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ΠΡΟΣ τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων  
Τεχνικών Εταιρειών & Ε.Π.Ε 
Φειδίου 4-16 
10678 Αθήνα 

 
Προς  
Βήµα Μελών  

 
Θέµα:  Προτάσεις για άµεσες παρεµβάσεις σε πραγµατικά προβλήµατα  
 
Ο πρόσφατος δήθεν προβληµατισµός για την επαναφορά του µαθηµατικού ως τρόπο ανάθεσης 
των ∆ηµοσίων Έργων έχει στόχους:   
Α. Την «νεκρανάσταση των  Λαζάρων», άµαχων  και νεκρών πτυχίων και την περιφορά του 
µπουλουκιού – πτυχίων από δηµοπρασία  σε δηµοπρασία, το θυµόσαστε τι γινόταν τότε µε τις 50-
70-90-130 προσφορές!!!  
Β. Την καταστροφή των Μάχιµων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που παλεύουν στην πρώτη 
Γραµµή του Εργοληπτικού Γίγνεσθαι µε κόπο, µε ιδρώτα µε πόνο και νυχτοήµερη παρουσία, στο 
πεδίο εκτέλεσης του έργου και δεν θα επιτρέψουµε εµείς οι αγωνιστές 40 χρόνια τώρα  να µας 
οδηγήσουν σε καταστροφή οι αδιάφοροι για τα τεκτενόµενα στα Εργοληπτικά Θέµατα.  
Οι µεγάλες εκπτώσεις δεν κόβονται µε τον µαθηµατικό τύπο απλά θα κυνηγάµε ένα µπουλούκι 
«πτυχίων» για να πάµε στην δηµοπρασία καταβάλλοντας και το σχετικό «πίτσο». Για να πάνε 
καλά τα έργα απαιτούνται. :  
α.1 Σωστές µελέτες και συµµετοχή του µελετητή στην κατασκευή του έργου. 
α.2 Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον µελετητή και την επιβλέπουσα υπηρεσία από 
κοινού. 
α.3 Στοπ στην έκδοση και διατήρηση πτυχίων «αεριτζήδων» και από την τάξη Α2 
συµπεριλαµβανοµένη και άνω να γίνεται µε τύπο κατάταξης,  ή κατάταξη  και διατήρηση στην 
ίδια τάξη ή ανώτερη τάξη.  
α.4 Να γίνεται αναπροσαρµογή ετησίως των ενιαίων τιµολογίων του δηµοσίου, να διατηρηθεί η 
Συµπληρωµατική Σύµβαση έως 50% διότι άλλως δεν θα κατασκευάζονται έργα.  
α.5 Οι πρόσθετες εγγυήσεις να αφορούν και να δίδονται σε προσφερόµενες εκπτώσεις άνω του 
35%.  
α.6 Πρέπει να γίνει άµεση εκκαθάριση των ΜΕΚ και ΜΕΕΠ και να φύγουν από την µέση τα 
«Νεκρά Εργοληπτικά Πτυχία».  
α.7 Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση η οργάνωση της  επιχείρησης για την 
ανάθεση του έργου, η συµµετοχή της  σε δηµοπρασίες, ο µηχανικός εξοπλισµός της, το 
υπαλληλικό προσωπικό της, οι µόνιµες εγκαταστάσεις της, τα εργοτάξια που διαθέτει, το ΙΚΑ που 
πληρώνει κλπ. 
Χρειάζεται όµως πάρα πολύ και εµπεριστατωµένη και ακριβοδίκαια δουλειά από επαΐοντες και 
απόλυτα γνώστες του εργοληπτικού γίγνεσθαι µέσα στους οποίους θα είµαστε και εµείς  οι 
ενεργοί και δυναµικοί εργολήπται,  που πρέπει η γνώµη µας να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη και 
µετά πολλής προσοχής, σε οποιοδήποτε επίπεδο γίνουν οι συζητήσεις για την λεγόµενη 
αναθεώρηση του τρόπου ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων.  
Σε κάθε περίπτωση ο αποτυχηµένος µαθηµατικός τύπος είναι νεκρός.  
 

