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

 
Προς 

Βήµα Μελών 
 

 
ΘΕΜΑ: 1) Προτάσεις για άµεσες παρεµβάσεις σε πραγµατικά   
  προβλήµατα των ∆ηµοσίων Έργων 
   2) Επιχειρούµενη νεκρανάσταση µαθηµατικού τύπου για την  
  ανάθεση των ∆.Ε. – απόλυτη διαφωνία µας. 
   3) Παρατηρήσεις στο «1ο Πόρισµα της οµάδας εργασίας του ΣΑΤΕ» 
 
 
Την Πέµπτη 17-12-2009 βρεθήκαµε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ που έγινε στο 
Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ για την εξουσιοδότηση του ∆.Σ. για την συνένωση των διαφόρων 
ενώσεων των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εις ένα δυναµικό Πανελλήνιο Σύλλογο, όπερ και 
εγένετο. Σ’ εκείνη την άνω σύναξη κυκλοφόρησε και το «1ο Πόρισµα της οµάδας εργασίας 
του ΣΑΤΕ» όπου διαβάσαµε όλο το κείµενο και ενώ έχει γίνει εργασία από την οµάδα µε 
αξιόπιστες προτάσεις που εν πολλοίς µας βρίσκουν σύµφωνους έστω και διαφωνούντας εις 
τίνας εξ’ αυτών ως στο σηµείο 4, σελίδα 8 διαβάσαµε: 
 «Στα έργα των οποίων η εκτιµώµενη αξία δεν υπερβαίνει τα κατώφλια των κοινοτικών 
οδηγιών άµεση εφαρµογή της µειοδοσίας στο οριακό κόστος εργασιών µέσω 
µαθηµατικού αλγορίθµου.» 
Ευρέθηµεν προ οδυνηράς εκπλήξεως καταληφθέντες εξ’ απήνης και εξ’ απρόοπτου την 
ηµέρα εκείνη την 17ην – 12ου – του έτους 2009 από το σηµείο 4 του περιεχοµένου του άνω 
εγγράφου και µε µικράν µειοψηφίαν συνταχθέντος και δηµοσιοποιηθέντος εκεί στο ΤΙΤΑΝΙΑ 
µε διανοµή φυλλαδίων και σε εµάς που συντάχθηκε εν κρυπτώ και παραβύστω. 
Είναι δυνατόν κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση της 
Ελλάδας να αλλάζει ο τρόπος ανάθεσης των ∆ηµοσίων 
Έργων; Βέβαια, βεβαιότατα δεν είναι δυνατόν και δεν 
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πρέπει να αλλάζει ούτε να αλλάξει τώρα αυτό το 
υπάρχον θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης των ∆.Ε. και 
ανάδειξης του Αναδόχου µε το µειοδοτικό σύστηµα. 
Το όλο κείµενο έχει αξιόλογες προτάσεις ως π.χ. §2.4 και ενώ αυτό συµβαίνει, ξαφνικά 
εµφανίζεται ο προς νεκρανάσταση µαθηµατικός τύπος ως η «πανάκεια» διόρθωσης «των 
κακώς εχόντων» στην παραγωγή των ∆ηµοσίων Έργων.  
Αρνούµεθα παντάπασιν - σεβόµενοι απλά τον εαυτό µας και τις 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις µας που λιώσαµε στον απάνω 
κόσµο για να τις αναστήσουµε και να τις διατηρήσουµε - την όλη 
ρητορεία «της πλειοψηφίας των µελών της άνω οµάδας 
εργασίας» όπως αυτή εκφράζεται στο υπ’ όψη κείµενο· τι είδους 
“γαρνιτούρες” είναι αυτές; Τι περικοκλάδες; Όταν γράφετε «για 
έργα στα κατώφλια!!...[πολύ σπουδαία έκφραση] της κοινοτικής 
οδηγίας («<4.845.000,00€ από 1/1/2010 η πλειοψηφία των µελών 
της οµάδας θεωρεί την µειοδοσία στο οριακό κόστος εργασιών 
µέσω µαθηµατικού αλγορίθµου ως τη λογικότερη οδό από την 
σηµερινή παράλογη κατάσταση». Ποια είναι η παραλογία; Ο 
µαθηµατικός τύπος θα την εξαφανίσει; Όχι βέβαια. Ποτέ, όπως 
δεν έγινε και στο παρελθόν αλλά µε τις αγελαίες εµφανίσεις των 
εργοληπτών στις ∆ηµοπρασίες για λογαριασµό ενός ΝΟΝΟΥ - 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ καταστρατηγήθηκε κάθε ίχνος νοµιµότητας περί την 
