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1α. Επεβλήθη ο µαθηµατικός τύπος µε τον Ν. 2940 που 
αντικατέστησε το επί είκοσι χρόνια ισχύον µειοδοτικό σύστηµα 
στην ανάθεση των ∆ηµοσίων Έργων µε την απόλυτη διαφάνεια 
όταν Υπουργός ∆ηµ. Έργων ήταν ο κ. Κ. Λαλιώτης επί 
πρωθυπουργίας του κ. Κ.Σηµίτη και τον Ανάδοχο τον έβγαζε ο 
Η/Υ και αντικαταστάθηκε µε το µειοδοτικό σύστηµα µε τον 
Ν.3263/04.  
2α. Η αποτυχία του µαθηµατικού τύπου ήταν καθολική, πλην 
ίσως των Η’ τάξεως εργοληπτικών επιχειρήσεων. 
3α. Όλες οι άλλες Ε.Ε. βρέθηκαν στο «µάτι του κυκλώνα» µε την 
δηµιουργία των οµάδων από «νεκραναστηµένα εργοληπτικά 
πτυχία», µε «αρχηγούς» και «αρχηγίσκους», η αβεβαιότητα 
«έκλεισε σπίτια», το κόστος των «νεκραναστηµένων Λαζάρων» 
στη «µαύρη αγορά» έγινε δυσβάσταχτο και όλα αυτά ήταν και 
είναι κοινή, γνωστή σε όλους τους εργολήπτες καθηµερινότητα, 
µη αναστρέψιµη, µη αντιµετωπίσιµη, ένας άθλιος εκβιασµός των 
οµάδων εις βάρος των υγειών Ε.Ε., µία βρώµικη συναλλαγή µε 
περισσεύουσα και την πιο ακραία γελοιότητα. 
4α.  Η ευνοιοκρατία αυτού του τύπου ήταν µια λοταρία, ένας 
θλιβερός τζόγος, θλιβερής έµπνευσης, ένα αλισιβερίσι µαύρου 
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χρήµατος, ήταν ένα στηµένο παιχνίδι, µια παγίδα φοβερή κατά 
του υγιούς ανταγωνισµού και κυρίως κατά του ∆ηµοσίου 
Συµφέροντος, είχε στόχο την «αρπαγή» της εργολαβίας, ήταν 
ένα παιχνίδι γελοιοποίησης των υπηρεσιών µε κατάθεση έως 
και 170 προσφορών σε πολλές δηµοπρασίες και µε κόστος 800 
– 1000 – 1500 ευρώ «ανά κεφάλη» συµµετέχοντος και συνολικό  
«µαύρο κόστος» που µπορεί να πέρναγε και τις 150.000€. 
5α. Ο ενδιαφερόµενος για να πάρει κάποιο έργο έρχονταν σε 
συνεννόηση µε τον αρχηγό, εξασφάλιζε 30,50,100 πτυχία 
κανονιζόνταν τα έξοδα παράστασης, µεταφοράς, φαγητού, 
ξενοδοχείου και η οµάδα έρχονταν στην Πάτρα π.χ. και κατέθετε 
προκατασκευασµένες προσφορές έτοιµες από τον 
ενδιαφερόµενο µαζί µε τις εγγυητικές στην Επιτροπή 
∆ηµοπρασίας και µόνο δηµοπρασία δεν ήταν αλλά ένα 
πανηγύρι της ανοµίας, της αδιαφάνειας, του µαύρου πλουτισµού 
και οι εκτός παιγνίου ΕΕ καθόσαντε στην άκρη 
παραγκωνισµένοι και αδύναµοι να αντιµετωπίσουν τη λαίλαπα 
των προσχεδιασµένων δεκάδων προσφορών των αρχηγών. 
