ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

συμμετοχής σε Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την ανάληψη των υπηρεσιών διαχείρισης
ΑΗΗΕ απόβλητων λαμπτήρων (κατηγορία 3) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ΑΗΗΕ.
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. 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. 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.
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- 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.
- 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».
- Ο 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.
- 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».
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- 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».
Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη το από 12/11/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., με το οποίο εγκρίθηκε η διεξαγωγή Διαγωνισμού για την ανάληψη των
υπηρεσιών διαχείρισης ΑΗΗΕ απόβλητων λαμπτήρων (κατηγορία 3) που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των ΑΗΗΕ
ΚΑΛΕΙ
Τις ενδιαφερόμενες Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, οι
οποίες πληρούν τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο
πληροφοριακό τεύχος που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης, να
συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου για την ανάληψη των
υπηρεσιών διαχείρισης ΑΗΗΕ απόβλητων Λαμπτήρων (κατηγορία 3) που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των ΑΗΗΕ.
Οι εργασίες διαχείρισης των απόβλητων λαμπτήρων που θα πραγματοποιούνται στην επιλεχθείσα
συνεργαζόμενη μονάδα διαχείρισης, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν αυτές,
περιγράφονται αναλυτικά στο πληροφοριακό τεύχος που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α στην
παρούσα.

I.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ

Βασική απαίτηση και όρος του Διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου διαχείρισης απόβλητων
λαμπτήρων, είναι η εξασφάλιση της επάρκειας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό εταιρειών
διαχείρισης και των απαιτούμενων χώρων και υποδομών από τις συμμετέχουσες στο Διαγωνισμό
Εταιρείες διαχείρισης, με προδιαγραφές οι οποίες να εξασφαλίζουν ότι οι εργασίες διαχείρισης, δηλαδή
παραλαβή, διαλογή-ταξινόμηση, αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία των αποβλήτων λαμπτήρων, να
πραγματοποιούνται σε χώρους που θα πληρούν τις προδιαγραφές, της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ
23615/2014) και των Ευρωπαϊκών Προτύπων (EN 50625-2-1 CLC/TS 50625-3-2) των Ευρωπαϊκών
Οργανισμών Τυποποίησης.

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
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φάκελο υποψηφιότητας πρόταση ανάθεσης εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου των εργασιών στην
εγκατάσταση των υποψηφίου σε τρίτα πρόσωπα, διασφαλίζοντας ότι οι υπεργολάβοι διαθέτουν τις
απαιτούμενες άδειες και εμπειρία και υποβάλλοντας τεχνική έκθεση που να δικαιολογεί αντικειμενικά
την ανάθεση 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, μηχανολογικό εξοπλισμό, τις τιμολογήσεις των υπηρεσιών κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, κι
εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος αναθέσει σε Υπεργολάβο το σύνολο των εργασιών διαχείρισης (εκτός
εξειδικευμένων εργασιών που αφορούν την περαιτέρω διαχείριση των παραγόμενων απόβλητων /
υλικών από τις εργασίες διαχείρισης), οι εργασίες αυτές θα πρέπει να εκτελούνται στις εγκαταστάσεις
του Υποψηφίου και όχι σε εγκαταστάσεις του Υπεργολάβου, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές
του παρόντος.

Εφόσον κριθεί Ανάδοχος του Διαγωνισμού υποψήφιος που θα αναθέτει την εκτέλεση του έργου σε
υπεργολάβο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 5 «Συνολικό Πλαίσιο Λειτουργίας» του
Πληροφοριακού Τεύχους που επισυνάπτεται στο Παράστημα Α της παρούσης, 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.

II.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις
απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας, σύμφωνα με
τον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Επίπεδο 5. Τιμή διαχείρισης απόβλητων λαμπτήρων
x : Ποσότητες διαχείρισης απόβλητων λαμπτήρων ανά έτος
Επίπεδο 5.1

Ανώτατη Τιμή
διαχείρισης Επίπεδο
διαχείρισης Α: x ≤
250 tn

Ανώτατη τιμή
διαχείρισης (€
/ tn)

Προσφερόμενη
τιμή
(€ / tn)

750 € / tn

Πίνακας 1 Οικονομικής Προσφοράς Υποψηφίων
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Η προσφερόμενη τιμή διαχείρισης θα διαμορφώνεται ανάλογα με το επίπεδο ποσότητας διαχείρισης
απόβλητων λαμπτήρων ανά έτος και σύμφωνα με τα ποσοστά έκπτωσης ( % ) επί της προσφερόμενης
τιμής διαχείρισης, ανά επίπεδο ποσότητας διαχείρισης, όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Η
οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή διαχείρισης) θα έχει ισχύ τρία έτη.

