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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

(ΑΡΘΡΟ 14.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στο παρόν παράρτημα αναλύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η 

βαθμολόγηση των τεχνικών λύσεων των διαγωνιζόμενων.  

Γενική αρχή του τρόπου βαθμολόγησης είναι ότι κάθε διαγωνιζόμενος 

πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού που τίθενται στα 

τεύχη δημοπράτησης του έργου και κυρίως στο τεύχος της τεχνικής 

περιγραφής, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.  

Προκειμένου να είναι σαφή τα κριτήρια βαθμολόγησης και ο επιμέρους 

συντελεστής βαρύτητας των διαφόρων υποκριτηρίων που υπεισέρχονται σε 

κάθε βασικό κριτήριο, κάθε ένα εξ΄ αυτών συνοδεύεται με αναλυτικό πίνακα 

(όπου αυτό έχει νόημα). 

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται όπως ορίζεται σε κάθε επιμέρους 

παράγραφο βάσει των παραμέτρων που τίθενται σε αυτή. Τα 

επιμέρους κριτήρια Κ.2 - Κ.8 βαθμολογούνται βάσει του κατωτέρω 

πίνακα που εμπλέκει τα επιμέρους Τεύχη και σχέδια του ζητούμενου 

παραδοτέου του παραρτήματος ΙΙ με κάθε ένα εξ’ αυτών. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ & ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Κ.1 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Κ.2 
Τ.1, Τ.2, Τ.3, Τ.4, Τ.5, Τ.6, Τ.7, Τ.8, Τ.10 & ΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Σ.1 έως Σ.7 ΚΑΙ Σ.10 

Κ.3 Τ.6 ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ Σ.10 

Κ.4 Τ.11 

Κ.5 Τ.9 ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ Σ.8 – Σ.9  

Κ.6 Τ.12 
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Κ.7 Τ.13 

Κ.8 Τ.14 

Για την βαθμολόγηση 

• όλων των υποκριτηρίων του Κ.2 

• του υποκριτηρίου Κ.5.3 

• όλων των υποκριτηρίων του Κ.7 

• όλων των υποκριτηρίων του Κ.8 

και προκειμένου να προκύψει η αντικειμενικότερη βαθμολόγηση των 

διαγωνιζόμενων εισάγονται οι κάτωθι κατηγορίες αξιολόγησης με το 

αντίστοιχο εύρος βαθμολογίας: 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Επαρκής Ικανοποιητικός / καλός Πολύ καλός / Άριστος 

50 – 70  71 – 90 91 – 100 

 

Κριτήριο Κ1: Έκπτωση % επί του προϋπολογισμού Δημοπράτησης 

(Ο Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Κ1 είναι 50% ). 

 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και 

η βαθμολογία του κριτήριου Κ1 της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι 

ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής: 

 

Κ1 = 100 x  Εμ, όπου Εμ είναι η μέση έκπτωση που προκύπτει από το 

έντυπο προσφοράς. 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των 

οποίων τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη και οι Τεχνικές 

Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν στα κριτήρια Κ2-Κ8 , 
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σύμφωνα με το άρθρο 14.2. Έκαστος οικονομικός φορέας θα υποβάλει 

έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο επί ποινή αποκλεισμού.  

Κριτήριο Κ2: Σχεδιασμός Μονάδων Εγκατάστασης 

(Ο Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Κ2 είναι 11% ). 

Το κριτήριο αφορά στο βαθμό βελτιστοποίησης των βασικών λειτουργιών 

και χαρακτηριστικών του έργου. Αναλυτικότερα, θα βαθμολογηθεί η 

βελτιστοποίηση του προτεινόμενου σχεδιασμού των έργων της Μονάδας 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων, όσων αφορά τη χωροθέτηση των τμημάτων 

της, των προτεινόμενων εγκαταστάσεων, των συνοδών έργων και τις 

επιλογές βέλτιστων τεχνικών λύσεων.  

Συγκεκριμένα θα αξιολογηθεί η λειτουργικότητα της χωροθέτησης των 

μονάδων μεταξύ τους, η λειτουργικότητα κάθε επιμέρους μονάδας, ο βαθμός 

αυτοματοποίησης, η προσβασιμότητα οχημάτων και προσωπικού στα 

διάφορα τμήματα και εξοπλισμό των μονάδων και των συνοδών έργων.  

