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Οι  8 στους 10   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 2 ΜΟΝΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ,  

ενώ Η 1 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ το 75 %  ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ   !! 
 

 Ασχολούμαι με τους διαγωνισμούς οδοφωτισμού  LED  τα τελευταία 2 έτη τόσο λόγω 
της συμμετοχής μου στην ομάδα  παρακολούθησης διαγωνισμών που υπάρχει στον 
ΣΑΤΕ όσο και λόγω της δικής μου συμμετοχής σε  διαγωνισμούς σχετικού 
αντικειμένου.   

 

 

 Σε προηγούμενες παρουσιάσεις μου , είχα επισημάνει ότι : 
 αρκετές, σοβαρές και οργανωμένες, κατασκευαστικές εταιρείες  όταν στράφηκαν και στον χώρο των 

διαγωνισμών προμηθειών –υπηρεσιών   σε αντικείμενα παρεμφερή με την κατασκευή, όπως η 
αναβάθμιση των οδοφωτισμών με φωτιστικά  LED, συνάντησαν ανυπέρβλητες δυσκολίες από τους 
υπερβολικούς, έως «φωτογραφικούς» όρους των διακηρύξεων και ουσιαστικά δεν τους 
επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς  για ένα απλό τεχνικό αντικείμενο το οποίο γνωρίζουν πολύ 
καλά. 

 

 Έκτοτε τα πράγματα χειροτέρεψαν και η ανυπαρξία ανταγωνισμού βασιλεύει ! 
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 Διαγωνισμοί   ΟΜΑΔΑΣ Α  
  Α/Α Συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ 
Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία Λήξης 
Υποβολής Προσφορών 

Αναθέτουσα Αρχή 
ΣΥΜΜΕΤ-
ΕΧΟΝΤΕΣ 

ΔΕΚΤΟΙ 

10003 3.143.200,00 22/6/2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  2 ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    "Α" 

46786 2.929.700,00 30/10/2017 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  4 ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    "Α" 

47546 2.919.845,00 23/11/2017 
ΔΗΜΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  5 ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    "Α" 

51671 1.159.720,00 1/2/2018 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ  2 ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    "Α" 

50836,1 1.124.640,00 11/1/2018 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ  3 ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    "Α" 

59153 3.967.000,00 30/6/2018 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2 ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    "Α" 

59243,1 867.000,00 12/7/2018 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 2 ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    "Α" 

            

  16.111.105,00       

 ΣΕ ΌΛΑ Η ΙΔΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ! 

 Διαγωνισμοί   ΟΜΑΔΑΣ Β  
  Α/Α Συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ 
Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία Λήξης 
Υποβολής Προσφορών 

Αναθέτουσα Αρχή 
ΣΥΜΜΕΤ-
ΕΧΟΝΤΕΣ 

ΔΕΚΤΟΙ 

17752 2.764.227,00 16/12/2015 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2 ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    "Β" 

56768 5.838.778,00 30/5/2018 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 7 
ΔΥΟ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    "Β"  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ  119/120 

50051 12.046.480,00 28/12/2017 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 3 ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    "Β" 

51150 2.919.845,00 21/12/2017 ΔΗΜ0Σ ΡΑΦΗΝΑΣ 2 ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    "Β" 

50216 2.494.176,00 10/7/2018 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2 ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    "Β" 

59201 7.388.303,00 26/7/2018 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4 

ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    
"Β«ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ  
119/120 

61275 12.775.734,40 3/8/2018 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 

ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    
"Β"ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ  
119/120 

61925 21.221.500,32 31/8/2018 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 2 ΕΝΑΣ -  Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ    "Β" 

            

  67.449.043,72       

 ΣΕ ΌΛΑ Η ΙΔΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ! 



2 χαρακτηριστικά στοιχεία της κωμωδίας που παρακολουθούμε 

 1) Σε ένα πρόσφατο διαγωνισμό της Ομάδας Α , οι μόνοι συμμετέχοντες ήταν μόνο οι 2 
μονομάχοι  και απόλυτα «τυχεροί» μέχρι τώρα εταιρείες  «Α» και «Β» 

 Η ανάγνωση του 1ου πρακτικού  Ε.Δ. είναι  αποκαλυπτική ( όποιος θέλει να το απολαύσει 
ΑΔΑ ΨΘΓ5ΩΛΚ-1ΗΙ  ):  

 ι) Η Ε.Δ. δείχνει υπερβολική αυστηρότητα κατά της εταιρείας «Β»  και την ξετινάζει ,ενώ  την «Α»  
την εγκρίνει  με 1 γραμμή κείμενο  