Μετά τιµής 
 
 

Αντώνης Ασκούνης 
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ΠΡΟΣ τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων  
Τεχνικών Εταιρειών & Ε.Π.Ε 
Φειδίου 4-16 
10678 Αθήνα 

 
Προς  
Βήµα Μελών  

 
Θέµα:  Προτάσεις για άµεσες παρεµβάσεις σε πραγµατικά προβλήµατα  
 
Ο πρόσφατος δήθεν προβληµατισµός για την επαναφορά του µαθηµατικού ως τρόπο ανάθεσης 
των ∆ηµοσίων Έργων έχει στόχους:   
Α. Την «νεκρανάσταση των  Λαζάρων», άµαχων  και νεκρών πτυχίων και την περιφορά του 
µπουλουκιού – πτυχίων από δηµοπρασία  σε δηµοπρασία, το θυµόσαστε τι γινόταν τότε µε τις 50-
70-90-130 προσφορές!!!  
Β. Την καταστροφή των Μάχιµων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που παλεύουν στην πρώτη 
Γραµµή του Εργοληπτικού Γίγνεσθαι µε κόπο, µε ιδρώτα µε πόνο και νυχτοήµερη παρουσία, στο 
πεδίο εκτέλεσης του έργου και δεν θα επιτρέψουµε εµείς οι αγωνιστές 40 χρόνια τώρα  να µας 
οδηγήσουν σε καταστροφή οι αδιάφοροι για τα τεκτενόµενα στα Εργοληπτικά Θέµατα.  
Οι µεγάλες εκπτώσεις δεν κόβονται µε τον µαθηµατικό τύπο απλά θα κυνηγάµε ένα µπουλούκι 
«πτυχίων» για να πάµε στην δηµοπρασία καταβάλλοντας και το σχετικό «πίτσο». Για να πάνε 
καλά τα έργα απαιτούνται. :  
α.1 Σωστές µελέτες και συµµετοχή του µελετητή στην κατασκευή του έργου. 
α.2 Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον µελετητή και την επιβλέπουσα υπηρεσία από 
κοινού. 
α.3 Στοπ στην έκδοση και διατήρηση πτυχίων «αεριτζήδων» και από την τάξη Α2 
συµπεριλαµβανοµένη και άνω να γίνεται µε τύπο κατάταξης,  ή κατάταξη  και διατήρηση στην 
ίδια τάξη ή ανώτερη τάξη.  
α.4 Να γίνεται αναπροσαρµογή ετησίως των ενιαίων τιµολογίων του δηµοσίου, να διατηρηθεί η 
Συµπληρωµατική Σύµβαση έως 50% διότι άλλως δεν θα κατασκευάζονται έργα.  
α.5 Οι πρόσθετες εγγυήσεις να αφορούν και να δίδονται σε προσφερόµενες εκπτώσεις άνω του 
35%.  
α.6 Πρέπει να γίνει άµεση εκκαθάριση των ΜΕΚ και ΜΕΕΠ και να φύγουν από την µέση τα 
«Νεκρά Εργοληπτικά Πτυχία».  
α.7 Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση η οργάνωση της  επιχείρησης για την 
ανάθεση του έργου, η συµµετοχή της  σε δηµοπρασίες, ο µηχανικός εξοπλισµός της, το 
υπαλληλικό προσωπικό της, οι µόνιµες εγκαταστάσεις της, τα εργοτάξια που διαθέτει, το ΙΚΑ που 
πληρώνει κλπ. 
Χρειάζεται όµως πάρα πολύ και εµπεριστατωµένη και ακριβοδίκαια δουλειά από επαΐοντες και 
απόλυτα γνώστες του εργοληπτικού γίγνεσθαι µέσα στους οποίους θα είµαστε και εµείς  οι 
ενεργοί και δυναµικοί εργολήπται,  που πρέπει η γνώµη µας να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη και 
µετά πολλής προσοχής, σε οποιοδήποτε επίπεδο γίνουν οι συζητήσεις για την λεγόµενη 
αναθεώρηση του τρόπου ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων.  
Σε κάθε περίπτωση ο αποτυχηµένος µαθηµατικός τύπος είναι νεκρός.  
 