6α. Είχε διαγνωστεί η παθογένεια του συστήµατος, οι «ατσίδες» 
έφτιαξαν οµάδες κρούσης για την κατάληψη της δηµοπρασίας, 
πήγαιναν στα 4 σηµεία του ορίζοντα, συµµετείχαν στις 
δηµοπρασίες που µόνον δηµοπρασίες δεν ήταν, αλλά µια 
διαστροφή του Εργοληπτικού Επιχειρείν µια παθογένεια του 
συστήµατος αγιάτρευτη, και απόλυτα ζηµιογόνα κατά του 
∆ηµοσίου Συµφέροντος, ήταν η πλήρης αδιαφάνεια, η 
καταλήστευση του ∆ηµοσίου Χρήµατος, το λιώσιµο των υγιών 
ΕΕ που εν µια νυκτί εκµηδενίστηκε η δυνατότητά τους, έχασαν 
τη δυναµική του επιχειρείν, χάθηκε η δυναµική του εξοπλισµού, 
της οργάνωσης, της πείρας, της γνώσης.  
7α. Η δυναµική των Ε.Ε. είχε ευνουχιστεί από την διάχυτη 
σαπίλα της ίντριγκας, το παιχνίδι της δηµοπρασίας ήταν 
µιληµένο από πριν και πουληµένο, η δολοπλοκία εθριάβεµβε, τα 
κυκλώµατα δρούσαν και χτυπούσαν αλύπητα «όποιον είχε την 
αυθάδεια» να επιθυµεί χωρίς την συνεργασία του µπουλουκιού 
να πάρει εργολαβία και φυσικά υπετάσετω καταβάλλοντας 
δυσβάσταχτες δαπάνες έως και άνω των 150.000,00€ ανά 
δηµοπρασία στο µπουλούκι και µε αβέβαιο αποτέλεσµα. 
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Ένας πρόχειρος λογαριασµός του πλήθους των δηµοπρασιών 
µε τα δεκάδες ή και τα εκατοντάδες ευρώ µαύρου και 
αφορολόγητου χρήµατος µπορεί να βγάλει αβίαστα το 
συµπέρασµα ότι έγινε µέγα φαγοπότι εις βάρος του ∆ηµοσίου 
Συµφέροντος. 
8α. Η όλη φιλοσοφία του µαθηµατικού τύπου ήταν µια 
δικτατορία αµέτρητων δικτατορίσκων – νεκραναστηµένων 
Λαζαραίων εργοληπτικών πτυχίων – ένας ζυγός αναλγησίας εις 
βάρος του υγιούς εργοληπτικού επιχειρείν, ήταν δεσµά των Ε.Ε. 
χαλκευµένα από χαλκεία στο σκοτάδι και στην παρανοµία του 
τζόγου και της µαύρης αγοράς, ήταν ιδέα αντιεργολαβική του 
αισχίστου είδους, ήταν ράπισµα καθηµερινό κατά της 
Νοµιµότητας, ήταν διαπλοκή και διαφθορά καθών εργοληπτών 
«επιχειρούσα», όµως δεν ήταν µόνο ένα έγκληµα κατά των ΕΕ, 
δεν ήταν µια διαστροφή, δεν ήταν µια µαύρη αγορά αλλά ΗΤΑΝ 
ΕΝΑ ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ. 
9α. Ο µαθηµατικός τύπος µόνο αρνητικά είχε, οµαδοποιώντας 
αφού ανέσυρε από την αφάνεια πλήθος µέγα αδιαφόρων ΕΕ, 
αδρανών, µηδενικής δραστηριότητας και τα κατέστησε 
κλειδοκράτορες στην ανάθεση των ∆.Ε. 
Ο αξιοπρεπής που δεν µπήκε σε οµάδα «χάθηκε» στο 
δαιδαλώδες λογισµικό του µαθηµατικού τύπου µηδέποτε 
αναδειχθείς µειοδότης και αναδείχθηκαν τα επιπλέοντα φελλά. 
Οι «αρχηγοί», τα «αφεντικά» µε το µαύρο χρήµα, κοινό µυστικό, 
καθοδηγούσαν τα «µπουλούκια» - «κοπάδια» - «αγελαίες 
οµάδες» υπακούοντες στον υποψήφιο ανάδοχο που ήταν από 
πριν γνωστός και που πλήρωνε και το µαύρο χρήµα. 
Ήταν µια καθαρόαιµη συναλλαγή, «τόσα δίνω, πόσα θες», 
«εµείς πουλάµε αυτό που θες». Τζόγος, λοταρία που κέρδιζε ο 
τυχερός λες και η εργολαβία είναι λαχείο και µπροστά µας 
υπήρχε τοίχος που έλεγε «απαγορεύεται να περάσεις». 
