
 

 

 

∆ιαγωνισµός για το Εργο Χώρος Χερσαίας ∆ιάθεσης  της Σκωρίας Ηλεκτροκαµίνων 
της  ΛΑΡΚΟ  στην Λάρυµνα. 

Ιστορικό  

Ως γνωστό  έχει απαγορευθεί στην ΛΑΡΚΟ να διοχετεύει την σκωρία των 
ηλεκτροκαµίνων  στην θάλασσα πέραν της 30/6/2012. 

Συνεπώς θα έπρεπε µετά την 30/6/2012 η Σκωρία να εναποτίθεται  σε  χερρσαία 
περιχή. 

Αυτό  ήταν γνωστό και θα µπορούσε η ΛΑΡΚΟ  εφ όσον έχει επιλέξει τον τόπο 
χερσαίας απόθεσης είτε να εκπονήσει την  Οριστική µελέτη  της χερσαίας αυτής 
απόθεσης  ,είτε να αναθέσει  την εκπόνηση της µελέτης  µε µεοδοτικό διαγωνισµό και 
κατόπιν να προχωρήσει σε µειοδοτικό διαγωνισµό για την εκτέλεση του  Εργου. 

Χρόνος υπήρχε  

Αντί αυτού ,άγνωστο γιατί  ,άφησε το θέµα και έρχεται 6 µήνες πριν την λήξη της 
διορίας  απόρριψης της σκωρίας στην θάλασσα  να προκηρύξει διαγωνισµό  πακέτου 
Μελέτης-Κατασκευής 

Ο ∆ιαγωνισµός   προβλέπει  ανάθεση  πακέτου Μελέτη - Κατασκευη 

Τα  Βασικά στοιχεία του ∆ιαγωνισµού  επι των οποίων υπάρχουν εύλογα ερωτήµατα 
είναι τα εξής 

Α)Ο ∆ιαγωνισµός  δηµοσιοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2011 και έληγε στις 6 
Μαρτίου 2012 δηλαδή  διάρκεια  40 ηµερών  εντός των οποίων οι ενδιαφερόµενοι θα 
έπρεπε να -----1)παραλάβουν τα τεύχη  

2) λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών,ερευνών κλπ 

3)ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες διευκρινήσεις κλπ  

4)λάβουν γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου  

Και να συντάξουν  ΟΡΙΣΤΙΚΗ  Μελέτη του έργου  που περιλαµβάνει   

Χωµατουργικές εργασίες  Λεκάνης                          προυπολογισµου σε ευρώ   
868.000,00 

Εργα  στεγανοποίησης                                                                   ,,                           
5.967.500,00 

Εργα οδοποίας                                                                                ,,                               
358.500,00 



Εργα συλλογής - µεταφοράς  στραγγισµάτων                          ,,                               
482.000,00 

Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισµάτων                            ,,                               
208.000,00 

Εργα περβαλλοντικής παρακολούθησης                                    ,,                                 
31.000,00 

Εργα διαχείρησης  οµβρίων                                                           ,,                            
1.117.000,00 

Εργα υποδοµής                                                                                 ,,                               
458.000,00 

Εργα εξωτερικού φωτισµού  (Οδοφωτισµός)                             ,,                                  
40.000,00 

∆οκιµαστική λειτουργία                                                                   ,,                               
100.000,00 

  Συνολο                                                                                                ,,                         
10.800.000,00 

ΦΠΑ   23%                                                                                            ..                            
2.848.000,00 

Με δεδοµένο τον χρόνο των 40 ηµερών  τίθεται ερωτηµατικό κατα πόσο  είναι δυνατή 
η σύνταξη µιας  άρτιας , τεχνικά και επιστηµονικά ,σύνταξης  Οριστικής  Μελέτης  για 
κάποια εταιρεία που λαµβάνει γνώση για πρώτη φορά της διακήρυξης  . 