Μετά τιµής 
 
 

Αντώνης   Ασκούνης 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΟΕ,  
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ 2610 327220, 336537 
 Αρ. Πρωτ askounis: 2221 
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ΠΡΟΣ τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων  
Τεχνικών Εταιρειών & Ε.Π.Ε 
Φειδίου 4-16 
10678 Αθήνα 

 
Προς  
Βήµα Μελών  

 
Θέµα:  Προτάσεις για άµεσες παρεµβάσεις σε πραγµατικά προβλήµατα  
 
Ο πρόσφατος δήθεν προβληµατισµός για την επαναφορά του µαθηµατικού ως τρόπο ανάθεσης 
των ∆ηµοσίων Έργων έχει στόχους:   
Α. Την «νεκρανάσταση των  Λαζάρων», άµαχων  και νεκρών πτυχίων και την περιφορά του 
µπουλουκιού – πτυχίων από δηµοπρασία  σε δηµοπρασία, το θυµόσαστε τι γινόταν τότε µε τις 50-
70-90-130 προσφορές!!!  
Β. Την καταστροφή των Μάχιµων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που παλεύουν στην πρώτη 
Γραµµή του Εργοληπτικού Γίγνεσθαι µε κόπο, µε ιδρώτα µε πόνο και νυχτοήµερη παρουσία, στο 
πεδίο εκτέλεσης του έργου και δεν θα επιτρέψουµε εµείς οι αγωνιστές 40 χρόνια τώρα  να µας 
οδηγήσουν σε καταστροφή οι αδιάφοροι για τα τεκτενόµενα στα Εργοληπτικά Θέµατα.  
Οι µεγάλες εκπτώσεις δεν κόβονται µε τον µαθηµατικό τύπο απλά θα κυνηγάµε ένα µπουλούκι 
«πτυχίων» για να πάµε στην δηµοπρασία καταβάλλοντας και το σχετικό «πίτσο». Για να πάνε 
καλά τα έργα απαιτούνται. :  
α.1 Σωστές µελέτες και συµµετοχή του µελετητή στην κατασκευή του έργου. 
α.2 Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον µελετητή και την επιβλέπουσα υπηρεσία από 
κοινού. 
α.3 Στοπ στην έκδοση και διατήρηση πτυχίων «αεριτζήδων» και από την τάξη Α2 
συµπεριλαµβανοµένη και άνω να γίνεται µε τύπο κατάταξης,  ή κατάταξη  και διατήρηση στην 
ίδια τάξη ή ανώτερη τάξη.  
α.4 Να γίνεται αναπροσαρµογή ετησίως των ενιαίων τιµολογίων του δηµοσίου, να διατηρηθεί η 
Συµπληρωµατική Σύµβαση έως 50% διότι άλλως δεν θα κατασκευάζονται έργα.  
α.5 Οι πρόσθετες εγγυήσεις να αφορούν και να δίδονται σε προσφερόµενες εκπτώσεις άνω του 
35%.  
α.6 Πρέπει να γίνει άµεση εκκαθάριση των ΜΕΚ και ΜΕΕΠ και να φύγουν από την µέση τα 
«Νεκρά Εργοληπτικά Πτυχία».  
α.7 Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση η οργάνωση της  επιχείρησης για την 
ανάθεση του έργου, η συµµετοχή της  σε δηµοπρασίες, ο µηχανικός εξοπλισµός της, το 
υπαλληλικό προσωπικό της, οι µόνιµες εγκαταστάσεις της, τα εργοτάξια που διαθέτει, το ΙΚΑ που 
πληρώνει κλπ. 
Χρειάζεται όµως πάρα πολύ και εµπεριστατωµένη και ακριβοδίκαια δουλειά από επαΐοντες και 
απόλυτα γνώστες του εργοληπτικού γίγνεσθαι µέσα στους οποίους θα είµαστε και εµείς  οι 
ενεργοί και δυναµικοί εργολήπται,  που πρέπει η γνώµη µας να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη και 
µετά πολλής προσοχής, σε οποιοδήποτε επίπεδο γίνουν οι συζητήσεις για την λεγόµενη 
αναθεώρηση του τρόπου ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων.  
Σε κάθε περίπτωση ο αποτυχηµένος µαθηµατικός τύπος είναι νεκρός.  
 

Μετά τιµής 
 
 

Γεώργιος    Ασκούνης 