Ο µηχανικός Εργολήπτης ∆.Ε. µπροστά στα µπουλούκια ήταν 
ένα µηδενικό, ένας ανύπαρκτος επιχειρηµατίας που έπρεπε να 
συναλλαγεί µε το κοπάδι για να πάρει καµιά φορά και εκείνος 
δουλειά πληρώνοντας δυσβάσταχτο κόστος.  
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2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
Με τον Ν.3263/04 επανήλθε το µειοδοτικό σύστηµα στην 
ανάθεση των ∆.Ε., διελύθησαν τα µπουλούκια των αεριτζήδων, 
εκβιαστών και δικτατόρων, έπαψε να ρέει µαύρο χρήµα εις 
βάρος του ∆ηµοσίου Συµφέροντος αλλά και εις βάρος των υγιών 
Ε.Ε. Ο εργολήπτης, ως µονάς, είναι κυρίαρχος του εαυτού του 
αναδυκνείεται η δυναµική του, δίνει την προσφορά του στην 
επιτροπή δηµοπρασίας κάνοντας τους λογαριασµούς του και 
«δεν άγεται ουδέ φέρεται» από τους αρχηγίσκους των 
µπουλουκιών – µαυραγοριτών. Η εργοληπτική επιχείρηση δρα 
ελεύθερα σύµφωνα µε τους νόµους περί ∆ηµοσίων Έργων και 
οι αδιάφοροι, οι ανοργάνωτοι, οι άνευ εξοπλισµού, οι άνευ 
οργάνωσης γραφείου, οι άνευ οργάνωσης εργοταξίων είναι 
επόµενο ότι αποβάλλονται.  
2α. Τα εργολαβιλίκι δεν είναι ραχάτι, αλλά είναι τρόπος ζωής. Η 
εργολαβία θέλει δυναµική, θέλει ανταγωνιστικότητα και όποιος 
την έχει µπορεί να γίνει και µειοδότης µε το ισχύον µειοδοτικό 
σύστηµα και όχι να περιµένει την µασηµένη τροφή του 
µαθηµατικού τύπου. 
2β. Η ανάθεση των ∆.Ε. µε το υπάρχον µειοδοτικό σύστηµα είναι 
η αυτή η υγιής ελευθερία των επιλογών των Ε.Ε. που εκφράζεται 
απολύτως ορθά, έντιµα, νόµιµα, χωρίς ευνοιοκρατία, χωρίς 
δολοπλοκίες, χωρίς µαύρη αγορά, χωρίς «µπουλούκια», 
αρχηγούς και αρχηγίσκους, χωρίς κλοπή του ∆ηµοσίου 
Χρήµατος, χωρίς φραγµούς, χωρίς τεχνητά εµπόδια, χωρίς 
µαυραγορίτες και µέσα στο έντιµο και διαφανές ισχύον νοµικό 
πλαίσιο κατασκευής των δηµοσίων έργων που είναι άρτιο, που 
είναι πολιτισµός, που είναι αξιοπρέπεια, που είναι ηθικό και 
έντιµο, που είναι νόµιµο και πάντα µε απόλυτη προστασία του 
∆ηµοσίου Συµφέροντος. 
3. Η σύγκριση των δυο συστηµάτων ανάθεσης των ∆ηµοσίων 
Έργων του µαθηµατικού τύπου αφενός και της µειοδοσίας 
αφετέρου, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 
3α. Η σύγκριση είναι αφάνταστα εις βάρος του µαθηµατικού 
τύπου, διότι όπως είπαµε και ανωτέρω δηµιούργησε οµάδες 
κρούσης από άσχετους εργολήπτες µε νεκρά, αλλά 
νεκραναστηµένα και αργυρώνητα, δηλαδή πουληµένα, 
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εργοληπτικά πτυχία υπό την καθοδήγηση αρχηγών και 
αρχηγίσκων επί εθνικού, διανοµαρχιακού και νοµαρχιακού 
επιπέδου, «νονών» και «νταβατζήδων» και «νταραβεριτζήδων» 
που διεχειρίζοντο αυτά τα κοπάδια, αυτά τα µπουλούκια, 
κοπάδια που έτρεφαν τον µαυραγοριτισµό, καλλιεργούσαν τις 
ίντριγκες, ήσαν ατσίδες στις δολοπλοκίες, είχαν µοναδική 
ικανότητα στην ροή του ∆ηµοσίου Χρήµατος στις τσέπες των 
επιτηδείων, εξαφάνισε ο µαθηµατικός τύπος το εργοληπτικό 
επιχειρείν των υγιών Ε.Ε., οι δε µη συνταχθέντες µε τα 
µπουλούκια και µη υποταχθέντες στους «αρχηγούς» χάθηκαν 
όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζει όλη η Ελλάδα από την ενεργό 
δράση των Εργοληπτικών τους Επιχειρήσεων. 