Ποσοστό έκπτωσης ( % ) επί της προσφερόμενης τιμής, ανά Επίπεδο διαχείρισης
απόβλητων λαμπτήρων
x : Ποσότητες διαχείρισης απόβλητων λαμπτήρων ανά έτος

Ποσοστό
έκπτωσης ( %
)

Επίπεδο διαχείρισης Β: 250 tn ˂ x ≤ 300
tn
Επίπεδο διαχείρισης Γ: 300 tn ˂ x ≤ 350
tn

Επίπεδο 5.2
Επίπεδο 5.3
Επίπεδο 5.4

Επίπεδο διαχείρισης Δ: 350 tn ˂ x tn

3%
3%
3%

Πίνακας 2 Ποσοστό Έκπτωσης Οικονομικής Προσφοράς Υποψηφίων

Οι Ομάδες εργασιών διαχείρισης των λαμπτήρων αναφέρονται συνοπτικά στον Πίνακα 3, με αναλυτική
περιγραφή στο Παράρτημα Α της Παρούσης.
Ομάδα εργασιών

Εργασία
Παραλαβή και ταξινόμηση αποβλήτων λαμπτήρων:
- Έλεγχος φορτίου (π.χ. ξένα υλικά)
- Παραλαβή – ζύγιση

Ομάδα εργασιών Α

- Χειρισμός - Φόρτωση / εκφόρτωση / Προσωρινή αποθήκευση
(εργασία R13)
- Αποσυσκευασία
- Ταξινόμηση κατά είδος και κωδικό ΕΚΑ

Ομάδα εργασιών Β

- Απορρύπανση / Επεξεργασία αποβλήτων λαμπτήρων / Περαιτέρω
διαχείριση παραγόμενων υλικών επεξεργασίας (π.χ. ανάκτηση
υδραργύρου)
- Αποθήκευση παραγόμενων υλικών
- Διάθεση παραγόμενων αποβλήτων και υλικών στην αγορά
Πίνακας 3: Ομάδες εργασιών διαχείρισης

III.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
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Επιλέξιμες είναι οι προτάσεις οι οποίες συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές
καταγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας και περιλαμβάνουν τη συνολικά χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή ως ακολούθως:
 Κατοχή όλων των απαραίτητων προ απαιτούμενων δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών
εγγράφων της εταιρείας σύμφωνα με τα όσα προδιαγράφονται στο Πληροφοριακό Τεύχος στο
Παράρτημα Α της παρούσας
 Οικονομική προσφορά, δια της υποβολής της οποίας, οι υποψήφιοι θα αποδεχτούν
ανεπιφύλακτα ότι εφ’ όσον επιλεγούν Ανάδοχοι θα αναλάβουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση
όλων των εργασιών και την εν γένει εκτέλεση του Έργου σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους
όρους, ομάδες εργασιών, αδειοδοτικό πλαίσιο κλπ., καθώς και με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
του Έργου που καθορίζεται ήδη με την παρούσα Πρόσκληση.

Συνολικά, τα κριτήρια αξιολόγησης χωρίζονται στο τεχνικό-περιβαλλοντικό μέρος και στο οικονομικό
μέρος και το βάρος τους παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 4. Η βαρύτητα των παρακάτω κριτηρίων
είναι σε ποσοστιαία κλίμακα σε συνολική βαθμολογία 1.000 μονάδων, σύμφωνα με τον παρακάτω
Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Υποδομές - Εξοπλισμός
1.1 Γεωγραφικά Κριτήρια Κτηριακών υποδομών / εγκατάστασης (Γεωγραφικές
ζώνες σύμφωνα με οριζόμενα)
2. Εκτέλεση εργασιών και διαδικασιών διαχείρισης
2.1 Επίτευξη στόχων / υπολογισμός συντελεστών ανάκτησης /
επαναχρησιμοποίησης - Τελική διάθεση παραγομένων υλικών-αποβλήτων
3. Οικονομικά στοιχεία
3.1. Οικονομική επάρκεια

