότερα στην ενότητα 15.
ε. Πιστοποιήσεις κατά πρότυπα ποιότητας (εφόσον υπάρχουν)
στ. Πλήρως τεκμηριωμένη τεχνοοικονομική μελέτη.
Η τεχνοοικονομική μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
Ι. Τεχνικό μέρος
Εξοπλισμός (σταθερός - κινητός) εφόσον διατίθενται από τον υποψήφιο Ανάδοχο


Αναλυτική περιγραφή (προδιαγραφές-τύπος, δυναμικότητα, αριθμό τεμαχίων)
 βασικού εξοπλισμού για την εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών (ανά θέση-είδος
εργασίας)
 εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος.
 μέσων συλλογής (ανά είδος αποβλήτου-υλικού)
 ζυγιστικού εξοπλισμού
 κινητού εξοπλισμού
 Συνολικός πίνακας στοιχείων εξοπλισμού
Σημείωση:
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός (και αναλώσιμα) από τον υποψήφιο Ανάδοχο
για τη λειτουργία του ΚΔΤ, θα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς στην υποβαλλόμενη πρόταση των
υποψηφίων τα χαρακτηριστικά (ποσότητες, προδιαγραφές κλπ.) του απαιτούμενου εξοπλισμού (π.χ.
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ζυγιστικά και μεταφορικά μέσα ΑΗΗΕ) και των αναλωσίμων (π.χ. μικροί ζυγοί, παλέτες κ.α.) για την
κάλυψη των αναγκών των εργασιών που θα πραγματοποιούνται στο ΚΔΤ.

Διαδικασίες - Εργασίες διαχείρισης








Αναλυτική περιγραφή του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών ανά στάδιο διαχείρισης και Ομάδα
εργασίας όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας:
o Ταξινόμηση ΑΗΗΕ (παραλαβή, χειρισμός, έλεγχος φορτίων, κατηγοριοποίηση)
o Αρχικός έλεγχος / Διαλογή προς επεξεργασία ή προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
o Εργασίες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση
Διαγράμματα ροής που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών διαχείρισης.
Ισοζύγια μάζας με αντιστοίχιση κωδικών ΕΚΑ εισερχόμενων – εξερχόμενων ΑΗΗΕ και παραγόμενων
αποβλήτων.
Αντιστοίχιση εκτελούμενων εργασιών διαχείρισης με πρότυπα διαχείρισης (εφόσον οι εργασίες
εκτελούνται βάσει αυτών).
Συνολικός πίνακας στοιχείων ανά στάδιο διαχείρισης (αριθμός εργαζομένων, δυναμικότητα σε
τόνους/ώρα).
Συνολικός
πίνακας
με
αναμενόμενους
συντελεστές-ποσοστά
(προετοιμασίας
για
επαναχρησιμοποίηση, επαναχρησιμοποίηση).

Σημείωση:
Οι απαιτούμενες εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται σε διακριτούς χώρους ανά στάδιο διαχείρισης
και Ομάδα εργασίας.
ΙΙ. Οικονομικό Μέρος











Παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών της τελευταίας πενταετίας του/των φορέων της
επένδυσης.
Σενάρια προβλεπόμενων εισερχομένων ποσοτήτων ΑΗΗΕ και προβλεπόμενων ποσοτήτων για
αρχικό έλεγχο προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση σε χρονικό διάστημα πενταετίας.
Προβλέψεις πωλήσεων ΗΗΕ για επαναχρησιμοποίηση ανά κατηγορία ΑΗΗΕ σε χρονικό διάστημα
πενταετίας.
Αναλυτική παρουσίαση των δαπανών που αφορούν τη λειτουργία του ΚΔΤ και των λοιπών
διοικητικών και χρηματοοικονομικών δαπανών για μια πενταετία με διάκριση σε σταθερό και
μεταβλητό κόστος ανά κέντρο κόστους παρεχόμενης υπηρεσίας.
Ανάλυση "Νεκρού σημείου" μονάδας.
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.
Πρόβλεψη ταμειακών ροών.
Χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης.
Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους παρεχόμενης υπηρεσίας (αριθμός
απασχολούμενου προσωπικού – ειδικότητα μισθοδοτικού κόστους)
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Σημείωση:
Σε περίπτωση που δεν δύναται να προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον πρόκειται για
μελλοντική εγκατάσταση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν επιστολή βάσει της οποίας θα
αναφέρεται ρητά το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα απόκτησης των απαραίτητων αδειών και
δικαιολογητικών για την ορθή λειτουργία της μονάδας, όπως αυτή ορίζεται από τους όρους και τις
προϋποθέσεις του παρόντος τεύχους.