ανάθεση των ∆ηµοσίων Έργων και αυτά πρέπει να γίνουν 
γνωστά στον αρµόδιο Υπουργό τον κ. Ρέππα από το ∆.Σ. και 
τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ τον κ. Βλάχο αν θέλουµε να µιλάµε για 
ήθος και για αγάπη στις δυναµικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, 
άλλως θα αναγκαστούµε να του τα γνωστοποιήσουµε εµείς. 
ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙ∆ΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; Τι ακριβώς διαπιστώσατε; Ποιος µε 
ονοµατεπώνυµο διεπίστωσε παραλογίες, γιατί δεν µας ενηµερώσατε; Προφανώς 
πουθενά. Απλά προσδοκάται από τινάς η καθοδήγηση των αναθέσεων µε τον µαθηµατικό 
αλγόριθµο όπως έγινε κατά τρόπον απάδοντα στην αξιοπρέπεια των Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων και στο παρελθόν. Το όλο «περιτύλιγµα» των απόψεων της πλειοψηφίας της 
οµάδας εργασίας ΣΑΤΕ, της επιτροπής και το καλυµµένο από δικολαβίστικη εκφορά λόγου 
κείµενο αφήνει να διαφανεί στόχος κακός και ανεπανόρθωτα βλαπτικός και θα έπρεπε να 
αλλάξει πάραυτα το κείµενο αυτό  – της οµάδας εργασίας και να αναλάβουµε και εµείς σε 
αυτήν την εργασία, εµείς που µερόνυχτα επί σαράντα συναπτά έτη είµαστε από τις 530 το 
πρωί στα εργοτάξια και στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και µέχρι το βράδυ αργά και µετά στα 
γραφεία µας. 
Γίνεται λόγος για µειοδοσία στο οριακό κόστος· τι είδους φηνάφληµα είναι αυτό, τι 
είδους εφεύρηµα, τι είδους ρητορία; ∆εν γελιόµαστε πλέον. ΟΥ∆ΕΝ ψευδέστερον, 
απατηλώτερον και παραπλανητικό από αυτή την έκφραση. Θα κινδυνεύσουν µε 
κατάρρευση οι υγιείς Εργοληπτικές Επιχειρήσεις αν εφαρµοστεί ο µαθηµατικός τύπος 
διότι µέσω αυτού τα έργα θα καθοδηγούνται σε συγκεκριµένους αναδόχους όπως 
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γίνονταν και τότε. Οι Ε.Ε. κάνουν αγώνα ζωής για να επιβιώσουν µέσα στα 
προβλήµατα που δηµιούργησε η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση και όχι µόνο. 
Τι είδους πράγµα είναι αυτό το οριακό κόστος; Τι πρωτοτυπία; Ποιος το ξέρει το 
οριακό κόστος; ΚΑΝΕΝΑΣ. Ότι είναι για τον Α ακριβό, είναι για τον Β φθηνό. Την 
«µειοδοσία στο οριακό κόστος µέσω αλγορίθµου» πως την εννοείτε εσείς κύριοι; 
Βεβαίως αέρας κοπανιστός. Παραπλανώνται οι εργολήπτες και η στόχευση της 
νεκρανάστασης των µπουλουκιών των πούλµαν των 100 - 150 προσφορών σε µια 
δηµοπρασία είναι εµφανής. Γιατί αγνοείτε τη  Μηχανοργάνωση των Επιχειρήσεων; 
Γιατί αγνοείτε την δυναµική; Γιατί αγνοείτε την ικανότητα; Γιατί δεν λαµβάνετε υπ’ 
όψη το ποσόν του ΙΚΑ που καταβάλλεται µηνιαίως, τα δεκάδες άτοµα που εργάζονται 
σε µια επιχείρηση; Γιατί δεν λαµβάνετε υπ’ όψην η εµπειρία, η ικανότητα, τα 
εργοτάξια και η προκοπή της επιχείρησης; 
Ένα, µοναδικό, αναντικατάστατο και ευφυές απλό και 
ευανάγνωστο είναι το µειοδοτικό σύστηµα: δίνω προσφορά 
µόνος µου, χωρίς κουστωδία µπουλουκιού «εργολάβων» και 
παρατρεχάµενων δικών µου και ξένων, βοηθητικών και ή την 
παίρνω ή την χάνω τη δουλειά, µε µια προσφορά µου, µε µια 
εγγυητική και όχι µε 70-90-150 προσφορές εργολάβων ξένων 
συνήθως, άλλες τόσες εγγυητικές σε κάθε δηµοπρασία και 
κόστος άνω των 20.000 – 30.000€ µε τον µαθηµατικό τύπο.  