Προσφορές που θα λάβουν στο σύνολο του κριτηρίου Κ.2 αυτού ή έστω και 

σε ένα υποκριτήριο αυτού βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Υποκριτηρίου 

Κ.2.1 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΡΟΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 

35% 

1 
Λειτουργικότητα* των προσφερόμενων μονάδων και 

του επιμέρους ενσωματούμενου εξοπλισμού. 
20% 

2 
Ποιότητα και δυναμικότητα προσφερόμενου 

εξοπλισμού γραμμής επεξεργασίας 
15% 

Κ.2.2 
ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ – ΑΕΡΟΒΙΑ) 
35% 

1 
Λειτουργικότητα* των προσφερόμενων μονάδων και 

του επιμέρους ενσωματούμενου εξοπλισμού. 
20% 

2 
Ποιότητα και δυναμικότητα προσφερόμενου 

εξοπλισμού γραμμής επεξεργασίας 
15% 

Κ.2.3 
ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ – ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ 

ΚΟΜΠΟΣΤ 
16% 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  σελ. 5 

1 
Λειτουργικότητα* των προσφερόμενων μονάδων και 

του επιμέρους ενσωματούμενου εξοπλισμού. 
10% 

2 
Ποιότητα και δυναμικότητα προσφερόμενου 

εξοπλισμού γραμμής επεξεργασίας 
6% 

Κ.2.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 7% 

1 
Λειτουργικότητα* των προσφερόμενων μονάδων και 

του επιμέρους ενσωματούμενου εξοπλισμού. 
4% 

2 
Ποιότητα και δυναμικότητα προσφερόμενου 

εξοπλισμού γραμμής επεξεργασίας 
3% 

Κ.2.5 ΚΤΙΡΙΑΚΑ, ΗΜ & ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΧΥΤΥ 7% 

1 

Λειτουργικότητα* και ποιότητα εξοπλισμού και υλικών 

των προσφερόμενων έργων υποδομής (κτίριο 

διοίκησης, δεξαμενή ύδρευσης – πυρόσβεσης, ΗΜ 

δίκτυα περιβάλλοντος χώρου, κοκ). 

7% 

   

Κ.2 
 Σύνολο: Κ2.1*0,35 + Κ2.2*0,35 + Κ2.3*0,16 + 

Κ2.4*0,07 + Κ2.5*0,07 
 

*Με τον όρο λειτουργικότητα αξιολογούνται ενδεικτικά από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού τα εξής: 

• Η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων του γηπέδου 

• Η βέλτιστη λειτουργική διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των ανάντη 

και κατάντη μονάδων  

• Η αυτοματοποιημένη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 

η ελαχιστοποίηση της χρήσης προσωπικού και του κινητού 

εξοπλισμού 

• Η ευχερής πρόσβαση στον εξοπλισμό και ιδιαιτέρως στα σημεία που 

χρήζουν συντήρησης και ελέγχου 

• Η ευελιξία στη λειτουργία των επιμέρους σταδίων επεξεργασίας στη 

διακύμανση της ποσότητας των εισερχομένων απορριμμάτων 

Κριτήριο Κ3: Επίτευξη στόχων ΜΕΑ  

(Ο Συνολικός Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Κ3 είναι 9%). 

Τονίζεται για λόγους διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και αξιολόγησης 

των διαγωνιζομένων ότι η σύσταση αναφοράς για τα εισερχόμενα σύμμικτα 

απορρίμματα (ΑΣΑ) και τα προδιαλεγμένα απόβλητα δίνεται στην παρ. 1.2.4 

της Τεχνικής Περιγραφής και είναι κοινή για όλους τους διαγωνιζόμενους (βλ. 
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σχετικούς πίνακες). 

Κριτήριο Κ 3.1:Ετήσιος Στόχος Εκτροπής ΒΑΑ.  

(Η βαρύτητα του υποκριτηρίου Κ3.1 είναι 20%). 

Το κριτήριο αφορά στο ποσοστό εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος 

των αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή, που επιτυγχάνεται στη Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ).  

Η μέγιστη αποδεκτή τιμή του ετήσιου ποσοστού εκτροπής ΒΑΑ θα 

λαμβάνεται ίση με 70%, ενώ η ελάχιστη αποδεκτή τιμή του ποσοστού 

εκτροπής ΒΑΑ θα λαμβάνεται ίση με 60%. Εάν ο προσφερόμενος Ετήσιος 

Στόχος Εκτροπής ΒΑΑ είναι μικρότερος από 60% κατά βάρος, ο 

Διαγωνιζόμενος αποκλείεται και εάν είναι μεγαλύτερος από 70% θα 

θεωρείται ότι είναι 70%. 

