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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA 
δ.τ. ECOELASTIKA ΑΕ 
Δ/ΝΣΗ: Σωρού 14, Μαρούσι (4ος όροφος) 
Τ.Κ. : 15125  
Τηλ. : 210 6128260-370 
Fax : 210 6128659 
Πληροφορίες: Τατσιόπουλος Νικόλας 
e-mail:  info@ecoelastika.gr  
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  
 

Το εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μεταχειρισμένων ελαστικών ECOELASTIKA στο πλαίσιο ανάπτυξης του σκοπού του 
διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου σε υπηρεσίες εξωτερικών ελέγχων συνεργαζόμενων 
μονάδων ανάκτησης μεταχειρισμένων ελαστικών και συλλεκτών μεταφορέων. 

 
ΕΡΓΟ: Υπηρεσίες επιτόπιων ελέγχων σε συνεργαζόμενες μονάδες ανάκτησης 

μεταχειρισμένων ελαστικών και σε συλλέκτες-μεταφορείς 
 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε μονάδες μηχανικής 

επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών, οι οποίες έχουν συμβληθεί με την Ecoelastika για την 

αξιοποίηση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής καθώς επίσης και των συλλεκτών /μεταφορέων 

που συλλέγουν, μεταφέρουν και παραδίδουν τα ελαστικά από τα σημεία συλλογής προς τους 

χώρους ανάκτησης. Η διακίνηση των αποβλήτων ελαστικών παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο 

μέσω εγκατεστημένων μηχανογραφικών συστημάτων στην έδρα της Ecoelastika. Οι επιτόπιοι 

έλεγχοι των συμβεβλημένων συνεργατών στοχεύουν στην επιβεβαίωση των δεδομένων διακίνησης 

(μεταφερόμενες/παραδιδόμενες ποσότητες ελαστικών και προϊόντων επεξεργασίας τους) και στην 

τήρηση των συμβατικών όρων συνεργασίας της Ecoelastika με τις εταιρίες συλλογής μεταφοράς 

και ανάκτησης μεταχειρισμένων ελαστικών. 

 

2. Διάρκεια  

Η διάρκεια του έργου είναι διετής, με δυνατότητα της Ecoelastika παράτασης για 1 επιπλέον έτος. 

 

3. Τεχνική  Περιγραφή– Παραδοτέα  

Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στην έδρα των μονάδων 

αξιοποίησης/χώρων προσωρινής αποθήκευσης μεταχειρισμένων ελαστικών. Οι συνεργαζόμενες με την 

Ecoelastika μονάδες αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών είναι οι εξής: 

• ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ, Ασπρόπυργος Αττικής 

• ΑΞΕΛ, Μαγούλα Αττικής 

• Tyres Herco, ΒΙΠΕ Πατρών 
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• ΠΕΡΜΕ, στη Ριτσώνα 

• ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ στη Λάρισα 

• Eco Trans στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης 

• Retire στη ΒΙΠΕ Δράμας 

 

Η συχνότητα των διενεργούμενων επιτόπιων ελέγχων θα πρέπει να είναι δύο (2)  ημερήσιοι έλεγχοι 

ανά μήνα για κάθε μονάδα αξιοποίησης και η διάρκεια του κάθε ελέγχου δε θα πρέπει να υπολείπεται 

των 8 ωρών. Η συχνότητα των ελέγχων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους 2 ανά μήνα για κάθε μονάδα 

αξιοποίησης. 

Τα αντικείμενα ελέγχου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στις μονάδες αξιοποίησης/προσωρινής αποθήκευσης είναι τα 

εξής: 

• Παρακολούθηση της διαδικασίας ζύγισης κάθε οχήματος μεταφοράς μεταχειρισμένων ελαστικών 

στην γεφυροπλάστιγγα της μονάδας αξιοποίησης και έλεγχος τήρησης της προβλεπόμενης 

διαδικασίας. 

• Καταμέτρηση του ακριβούς αριθμού μεταχειρισμένων ελαστικών ανά κατηγορία που 

εκφορτώνονται από το κάθε όχημα και παραδίδεται στη μονάδα αξιοποίησης για ανάκτηση και 

σύγκρισή του στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ecoelastika με τον αντίστοιχο 

καταχωρημένο/δηλωμένο αριθμό παραδιδόμενων τεμαχίων από τον συλλέκτη-μεταφορέα. 

• Έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραδιδόμενων μεταχειρισμένων ελαστικών και 

εξακρίβωση της συμβατότητάς τους με τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά των ελαστικών όπως 

περιγράφονται στις συμβάσεις συνεργασίας των μονάδων με την Ecoelastika (διαστάσεις, τύπος, 

καθαρότητα). 

• Καταγραφή των τυχόν παραβάσεων των όρων συνεργασίας των συλλεκτών/μεταφορέων που 

διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο και άμεση ενημέρωση της Ecoelastika για το είδος και τη 

σοβαρότητα της κάθε παράβασης. 

• Συμπλήρωση και αποστολή report στην Ecoelastika ανά διενεργούμενο έλεγχο. 

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και κοινοπραξίες. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο:  

• τον ΚΑΔ 39002102 (Υπηρεσίες Ελέγχου Βιομηχανικού και εργασιακού Περιβάλλοντος). 