Τούτο λαµβάνει λίαν σοβαρές διαστάσεις και δηµιουργει πολλά ερωτηµατικά  µε 
δεδοµένα 

α) του τρόπου βαθµολόγησης  που προβλέπεται στην διακήρυξη  και 

 β) του γεγονότος ότι  η βαθµολόγηση της  Μελέτης επιδρά κατά το 75%  στη 
ανακήρυξη του αναδόχου 

Β)Πέραν των τυπικών προσόντων  στη διακήρυξη για να γίνει δεκτή  η συµµετοχή 
διαγωνιζοµένου τίθεται ο εξής όρος 

<< Πιο συγκεκριµένα , ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα τελευταία 
10 χρόνια ένα τουλάχιστον έργο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων η υπολειµµάτων 
η βιοµηχανικών αποβλήτων (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΒΑ) προυπολογισµού (προ ΦΠΑ) 
τουλάχιστον ίσου µε το υπό δηµοπράτηση έργο >> 

Η παραπάνω προυπόθεση ισχύει και σε περίπτωση κοινοπραξιας  όπου  ,σύµφωνα 
µε την διακήρυξη , θα πρέπει την εκπληρεί το µέλος της κοινοπραξίας που 
συµµετέχει  µε τουλάχιστον 50% 

∆ηλαδή αν κάποιος   διαγωνιζόµενος έχει εκτελέσει  αντίστοιχο έργο 
10.799.999,00 Ευρώ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ 



Γ ) Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών  

Η διακήρυξη αναφέρει  

<< Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε πλαίσιο 
αξιολόγησης που προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό του Εργοδότη ,καθώς 
και τα ειδικότερα κριτήρια όπως ενδεικτικά αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα κατά 
σειρά βαρύτηυτας>> 

Και αναφέρει  τα  κριτήρια  που παρατίθενται στα  επισυναπτόµενα  

 Οι εύλογες παρατηρήσεις  και ερωτηµατικά µας είναι 

Τι προβλέπει  ο εσωτερικός κανονισµός που αναφέρεται ? 

Ο οποιοσδήποτες εσωτερικός κανονισµός δεν µπορεί να έχει αντικειµενικά  κριτήρια  
για κάθε  είδους µελέτη παρά µόνο γενικές κατευθύνσεις που όµως επέχουν 
υποκειµενική επεξήγηση για αυτο και αναφέρεται η φράση <<πλαίσιο αξιολόγησης>> 

Και αν ακόµη παραβλέψουµε αυτά δεν υπάρχει στα αναφερόµενα κριτίρια ούτε 
ελάχιστος και µέγιστος βαθµός ανά κριτήριο ούτε συγκεκριµένος συντελεστής 
βαρύτητας ανά κριτήριο . 

Αυτά καθιστούν την βαθµολόγηση προβληµατική 

∆) Αξιολόγηση Τεχνικών  Προσφορών  

Η διακήρυξη αναφέρει  

<<Η  ΕΑ (Επιτροπή Αξιολόγησης ) θα αξιολογήσει τις τεχνικές 
προσφορές,προσδιορίζοντας τον Βαθµό της Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ) >> 

Σηµ .Με τις αδυναµίες που αναφέραµε προηγουµένως  

<< Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε τον Τελικό Βαθµό 
Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) , που είναι ο Βαθµός της Τεχνικής Προσφοράς 
(ΒΤΠ) του ως προς τη αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από 
τον τύπο : 

Τ.Β.Τ.Π = ( Β.Τ.Π)/Κ.Β.Τ.Π.)Χ 100 

όπου Κ.Β.Τ.Π. είναι η καλύτερη τεχνικά προσφορά>> 

Σηµ. Συµπερασµατικό σχόλιο :  ο µονόφθαλµος  στους στραβούς βασιλεύει  ( µε 
κάθε συµπάθεια και ζητώντας ταπεινά συγγνώµη για τους  πάσχοντας  
συνανθρώπους µας) 