 ιι) Αποκλείεται τελικα η «Β»  παρότι κατέθεσε πλήρη φάκελο εντός προθεσμίας και τα δείγματα 
εντός προθεσμίας. Ωστόσο αποκλείστηκε ! Όποιος καταλάβει  από το παρακάτω …….  
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2) Στους τελευταίους 3 διαγωνισμούς ΣΕΑ της ΟΜΑΔΑΣ Β , η αιτιολογία της βαθμολόγησης 
της , μοναδικής που απομένει , εταιρείας «Β» είναι  πανομοιότυπη και στα 3 πρακτικά  ( copy-
paste σχεδόν)   ΑΔΑ  ΩΨΣΨΩΨΝ-ΟΙ6   ,  6Ν46ΩΡ1-Υ6Ν   και  6303Ω1Ρ-ΟΓΩ αντίστοιχα 
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Και η ΑΕΠΠ ,το Ελεγκτικό Συνέδριο θα αναρωτηθείτε , τι 
κάνουν ; 

 

 Απολαύστε  απόσπασμα από την  απόφαση-σοκ  υπ αρ 608/18 (υπάρχει και όμοια 
609/18 για άλλο έργο LED ) του VI τμήματος του Ε.Σ.   Το κλιμάκιο είχε αποφασίσει 
ότι κωλύεται η σύμβαση λόγω «φωτογραφικών» όρων, έγινε αίτηση ανάκλησης και … 
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Επειδή συμμετείχαν αρχικά 5  εταιρείες λοιπόν , εκ των οποίων οι 4 
ΚΟΠΗΚΑΝ με το καλημέρα  , επετεύχθη ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  κατά το Ε.Σ. -  

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ the Greek way    
 
Το Ε.Σ.  δεν έχει ακούσει πότε του για   περιπτώσεις «εικονικής» συμμετοχής 
από ότι φαίνεται .Ας στις αναλύσω παρακάτω: 
 
 1η περίπτωση (Ο ΛΑΓΟΣ) : Συμμετοχή φιλικής , ακόμα και συνδεδεμένης , 
εταιρείας ώστε να φαίνεται ότι υπάρχει ανταγωνισμός 
 
2η περίπτωση ( ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) : Πολλές εταιρείες , προκείμενου να 
προετοιμαστούν καλύτερα για επομένους διαγωνισμούς, συμμετέχουν 
εικονικά, χωρίς εγγυητική , χωρίς λοιπά χαρτιά, μόνο και μόνο για να μπορούν 
να συλλέξουν στοιχεία από την προσφορά των υπολοίπων. Γίνεται σε κάθε 
διαγωνισμό 
 
Αυτά από το Ε.Σ. 
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Πάμε  τώρα  στην ΑΕΠΠ. Ενώ γενικά έχει κάνει αποτελεσματική δουλειά (βλ άρθρο «Σχεδόν οι 

μισές από τις 460 προσφυγές για διαγωνισμούς του δημοσίου που κατατέθηκαν στο πεντάμηνο του 2018 έγιναν δεκτές από την Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» , στους διαγωνισμούς LED δεν βοήθησε δυστυχώς  στην αλλαγή 
τοπίου. 
 

Α) Από τις ευρωπαϊκές οδηγίες μας έχει έρθει (επιβλήθηκε θα έλεγα) η αρχή της ελευθερίας 

των κατά τόπους αναθετουσών άρχων /φορέων να διαμορφώνουν ελεύθερα τους όρους των 

διακηρύξεων.  
      Στον ΣΑΤΕ κατά την διαβούλευση του Ν 4412  είχαμε πολλάκις επισημάνει ότι, αυτή η πολύ 
καλή (για τις βόρειες χώρες) αρχή , στη χώρα μας θα φέρει ασυδοσία και αδιαφάνεια. Στα LED 
το βλέπουμε αυτό σε όλη την μεγαλοπρέπεια του. 
      Η ΑΕΠΠ , στους αρχικούς διαγωνισμούς LED   ατυχώς απέρριψε 2 πολύ αναλυτικές 
προσφυγές για τυπικούς λόγους  ΑΕΠΠ  82/2018 , 114/2018 (λανθασμένη αναγραφή χρόνου 
γνώσης διακήρυξης , μη επαρκής στοιχειοθέτηση έννομου συμφέροντος ) και έτσι επικράτησε 
σύντομα απογοήτευση και  απροθυμία υποβολής νέων προσφυγών. 

