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ΠΡΟΣ τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων 

Τεχνικών Εταιρειών & Ε.Π.Ε 
Φειδίου 4-16 
10678 Αθήνα 

 
Προς 

Βήµα Μελών 
 
Με το Ν.2940 επεβλήθη ο µαθηµατικός τύπος όπως ελέγχθη 
τότε για να µειωθούν οι εκπτώσεις στην ανάθεση των 
∆ηµοσίων Έργων. Το αποτέλεσµα ήταν ότι οι εκπτώσεις των 
έργων µειώθηκαν κατά τι, ποσόν ελάχιστο από τον 
επιδιωκόµενο στόχο, διότι η Εργοληπτική Επιχείρηση 
λειτουργεί ανταγωνιστικά αναπτυξιακά και ως τοιαύτη 
επιβιώνει. Οι παθογένειες, οι αρρώστιες του συστήµατος των 
αναθέσεων των ∆ηµοσίων Έργων µε τον µαθηµατικό τύπο 
ήταν τέτοιας έκτασης και τέτοιου µεγέθους που η νοσηρότης 
των δηµοπρασιών ήτο διάχυτη, φανερή, αντιεπιχειρηµατική 
και κυρίως ευνόησε την διαπλοκή, την αδιαφάνεια, την 
ευνοιοκρατία µε τη δηµιουργία µικρών και µεγάλων «ΟΜΑ∆ΩΝ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» υπό την καθοδήγηση 
«Αρχηγών» και «Αρχηγίσκων» που ελυµαίνοντο τα ∆ηµόσια 
Έργα, µε καθοδηγούµενες προσφορές µε ατελείωτη διαπλοκή 
και εις βάρος του ∆ηµοσίου Συµφέροντος όπως και κατωτέρω 
θα εκθέσω. 
Τα ∆ηµόσια Έργα δεν πάσχουν από το µειοδοτικό σύστηµα 
ανάθεσης, το οποίον εις ουδεµίαν περίπτωση πρέπει να 
καταργηθεί και ουδέποτε πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
ψευδεπίγραφο και αήθους έµπνευσης µαθηµατικό τύπο. 
Η προσφερόµενες εκπτώσεις στις δηµοπρασίες των ∆ηµοσίων 
Έργων θα καταρρεύσουν και θα πέσουν πάρα πολύ χαµηλά 
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εάν και εφόσον και µετά από διάλογο, αλλά απορριπτωµένης 
παντάπασιν της ιδέας επαναφοράς του πεθαµένου 
µαθηµατικού τύπου και αποδεχόµενοι το ισχύον µειοδοτικό 
σύστηµα αποφασίσουµε και αποδεχτούµε τα εξής: 
 

1.  Να υπάρχει µελέτη του έργου σωστή και άρτια, εφαρµόσιµη, γνωστή στους 
ενδιαφεροµένους εργολήπτες τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν την δηµοπρασία του έργου, 
αναρτηµένη στο διαδύκτιο µε δικαίωµα υποβολής ενστάσεων ή παρατηρήσεων κ.λ.π. από 
τους εργολήπτες, σε εύλογο χρόνο. 
 

2. Η επίβλεψη του έργου να γίνεται από την επιβλέπουσα 
υπηρεσία και από τον µελετητή από κοινού και οι δυο άνω 
πλευρές θα είναι συνυπεύθυνες για την ποιοτική και ποσοτική 
και τεχνική αρτιότητα του έργου, συνυπογράφουσες και οι δυο 
άνω πλευρές όλα τα σχετικά έγγραφα επιµετρήσεων 
παραλαβών κ.λ.π. όπως προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία περί 
∆ηµοσίων Έργων η οποία είναι απολύτως άρτια και δεν 
χρειάζεται τροποποιήσεις. 
 
3. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος και θα συντηρεί το έργο επί 
πέντε (5) χρόνια, του χρόνου συντήρησης αρχοµένου από της 
υποβολής της τελικής επιµέτρησης. 
 
4. Άτεγκτη εφαρµογή του υπάρχοντος Νοµικού Πλαισίου παραγωγής των ∆ηµοσίων 
Έργων όπως ορίζουν ο Ν.1418/84 το Π.∆. 609/85 ο Ν. 3669/08και όλοι η λοιπή νοµοθεσία 
περί ∆ηµοσίων Έργων του Ελληνικού Κράτους. 