Αυτά τα ξέρει ο κ. Υπουργός; Του τα είπε κάποιος Κύριε 
Πρόεδρε; Ή µήπως έτσι ακριβώς δεν εγίνετο τότε µε τον 
µαθηµατικό τύπο; Έτσι θα γίνει και τώρα ακριβώς και χειρότερα. 
Βέβαια έτσι θα γίνει και ο κ. Υπουργός πρέπει να ενηµερωθεί 
άµεσα για να µην παγιδευτεί στο ευνοιοκρατικό, 
αντιδεοντολογικό, αντικοινωνικό, αντιεπιχειρηµατικό και εις 
βάρος των συµφερόντων του Ελληνικού Λαού σύστηµα 
ανάθεσης των ∆.Ε. 
Ο εργοληπτικός κόσµος της κατηγορίας έως προϋπολογισµού έργων 4.845.000,00€ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΧΑΛΚΕΥΟΝΤΑΙ ∆ΕΣΜΑ. ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ – ΚΑΙ 
ΘΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ – ΘΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙ ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΤΟΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ. 
Παρά κάτω «η οµάδα εργασίας» του ΣΑΤΕ στην σελίδα 8 γράφει για άµεσα µέτρα 
εκτόνωσης της σηµερινής κατάστασης. ΚΥΡΙΟΙ ΟΥ∆ΕΜΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΓΙΑΤΙ ΟΥ∆ΕΜΙΑ ΕΝΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΕΝΤΑΣΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΕΣΜΑ 
ΠΟΥ ΧΑΛΚΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΙΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΘΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΕΣΟΥΝ, ∆ΕΝ ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ ∆ΙΟΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ και πληρωµή του «ΠΙΤΣΟ» του δυσβάσταχτου και 
εξοντωτικού, που όπως λέγεται κατεβάλλετο και θα καταβάλλεται από τον υποψήφιο 
ΝΟΝΟ – ΑΝΑ∆ΟΧΟ στο µπουλούκι του διότι η όλη φιλοσοφία του είναι ΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΡΟΦΗ παγκόσµιας πρωτοτυπίας, είναι ένα χαλκείον                    δεσµών κατά 
της Επιχειρηµατικότητας, µόνο κατά της Εργοληπτικής Επιχειρηµατικότητας.  
Εµείς, κύριοι, διατηρούµε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις. Το λέει ο ίδιος ο 
τίτλος. Ουδείς έχει δικαίωµα να δίνει δουλειά «στάγδην» στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση µές              
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ω του διεστραµµένης έµπνευσης µαθηµατικού τύπου και ουδείς έχει δικαίωµα να 
απαγορεύσει την µειοδοσία την µόνη αγνή και αθώα παγκοσµίως.  
Γιατί πρέπει να περιοριστεί το επιχειρείν; Γιατί πρέπει να µπουν δεσµά στην 
Επιχείρηση; Γιατί πρέπει να γίνει συρρίκνωση της Εργοληπτικής Επιχείρησης; Γιατί 
πρέπει να γίνει περιθωριοποίηση αυτής; Γιατί πρέπει να βγουν οι Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις µε την επαναφορά του µαθηµατικού τύπου από τις εργολαβίες; Γιατί 
πρέπει να εξοντωθούν οι υγιείς, ανταγωνιστικές, εύρωστες Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις; Γιατί πρέπει να νεκραναστηθούν οι παζαραίοι; 
∆εχθήκαµε τότε µε τον Ν. 2940 τον µαθηµατικό τύπο επειδή δεν τον ξέραµε και µας 
επεβλήθει «καπέλο» και τον ζήσαµε και τον πληρώσαµε και υπέστηµεν δεινά εξ’ αιτίας του. 
Τώρα δεν θα τον δεχθούµε για τους κάτωθι επί πλέον λόγους: 
1. Ξεχάστηκαν τα «µπουλούκια» ή «κοπάδια» των περιφερόµενων εργοληπτών µε 