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
15,00%

1000
250
750
25%
75%
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
150

15,00%

150

5,00%

50

5,00%

50

5,0%

50

4,0%

40

3.2. Πληρότητα οικονομοτεχνικού μοντέλου

1,0%

10

4. Τιμές διαχείρισης

75,0%

750

Πίνακας 4 Πίνακας Κριτηρίων Βαθμολογίας Υποψηφίων
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IV. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 13/12/2019. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των φακέλων
ορίζεται η

13/12/2019 με καταληκτική ημερομηνία την

31/1/2020 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 31/1/2020

και μέχρι τις 12.00’, με την ένδειξη «Προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου

διαχείρισης απόβλητων λαμπτήρων». Στην περίπτωση αποστολής των φακέλων μέσω ταχυδρομείου ή
ταχυδρομικής υπηρεσίας (courier), λαμβάνεται ως εμπρόθεσμη η αίτηση με ημερομηνία αποστολής
η οποία αποδεικνύεται από τον ειδικό αριθμό αποστολής, ο οποίος παρέχεται από την αντίστοιχη
υπηρεσία αποστολής. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο V της παρούσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να
επικοινωνούν

γραπτά

με

την

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Α.Ε.

μέσω

του

email:

diagonismos.lamptiron@electrocycle.gr και να θέτουν διευκρινιστικές ερωτήσεις για την Πρόσκληση
Ενδιαφέροντος με προθεσμία έως την 31/1/2020.
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. Ως εκ τούτου, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή
όχι, να αναβάλει, επαναλάβει ή ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου σε
οποιοδήποτε στάδιο, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους
Υποψηφίους.
Εάν η διαδικασία αναβληθεί, επαναληφθεί ή ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, οι Φάκελοι
υποψηφιότητας που θα έχουν τυχόν ήδη υποβληθεί επιστρέφονται στους Διαγωνιζόμενους μετά από
έγγραφη πρόσκλησή τους. Εάν αυτοί δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης από την Επιτροπή
προθεσμίας, αυτοί καταστρέφονται.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν δικαιούται καμίας
αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και τη σύνταξη και υποβολή
της Προσφοράς.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, καθώς και για περαιτέρω διευκρινίσεις επί των διαδικασιών του
διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στο email:

diagonismos.lamptiron@electrocycle.gr.
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V. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Υπό τις προϋποθέσεις του επόμενου άρθρου, στη διαδικασία του Διαγωνισμού γίνονται δεκτές:
Α) Μεμονωμένες Εταιρείες Διαχείρισης:
(i)

εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο επιμελητήριο .

(ii) προερχόμενες από κράτη της Ε.Ε.
Β) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Εταιρειών Διαχείρισης των παραπάνω περιπτώσεων
Σημαντική Σημείωση:
Κάθε Εταιρεία Διαχείρισης θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα και μόνο κοινοπρακτικό σχήμα ή Ένωση
(επί ποινή αποκλεισμού), ενώ κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να πληροί καθ’ όλη τη διάρκεια του
Διαγωνισμού τις πιο πάνω προϋποθέσεις.
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V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Στη συνέχεια παρατίθενται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο
Διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την ανάληψη του έργου της διαχείρισης των απόβλητων
λαμπτήρων (κατηγορία 3) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ΑΗΗΕ, τα οποία διακρίνονται ως
ακολούθως σε :
1 . Ποιοτικά κριτήρια:
Κάθε Εταιρεία Διαχείρισης που θα μετάσχει στον Διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας
οφείλει επί ποινή αποκλεισμού του Διαγωνιζομένου


να μη βρίσκεται σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση και να μην έχει κινηθεί
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.



Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι οποιασδήποτε
οντότητας, οι οποίοι ασκούν τη διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της υπ’ αριθμ.
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3
παρ.1 της κοινής δράσης υπ’ αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της υπ’αριθμ. 91./308/ΕΟΚ
οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες


Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής

Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν
αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένη.


Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με

την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα
με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
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Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβλήθηκε ποινή που να στερεί το

δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς.