 
5. Επάνδρωση των Τεχνικών Υπηρεσιών µε το απαραίτητο Επιστηµονικό και Τεχνικό 
προσωπικό, ώστε ο επιβλέπων να επιβλέπει τόσο όγκο έργων, όσον µπορεί να 
παρακολουθήσει σωστά και σύµφωνα µε τον Νόµο. 
 

6. Από την τάξη Α2 και άνω να επιβληθεί τύπος κατάταξης και 
παραµονής και προαγωγής στην επόµενη τάξη και ο µη έχων 
τα προσόντα, ο αδιάφορος για τα ∆ηµόσια Έργα, ο 
ασχολούµενος µόνο και ζων από την έκδοση οικοδοµικών 
αδειών, την σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων κ.λ.π. δεν θα 
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δικαιούται για να έχει εργοληπτική επιχείρηση σε καµία άλλη 
τάξη του ΜΕΕΠ πλην της Α1. 
 
7. Ο ελεύθερος ανταγωνισµός του µειοδοτικού συστήµατος για 
την ανάθεση των δηµοσίων έργων είναι ένας θεσµός 
παλαιότατα θεσµοθετηθείς και λειτουργεί και στον ∆ηµόσιο και 
τον Ιδιωτικό Τοµέα µε απόλυτη επιτυχία αιώνες αιώνων, 
διαφανής δηµοκρατικός ανταγωνιστικός, βοηθάει τις Υγιείς και 
Μάχιµες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προς όφελος του 
∆ηµοσίου Συµφέροντος και αποβάλλει του αδιάφορους. 
 

8. ∆εν χρειαζόµαστε άλλα συστήµατα για την ανάθεση των 
δηµοσίων έργων µας αρκεί το ένα και µοναδικό και 
διαφανέστερο όλων που διασφαλίζει την διαφάνεια και το 
∆ηµόσιο Συµφέρον που είναι αυτό που εφαρµόζεται τώρα το 
µειοδοτικό σύστηµα και ο επονείδιστος µαθηµατικός τύπος 
πρέπει να κατακρηµνιστεί στα τάρταρα της άγνοιας και εις το 
πυρ το εξώτερον. 
 

9. Έχουµε γνωρίσει το όνειδος του, ευτυχώς νεκρού, 
µαθηµατικού τύπου, ο οποίος δηµιούργησε «οµάδες κρούσης» 
για την «κατάληψη» των εργολαβιών από «νονούς» επί 
χρήµασι, µπουλούκια, κοπάδια εργολάβων περιφερόµενα µε 
λεωφορεία, πούλµαν και τρένα από δηµοπρασίας σε 
δηµοπρασία, από τόπου εις τόπον, από Αθήνα σε 
Αλεξανδρούπολη, από Πάτρα στην Κρήτη, από Ρόδο στην 
Φλώρινα και πάει λέγοντας, δηµιούργησε κλίκες, δηµιούργησε 
µαυραγορίτες, δηµιούργησε ΑΦΕΝΤΙΚΑ που καθοδηγούσαν 
όλες τις αναθέσεις των ∆ηµοσίων Έργων µε βάση το πλήθος 
των καθοδηγούµενων προσφορών από ΕΝΑΝ υποψήφιο 
ανάδοχο δηλαδή ένας ο «νονός» - ανάδοχος και οι 
«εργολάβοι» οι άλλοι τα «τσιράκια» που δουλεύουν υπό τις 
διαταγές του «Capo» και παίρνουν το «ΠΙΤΣΟ», δηλαδή την 
µαυραγορίτικη αµοιβή τους, εις βάρος του ∆ηµοσίου 
Συµφέροντος και εις βάρος των υγιών Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων.  