• Εμπειρία στην διενέργεια αντίστοιχων ελέγχων σε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων ή/και 
μονάδων ανακύκλωσης εν γένει. 

• Κατάλληλο προσωπικό, το οποίο θα υλοποιήσει το ανατεθέν έργο. Τυχόν εξειδικευμένη εμπειρία 
κατά την τελευταία 5ετία σε αντίστοιχα έργα στον Τομέα των Μεταχειρισμένων Ελαστικών θα 
θεωρείται επιπλέον προσόν.  

• Διαθεσιμότητα για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες ελέγχου στις συνεργαζόμενες μονάδες 
αξιοποίησης που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας. 

 

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τα πρόσωπα που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 
Β. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν κλειστό φάκελο προσφοράς, στον οποίο να 
περιλαμβάνονται  δύο επιμέρους φάκελοι με τις ενδείξεις:  

1) Φάκελος Δικαιολογητικών - Τεχνική περιγραφή που να περιέχει:  
• Σύντομη περιγραφή της εταιρείας (ατομικής επιχείρησης κ.λ.π.). 
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• Περιγραφή της διαδικασίας των ελέγχων. 

• Απόδειξη της εμπειρίας σε αντίστοιχα έργα ελέγχου (στοιχεία έργων, προϋπολογισμός, φορείς 

ανάθεσης). 

 

2)  Οικονομική Προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει οικονομική προσφορά ανά έλεγχο σε κάθε 
μία από τις μονάδες αξιοποίησης του κεφαλαίου Α3 αλλά και για το σύνολο των προσφερόμενων 
ετήσιων ελέγχων. Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες ε ν ε 
ν ή ν τ α (90) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
Καταληκτική ημερομηνία των προσφορών είναι 18/07/2019. 
 
 
Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έγιναν 
αποδεκτές. Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, είναι αόριστες ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι προσφορές αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:  

1. Προσφερόμενη Τιμή. 
2. Βαθμολογία με βάση την συνολική αξιολόγηση της πρότασης. 
 Τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι: 

• Η εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. 
• Η καταλληλότητα της προτεινόμενης ομάδας εργασίας που θα συσταθεί για την 

περίπτωση του συγκεκριμένου έργου.  
• Τυχόν επιπλέον προσόντα. 

 
 
Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Όροι συνεργασίας – Καταβολή αμοιβής 
Οι όροι της συνεργασίας θα καθορίζονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και 
της ECOELASTIKA.  
Ο Ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο ανά μήνα στο οποίο θα τιμολογούνται οι έλεγχοι που έχουν 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μήνα. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με κατάθεση σε 
Τραπεζικό Λογαριασμό του, εντός 45 ημερών από το τέλος του μήνα έκδοσης των σχετικών τιμολογίων.  
 

2. Προσωπικά Δεδομένα 
Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η ECOELASTIKA, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δύναται να 
συλλέγει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των συνεργατών τους, όπως στοιχεία 
ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, βιογραφικά σημειώματα και στοιχεία επαγγελματικής 
δραστηριότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για τον διαγωνισμό. Η ECOELASTIKA λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο 
εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας 
περιέρχεται σε γνώση της. 
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν α) για την καταχώριση των 
προσωπικών τους στοιχείων, και των στοιχείων του φακέλου που θα προσκομίσουν στο πλαίσιο της 
συμμετοχής τους στον διαγωνισμό σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, β) για την επεξεργασία τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία 
προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, από την ECOELASTIKA ή/και από τρίτα μέρη που 
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συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του 
(Διαγωνισμού), καθώς και γ) για τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι σε σχέση με τα στοιχεία τρίτων που 
περιέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας έχουν διασφαλίσει την τήρηση όσων προβλέπει το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά δε αναφορικά με την ενημέρωση και την εξασφάλιση συναίνεσης των 
υποκειμένων.   
Η ECOELASTIKA μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους 
συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν καθώς 
και για την τυχόν υποβολή προτάσεων συνεργασίας προς αυτούς. Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να 
διαβιβασθούν στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και σε συνεργαζόμενα με τη ECOELASTIKA 
τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για σκοπούς που 
συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού, όπως ενδεικτικά σε 
δικηγόρους, εταιρείες συμβούλων, υπεύθυνοι ΙΤ, εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή (Ελληνικός Οργανισμός 
Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ). Η ECOELASTIKA διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωσή του για το χρονικό 
διάστημα που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.  
Τέλος, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης 
στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών 
τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, 
φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης 
ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.  
Τα προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται στην ECOELASTIKA στο πλαίσιο του παρόντος δεν θα 
χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού, για διεξαγωγή έρευνας 
αγοράς ή για διαδραστική εμπορική επικοινωνία.  
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα 
τους εγγράφως στον υπεύθυνο Επεξεργασίας ECOELASTIKA A.E – Σωρού αρ. 14- ΤΚ 15125 – ΜΑΡΟΥΣΙ 
– ΤΗΛ. 210 6128370, 210 6128260, email: info@ecoelastika.gr 

  

 

mailto:info@ecoelastika.gr