Ο προσφερόμενος Ετήσιος Στόχος Εκτροπής ΒΑΑ που θα είναι ίσος με τη 

μέγιστη αποδεκτή τιμή θα βαθμολογηθεί 100, ενώ αυτός που είναι ίσος με 

την ελάχιστη αποδεκτή τιμή θα βαθμολογηθεί με 50. Οι βαθμολογίες των 

λοιπών προσφερόντων θα προκύπτουν με γραμμική παρεμβολή μεταξύ της 

μέγιστης και της ελάχιστης αποδεκτής τιμής. 

Κριτήριο Κ3.2: Ετήσιος Στόχος Ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (Ο 

Συντελεστής βαρύτητας του υποκριτηρίου Κ3.2 είναι 30%). 

Το κριτήριο αφορά στον Ετήσιο Στόχο Ανάκτησης των ανακυκλώσιμων 

υλικών που επιτυγχάνεται στη ΜΕΑ. Θα ληφθούν υπόψη μόνο τελικά 

προϊόντα και όχι μίγματα υλικών που απαιτούν περεταίρω επεξεργασία. 

Πίνακας Μέγιστων και ελάχιστων αποδεκτών ποσοστών ανακύκλωσης 

Είδος 
Ανακυκλώσιμου 

Προϊόντος 

Μέγιστο αποδεκτό 
ποσοστό 

Ελάχιστο 
Αποδεκτό 
Ποσοστό 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

Χαρτί – Χαρτόνι 38% 30% 5% 

Film - PE 45% 30% 5% 

PET 60% 40% 5% 
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PE-PP 60% 40% 5% 

Σίδηρος 90% 60% 5% 

Αλουμίνιο 70% 60% 5% 

Η μέγιστή και η ελάχιστη αποδεκτή τιμή του Ετήσιου Στόχου Ανάκτησης 

ανακυκλώσιμων υλικών θα λαμβάνεται βάση του παραπάνω πίνακα. Εάν ο 

προσφερόμενος Ετήσιος Στόχος Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων υλικών είναι 

μικρότερος από ελάχιστο αποδεκτό, ο Διαγωνιζόμενος αποκλείεται και εάν 

είναι μεγαλύτερος από το  μέγιστο αποδεκτό θα θεωρείται ότι είναι ίσο με το 

μέγιστο 

Ο προσφερόμενος Ετήσιος Στόχος Ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών που 

θα είναι ίσος με τη μέγιστη αποδεκτή τιμή θα βαθμολογηθεί 100, ενώ αυτός 

που είναι ίσος με την ελάχιστη αποδεκτή τιμή θα βαθμολογηθεί με 50. Οι 

βαθμολογίες των λοιπών προσφερόντων θα προκύπτουν με γραμμική 

παρεμβολή μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης αποδεκτής τιμής. 

Κριτήριο Κ3.3: Ετήσιος Στόχος εκτροπής από ταφή  

(Ο Συντελεστής βαρύτητας του υποκριτηρίου Κ3.3 είναι 50%). 

Το κριτήριο αυτό αφορά στον Ετήσιο Στόχο των εισερχόμενων αποβλήτων 

που θα εκτραπεί από την ταφή στο ΧΥΤ. 

Η μέγιστη αποδεκτή τιμή του Ετήσιου Στόχου εκτροπής από ταφή θα 

λαμβάνεται ίσο με 67%, ενώ η ελάχιστη αποδεκτή τιμή του Ετήσιου Στόχου 

εκτροπής από ταφή θα λαμβάνεται ίση με 60%. Εάν ο προσφερόμενος 

Ετήσιος Στόχος Εκτροπής από ταφή είναι μικρότερος από 60% κατά βάρος, 

ο Διαγωνιζόμενος αποκλείεται και εάν είναι μεγαλύτερος από 67% θα 

θεωρείται ότι είναι 67%. 

Ο προσφερόμενος Ετήσιος Στόχος εκτροπής από ταφή που θα είναι ίσος με 

τη μέγιστη αποδεκτή τιμή θα βαθμολογηθεί 100, ενώ αυτός που είναι ίσος 

με την ελάχιστη αποδεκτή τιμή θα βαθμολογηθεί με 50.  Οι βαθμολογίες των 

λοιπών προσφερόντων θα προκύπτουν με γραμμική παρεμβολή μεταξύ της 

μέγιστης και της ελάχιστης αποδεκτής τιμής. 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Κ.3.1 ΕΤΉΣΙΟΣ ΣΤΌΧΟΣ ΕΚΤΡΟΠΉΣ ΒΑΑ 20% 

Κ.3.2 ** 
ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ  30% 

Κ.3.3 ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΑΦΗ  50% 

   

Κ.3  Σύνολο: Κ3.1*0,20 + Κ3.2*0,30 + Κ3.3*0,50  

** Το υποκριτήριο Κ.3.2 βαθμολογείται όπως αναλύεται στην αντίστοιχη 

παράγραφο. 