 4

10. Η ανάθεση των έργων µε το ποιο διεστραµµένο και 
βρωµερό σύστηµα που επινοήθηκε από συστάσεως του 
Ελληνικού Κράτους αλλά και σε όλο τον κόσµο, τον 
µαθηµατικό τύπο, µια πραγµατική λοταρία, ένα σύστηµα 
ολόκληρο καταστρατήγησης του Νόµου και «κλοπής» του 
∆ηµοσίου Χρήµατος, ένας τζόγος που εµηδένισε τις υγιείς 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και την Επιχειρηµατικότητα και τις 
προσωπικότητες των ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ήταν µια διεφθαρµένη συναλλαγή από αρχής 
µέχρι τέλους, ήταν µια παρανοµία, ένα φαγοπότι, µε το 
προσωπείον της νοµιµότητας, όπου κινήθηκε, όπως λέγεται, 
πάρα πολύ µαύρο χρήµα και «χύθηκε αίµα» - πολύ χρήµα - εξ’ 
αιτίας της ατιµίας που εξέθρεψε ο µαθηµατικός τύπος της 
αήθειας και της ανηθικότητας, της κατάργησης των ηθών και 
των εθίµων, της καταστρατήγησης των Νόµων, της βλάβης του 
∆ηµοσίου Συµφέροντος και της έξαρσης της ανηθικότητας που 
διείπε όλο αυτό το βρώµικο παιχνίδι του µαθηµατικού τύπου 
στην ανάθεση των ∆ηµοσίων Έργων. 
Αυτό το βρώµικο παιχνίδι στην ανάθεση των ∆.Ε. δεν θα 
ξαναπεράσει. Τότε που επεβλήθη δεν το ξέραµε τι µας περίµενε και 
ελπίζαµε ότι θα ήταν ένας νόµος ηθικός, ένας νόµος τίµιος που θα 
προστάτευε και την πολιτεία και το έργο και τον εργολήπτη αλλά 
ήταν µια απάτη µια καπηλεία των θεσµών άκρως καιροσκοπική και 
ληστρική και εξέθρεψε εν χορδαίς και οργάνοις την ανοµία και τον 
µαυραγοριτισµό. 
Αλλά εκείνος ήταν µια δραχµοβόρα παγίδευση των µαχίµων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονταν για προκοπή και 
πρόοδο και ήταν πηγή παράνοµου, ανέντιµου κι εκβιαστικού 
πλουτισµού των διαφόρων εργοληπτών των λεγόµενων αεριτζήδων 
εις βάρος των µαχίµων εργοληπτών και εις βάρος της ποιότητας των 
έργων προφανώς και εις βάρος του ∆ηµοσίου Συµφέροντος. 
 

11. Ο µαθηµατικός τύπος για την ανάθεση των ∆ηµοσίων Έργων 
είναι η εξουσία του ενός – του ΝΟΝΟΥ σε ένα µέγα πλήθος 
αργυρώνητων «εργοληπτικών επιχειρήσεων» 40 ή 50 ή 90 ή 130 ή 
170 ανθρώπων που συµµετέχουν για λογαριασµό του «νονού» επί 
µαύρη αµοιβή σε µια δηµοπρασία και αυτούς τους ανθρώπους ο 



 5

«νονός» τους καθιστά υποχείριά του, τους κατευθύνει, τους ελέγχει 
ώστε να κατευθύνει και το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας υπέρ του, 
δίνει έτοιµη την προσφορά σε καθέναν από αυτούς συντεταγµένη 
από αυτόν µε στόχο να αναδειχτεί αυτός ανάδοχος. Επιδιώκει και 
πετυχαίνει την ανέντιµη και επί χρήµασι διαχείριση κάθε 
δηµοπρασίας και πάντα ο µειοδότης του έργου είναι δικός του 
ανθρώπου αν δεν είναι ο ίδιος και όλα αυτά εις βάρος του ∆ηµόσιου 
Συµφέροντος. 
 
12. Η Εργοληπτική Επιχείρηση είναι µια Επιχείρηση και ουδείς µαθηµατικός 
τύπος έχει δικαίωµα, στο όνοµα του ψευδεπίγραφου δήθεν νέου πλαισίου ανάθεσης 
των ∆ηµοσίων Έργων «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τη σκούφια αλλιώς» να της 
στερήσει το δικαίωµα στο επιχειρείν, να της αφαιρέσει το επιχειρηµατικό οξυγόνο 
του ανταγωνισµού, είναι ένας φασισµός, είναι ένας ολοκληρωτσµός η εφαρµογή του 
µαθηµατικού τύπου στην ανάθεση των ∆ηµοσίων Έργων, και η επιχειρούµενη 
νεκρανάσταση (µια φορά έγινε η ανάσταση του Λαζάρου και έκτοτε ουδέποτε ξανά) 
του σεσηπότος πτώµατος του απιθάνου και διεστραµµένης έµπνευσης µαθηµατικού 
τύπου δεν θα περάσει.  
 