πούλµαν στις δηµοπρασίες σε 50-70-100-150 οµαδοποιηµένα πτυχία; Με δυο-τρεις 
ΝΟΝΟΥΣ επί κεφαλής; Με όσους µπορούσαν να πληρώσουν ως υποψήφιοι 
αναδόχοι; 

2. Ξεχάσαµε ότι εδίδοντο προσφορές από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ 
προσφορές για λογαριασµό των ΝΟΝΩΝ από αυτούς που ερχόσαντε µε τα 
πούλµαν; Γιατί πρέπει να πέσουµε στην λούµπα της συναλλαγής και της 
καταβολής µαύρων χρηµάτων; 

3. Ξεχάστηκε ότι όλο αυτό το µπουλούκι είχε κόστος δυσβάσταχτο για την 
εργοληπτική επιχείρηση; Ποιος µπορεί να πληρώνει αυτά τα νταβατζιλίκια και για 
ποιο λόγο; Η Ε.Ε. είναι µια επιχείρηση όπως όλες και δεν επιδέχεται φίµωτρο. 

4. Λησµονήθηκε ο τεράστιος κίνδυνος από τον οποίο κινδυνεύει η Εργοληπτική 
Επιχείρηση που θα κατασκευάσει το έργο στο «όνοµα», «σε Ανάδοχο» κάποιο 
τρίτο; Που µπορεί να µην έχει ενηµερότητα; Να χρωστάει στην ∆ΟΥ, στο ΙΚΑ και 
αυτά λέω εγώ χωρίς να φταίει ο άνθρωπος, αλλά του προέκυψε και αυτός που 
είναι «καλός» σήµερα αύριο δεν θα είναι, δεν θα έχει ενηµερότητα. Είναι γνωστά τα 
παρατράγουδα που δηµιουργήθηκαν τότε σε όλη την Ελλάδα και χάθηκαν 
χρήµατα. Χάθηκαν πάρα πολλά χρήµατα.                                             

5. Ξεχάστηκε αγαπητοί «Κύριοι της Οµάδας Εργασίας» ότι κατά την «φύλαξη» των 
προσφορών στις Υπηρεσίες εκείνη την εποχή του βρώµικου µαθηµατικού τύπου 
έµπαιναν «ΠΟΝΤΙΚΟΙ»,  όπως ευρέως κυκλοφορούσαν οι φήµες, και άνοιγαν τις 
προσφορές και άλλαζαν τεύχη και διόρθωναν και έκαναν πάσαν ατιµία – οι φήµες 
τότε κυκλοφορούσαν µετ’ επιτάσεως µετά από κάθε δηµοπρασία κάποιου µεγάλου 
ενδιαφέροντος και βέβαια ουδέν ουδέποτε απεδείχθει αλλά φαίνεται ότι «η 
βρωµιά» µάλλον γινόνταν. 