Οι τύποι για τον υπολογισμό των  ποσοστών εκτροπής – ανάκτησης 

περιγράφονται στο Παράρτημα  ΙΙ (Τ.6 : Τεχνική Έκθεση Διεργασιών)  

Κριτήριο Κ4: Ετήσιο Ενεργειακό Ισοζύγιο  

(O Συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Κ4 είναι 13%). 

Το κριτήριο αυτό αφορά στο ετήσιο ενεργειακό ισοζύγιο της εγκατάστασης 

που λαμβάνεται από τη διαφορά (παραγωγή μείον κατανάλωση) κατά τη 

λειτουργία των βασικών και ενεργοβόρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

του έργου. Συγκεκριμένα στο ενεργειακό ισοζύγιο θα περιλαμβάνονται όλες 

οι παραγωγικές διαδικασίες της ΜΕΑ, από την υποδοχή μέχρι και την 

παραγωγή ώριμου κόμποστ καθώς και ο εξοπλισμός ο οποίος ρητά ορίζεται 

στο κεφάλαιο Τ11 του Παραρτήματος ΙΙ. 

Η μέγιστη προσφερόμενη τιμή της διαφοράς (παραγωγή μείον κατανάλωση) 

στη ΜΕΑ θα βαθμολογηθεί με 100, ενώ η μικρότερη προσφερόμενη τιμή με 

50. Οι βαθμολογίες των λοιπών προσφερόντων θα προκύπτουν με 

γραμμική παρεμβολή μεταξύ της μέγιστης αποδεκτής τιμής και της 

μικρότερης προσφερόμενης. 

Κριτήριο Κ5: Απόδοση – δυναμικότητα  βασικού εξοπλισμού  μονάδας 

επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ)  

(Ο Συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Κ5 είναι 5%.) 
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Το εν λόγω κριτήριο αφορά στη παραγωγή δυναμικότητα και απόδοση 

επεξεργασίας των βασικών υποσυστημάτων της Μονάδας Επεξεργασίας 

Υγρών Αποβλήτων. 

Η βαθμολογία εκάστου προσφέροντα θα προκύπτει με βάση τον ακόλουθο 

πίνακα: 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μον. 

Μέτρησης 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Κ 

5.1 

Συνολική μέση ημερήσια παραγωγή 

στραγγισμάτων στη ΜΕΑ χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη το ΧΥΤΑ και το ΧΥΤΥ. Η μικρότερη 

αξιολογείται με 100 η μεγαλύτερη με 50. 

Ενδιάμεσες προσφορές αξιολογούνται 

ανάλογα. 

m3/ημέρα 30% 

Κ 

5.2 

Δυναμικότητα εγκατάστασης σε σχέση με τις 

απαιτήσεις επεξεργασίας. Αξιολογείται  ο 

Λόγος της προσφερόμενης συνολικής 

δυναμικότητας της Μονάδας Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων προς τη μέση ημερήσια 

παραγωγή στραγγισμάτων  για επεξεργασία με 

βάση τη προσφορά κάθε υποψηφίου. 

Βαθμολογείται με 100 ο μέγιστος λόγος και ο 

μικρότερος με 50. Ενδιάμεσες προσφορές 

αξιολογούνται ανάλογα. 

% 30% 

Κ 

5.3 

Λειτουργικότητα εγκαταστάσεων και η/μ 

εξοπλισμού. Αξιολογείται η λειτουργικότητα, η 

ευελιξία, η αποτελεσματικότητα, η 

προσβασιμότητα της μονάδας, καθώς και ο 

περιορισμός της καταλαμβανόμενης έκτασης 

των επί μέρους μονάδων.  

Η βαθμολογία του συγκεκριμένου κριτηρίου 

εμπίπτει στη γενική κατηγοριοποίηση που 

αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Σε 

περίπτωση βαθμού μικρότερου του 50 η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη  

% 20% 

Κ 

5.4 

Ποσοστό ανάκτησης R.O. Το ελάχιστο 

αποδεκτό ποσοστό ανάκτησης αναφέρεται στα 

τεύχη. Κάθε υποψήφιος με αυτή την τιμή 

ανάκτησης βαθμολογείται με 50 ενώ ο 

% 20% 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μον. 