Να μην έχει επιβληθεί σε βάρος του υποψηφίου ή σε βάρος συνδεδεμένης μ’ αυτόν εταιρίας ή

σε βάρος εταιρίας ανήκουσας στον ίδιο όμιλο με τον υποψήφιο κύρωση για παραβίαση των κανόνων
του ελεύθερου ανταγωνισμού, ή να μην έχει, στο πλαίσιο κίνησης σε βάρος του διαδικασίας για
παραβίαση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού, αποδεχθεί δεσμεύσεις ή οριστική διευθέτηση
της υπόθεσης ο ίδιος ή συνδεδεμένη μ’ αυτόν εταιρία ή εταιρία ανήκουσα στον ίδιο όμιλο. Σε περίπτωση
ένωσης ή κοινοπραξίας η απαγόρευση αυτή ισχύει για όλα τα μέλη της.
Προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει τα παραπάνω προσόντα, κάθε εταιρεία διαχείρισης που
συμμετέχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσει σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο
αντίγραφο τα παρακάτω εν ισχύ δικαιολογητικά και έγγραφα:
i.

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
ή αποδεικτικό του μητρώου VIES του/των νομικού/ών προσώπου/ων που περιλαμβάνονται στο
φάκελο υποψηφιότητας.

ii.

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.

iii.

Σε περίπτωση συνεργασίας του υποψηφίου με υπεργολάβο θα πρέπει να αποστέλλεται και
πλήρης φάκελος με τα απαιτούμενα στο κεφάλαιο V δικαιολογητικά του υπεργολάβου. Στην
περίπτωση αυτή, όλες οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται στις εγκαταστάσεις του
Υποψηφίου, ο οποίος θα πρέπει να διευκρινίζει μέσα στο φάκελό του εάν αυτές θα
εκτελούνται από τον ίδιο ή από τον υπεργολάβο και να περιγράφονται αναλυτικά.

iv.

Φορολογική ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα.

v.

ΦΕΚ / Ανακοίνωση ΓΕΜΗ καταστατικού ίδρυσης εταιρείας (με τροποποιήσεις αν υπάρχουν) ή
νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού.

vi.

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.

vii.

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει, επιπλέον, να προσκομίσουν αντίστοιχα τα ανωτέρω
υπό (Α) 1-7 έγγραφα μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών Προξενική Αρχή η Δικηγόρο.
Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά [πλην των
αντίστοιχων εγγράφων σύστασης υπό Α)6 και 7 του νομικού προσώπου που θα πρέπει σε κάθε
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περίπτωση να προσκομισθούν], αυτά μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη δήλωση ή όπου
δεν προβλέπεται τέτοια, από επίσημη δήλωση που γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον
Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, Συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου Επαγγελματικού
Οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ'
αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη
χώρα. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά τότε η διαγωνιζόμενη αποκλείεται από τη δημοπρασία.

2. Κριτήρια τεχνικής ικανότητας/επάρκειας
Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τα τεχνικά κριτήρια τα οποία
αφορούν στην τεχνογνωσία, εμπειρία, κατάλληλες υποδομές - εξοπλισμό και προσωπικό και θα
αποδεικνύονται με την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:
i.

Αδειοδοτήσεις της προτεινόμενης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων λαμπτήρων και της
αντίστοιχης δραστηριότητας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Πληροφοριακό Τεύχος στο
Παράρτημα A της παρούσας.

ii.

Πιστοποίηση σύμφωνα με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) των Ευρωπαϊκών
Οργανισμών Τυποποίησης (EN 50625-2-1 Lamps Requirements, CLC/TS 50625-3-2 Lamps
Technical Specification) από διαπιστευμένο Οργανισμό πιστοποίησης.

iii.

Εμπεριστατωμένη συνοπτική τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου μηχανικού, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές όπως εκείνες καταγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα A της παρούσας.