6. Ας φέρουµε καλά στο µυαλό µας, ως υγιείς επιχειρηµατίες που είµαστε, την 
περίοδο του επάρατου µαθηµατικού τύπου, µπορούσαµε να είµαστε 
επιχειρηµατίες; Βέβαια όχι. Επιχειρηµατίες όχι αλλά πιόνια στα χέρια των 
µπουλουκιών είµαστε τότε και τέτοια θα γίνουµε και τώρα αν εφαρµοστεί ο 
µαθηµατικός τύπος. 

7. Ας θυµηθούµε ότι νεκραναστήθηκαν τότε νεκρά πτυχία – όπως θα γίνει και τώρα - 
αν ο µη γένοιτο - επανέλθει ο επάρατος µαθηµατικός τύπος, όστις µόνο ως 
τυµπανιαίο και µη αναστάσιµο πτώµα πρέπει να λογίζεται από τους υγιώς 
σκεπτόµενους εργολήπτες – τα οποία έπαιρναν, όπως η µαφία το «ΠΙΤΣΟ» το 
νταβατζιλίκι, και εκείνα τα πτυχία τα «έξοδα παράστασης» που αντιστοιχούσαν σε 
δεκάδες χιλιάδες ευρώ για κάθε δηµοπρασία. 

8. Σε αυτό το βρώµικο περιβάλλον δεν πρέπει να οδηγηθούν ξανά οι Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις. Νοµίζω πως δεν το επιθυµείτε ούτε και εσείς της οµάδας εργασίας. 
Απλά, ΚΑΝΑΤΕ ΛΑΘΟΣ και ΛΑΘΟΣ ΤΡΑΓΙΚΟ, ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ στην 
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πρόταση σας για εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου γιατί κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση που σέβεται τον Εαυτόν της δεν τον δέχεται. Το λάθος αυτό πρέπει να 
διορθωθεί πάραυτα. Με ανάκληση και εξαφάνιση εδώ και τώρα αυτού του 1ου 
πορίσµατος της οµάδας εργασίας του ΣΑΤΕ για το σύστηµα ανάθεσης ∆ηµοσίων 
Έργων στο σηµείο που αναφέρεται στην ανάθεση των ∆ηµοσίων Έργων µε τον 
µαθηµατικό τύπο και να βγει καινούριο πόρισµα µε απάλειψη της πρότασης για 
την «άµεση εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου». 

9. Αλήθεια πως διορίστηκαν τα µέλη της επιτροπής; Εν κρυπτώ και παραβύστω; 
Εγώ λοιπόν προσωπικά δεν αντελήφθην πως έγιναν όλα αυτά τα πράγµατα οµάδα 
εργασίας, πόρισµα κ.λ.π. αλλά και το σύνολο των εργοληπτών έχει άγνοια των 
τεκταινοµένων και αναµένω απάντηση από τον κ. Πρόεδρο του ΣΑΤΕ τον κ. Βλάχο. 

Κύριοι ένα και µοναδικό σύστηµα υπάρχει για την ανάθεση των ∆ηµοσίων Έργων 
που έχει όλα τα καλά χαρακτηριστικά όπως έχει διαφάνεια, γίνεται ανταγωνισµός και 
µέσω αυτού, προστατεύεται το ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, τονώνεται η 
επιχειρηµατικότητα, έχουν δυνατότητα οργάνωσης και επέκτασης οι Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις που αγαπάνε αυτό το άθληµα και δεν περιµένουν να τους φέρουν 
«τροφή µασηµένη» µέσω ενός ξαναζεσταµένου και παντάπασιν αποτυχόντος 
µαθηµατικού τύπου. Με την επιχειρούµενη νεκρανάσταση των «παζαριών» και των 
καθοδηγουµένων προσφορών, µε την άγρια συναλλαγή, την οµαδοποίηση των 
πτυχίων, την καταβολή δυσβάσταχτων δαπανών του νεκρού εργοληπτικού πτυχίου, 
µόνο εξόντωση των υγιών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων θα επισυµβεί και ουδεµία 
βελτίωση της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων θα υπάρξει παρά µόνον άγρια 
συναλλαγή. 
Εάν µας ενδιαφέρει πραγµατικά και έχουµε πραγµατικό ενδιαφέρον και αγάπη για την 
σωστή κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων και πραγµατικά επιθυµούµε την µείωση, την 
ουσιαστική µείωση των εκπτώσεων από 40-50 στο 10-15 και όχι στο 40-48 του 
µαθηµατικού τύπου, ιδού εµπρός µας διανοίγεται πεδίον δόξης λαµπρόν και θα 
µείνουµε στην Ιστορία ως ριζοσπάστες, ως επιφέροντες βαθείαν τοµήν σε όλο το 
σύστηµα παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων. 

