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                                                           ΠΡΟΣ 
                                                   ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ 
 
Ο συντάκτης του 1ου πορίσµατος της οµάδας Εργασίας του ΣΑΤΕ για το σύστηµα 
ανάθεσης των ∆.Ε. µε την από 24-12-09 επιστολή του προς το άνω  Βήµα Μελών  
«απαντάει» στην από 22-12-09 επιστολή µου αναρτηµένη στο ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ του 
ΣΑΤΕ. 

1. Ο κ. Γ. Κυριακόπουλος αντιπαρέρχεται µε απελπιστική σιγή όλη τη ρητορεία 
µου και την επιχειρηµατολογία µου κατά του µαθηµατικού τύπου διότι  
τεταγµένος εγώ απολύτως, σαφώς και χωρίς φτασίδια κατά του επαίσχυντου 
µαθηµατικού τύπου της προσυνεννόησης και της διαφθοράς και της 
διαπλοκής και του µαυραγοριτισµού και υπέρ του µόνου υγιούς συστήµατος 
ανάθεσης των ∆.Ε. µε την άµεση µειοδοσία και για τη προστασία του 
∆ηµοσίου συµφέροντος επιχειρηµατολογώ µε ορθοφροσύνη. 
Γιατί κ. Γ. Κυριακόπουλε πρέπει να καταργηθεί η διαφανής µειοδοσία και 
να αλλάξει ο τρόπος ανάθεσης των ∆.Ε. επανερχόµενου του πανταπάσιν 
διαβλητού µαθηµατικού τύπου; εις τι φταίει η µειοδοσία; Για την 
παθογένεια της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων ευθύνεται απολύτως το 
σύστηµα µελέτη επίβλεψη-κατασκευή. Η µειοδοσία  αποκλείει τις 
οµαδοποιήσεις των αεριτζήδων  µήπως επειδή αποκλείει τη ροή µαύρου 
χρήµατος  στις τσέπες επιτήδειων «αφεντικών», «οµαδαρχών» και 
µαυραγοριτών και αποκλείει την προσυνεννόηση, είναι δε πάντα προς το 
∆ηµόσιο Συµφέρον.   

2. Η πλειοψηφία της οµάδας εργασίας του ΣΑΤΕ για την επαναφορά του 
µαθηµατικού τύπου µε ψήφους 5-6 υπέρ του µαθηµατικού τύπου είναι 
ΙΣΧΝΗ, ΑΟΡΑΤΗ ∆ΙΑ ΓΥΜΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ και σε ένα σύνολο 24 
µελών παρευρέθησαν 11 µόνο µέλη. Η Εργοληπτική επιχείρηση, κύριοι που 
είσαστε «υπέρ του Μαθηµατικού  Τύπου»  του   είναι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  και όχι 
Τεχνικό Γραφείο για σύνταξη µελετών και ουδείς έχει δικαίωµα να την 
αφαιρέσει το «οξυγόνο» του επιχειρησείν ουδείς έχει δικαίωµα να της 
φορέσει τα δεσµά του ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ και να τη διαλύσει. 

3. Επαναλαµβάνω ότι η  µειοδοσία στην ανάθεση των ∆.Ε. ουδεµία στρέβλωση 
έχει, είναι διαφανής, είναι τίµια, δεν έχει προσυνεννόηση , είναι έγκυρη, 
βγάζει ανάδοχο « επί τόπου» και ακαριαίως σε αντίθεση µε τη βρωµιά της 
προσυνεννόησης, της καταβολής « διοδίων» στους πονηρούς και στους 
µακραγορίτες αεριτζήδες για να «πάρει κάποιος κάποια δουλειά» µε το 
µαθηµατικό τύπο και αν τη πάρει παρότι και πλήρωσε από πάνω.  

 
 



 
                                                ΠΡΟΤΕΙΝΩ 
  

Επειδή κατ΄ ουδένα τρόπο ο µαθηµατικός τύπος θα αποτρέψει τη «δόλια αποφυγή 
ζηµιογόνων εργασιών, εφαρµογή χαριστικών νέων τιµών, αδιαφανείς επιµετρήσεις, 
σύναψη συµπληρωµατικών συµβάσεων, απ΄ ευθείας ανάθεση άλλων εργασιών κλπ» 
όπως ισχυριζόσαστε στο σηµείο 3 της άνω επιστολής σας απαντώντας στη δική µου 
επιστολή 22-12-09 επειδή µε κανένα λοιπόν άλλο τρόπο κύριοι της δήθεν 
πλειοψηφίας της οµάδας εργασίας του ΣΑΤΕ 6-5 για την επαναφορά του Μ.Τ. της 
οµάδας εργασίας του ΣΑΤΕ  παρά µόνο όταν εφαρµοστεί η ζύγιση όλων των 
εισκοµιζοµένων στο έργο και ενσωµατουµένων σε αυτό πάσης φύσεως υλικών και 
βέβαια των υλικών εκείνων των επιδεχοµένων ζύγιση όπως τα αδρανή υλικά, Beton, 
ο σιδηρόν οπλισµός, τα ασφαλτοµίγµατα, τα τσιµέντα σε σάκους ή σε Σιλό για 
επιχρίσµατα, χτισίµατα τα επιχώµατα πάσης φύσεως   , της προσκόµισης των δελτίων 
αποστολής, των φορτωτικών, των τιµολογίων προµηθειών από τα οποία θα 
τεκµαίρεται αβιάστως το είδος και η ποσόττα των υλικών που πήγαν στο έργο και θα 
αποτελούν συµβατικά τεύχη της Εργολαβίας την «ουσιαστική παρουσία όλων» του 
επιβλέποντα και του µελετητή στο έργο, τον έλεγχο από τον ΕΣΠΕΛ   των έργων ανά 
τάξη πτυχίου. (Όσον αφορά τη µείωση ή την παντελή κατάργηση των 
Συµπληρωµατικών Συµβάσεων µε βρίσκει απολύτως σύµφωνο) και επίσης πενταετής 
π.χ ή εφταετής κλπ αδάπανη για το φορέα συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο και 
από της οριστικής παραλαβής του έργου και µετά είναι εκ των ων ουκ άνευ. 
Συνυπογραφή και ευθύνη του µελετητή για τις ποσότητες που έχει προµετρήσει και 
κατά είδος και σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη της µελέτης που έχει συντάξει αυτός 
ο µελετητής.  
Σας υπενθυµίζω την καταδολίευση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µε το 
µαθηµατικό τύπο από το Βήµα συνδέσµων-ΣΠΕ∆Ε Φθιώτιδας διαβάστε και 
κλάφτε........... 
Τέτοιες καταδολιεύσεις των γενοµένων τότε δηµοπρασιών όπως κάλλιστα γνωρίζετε, 
ήταν Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ιδέτε και το έργο της Οβρυάς. 
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