3β. Είναι αφάνταστα υπέρ του µειοδοτικού συστήµατος η όλη 
κριτική που µπορεί να γίνει σε αυτό το σύστηµα ανάθεσης των 
∆ηµοσίων Έργων, διότι ο ενδιαφερόµενος δίνει µια προσφορά, 
µε µια εγγυητική σύµφωνα µε την δυναµική του και δεν σέρνεται 
από την µύτη από τους «αρχηγούς» όπως άνω τους 
περιγράψαµε  που ο µόνος τους στόχος είναι το µαύρο χρήµα. 
3γ. Για τις µεγάλες εκπτώσεις ουδεµίαν ευθύνη επιτρέπεται να 
επιµετρήσουµε εις βάρος του µειοδοτικού συστήµατος, του 
υγιέστερου και ανταγωνιστικότερου συστήµατος ανάθεσης 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων σε όλη την υφήλιο αιώνες 
αιώνων τώρα διότι η όλη παθογένεια στην παραγωγή των 
έργων βρίσκεται κυριολεκτικά που είναι παγκίνως γνωστό στην 
Ελλάδα στο σύστηµα µελέτη – επίβλεψη – κατασκευή των 
έργων, όπου οι νόµοι δεν αναµορφώθηκαν και δεν 
συµπληρώθηκαν µε νέες ιδέες τις τελευταίες δεκαετίες.  

 
ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Επειδή οι Οργανώσεις των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων δεν ανταποκρίνονται 
στα αιτήµατα των υγιών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ Ι∆ΕΩΝ για την άµεση άρση της παθογένειας στην 
παραγωγή των ∆ηµοσίων Έργων, αλλά επιχειρούν µε επιδερµικά και 
αποπροσανατολιστικά επιχειρήµατα να νεκραναστήσουν τον µαθηµατικό τύπο 
ή κάποιο «αλγόριθµο» όπως τον ονοµατίζουν «νεωτεριστί» και προβαίνουν σε 
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καλλωπισµό του όζοντος αυτού συστήµατος ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων, 
βρισκόµαστε στην ανάγκη από µόνοι µας, ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΙ των Επιχειρήσεών 
µας, υπερασπιζόµενοι τα χρηστά ήθη, ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ την εισαγωγή ΝΕΩΝ 
ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ για άριστη παραγωγή 
∆.Ε., προασπιζόµενοι τα συµφέροντα των υγιών εργοληπτικών 
επιχειρήσεων και του ∆ηµόσιου Συµφέροντος, δεν αποδεχόµαστε τις έωλες 
εισηγήσεις των στον µεθ’ Υµών διάλογο αυτών, για την δήθεν άρση της 
παθογένειας στα ∆ηµόσια Έργα ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΙ λοιπόν έναντι των 
Εργοληπτικών Οργανώσεων και των «παλαιάς κοπής» ιδεολογηµάτων αυτών 
περί του επάρατου, τυµπανιαίου πτώµατος του µαθηµατικού τύπου, της 
διαπλοκής, της διαφθοράς, της προσυνεννόησης, της οµαδοποίησης των 
προκάτ προσφορών στις ∆ηµοπρασίες, την καταβολή µαύρου χρήµατος στους 
µαυραγορίτες, ουδείς έχει ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΘΕΙ, και να επιβάλλει 
αλγορίθµους δηλαδή µαθηµατικούς τύπους, ότι πρέπει να µειωθούν οι 
εκπτώσεις που προσφέρονται από τους Εργολήπτες – Αναδόχους της 
κατασκευής των ∆ηµοσίων Έργων, διότι ο ισχυρισµός αυτός είναι µια 
επιχείρηση στρεφόµενοι ευθέως κατά του ∆ηµόσιου Συµφέροντος και 
υπέρ του συµφέροντος του ιδιώτη και πρέπει να διωχθεί και ΠΟΙΝΙΚΑ 
όποιος σκέπτεται τοιουτοτρόπως διότι η µεγαλύτερη έκπτωση είναι η πλέον 
συµφέρουσα για το ∆ηµόσιο.  