Π      Ρ      Ο       Τ    Ε    Ι    Ν    Ω 
α. Να παραµείνει το καθ’ όλα άριστο µειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των ∆.Ε. του Ν. 
3263/28-09-04 ΦΕΚ 179 και ο µαθηµατικός τύπος να παραµείνει στα αζήτητα της 
ιστορίας νεκρός και πτώµα τυµπανιαίο ως άκρως επικίνδυνος και βάση για 
συναλλαγή, διαπλοκή, αδιαφάνεια, «µαύρο χρήµα», καθοδηγούµενες προσφορές, 
αθέµιτο ανταγωνισµό και άµεση βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος. 
β. Έτσι θα προστατευθούν οι Υγιείς και Μάχιµες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, έτσι θα 
προστατευθεί το επιχειρείν, έτσι θα προστατευθεί το ∆ηµόσιο Χρήµα, έτσι θα γίνει η 
πρόοδος αυτών των Εργοληπτών που δουλεύουν µέρα – νύχτα στα ∆ηµόσια Έργα 
που ξεκινάνε από τις 530 το πρωί όταν ακόµα ο αυγερινός είναι ακόµα στην κορυφή 
του Παναχαικού Όρους όταν δεν έχει φέξει καλά χειµώνα – καλοκαίρι µε βροχή, κρύο, 
ζέστη που ζουν και αναπνέουν την αύρα των εργοταξίων, την σκόνη από την κίνηση 
των φορτηγών, την γλυκύτατη βουή των µηχανών των Μηχανηµάτων Έργων, το 
κελαΐδισµα των φωνών των εργατοτεχνιτών, την φασαρία, τον «τσακωµό» όταν δεν 
πάει κάτι καλά, το κολατσιό στο εργοτάξιο, την παρέα του εργοταξίου, το «κτίζειν και 
χαίρειν» του διάσηµου καθηγητή, που χαίρονται την παρουσία της επίβλεψης στο 
έργο και συζητάνε για την επίλυση των διαφόρων προβληµάτων στο έργο. 
γ. Είναι πασίγνωστο ότι ο µαθηµατικός τύπος δεν «κόβει» τις µεγάλες εκπτώσεις αλλά 
ποδηγετεί και καθοδηγεί µε απόλυτη αδιαφάνεια, απόλυτη ιδιοτέλεια και παρανοµία 
καραµπινάτη, τα έργα στην «µαφία της εκµετάλλευσης των έργων» που την 
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γνωρίσατε – γνωρίσαµε από πρώτο χέρι στο πετσί µας και ας πούµε όλοι εµείς την 
ΑΛΗΘΕΙΑ στον Υπουργό µας τον κ. Ρέππα. Μην χρυσώνουµε το βρώµικο, άθλιο, 
διεστραµµένο, αντιεπιχειρηµατικό, «µαφιόζικο», πτώµα τυµπανιαίο του µαθηµατικού 
τύπου.  
Νέες ιδέες θέλει η σηµερινή παραγωγή των έργων εάν δεχτούµε ότι απέτυχαν τα µέχρι 
τώρα συστήµατα ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων και όχι ανάκληση αποτυχηµένων 
τοιούτων συστηµάτων όπως ο πεθαµένος µαθηµατικός τύπος. 
δ. Σύνταξη σωστών µελετών και συµµετοχή στην επίβλεψη του έργου εκτός από τον 
επιβλέποντα µηχανικό του φορέα, και του µελετητή µε τις ίδιες υποχρεώσεις που έχει 
και ο έτερος επιβλέπον του φορέα του έργου. 
ε. Ποιοτικές και ποσοτικές παραλαβές θα γίνονται ως ο Νόµος ορίζει από την οµάδα 
της επίβλεψης, επιβλέπων µηχανικός και µελετητής µαζί, του έργου σε όλα τα στάδια 