     Στη συνέχεια βγήκε όμως μια πολύ σημαντική απόφαση , η  127/2018   που διαπίστωνε , 

επιτέλους , όλους τους φωτογραφικούς όρους της Α ομάδας διαγωνισμών. Βέβαια , αυτοί οι 
φωτογραφικοί όροι υπάρχουν και σε όλους τους άλλους διαγωνισμούς της ομάδας Α , όμως  
λόγω έλλειψης χρόνου η χρημάτων δεν προσεβλήθησαν  οπότε οι διαγωνισμοί προχώρησαν με 
δόξα και τιμή . Μετά όμως την απόφαση Ε.Σ που ανέφερα πριν , η επίδραση αυτής της 
σημαντικής απόφασης εξανεμίστηκε . Μένει μόνο το «Τίποτα  τελικά δεν αλλάζει σε αυτή την 
χώρα!» 
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Επίσης ,όταν κάποιοι  αποφάσισαν και κατέθεσαν  προσφυγή για φωτογραφικούς όρους 
,έλαβαν την απάντηση ότι είναι «αόριστοι» οι λόγοι προσφυγής  καθώς  δεν 

κατονομαζόταν ο …«φωτογράφος» (ΑΕΠΠ 21/17 ) .Ελπίζω πια τώρα να 

τους γνωρίζει τους «φωτογράφους» των LED η ΑΕΠΠ. 
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Β) Στην παρουσίαση μου τον Μάρτιο  2018  είχα αναφερθει  στον 

δούρειο  ίππο της ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Αρθρ 86 ν 4412 ):  
 

Η εισαγωγή κριτηρίων βαθμολόγησης και η βαρύτητα της οικονομικής 
προσφοράς μόνο κατά 30% , ουσιαστικά καθιστά ΑΔΥΝΑΤΗ την 
επίτευξη εκπτώσεων πάνω από 10%  περιορίζοντας τον όποιο 
ανταγωνισμό  
 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στα πρώτα έργα ΣΔΙΤ , ούτε κριτήρια 
βαθμολόγησης ούτε μειωμένη συμμέτοχή της οικονομικής προσφοράς 
υπήρξε. Και για τον λόγο αυτό επιτεύχθηκαν σημαντικές εκπτώσεις. 

 

 

Όπου ΟΠ η οικονομική προσφορά και   Τ   η Τελική Βαθμολογία  
 
Όπου Τ από 100 (κάλυψη ελαχίστων ) έως 120 (υπερκάλυψή απαιτήσεων) 
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 Όποιος κάνει μερικές απλές μαθηματικές πράξεις  σε αυτόν τον μαθηματικό τύπο , 
καταλαβαίνει αμέσως ότι  όποιος βαθμολογηθεί κοντά στο 120 αποκτά τεράστιο 
πλεονέκτημα σε σχέση με όποιον απλώς καλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών 
και έχει 100 .Όσο για τα κριτήρια είναι άκρως υποκειμενικά και  καθοδηγήσιμα. 

 

 Αν για παράδειγμα ο Α φορέας με βαθμολογία 120  βάλει έκπτωση 10 %  τότε ο Β 
φορέας με βαθμολογία 100 για να τον υπερνικήσει πρέπει να βάλει πάνω από 60 % , 
δηλ να φτάσει στο όριο ζημίας ή και να το ξεπεράσει. 

 Συνεπώς , από την στιγμή που γίνεται εισαγωγή αυτού του όρου επιλογής αναδόχου 
στην διακήρυξη , είναι   άστοχο ή άτοπο  να ανακοινώνεται από την άλλη ότι  
αναμένει ο Δήμος να λάβει σοβαρή έκπτωση από τον διαγωνισμό.! 

 Η το ένα θα θέλεις ή το άλλο , δεν γίνεται και τα 2 ! 
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Δείτε τώρα τις παραινέσεις τους Προέδρου της ΑΕΠΠ στο παράρτημα της έκθεσης πεπραγμένων 
ΑΕΠΠ  2017    βλ σελ 52/60 όπου αναφέρει  : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έρχεται  συνεπώς , μέσα σε αυτή την λαίλαπα «στημένων» διαγωνισμών η ΑΕΠΠ και , πολύ άστοχα  θεωρώ , 
«καθαγιάζει» την βαθμολογία του όρθρου 86  ,που όποιος έχει καταλάβει τι γίνεται  έχει  λύσει τα χέρια των απανταχού 
διεφθαρμένων δημόσιων λειτουργών  ανά την   επικράτεια για να στήνουν διαγωνισμούς LED, Τηλεδιαχείρισης , 
αφαλάτωσης κ.α. !! 
 