VI.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. και θα ολοκληρωθεί σε 2 φάσεις.
1η Φάση Αξιολόγησης
Η 1Η φάση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων θα ολοκληρωθεί σε 21 ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι τη 19η Οκτωβρίου 2018 και θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
H αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των προτάσεων, όσον αφορά στην
υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο «V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ» της παρούσας. Αρχικά, η Επιτροπή Αξιολόγησης της
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποσφραγίζει τους φακέλους προσφοράς αυτών και μονογράφει κατά φύλλο
τα περιεχόμενά τους. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο V, με τη χορήγηση προθεσμίας έως και επτά (7) ημέρες
μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων, ήτοι έως την 5η Οκτωβρίου 2018 και μέχρι τις 12.00’,
προκειμένου να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που έχουν λάβει Αρ. Πρωτ. και δεν έχουν χορηγηθεί.
Εφόσον οι προτάσεις έχουν ελεγχθεί ότι περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο V παρ. Α. με τίτλο
«Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για την περαιτέρω αξιολόγηση του υποβαλλόμενου φακέλου», η
Επιτροπή Αξιολόγησης συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση και ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών
σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας Πρόσκλησης. Εφόσον δεν κατατίθενται τα Α. Προαπαιτούμενα
δικαιολογητικά (ή δικαιολογητικά που έχουν λάβει Αρ. Πρωτ. για την έκδοσή τους), η Επιτροπή Αξιολόγησης
δεν θα προβεί στην περαιτέρω αξιολόγηση του υποβαλλόμενου φακέλου.
Κάθε προσφορά βαθμολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τους συντελεστές που αναφέρονται στον
Πίνακα 3 της παρούσας και συντάσσεται Πίνακας Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά
αξιολόγησης.
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Σε περίπτωση που η βαθμολόγηση κατόπιν της τεχνικής / περιβαλλοντικής αξιολόγησης του υποψηφίου
(επίπεδα 1-4 του Πίνακα 3) είναι κατώτερη του ποσοστού 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολόγησης (650
μονάδες), ήτοι μικρότερη των 325 μονάδων, η πρόταση του υποψηφίου θα κρίνεται ανεπαρκής και θα
απορρίπτεται.
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει
διευκρινιστικές ερωτήσεις. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την
προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. συντάσσει πρακτικό με την
τελική κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης και εισηγείται προς το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας την κατακύρωση του Διαγωνισμού βάσει του Πίνακα Βαθμολογίας. Το Δ.Σ. της
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποφασίζει σχετικά και η απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο
στάδιο αυτό με αποδεικτικό παραλαβής.
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στην Επιτροπή
Αξιολόγησης έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακήρυξης του Αναδόχου του έργου.
Η ένσταση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη όσον αφορά τους λόγους προκειμένου να γίνει δεκτή προς
συζήτηση.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλει να απαντήσει εγγράφως στην ένσταση.
Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος επιθυμεί να επανέλθει σε δεύτερο βαθμό, αρμόδιος για την κρίση της
(νέας) ένστασης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
2η Φάση Αξιολόγησης
Η 2Η φάση της διαδικασίας αξιολόγησης θα ενεργοποιηθεί κατόπιν της 1ΗΣ φάσης και της ανάδειξης
Αναδόχου σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία και θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
H αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας και επαλήθευση των δηλωθέντων, όπως
αυτά κατατέθηκαν στην πρόταση του υποψηφίου που αναδείχθηκε στην 1Η φάση αξιολόγησης. Η
επαλήθευση των δηλωθέντων έχει στόχο την επικύρωση δυνατότητας άμεσης λειτουργίας της μονάδας
διαχείρισης και της επιτέλεσης των εργασιών διαχείρισης με την ημερομηνία έναρξης που σαφώς δηλώθηκε
με την υποβολή του φακέλου. Η επαλήθευση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης με
επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, έλεγχο εγγράφων (πχ δικαιολογητικών, αδειοδοτήσεων) ή με όποιο τρόπο
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θεωρείται πρόσφορος και θα πραγματοποιηθεί το αργότερο 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία έναρξης των εργασιών και υπογραφής σύμβασης συνεργασίας σύμφωνα με το
δηλωθέν χρονοδιάγραμμα.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης, εισηγηθεί αρνητικά και δεν επαληθεύσει τα δηλωθέντα όπως
αυτά αναφέρονται παραπάνω, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητά του ειδικότερου δικαιώματός της να μην
προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την Επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα
ενεργοποιήσει τη 2η φάση αξιολόγησης για τη δεύτερη επιλαχούσα Επιχείρηση σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της 1ης φάσης και βάσει του Πίνακα Βαθμολογίας.
Η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητά του ειδικότερου δικαιώματός της να μην προχωρήσει σε επιλογή
Επιχείρησης για την κατάρτιση της συμβάσεως διαχείρισης ΑΗΗΕ, στην περίπτωση που κρίνει ότι δεν
υπάρχει συμφέρουσα γι’ αυτήν προσφορά (π.χ. προσφορά που δεν εξασφαλίζει τη βιώσιμη λειτουργία της
μονάδας διαχείρισης και επιτέλεση των εργασιών διαχείρισης), αποστέλλοντας επιστολή αιτιολόγησης της
ανεπάρκειας της υποβληθείσας πρότασης του υποψηφίου.
Η συνολική λειτουργία της μονάδας διαχείρισης και επιτέλεση των εργασιών διαχείρισης από τον Ανάδοχο
θα διέπεται από τη σύμβαση συνεργασίας με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.. Η χρονική διάρκεια
σύμβασης του Αναδόχου με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών που
περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσης είναι 5ετής. Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο
και θα υπάρχει δυνατότητα και πρόβλεψη τροποποίησης όρων της σύμβασης σε ετήσια βάση κατόπιν
αλλαγής δεδομένων.
Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. και θα
κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του έργου LIFE RE-WEEE (www.reweee.gr).
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VII.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.electrocycle.gr, στην οποία
ανακοινώνεται κάθε σχετική πληροφορία και αποτελεί το κύριο εργαλείο επικοινωνίας της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. με τους ενδιαφερομένους. Για περαιτέρω πληροφορίες - διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κο Αγγελακόπουλο στα τηλέφωνα 210-5319762-5.

______________
Νικόλαος Κακούσιος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

______________
Μάριος Ιντζελέρ
Διευθύνων Σύμβουλος
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