κατασκευής αυτού µέχρι την περαίωση και την παραλαβή του έργου, προσωρινή και 
οριστική και µε υποχρέωση του αναδόχου για 5-ετή αδάπανη 
συντήρηση του έργου από της οριστικής παραλαβής και 
µετά. 
ζ. Να γίνει αυστηρότατη εφαρµογή των υφιστάµενων νόµων που καλύπτουν ήδη και 
την παραµικρή λεπτοµέρεια στην παραγωγή των ∆ηµοσίων Έργων από τις 
επιβλέπουσες υπηρεσίες και τον συνεπιβλέποντα µελετητή και να γίνει στελέχωση 
αυτών των υπηρεσιών µε το απαιτούµενο προσωπικό ώστε κάθε Μηχανικός να 
επιβλέπει σύµφωνα µε τις δυνατότητες του και τον Νόµο, ανάλογα έργα. 
η. Να σταµατήσει η έκδοση και διατήρηση πτυχίων «αεριτζήδων» και από την τάξη Α2 
συµπεριλαµβανοµένης και άνω να γίνεται µε τύπο κατάταξης, η κατάταξη και 
διατήρηση στην ίδια τάξη ή ανώτερη τάξη και η επιχείρηση να είναι νοµικό πρόσωπο. 
θ. Να γίνεται αναπροσαρµογή ετησίως των ενιαίων τιµολογίων του δηµοσίου, να 
διατηρηθεί η Συµπληρωµατική Σύµβαση έως 50% διότι άλλως δεν θα κατασκευάζονται 
έργα και να πληρώνεται εγκαίρως ο ανάδοχος του έργου. 
ι.  Οι πρόσθετες εγγυήσεις να κοπούν τελείως διότι ουδέν προσφέρουν και µόνο οι 
τράπεζες πλουτίζουν εις βάρος των χειµαζοµένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και 
ουδέν άξιο λόγου αποτέλεσµα παράγεται παρά µόνον ο πλουτισµός των τραπεζών.  
κ. Πρέπει να γίνει άµεση εκκαθάριση των ΜΕΚ και ΜΕΕΠ και να φύγουν από τη µέση 
τα «Νεκρά Εργοληπτικά Πτυχία» που δεν έχουν ανάλογη µε την τάξη τους 
δραστηριότητα, υποβιβαζόµενα έως την Α1 τάξη διότι οι άνθρωποι αυτοί στην ουσία 
δεν είναι εργολήπτες. 
λ. 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 κ.λ.π., και βέβαια αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά για να 
θεσµοθετηθεί. 
µ. ΘΑ ΚΑΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΚΡΩΣ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ – 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
µ.1 Οι παραλαβές στα έργα και των κατά φάσεις εργασιών εκτελουµένων τµηµάτων 
αυτών των έργων να γίνονται από επιτροπές από δυο υπαλλήλους – επιβλέποντες 
τουλάχιστον της Υπηρεσίας τηρουµένων αυτών που προβλέπει ο Νόµος και πάντα 
µαζί µε τον µελετητή και µαζί µε τον ανάδοχο οι οποίοι θα συνυπογράφουν τις 
παραλαβές αυτές άπαξ δια παντός.  
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µ.2 Ο εργολήπτης να προσκοµίζει στην Υπηρεσία και να αποτελούν στοιχεία της 
εργολαβίας και της επιµέτρησης και να ενσωµατώνονται στις επιµετρήσεις και τα 
ΠΠΑΕ για τον απόλυτα ακριβή και σχεδόν ακόπως έλεγχο των επιµετρήσεων που θα 