Καταρχήν  πιστεύω ότι  αντιδεοντολογικά παίρνει θέση η ΑΕΠΠ επί ενός ζητήματος στο οποίο πιθανώς θα κληθεί να 
γνωμοδοτήσει ,για  την νομιμότητα δηλαδή της εισαγωγής των κριτηρίων βαθμολόγησης και του τύπου βαθμολόγησης 
Μετά πως περιμένετε να  ρισκάρει κάποιος 15.000 € για να αντικρούσει «φωτογραφικούς» Όρους ;  
 
Κατά δεύτερον, διαπιστώνεται άγνοια επί της πραγματικής λειτουργίας των διαγωνισμών . Κάποιος μπορεί 
καλοπροαίρετα να θεωρεί ότι με βαθμολογία 120 θα λάβει MERCEDES και με 100 , που καλύπτει στοιχειωδώς τις 
προδιαγραφές , θα πάρει LADA  .Όμως στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό. ΑΝ μελετήσετε τα κριτήρια βαθμολόγησης θα 
δείτε ότι δεν έχουν άμεση σχέση όλα με την ποιότητα και το κόστος (πχ χρονοδιάγραμμα, πληρότητα πρότασης κλπ) 
 

Άρα τελικά ,  παίρνεις LADA    με τιμή όμως  πολλαπλάσιας  της 
MERCEDES !! 
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Νομική αντιμετώπιση συμβάσεων ΣΕΑ 
 
Διαπιστώνεται το φαινόμενο να δημοπρατούνται  συμβάσεις αξίας 15- 20 εκατ 
ευρώ , που δεσμεύουν τους ΟΤΑ για 12 έτη, μόνο  με  30 σελ διακήρυξη και 
μόλις 15 σελ ΕΣΥ , όπου όλες οι έννοιες αναφέρονται τηλεγραφικά 
 
Πχ στην ασφάλιση αφιερώνονται μόνο 4 γραμμές και δεν αναφέρεται καν η 
έννοια Ασφάλιση Κατά παντός κινδύνου !! 
Πχ Έχουν  οι Δήμοι καλυφτεί ασφαλιστικά  για   περίπτωση καταστροφής ( φωτιά /σεισμός κλπ)  ;Έχει 
διερευνηθεί αν είναι ασφαλίσιμος ο κίνδυνος από τις ασφαλιστικές  και με ποιο κόστος 

 
Ποιος έλεγξε αυτές τις διακηρύξεις για την πληρότητα τους , ποιος μελετητής 
ρωτήθηκε για τις προδιαγραφές και τις απαιτούμενες μελέτες;Από όσο 
γνωρίζω εγώ ΚΑΝΕΙΣ  
 
Έχει ειπωθεί πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ ο Ν 4413  περί 
παραχωρήσεων , καθώς «απουσιάζει ο κίνδυνος ζήτησης» (παρουσίαση κ 
ΣΦΗΚΑΚΗ εδώ στις 6/2/18). Δηλαδή είναι πιο ευνοϊκές οι συνθήκες για τον 
ανάδοχο των ΣΕΑ. Τουλάχιστον όμως ο Ν4413 στο άρθρο 48 περιγράφει 
σαφώς τι πρέπει να περιέχουν τα συμβατικά τεύχη παρόμοιων συμβάσεων .   
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Αυτά δυστυχώς δεν έχουν προβλεφτεί στις συμβάσεις ΣΕΑ 
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ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ  
 
Τα καλά νέα  
 
1) Η χώρα μας ανανεώνει το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της 
2) Μειώνεται κατά πολύ η κατανάλωση ενέργειας  στον φωτισμό οδών 

 
Το τίμημα ( τα κακά νέα) είναι : 
 
1) Η ανανέωση γίνεται με καταχρηστική υπερχρέωση των δημοτών των ΟΤΑ , 

οι οποίοι παρότι η κατανάλωση θα πέσει 70% θα πληρώνουν τα ίδια  ΔΤ για 
12 έτη. Δεν θα ξεσηκωθούν θεωρείτε κάποια στιγμή  ; 

2) Δεσμεύονται συμβατικά  οι ΔΗΜΟΙ από  απερχόμενους δήμαρχους για 12 
έτη , μέσω  μιας αμφιβόλου νομιμότητας διαγωνιστικής διαδικασίας που 
οδηγεί σε πανάκριβες συμβάσεις 

3) Καταστρέφεται ο ανταγωνισμός με την επιβολή «φωτογραφικών» όρων και 
το τελικό τίμημα είναι πολλαπλάσιο  αυτού που θα επιτυγχανόταν σε 
ανοικτή διαδικασία  

  
 Αυτή την στιγμή , μια οργανωμένη επιχείρηση με άψογο προϊόν και φθηνή 

τιμή  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΡΓΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED, 
Είναι σίγουρο ότι θα αποκλειστεί!!! 