3. Οικονομικά Κριτήρια
i Εμπεριστατωμένη Οικονομική μελέτη συμπεριλαμβανομένης και της Οικονομικής προσφοράς.
Γλώσσα διαδικασίας
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο
από τον Ανάδοχο προς τον Εργοδότη και τους τεχνικούς συμβούλους του, θα είναι συντεταγμένα στην
Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση.
Επίσης, οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Διαγωνιζομένων, της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. θα γίνονται επίσης στην Ελληνική γλώσσα.
VI.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ
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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 15 ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 17/2/2020 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 τριάντα (30)
ημέρες μετά την ολοκλήρωση της 1ης Φάσης Αξιολόγησης , ήτοι ως την 16/3/2020 και μέχρι τις 12.00’,
προκειμένου να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που έχουν λάβει αριθμό πρωτ. για την περίπτωση
των απαραίτητων δικαιολογητικών (1.i) και δεν έχουν χορηγηθεί και για την περίπτωση των
απαραίτητων δικαιολογητικών (2.iii) προκειμένου να ολοκληρωθεί η συνοπτική τεχνική έκθεση.
Εφόσον οι προτάσεις έχουν ελεγχθεί ότι περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο V με τίτλο
«Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την περαιτέρω αξιολόγηση του υποβαλλόμενου φακέλου» επί ποινή
αποκλεισμού, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση και ακολουθεί η αξιολόγηση των
προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης. Εφόσον δεν κατατίθενται τα
Απαιτούμενα δικαιολογητικά (ή δικαιολογητικά που έχουν λάβει αριθμό πρωτ. για την έκδοσή τους), η
Επιτροπή Αξιολόγησης δεν θα προβεί στην περαιτέρω αξιολόγηση του υποβαλλόμενου φακέλου.
Ειδικά για την περίπτωση των αδειοδοτήσεων που περιλαμβάνονται στα κριτήρια τεχνικής ικανότητας
υπό τον αριθμό (2.i), τυχόν τροποποιήσεις επί των αδειών που ζητηθούν από την πλευρά της Επιτροπής
Αξιολόγησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει
να έχουν διενεργηθεί έως την 15η/4/2020.
Ολοκλήρωση της 1ης Φάσης Αξιολόγησης
Η 1η φάση Αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την ανακήρυξη του Αναδόχου την 25η/4/2020, εφόσον η
Επιτροπή Αξιολόγησης επιβεβαιώσει ότι έχουν λάβει χώρα όλες οι απαιτούμενες τροποποιήσεις επί των
αδειοδοτήσεων με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων ή/και κατόπιν αυτοψίας στον χώρο του
Αναδόχου έως την 20η/4/2020.
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Κάθε προσφορά βαθμολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τους συντελεστές που αναφέρονται στον
Πίνακα 4 της παρούσας και συντάσσεται Πίνακας Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα
σειρά αξιολόγησης.
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 αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό με
την τελική κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης και εισηγείται προς το
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 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 Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλει να απαντήσει εγγράφως στην ένσταση εντός πέντε (5) ημερών
μετά την υποβολή της ένστασης.
Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος επιθυμεί να επανέλθει σε δεύτερο βαθμό, αρμόδιος για την κρίση της
(νέας) ένστασης είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Νομικός 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:
Ο υποψήφιος που έχει αναδειχθεί κατά την 1η φάση αξιολόγησης καταθέτει στην εταιρεία εγγυητική
επιστολή εμπρόθεσμης έναρξης της εκτέλεσης του έργου ποσού 10.000 € (δέκα χιλιάδων Ευρώ) υπέρ
της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β της Παρούσας
Πρόσκλησης .
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 ορίζεται η
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1/6/2020. Η επαλήθευση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης με επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις, έλεγχο εγγράφων (πχ δικαιολογητικών, αδειοδοτήσεων) ή με όποιο τρόπο θεωρείται
πρόσφορος και θα πραγματοποιηθεί το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
έναρξης των εργασιών και υπογραφής σύμβασης συνεργασίας .
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 και να ζητήσει την κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής. 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 παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε..
VII.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.electrocycle.gr,
στην οποία ανακοινώνεται κάθε σχετική πληροφορία και αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας της
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. με τους ενδιαφερομένους. Για οποιαδήποτε πληροφορία, καθώς και για
περαιτέρω διευκρινίσεις επί των διαδικασιών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στο email: diagonismos.lamptiron@electrocycle.gr

______________
Νικόλαος Κακούσιος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

______________
Μάριος Ιντζελέρ
Διευθύνων Σύμβουλος
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