13. ∆εν επιτρέπεται την σήµερον ηµέρα, όπου µε το µειοδοτικό σύστηµα υπάρχει 
ανταγωνισµός και απόλυτη διαφάνεια και προστατεύεται απολύτως και το ∆ηµόσιο 
Συµφέρον και το συµφέρον των µαχίµων και υγιών Ε.Ε., να επιχειρείται τεχνηέντως, 
υπούλως και δολίως ο περιορισµός της επιχειρηµατικότητας των Ε.Ε. και κατά 
συνέπεια ο µαρασµός αυτών έως θανάτου κάτω από το βαρύ κνούτο της «ατυχίας» 
τη λοταρία όταν συµµετέχει σε δηµοπρασία όπου όλα είναι µιληµένα και όλα 
προσχεδιασµένα και όλα προκατασκευασµένα και όλα καθοδηγούµενα από δυο-
τρεις υποψηφίους αναδόχους σε κάθε δηµοπρασία όπου συµµετέχουν ως και 150 
εργολήπτες ο καθείς µε την οµάδα του, ο καθείς µε το µπουλούκι του από 70-150 
άτοµα, ο καθείς µε το πούλµαν του  και όλα οδηγούν σε γνωστό εκ των προτέρων 
µειοδότη µέσα από τον συφερτό µιας µεγάλης οµάδας δήθεν εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, (κατ’ όνοµα µόνο τοιούτων), αγοµένων και φεροµένων υπό ενός 
«νονού» εκάστη οµάδα στον οποίον υπακούει τυφλοίς τοις όµµασι και τελεί υπό τας 
διαταγάς του, επ’ αµοιβή και εις βάρος του ∆ηµοσίου Συµφέροντος διότι η εκάστοτε 
προσφερόµενη έκπτωση δεν είναι αληθής αλλά καθοδηγούµενη προσχεδιασµένη, 
βάσει της παθογένειας του µαθηµατικού τύπου. 
 

14. Ουδείς λησµόνησε από εµάς που υπέστηµεν τα δεινά του 
προηγουµένου µαθηµατικού τύπου του Ν.2940 τα 
περιφερόµενα µπουλούκια των µεταφεροµένων µε πούλµαν 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και επί αµοιβή από Αθήνα 
Θεσαλλονικη Αγρίνιο Σπάρτη Κρήτη Φλώρινα ∆ιδυµότειχο 
Κεφαλλονιά Κύθηρα Ρόδο Νάξο Πάρο για µια δηµοπρασία που 
γίνονταν στην Πάτρα.  Αλήθεια πόσο δυσβάσταχτο ήταν το 
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κόστος αυτού του µπουλουκιού των εκατό και βάλε 
ανθρώπων; Ποιος θα πληρώσει και γιατί πρέπει να πληρώσει 
για αέρα κοπανιστό εξαιτίας του µαθηµατικού τύπου; 
Φανταστείτε σήµερα να πέσει η δουλειά σε έναν εργολάβο µε 
πιθανά «κρυφά προβλήµατα και επισφάλεια αόρατη» και εσύ 
αγαπητέ µάχιµε εργολάβε να φτιάξεις έργο στο όνοµα του 
κυρίου αυτού φίλου σου ή αγνώστου και όταν πας να 
εισπράξεις να ανακαλύψεις ότι δεν δικαιούσαι λαµβάνειν από 
την δουλειά σου διότι ο χ φίλος σου χρωστάει σε ∆ΟΥ, ΙΚΑ 
κ.λ.π  δεκάδες χιλιάδες ευρώ και δεν έχει φορολογική 
ενηµερότητα ούτε ασφαλιστική τοιάυτην. 
 
15. Εις ουδεµίαν περίπτωσην δεχόµαστε να γίνουν οι 
αεριτζήδες οι κλειδοκράτορες στις αναθέσεις των ∆.Ε. µέσω 
του επονείδιστου και αποτυχηµένου µαθηµατικού τύπου του 
Ν.2940  διότι δεν το δικαιούνται, διότι οι µάχιµοι εργολήπτες 
δεν µπορούν και δεν πρέπει να γίνουν όµηροι µιας δράκας 
ανθρώπων που καθοδηγούνται ποιος ξέρει από πού και 
µάλιστα µε αµοιβή δυσβάσταχτη γι’ αυτόν που την καταβάλει 
και πάντα εις βάρος του ∆ηµοσίου Συµφέροντος. 
Τα χρόνια του επονείδιστου µαθηµατικού τύπου µε τις 30 
προσφορές στην δηµοπρασία ή τις 170 δεν θα έρθουν ξανά 
στις υγιείς εργοληπτικές επιχειρήσεις, δεν θα το επιτρέψουµε. 
 

16. ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 
16α. ∆ιατήρηση του ισχύοντος µειοδοτικού συστήµατος του 
Ν.3262/04 για την ανάθεση των ∆.Ε. που τον θεωρούµε εκ των 
ων ουκ ανευ για διαφάνεια νοµιµότητα και προστασία του 
δηµοσίου συµφέροντος. 
16β. Οι µάχιµοι εργολήπτες και το εργοληπτικό επιχειρείν θα 
µείνουν αλώβητα και θα προκόψουν αυτοί που αγαπάνε τον 
αγώνα του εργοταξίου, την οργάνωση του γραφείου, τον 
µηχανικό εξοπλισµό και δουλεύουν µέρα – νύχτα εκεί στο 
Γραφείο και το εργοτάξιο. 
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16γ. Ο προς νεκρανάσταση µαθηµατικός τύπος ποδηγετεί την 
ανάθεση των ∆.Ε. εις βάρος του υγιούς επιχειρηµατία, είναι 
καταδικαστέος και απορριπτέος διότι ο µειοδότης είναι από 
πριν γνωστός και βλάπτεται το ∆ηµόσιο Συµφέρον. 
16δ. Σύνταξη ορθών µελετών συνυπευθυνότητα και 
συνυπογραφή του µελετητή µαζί µε τον επιβλέποντα σε όλες 
τις ποσοτικές και ποιοτικές παραλαβές του έργου έως και την 
οριστική παραλαβή και µε υποχρέωση συντήρησης του έργου 
από τον ανάδοχο για 5 χρόνια από την έκδοση βεβαίωσης 
περαίωσης. 
16ε. Όλα τα εργοληπτικά πτυχία από και την Α2 τάξη θα είναι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις νοµικής µορφής και η κατάταξη και 
η προαγωγή ή και η υποβάθµιση αυτών θα γίνεται µε τύπο 
κατάταξης υποχρεωτικά. 
Να διατηρηθεί η συµπληρωµατική σύµβαση έως 50% και να 
καταργηθούν όλες οι πρόσθετες εγγυήσεις από τις οποίες 
επλούτισαν οι τράπεζες εις βάρος των εργοληπτών. 
ΟΙ     ΝΕΕΣ      Ι∆ΕΕΣ    ΕΙΝΑΙ    ΟΙ     ΚΑΤΩΤΕΡΩ: 
16ζ. Τα δελτία αποστολής των υλικών που πάνε στα έργα, οι 
φορτωτικές, η ζύγιση όλων των προσκοµιζοµένων υλικών, τα 
ζυγολόγια και τα τιµολόγια θα υποβάλλονται στην επιβλέπουσα 
υπηρεσία και θα ενσωµατώνονται στις Αναλυτικές 
Επιµετρήσεις και τα ΠΠΑΕ και θα διευκολύνουν τα µέγιστα τον 
γρήγορο και ακριβή έλεγχο των επιµετρήσεων από την 
επίβλεψη και δεν θα ξεφεύγει ούτε γραµµάριο από τον έλεγχο 
και χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν θα εκδίδεται 
λογαριασµός. 
16η. Αντιλαµβάνεται ο καθένας µε πόσο µεγάλη ευκολία θα 
γίνονται από την επίβλεψη οι παραλαβές κατόπιν του σηµείου 
16.ζ, σε χρόνο µηδέν και θα είναι και σωστές χωρίς κανένα 
παράπονο από την πλευρά του Εργολήπτη – Αναδόχου διότι µε 
«τα δικά του χαρτιά» θα γίνεται η παραλαβή, που σήµερα, 
δυστυχώς, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. 
16θ. Τα προτεινόµενα είναι για άµεση χρήση π.χ. µε µια 
τροπολογία σε νόµο που έχει εισαχθεί προς ψήφιση ήδη στη 
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Βουλή των Ελλήνων ή δεν ξέρω πως αλλιώς «αύριο το πρωί» 
χωρίς κωλυσιεργία, να ενσωµατωθούν εκεί αυτές οι 
τροποποιήσεις εν συνεχεία να ενταχθούν στις ∆ιακηρύξεις των 
Έργων και σε µηδέν χρόνο στα νέα δηµοπρατούµενα µε αυτόν 
τον τρόπο έργα και ως ανωτέρω τονίσαµε δεν θα εκδίδεται 
