
- 1 -. 

                                                                                OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.                               Προς το Βήµα Μελών του ΣΑΤΕ 
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.    
Καραϊσκάκη 140-144 Πάτρα                    
Τηλ.: 2610-620460 
Fαχ  : 2610-240476 
e-mail : parasks@otenet.gr 
 
 
ΘΕΜΑ : Oρισµένες επισηµάνσεις στα πλαίσια του διαλόγου για το σύστηµα 
“Mελέτη- Κατασκευή” 
 
∆ιάβασα µε προσοχή την επιστολή του συναδέλφου κ. Κυριακόπουλου στην 
ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ. Στην επιστολή αυτή αναφέρει, µεταξύ των άλλων, 
µάλλον υποτιµητικά για «διάφορες φωνές διαµαρτυρίας από την ΠΕΣΕ∆Ε, το 
ΣΠΕ∆ΕΘ και προσφάτως το Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας του ΣΑΤΕ» 
σχετικά µε το σύστηµα δηµοπράτησης µε Μελέτη-Κατασκευή. 
 
Θα ήθελα να του υπενθυµίσω ότι τόσο η επιστολή του Περιφερειακού 
Γραφείου Πάτρας του ΣΑΤΕ όσο και η δική µου επιστολή στις 18/7/2011 αλλά 
και οι ανάλογες της ΠΕΣΕ∆Ε και του ΣΠΕ∆ΕΘ παλαιότερα διακρίνονται από: 

 
1. Επιχειρήµατα για την αναγκαιότητα ή µη του συστήµατος αυτού σε 

σχέση µε το κατά κανόνα προβλεπόµενο από το νόµο σύστηµα 
εκπόνησης οριστικής µελέτης και µετά δηµοπράτησης του έργου 

 
2. Ανάλυση των πασιφανών παθογενειών του συστήµατος αυτού όπως 

τις βιώνουµε µέχρι σήµερα 
 

3. Σοβαρή τεκµηρίωση για την φαλκίδευση του υγιούς ανταγωνισµού και 
τη ζηµία που προκαλείται στις επιχειρήσεις µας από την εφαρµογή 
του συστήµατος αυτού κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας και 
ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν3669/08 

 
 

Σε αντιπαράθεση όλων αυτών ο κ. Κυριακόπουλος στην επιστολή του 
χρησιµοποιεί το έωλο κατά την γνώµη µου, επιχείρηµα ότι “δεν δικαιούµαστε 
να οµιλούµε ”  εµείς οι επαρχιώτες για το σύστηµα αυτό διότι µόνο δύο 
εταιρείες µε πτυχίο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ και ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ είναι 
εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ από το Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας του ΣΑΤΕ. 
 
Όπως επίσης ότι θα πρέπει να απαντήσουν µε ερωτηµατολόγιο αν πρέπει να 
διατηρηθεί ή όχι το σύστηµα Μελέτη- Κατασκευή οι 100 εταιρείες µέλη µας 
που έχουν το ανωτέρο πτυχίο (Λες και οι υπόλοιπες χίλιες και βάλε δεν έχουν 
κανένα λόγο!!) 
 
Θα έπρεπε να γνωρίζει ο κ. Κυριακόπουλος ότι σήµερα συµµετέχουν στις 
“στηµένες” δηµοπρασίες µε Μελέτη-Κατασκευή 30-40 από τις ανωτέρω 100 
εταιρείες που αναφέρει (και µάλιστα σε ορισµένες δηµοπρασίες η κάθε µία) 
επειδή δεν έχουν λεφτά για πέταµα (τουλάχιστον 50.000€ χρειάζονται για την 
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σύνταξη µιας στοιχειώδους µελέτης εκτός αν βάλουν στον φάκελο προσφοράς 
…..εφηµερίδες)  µε ελάχιστες πιθανότητες να αναδειχτούν µειοδότες στα ίσια 
εφ’ όσον το παιγνίδι είναι “νοθευµένο”. 
 
Σε διαφορετική περίπτωση µε µειοδοτικό διαγωνισµό δεν θα είχαν την 
δυνατότητα και οι 100 εταιρείες που αναφέρει να συµµετέχουν σε ΟΛΕΣ τις 
δηµοπρασίες και µάλιστα µε ΙΣΕΣ πιθανότητες να αναδειχθούν µειοδότριες 
εταιρείες και χωρίς να δαπανήσουν δεκάρα;  
 
Kαι δεν θα παρεκινούντο και άλλες εταιρείες που σήµερα αποθαρρύνονται 
από τις στηµένες διαδικασίες να συµπεριλάβουν στη στελέχωση τους το 
περιβόητο πτυχίο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ και ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και να 
πάρουν µέρος και αυτές σε ανοιχτούς µειοδοτικούς διαγωνισµούς µε 
υπάρχουσα οριστική µελέτη;   
 
Απ’ ότι φαίνεται όµως µάλλον αυτό είναι που δεν θέλει ο κ. Κυριακόπουλος 
και οι συν αυτώ οµοϊδεάτες του συστήµατος Μελέτη-Κατασκευή. Τους βολεύει 
πιθανά καλύτερα το σύστηµα “όσο λιγότεροι τόσο καλύτερα. ∆εν φτάνει για 
όλους η πίττα”. 
 
 Και βέβαια αν αυτές τις απόψεις τις κρατούσε για τον εαυτό του µικρό το κακό 
και δικαίωµά του στο κάτω-κάτω. Όταν όµως τις επιβάλλει, ως µέλος και 
πρόσφατα Γ.Γ. του ∆.Σ. σαν θέση του ∆.Σ., και σαν  άποψη του ΣΑΤΕ στην 
οµάδα εργασίας του ΥΠΥΜΕ∆Ι υπάρχει µεγάλο πρόβληµα. ∆ιότι έτσι µιλάει 
και εξ ονόµατος µου όπως και εξ ονόµατος εκατοντάδων άλλων συναδέλφων 
, χωρίς την εξουσιοδότησή µας, ενάντια στη θέλησή µας και στα νόµιµα 
συµφέροντα µας. 
 
Όσο για τα συγχαρητήρια που επαναλαµβάνει και προσωπικά για τους 
υπαλλήλους και τους εργολήπτες εκπροσώπους που ξόδεψαν αµισθή το 
χρόνο τους για να προκύψει αυτό το αισιόδοξο (sic) πόρισµα θα ήθελα να 
προσθέσω µόνο :ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΙΩΤΟ!! 
 
Υ.Γ. Γιατί προτείνει ο κ. Κυριακόπουλος να ανασταλούν ειδικά οι διαδικασίες 
των τριών τουλάχιστον διαγωνισµών που αναφέρει στην επιστολή του. 
Λόγω ιδιαίτερης ευαισθησίας για την τήρηση του Γ.Ο.Κ. όπως αναφέρει ή 
µήπως υπάρχουν άλλοι λόγοι;     
Kαι γιατί παρακαλώ να µην ζητήσουµε την αναστολή όλων των σχετικών 
διαγωνισµών µε Μελέτη-Κατασκευή για τους βιολογικούς καθαρισµούς εφ’ 
όσον η πλειοψηφία των συναδέλφων είµαστε αντίθετοι; 
 
    
  
 
                                                                                          Για την Εταιρεία 
 

 
 

       Στάθης Παρασκευόπουλος       