Μέτρησης 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

υποψήφιος με τη μέγιστη τιμή βαθμολογείται με 

100. Ενδιάμεσες προσφορές αξιολογούνται 

ανάλογα. 

    

 
 Σύνολο: Κ5.1 *0,30 + Κ5.2 * 0,30 + Κ5.3 * 

0,20 + Κ5.4 * 0,20 
   

Κριτήριο Κ6: Χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης της σύμβασης  

(Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Κ6: 1%) 

Η υλοποίηση της σύμβασης θα γίνει στα χρονικά όρια που καθορίζονται από 

την παρούσα διακήρυξη και την ΕΣΥ.  Οι διαγωνιζόμενοι, σε αυτά τα χρονικά 

όρια, θα πρέπει να σχεδιάσουν χρονικό προγραμματισμό ώστε να 

τεκμηριώσουν την ρεαλιστικότητα τήρησης του χρονοδιαγράμματος και να 

θέσουν τις προτεραιότητες τους όσον αφορά την διαδοχή των εργασιών και 

των προμηθειών. Θα αξιολογηθούν οι επιλογές των διαγωνιζομένων όσον 

αφορά στην επιλογή των προτεραιοτήτων, τον περιορισμό των οχλήσεων 

κατά την κατασκευή και την ικανοποίηση των ιδιαίτερων συνθηκών που 

επικρατούν στην περιοχή του έργου. 

Η βαθμολογία έκαστου οικονομικού φορέα θα προκύπτει ως εξής:  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Κ.6.1 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΩΠΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 25% 

Κ.6.2 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 25% 

Κ.6.3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 25% 

Κ.6.4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ. 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ.   

25% 

   

Κ.6  Σύνολο: Κ6.1*0,25 + Κ6.2*0,25 + Κ6.3*0,25 + Κ6.4*0,25  
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Ο οικονομικός φορέας με τον βέλτιστο χρονικό προγραμματισμό 

υλοποίησης της σύμβασης θα βαθμολογείται με 100. Οι βαθμολογίες των 

λοιπών οικονομικών φορέων θα προκύπτουν αναλογικά. Ο χρονικός 

προγραμματισμός υλοποίησης της σύμβασης για κάθε οικονομικό φορέα θα 

προκύπτει από την τεχνική του προσφορά. Προσφορές που θα λάβουν στο 

σύνολο του κριτηρίου Κ.6 βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Κριτήριο Κ7: Ομάδα Έργου 

(Συντελεστής του κριτηρίου Κ7 είναι 2%). 

Στο εν λόγω κριτήριο βαθμολογείται η οργανωτική αποτελεσματικότητα της 

προταθείσας Ομάδας Έργου. Συγκεκριμένα θα αξιολογηθούν:  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Κ.7.1 
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
50% 

Κ.7.2 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 25% 

Κ.7.3 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ . 

 25% 

   

Κ.7  Σύνολο: Κ7.1*0,50 +  Κ7.2*0,25 + Κ7.3*0,25  

Ο διαγωνιζόμενος που προσφέρει τη βέλτιστη οργανωτική 

αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου θα βαθμολογηθεί με 100, ενώ οι 

υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι θα βαθμολογηθούν συγκριτικά. Προσφορές που 

θα λάβουν στο σύνολο του κριτηρίου Κ.7 αυτού βαθμό κάτω του 50 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Κριτήριο Κ8: Σχέδιο Λειτουργίας  
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(Συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Κ8 είναι 9%). 

Στο εν λόγω κριτήριο βαθμολογείται για τη περίοδο της κανονικής 

λειτουργίας του έργου η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του 

αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης, η επιτυχής επισήμανση 

προβλημάτων κατά την υλοποίηση και η διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων 

για την επίλυσή τους, η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και 

αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων 

εργαλείων υποστήριξης της εφαρμογής της. Ο διαγωνιζόμενος που 

προσφέρει το βέλτιστο σχέδιο λειτουργίας θα βαθμολογηθεί με 100, ενώ οι 

υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι θα βαθμολογηθούν συγκριτικά. Προσφορές που 

θα λάβουν στο σύνολο του κριτηρίου Κ.8 αυτού ή έστω και σε ένα 

υποκριτήριο αυτού βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Κ.8.1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15% 

Κ.8.2 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 15% 

Κ.8.3 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 30% 

Κ.8.4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 3, 4, 5, 

6, 8, 9 ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.14 ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

40% 

   

Κ.8  Σύνολο: Κ8.1*0,15 + Κ8.2*0,15 + Κ8.3*0,30 + Κ8.4*0,40  
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