λογαριασµός εάν δεν προσκοµιστούν τα δελτία αποστολής, 
τα ζυγολόγια, τα τιµολόγια, οι φορτωτικές κ.λ.π. και όλα τα 
φορολογικά στοιχεία του έργου που κρίνει η επίβλεψη 
απαραίτητο και τότε κ. Πρόεδρε του ΣΑΤΕ και Κύριοι 
συνάδελφοι και εσείς κύριοι της οµάδας εργασίας του ΣΑΤΕ θα 
δούµε τις εκπτώσεις να µειώνονται οπωσδήποτε πιστεύω να 
φαντάζεστε πως νοήµονες το τι έχει να γίνει µε την κατρακύλα 
των εκπτώσεων. Νοµίζω πως δεν υπάρχει εργολήπτης υγιώς 
σκεπτόµενος που να διαφωνήσει µε τις προτάσεις µας, διότι 
είναι ώρα της σωστής κατεύθυνσης και των νέων και καθαρών 
ιδεών για την άρτια ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των έργων 
που όλοι  προφανώς αυτό επιθυµούµε. 
16ι. Το µειοδοτικό σύστηµα που υπάρχει πρέπει να παραµείνει 
αλώβητο και αδιαπραγµάτευτο, ως προάγον την διαφάνεια στις 
∆ηµοπρασίες, τον υγιή ανταγωνισµό, προστατεύει το ∆ηµόσιο 
Συµφέρον, σε αντίθεση µε τον µαθηµατικό τύπο που εκκολάπτει 
την αδιαφάνεια, την προσυννενόηση των εργοληπτών, 
εξοντώνει τον υγιή ανταγωνισµό και κατατρέχει έως εξόντωσης 
τις υγιείς και ανταγωνιστικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και 
πάντα εις βάρος του ∆ηµοσίου Συµφέροντος. 
16κ. Κατόπιν των ανωτέρω όλοι οι Μάχιµοι Εργολήπτες και 
όλοι οι υγιώς σκεπτόµενοι, πρέπει να συνταχθούµε σε µια 
ενιαία, δυναµική, δραστική δύναµη αποτροπής της 
σχεδιαζόµενης υπό τινων επαναφοράς του αποτυχηµένου και 
καταστροφικού µαθηµατικού τύπου για την ανάθεση των 
∆ηµοσίων Έργων εκφράζοντας κάθε ένας µας µε γραπτά 
κείµενα και µε ενηµερωτικές συζητήσεις µε συναδέλφους  την 
άκρα αντίθεσή µας για τον επί κρεµάµενο άµεσο κίνδυνο από 
την επαναφορά του µαθηµατικού τύπου ο κάθε ένας προς το 
Βήµα Μελών του ΣΑΤΕ επίσης συζητώντας µε συναδέλφους και 
ενηµερώνοντας τους και µε συνεχή παρουσία µας στις 
συνελεύσεις του ΣΑΤΕ ή άλλων Εργοληπτικών Ενώσεων µε 
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θέµα το ανωτέρω και µαζική συµµετοχή µας στις συζητήσεις και 
τις ψηφοφορίες που θα γίνουν στον ΣΑΤΕ ώστε να ενηµερωθεί 
και ο Υπουργός κ. Ρέππας και εµείς να σώσουµε τις 
Εργοληπτικές µας Επιχειρήσεις. 
 
 
Τέλος επισηµαίνουµε ότι πρέπει να γίνει άµεση ενηµέρωση του Υπουργού Υποδοµών του 
κ. Ρέππα για τα δεινά που θα επιφέρει, ο µη γένοιτο, η νεκρνάσταση του µαθηµατικού 
τύπου την συναλλαγή της µαύρης αγοράς των µπουλουκιών εργοληπτών ανά δηµοπρασία 
90-150 προσφορές, της ιδιοτέλειας όπως µε πλήρη σαφήνεια και ενάργεια δώσαµε να γίνει 
κατανοητός στους συναδέλφους µας ο µέγας κίνδυνος εις βάρος των επιχειρήσεων µας 
από τον µαθηµατικό τύπο. 
 
 
 
         Μετά τιµής 
 
        Γεώργιος Α. Ασκούνης  
       ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός 
   
 
 
        Νικόλαος Α. Ασκούνης  
       ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός 