γίνεται άµεσα τα κάτωθι στοιχεία χωρίς τα οποία δεν θα εκδίδεται 
λογαριασµός. 
µ.2.α Τα ∆ελτία Αποστολής όπου αναγράφεται το είδος, το βάρος, ο όγκος κ.λ.π. των 
προσκοµιζοµένων στο έργο και ενσωµατουµένων σε αυτό το έργο υλικών. 
µ.2.β Να ζυγίζονται όλα τα υλικά που προσκοµίζονται στο έργο και ενσωµατώνονται 
σε αυτό και να συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο ζύγισης υπογραφόµενο 
αρµοδίως ως άνω µε συνηµµένα όλα τα ζυγολόγια δεόντως υπογεγραµµένα. 
µ.2.γ Να τηρούνται επακριβώς από τον ανάδοχο και από την επίβλεψη όσα 
διατάσουν τα συµβατικά τεύχη και οι Νόµοι περί ∆ηµοσίων Έργων, οι οποίοι είναι 
πλήρεις, εµπεριστατωµένοι και αυτάρκεις και δεν χρειάζονται παρά πέρα «φόρτωµα».  
µ.2.δ Να προσκοµίζονται στην υπηρεσία όλα τα τιµολόγια των προµηθειών, οι 
φορτωτικές µεταφορών και όλα τα φορολογικά παραστατικά που αφορούν το έργο 
και να ενσωµατώνονται στις αναλυτικές επιµετρήσεις και τα ΠΠΑΕ του έργου χωρίς τα 
οποία όπως και ανωτέρω τονίσαµε δεν θα εκδίδεται λογαριασµός του έργου. 
µ.2.ε Τηρουµένων των ανωτέρω ελάτε κύριε Πρόεδρε του ΣΑΤΕ και κύριοι συνάδελφοι 
να συζητήσουµε που θα πάνε οι προσφερθησόµενες εκπτώσεις κατά την 
δηµοπράτηση των ∆ηµοσίων Έργων, πόσο χαµηλά θα κατρακυλήσουν και µάλιστα 
σε χρόνο µηδέν, χωρίς κανένα µαθηµατικό τύπο. 
Πιστεύουµε ακράδαντα ότι χρειαζόµαστε µόνον ένα Νόµο που να περιλαµβάνει όσα 
προτείνω στα σηµεία µ.1, µ.2.α…...µ.2.ε, δεόντως καλογραµµένα από τους αρµόδιους 
νοµικούς, και αφήστε τον µαθηµατικό τύπο να σήπεται πτώµα τυµπανιαίο.  
∆ΕΝ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ 
ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ. 
Βέβαια αντί για τις γαρνιτούρες του µαθηµατικού τύπου και τα σχετικά µε την ανάθεση των 
∆ηµοσίων Έργων φηναφλήµατα υπάρχει η ουσία των άνω σηµείων α-µ-µ.2.ε που µπορούν 
να περάσουν ως τροποποίηση άρθρο 1 σε Νόµο που έχει εισαχθεί ήδη προς ψήφιση στη 
Βουλή των Ελλήνων αύριο το πρωί και εφαρµογή του άµεσα αφού πρώτα συµπεριληφθούν 
αυτά στις ∆ιακηρύξεις των ∆ηµοπρασιών των Έργων.  
Καθαρότερη και διαφανέστερη και ορθή πρόταση από αυτή που προτείνω εγώ εδώ τώρα δεν 

υπάρχει και θα είναι άµεσα εκπτωσιοκτόνα πρόταση, δεν πρόκειται 
να υπάρξει προσφορά µε έκπτωση µεγαλύτερη του 10-15% κι αυτή εδώ η πρόταση µου 
πρέπει να προταθεί στον υπουργό υποδοµών κ. Ρέππα και τίποτα άλλο πέραν αυτών και 
ειδικά των σηµείων µ.2, µ.2.α, µ.2.β, µ.2.γ, µ.2.δ,µ.2.ε, µ.2.ζ, µ.2.ε. 
 
 
 
          Μετά τιµής 
 
 
         Αντώνης Ασκούνης 