Αυτό το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει στην διάθεσή του, τους πλέον 
απαράµιλλους και τους ακριβώς απαραίτητους µηχανισµούς για να 
ελέγξει τον εκάστοτε ανάδοχο για την τήρηση των προδιαγραφών των 
ποσοτικών και ποιοτικών παραλαβών και είναι                             ο 
ισχυρισµός «µειώστε τις εκπτώσεις γιατί χανόµαστε», ποιοι χανόµαστε;  Οι 
ιδιώτες εργολάβοι; Αν λάβουν τα µέτρα τους και το ∆ηµόσιο κάνει τη δουλειά 
του. 
Κύριε Υπουργέ, 

Εµείς γινόµαστε ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΜΕΘΑ όπως είπαµε και 
είµαστε χιλιάδες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που θέλουµε την µειοδοσία  και 
βρισκόµαστε σε σύγκρουση µε τις Εργοληπτικές Οργανώσεις ΣΑΤΕ, 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, κ.λπ. και ζητάµε από Υµάς να επιβάλλετε ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, βελτιώνοντας κατ’ αρχήν και άµεσα 
ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΠΩΣ ΟΙ Νόµοι προβλέπουν 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ κατωτέρω από εµάς προτάσεις για 
ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. 
Θα έχει ήδη προβληµατίσει την Ηγεσία του Υπουργείου σας η έλλειψη και 
της παραµικρής πρότασης για ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ 
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΩΝ ασφαλείας στις ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ παραλαβές 
των έργων για την µεγιστοποίηση της αντιµετώπισης του ΚΑΤΑ 
ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ενώ κάτι ψελλίζεται κάτι δήθεν περί 
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ποιοτικών παραλαβών των ∆.Ε., ως κερασάκι στην βρώµικη τούρτα της 
επαναφοράς του µαθηµατικού τύπου. 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ-ΤΩΡΑ-ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ 
ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ∆.Ε. 
Πρέπει λοιπόν άµεσα να εξαφανιστεί από την αγορά εργασίας 
του Εργοληπτείν, από την κατασκευή των ∆.Ε. Ο ΚΑΚΟΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, Ο ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ 
ΑΝΕΡΜΑΤΙΣΤΟΣ, Ο ΑΝΟΡΓΑΝΩΤΟΣ, Ο ΑΝΙΚΑΝΟΣ  Ο ΚΑΚΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ να εξαφανιστούν τα 
ασπόνδυλα και τα τρωκτικά εδώ και τώρα, δηλαδή όπως 
ακριβώς γίνεται τώρα µόνο µε το υγιέστατο σύστηµα της 
µειοδοσίας (και οι διάφοροι «αλγόριθµοι» είναι για τα σκύβαλα) 
και επιβιώνουν µόνο οι πραγµατικοί κατασκευαστές, οι 
πραγµατικοί αγωνιστές και παράγουν έργα άρτια.  
Τότε λοιπόν και µόνον τότε θα εκλείψει η παθογένεια στην 
παραγωγή των ∆ηµοσίων Έργων διότι η Παθογένεια αυτή 
ΟΦΕΊΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΤΑ 90% και το 
υπόλοιπο  10% στην µελέτη κυρίως. 
∆ΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΑΛΛΑ 
ΕΠΙ∆ΙΩΚΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΘΕ ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ ΚΑΡΥ∆Ι ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ∆.Ε. 
ΤΟΥ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 
ΑΛΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΑ. 
Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΝ ΚΑΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ  ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΚΑΚΗ ΕΩΣ ΚΑΚΙΣΤΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
Ο ΚΑΚΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΑΝΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΙΑ ΦΤΑΙΝΕ 
ΜΟΝΟ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΟΥ∆ΕΙΣ ΑΛΛΟΣ. 
ΜΗ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΙΣΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΑΚΤΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΑΛΛΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΚΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ. 
Η παθογένεια οφείλεται µόνον στον κακό  κατά σύστηµα Εργολάβο ∆ηµοσίων 
Έργων και στις από πολλά χρόνια παρωχηµένες – θεσπισµένες πριν ¼ του 
αιώνα – µεθόδους παραλαβών, ενώ σήµερα υπάρχουν νέα, 
αποτελεσµατικά, αναντίρρητα αληθή ΕΡΓΑΛΕΙΑ για αρίστη ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή, αποδεκτά και από την Επίβλεψη και από τον 



 8

ανάδοχο – κατασκευαστή και τα ΕΡΓΑΛΕΙΑ αυτά είναι Α∆ΙΑΨΕΥΣΤΟΙ 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ της ποσότητας και της ποιότητας των υλικών που πάνε στα έργα 
ως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρουµε. 
1. Μειοδοσία παραµένει ως το µόνο υγιές σύστηµα αναθέσεων των ∆ηµοσίων 
Έργων. Ο φτηνότερος είναι ο καλύτερος τηρουµένων των προδιαγραφών 
πρέπει να προασπιζόµαστε και το τελευταίο ευρώ του ∆ηµοσίου και 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ.  
Η ποσοτική και ποιοτική αρτιότητα των έργων δεν εξαρτάται από την µικρή ή 
την µεγάλη έκπτωση.  
Εξαρτάται από την τεχνική γνώση, τον επαγγελµατισµό, το ήθος, την οργάνωση 
του Αναδόχου, από την αγάπη του για την δουλειά του, να την βλέπει και να την 
χαίρεται, να ευχαριστιέται όταν παραδίδει προς χρήση έργο άριστο. 
2. Αποβολή των ΚΑΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ από την παραγωγή των ∆ηµοσίων 
Έργων.  
Για τα προβληµατικά ∆.Ε. ευθύνεται µόνον ένας: Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, ο κακός, ο 
κατά συνήθεια κακός εργολάβος – ανάδοχος, φέρει ακέραια την ευθύνη 
για την κατασκευή του κακού έργου. Αυτός λοιπόν ο κακός κατασκευαστής 
- Εργολάβος – ανάδοχος, αλλά και όλοι οι κατασκευαστές πρέπει να 
ευρεθούν κάτω από τον συνεχή, πιεστικο και ευχερέστατο για την 
επίβλεψη ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο. ΄ 
Ο απόλυτος λοιπόν έλεγχος θα οδηγήσει σε άριστες κατασκευές και την 
αποβολή από τον χώρο των κακών κατασκευαστών, διότι τα καλά έργα 
γίνονται καλά από τον ΚΑΛΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ανεξάρτητα από την προσφερθείσα 
έκπτωση που αυτή είναι προς το ∆ηµόσιο Συµφέρον. 
3. Ζύγιση όλων των υλικών. 
Ζυγολόγια για όλα τα υλικά που προσκοµίζονται στα έργα.  
Έτσι επιτυγχάνεται ο απόλυτος ποσοτικός έλεγχος των κατασκευών. Ο 
άµεσος και απόλυτος ποσοτικός έλεγχος θα γίνεται µε την ζύγιση όλων των 
υλικών που πηγαίνουν στο έργο.  
Η Ζύγιση θα γίνεται παρουσία της επίβλεψης και του αναδόχου και τα 
Ζυγολόγια θα είναι συµβατικά στοιχεία του έργου. 
4. Τιµολόγια αγοράς όλων των υλικών που ενσωµατώνονται στα 
∆ηµόσια Έργα θα αποτελούν συµβατικά τεύχη της εργολαβίας.  
Η τήρηση των προδιαγραφών είναι το Α και το Ω  
4α. για την άρτια παραγωγή των ∆.Ε και η έκπτωση δεν εµποδίζει την καλή 
κατασκευή ποτέ. 