Ε) Βαθµολόγηση Οικονοµικών  Προσφορών  

Η διακήρυξη αναφέρει  

<< Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός Οικονοµικής 
Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), 



Τ.Β.Ο.Π. = Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη /Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντα) χ 
100 

όπου Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ 
έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Εργο , (µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ) και Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη είναι το 
µικρότερο ποσό σε Ευρώ  (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).>> 

Σηµ .Ειναι πράγµατι  σωστή αντιµετώπιση 

Ζ) Υπολογισµός της Πλέον Συµφέρουσας Προσφοράς  

Η διακήρυξη αναφέρει  

<< Για τον υπολογισµό της πλέον συµφέρουσας προσφοράς θα εξαχθεί ο Τελικός 
Βαθµός Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ) κάθε προσφέροντα µε τον ακόλουθο 
Μαθηµατικό τύπο  

ΤΒΣΠ= (0,25 χ Τ.Β.Ο.Π.) + ( 0,75 χ Τ.Β.Τ.Π.) 

Όπου : Τ.Β.Ο.Π. = Τελικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς  

             Τ.Β.Τ.Π.  =  Τελικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς 

Με βάση τον Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς τους  οι Προσφέροντες θα 
καταταχθούν κατά φθίνουσα  σειρά του βαθµού τους  

Προσωρινός Ανάδοχος θα είναι ο Προσφέρων µε τον µεγαλύτερο Τελικό Βαθµό 
Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε τον µεγαλύτερο βαθµό 
Τεχνικής  Προσφοράς.>> 

Εδώ πριν τον σχολιασµό θα πρέπει να αναφερθελι ότι  σύµφωνα µε την διακήρυξη η 
οικονοµική προσφορά Προσφέροντος δεν ανοίγεται  και αποκλείεται αν  
συγκεντρώσει Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς  (Β.Τ.Π)  µικρότερο του 70 η αν σε 
κάποιο κριτήριο λάβει βαθµό µικρότερο του 60. 

Σηµ  Αντί σχολίων  θα παραθέσουµε  χαρακτηριστικό παράδειγµα  

Εστω οι Προσφέροντες Α  και Β  

Εστω ότι 

 η Τεχνική Προσφορά του Α είναι η καλλίτερη ( Προσοχή όχι µε κάποια πρότυπη 
αλλά σε σχέση µε τους άλλους . Αρα  Β.Τ.Π. =100 

Εστω επίσης ότι  στην  Οικονοµική Προσφορά του  δεν  δίδει καµία  έκπτωση  άρα 
προσφέρει το ποσό των 10.800.000,00 Ευρώ 

Εστω ότι η Τεχνική Προσφορά του Β  βαθµολογείται µε 70  ( σε σύγκριση µε τον Α 
γιατί δεν υπάρχει πρότυπη ) δηλαδή Β.Τ.Π =70  άρα γίνεται αποδεκτή και ανοίγεται η 
Οικονοµική Προσφορά του 



Εστω ότι ο Β  στην Οικονοµική Προσφορά του  προσφέρει Εκπτωση 90%  ήτοι 
προσφέρει για την εκτέλεση του Εργου  1.080.000,00 Ευρώ 

 Βαθµολόγηση  

Για τον Α  

Τ.Β.Τ.Π= (100/100)Χ100=  100  

Τ.Β.Ο.Π = (1.080.000/10800.000)Χ100= 10 

Και  Τ.Β.Σ.Π.= (0,25 χ 10)+ (0,75 χ 100) = 77,5 

Για τον Β  

Τ.Β.Τ.Π= (70/100)Χ100=  70  

Τ.Β.Ο.Π = (1.080.000/1.080.000)Χ100= 100 

Και  Τ.Β.Σ.Π.= (0,25 χ 100)+ (0,75 χ 70) = 77,5 

Κατά συνέπεια ισοβαθµία  και  το Εργο ανατίθεται   µε τίµηµα 10.800.000,00 
ΕΥΡΩ και αποκλείεται  αυτός που έχει γίνει αποδεκτή η µελέτη του  και έχει 
προσφέρει για το έργο  ΛΙΓΩΤΕΡΑ  9.720.000, ΕΥΡΩ. ( Ακραία περίπτωση αλλά 
ενδεικτική) 

ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ  –ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Γιατί δεν  εκπονήθηκε εγκαίρως  η οριστική Μελέτη είτε εκ των ενόντων είτε µε 
µειοδοτικό διαγωνισµό ώστε ο εν συνεχεία µειοδοτικός διαγωνισµός για την εκτέλεση  
να γίνει επι συγκεκριµένης µελέτης που θα αναδείκνυε τον πράγµατι µειδότη? 

Πως ένας κακόπιστος  θα επείθετο ότι  σε κάποιον η κάποιους δεν ήτο εκ των 
προτέρων γνωστό το έργο  ώστε να έχει έτοιµη την οριστική µελέτη? 

Πως κοστολογήθηκε το έργο στο ποσό των 10,8 εκατοµ.ευρώ  χωρίς να υπάρχει η 
οριστική  µέλέτη ? Κατά προσέγγιση ? Τότε µε ποιά αξιοκρατική  λογική  τίθεται σαν 
όριο  συµµετοχής στον διαγωνιασµό ? 

Γιατί κάποιος που έχει εκτελέσει ένα αντίστοιχο έργο πχ  των 7  η 8 εκατοµµυρίων 
ευρώ  δεν κρίνεται ικανός να εκτελέσει αυτό των 10,8 εκατοµ ευρώ? 

Με ποιά αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια  θα κριθεί µία µελέτη ως η καλλίτερη ? 

Με ποιά  αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια θα κριθεί κάποια άλλη µελέτη  
υποδεέστερη και πως  θα βαθµολογηθεί  σε σύγκριση µε την προηγούµενη  πολύ δε 
περισσότερο όταν για κάθε 1 (ΕΝΑ) βαθµό µείωσης  θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος 
να έχει κάνει έκπτωση πλέον των 324 χιλιάδω ευρώ για να αναδειχθεί 
µειoδότης ?   

Πέραν τούτων  υπάρχουν πολλά ερωτηµατικά που  καθιστούν  προβληµατικό τον 
διαγωνισµό αυτό. 

Αυτά όµως και µόνο θα οδηγούσαν έναν κακόπιστο στις εξής  σκέψεις  



Μολονότι είµαστε ικανοί  δεν εκπονούµε οριστική µελέτη (εµείς η τρίτος ) 

Αφήνουµε να περάσει ο χρόνος  και τελευταία στιγµή βγάζουµε τον διαγωνισµό 
Μελέτη –Κατασκευή  αφου έχουµε ενηµερώσει όποιον θέλουµε εκ των προτέρων . 

Βάζουµε ασφυκτικά όρια στον χρόνο συµµετοχής ώστε να  δυσκολέψουµε την  
ποιότητα της οριστικής µελέτης σε µη µυηµένους 

Θέτουµε το  αυθαίρετο όριο των 10,8 εκατοµ ευρώ για επι πλέον  εµπόδιο στην 
συµµετοχή ως επί πλέον δικλείδα ασφαλείας 

Βαθµολογούµε αυθαίρετα τις τεχνικές µελέτες  

Με τον τελικό τύπο της βαθµολογίας  σε συνδυασµό µε τα παραπάνω αποκλείουµε 
οποιονδήποτε δώσει έκπτωση . 

∆υστυχώς αυτές είναι οι πιθανές εντυπώσεις  τις οποίες δεν συµµεριζόµεθα και δεν 
θέλουµε να πιστέψουµε. 

Θα παρακολουθήσουµε την εξέλιξη και θα επανέλθουµε.   

Το ∆Σ  του ΠΣ∆ΜΜΜ 

 

 

 