5. Επιµετρήσεις, ΠΠΑΕ θα συνοδεύονται από Ζυγολόγια και Τιµολόγια για τον 
άριστο ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, πέραν των όσων προβλέπονται από 
την κείµενη περί ∆ηµοσίων Έργων Νοµοθεσία. 
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6. Ο λογ/σµος και η Πιστοποίηση θα εκδίδονται και θα συνοδεύονται από 
Αναλυτικές Επιµετρήσεις και ΠΠΑΕ και τα Ζυγολόγια και τα Τιµολόγια 
αγορών των υλικών από τον Ανάδοχο. 
6α. Εποµένως συνοψίζουµε ότι χωρίς τα δελτία αποστολής στο 
έργο, χωρίς τις φορτωτικές µεταφοράς των υλικών στο έργο και 
χωρίς τα τιµολόγια των υλικών που εισκοµίζονται στο έργο δεν 
θα υπογράφονται ούτε αναλυτικές επιµετρήσεις, ούτε ΠΠΑΕ, 
ούτε θα εκδίδεται λογαριασµός και πιστοποίηση και 
υποχρεωτικά θα υποβάλλονται και θα ελέγχονται και θα 
υπογράφονται οι αναλυτικές επιµετρήσεις και µετά θα 
υποβάλλεται ο λογαριασµός και η πιστοποίηση και ο οποίος θα 
εγκρίνεται όπως ο Ν.1418/84, το Π.∆. 609/85 και η λοιπή 
Νοµοθεσία ορίζουν σχετικά. 
7. Τύπος κατάταξης για όλες τις τάξεις Εργοληπτικών Πτυχίων από και Α2 για 
παραµονή, προαγωγή ή και υποβάθµιση. ∆εν είναι δυνατόν να διατηρεί 
κάποιος πτυχία Α2 – 1ης 2ης 3ης κ.λ.π. τάξης και να µη συµµετέχει καν σε 
∆ηµοπρασίες. Πρέπει να υποβαθµιστεί εάν δεν τον ενδιαφέρει η κατασκευή. 
8. Θα γίνεται επιλεκτικά σε ποσοστό 20% ή 30% ή 50% ή 100% και µετά από 
δηµόσια κλήρωση εξονυχιστικός ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 
κατασκευαζόµενων  και κατασκευασµένων ∆ηµοσίων Έργων από Ανεξάρτητη 
Αρχή Ελέγχου µε έδρα αυτής τις εν Ελλάδι Περιφέρειες. 
9. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντηρεί το έργο µε δαπάνες του για 5-8 χρόνια 
µετά την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης. 
10. Συµπληρωµατικές συµβάσεις κόβονται µε το µαχαίρι. 
11. Να κοπεί µε το µαχαίρι το κόλπο ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων µε το 
σύστηµα µελέτη, κατασκευή πρόκειται για καταστρατήγηση και κατάχρηση του 
Νόµου. 
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Α. Στο ΒΗΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ 
ΣΠΕ∆Ε Φ∆ΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Ακύρωση ∆ιαγωνισµού εξαιτίας οµαδοποιήσεων. 
Ακολουθεί κείµενο: 
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Β. ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Μ.Τ.)  
Και τα «βαπορίσια βδοµαδιάτικα των αεροπόρων»  
Ακολουθεί το κείµενο: 
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Γ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2003, ΤΕΥΧΟΣ 44 
Ακολουθεί το κείµενο: 
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Η διαφθορά και η διαπλοκή είναι στον µαθηµατικό τύπο. 
Φως φανάρι το δοκιµάσαµε. 
Η µεγάλη έκπτωση είναι «ψευδής εικόνα» κύριε Υπουργέ και δεν πρέπει να 
εξετάζεται µεµονωµένα διότι ο κάθε εργολήπτης «παίρνει εργολαβίες» µε µικρή 
έκπτωση ή βρίσκονται κοντά σε θέσεις που ήδη εκτελούν έργα και έτσι ο Μέσος 
Όρος όλων των εκπτώσεων είναι πάρα πολύ χαµηλός σε σχέση µε µια υψηλή 
µεµονωµένη έκπτωση.  
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              ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 

            ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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