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ΘΕΜΑ: Απόψεις του ΣΑΤΕ Θεσσαλίας για το Σύστηµα ανάθεσης ∆ηµοσίων Έργων 
 
Οι εκλεκτοί συνάδελφοι Εργολήπτες του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ µε την υπογραφή του εκπροσώπου τους κυρίου ΖΑΓΑΡΑ ΝΙΚ. από 18-
05-2010 απέστειλαν προς τον ΣΑΤΕ Αθήνας έγγραφο µε ΘΕΜΑ: Απόψεις για το νέο 
σύστηµα ανάθεσης έργων.  
Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει κανένα νέο σύστηµα ανάθεσης ∆ηµοσίων Έργων, πλην της 
απόλυτης µειοδοσίας του Ν….. 
Γίνεται αναφορά στο κείµενο σε στοιχεία που πρέπει να συνεκτιµώνται για την 
ανάθεση ∆ηµοσίου Έργου, όπως χρονοδιαγράµµατα (η καταστρατήγηση αυτού του 
χρονοδιαγράµµατος ηλίου φαεινότερη), εντοπιότητα (αυτοαναιρείται από την 
συλλογιστική των ιδίων συντακτών του κειµένου), εξοπλισµός (ποιος ο ρόλος του 
εξοπλισµού; Τα µηχανήµατα κύριοι φθείρονται, καταστρέφονται, πωλούνται και 
πιθανόν να µην υπάρχουν ούτε ….χειριστές και ούτε ….οδηγοί!!). προσωπικά 
διαθέτω (70) εβδοµήντα µηχανήµατα και δυο εργοστάσια παραγωγής 
ασφαλτοµίγµατος στον Άραξο και στις Καµάρες σπαστηροτριβείο, συγκρότηµα 
Beton, αλλά τα µηχανήµατα δεν είναι κριτήριο. 
Ερχόµαστε τώρα στο βαρύγδουπο Γ και τον συντελεστή σ που προτείνετε για την 
ανάδειξη µειοδότη. Ο καθ’ εις εξ’ ηµών έχει το δικαίωµα της γνώµης και µάλιστα 
αναφαίρετο. 
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Για την ανάθεση όµως των ∆ηµοσίων Έργων στόχος θα πρέπει πάντα να είναι η 
διαφάνεια, η πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, η κατάργηση της 
προσυνεννόησης και της διάθεσης µαύρου χρήµατος για την ανάδειξη «προκάτ» 
αναδόχων, όπως γινότανε ξεδιάντροπα και χωρίς ίχνη τσίπας ανά την Ελλάδα, στην 
εποχή του αισχίστου είδους που επινοήθηκε ποτέ στην Ελλάδα µε τον Ν.2940 
ανάθεσης ∆ηµοσίων Έργων, του επάρατου µαθηµατικού τύπου των 80/100/140/180 
οµαδοποιηµένων προκάτ προσφορών και των εκατοντάδων χιλιάδων έως 
εκατοµµυρίων ευρώ µαύρο χρήµα που µπήκε στις τσέπες των επιτηδείων εις βάρος 
του ∆ηµοσίου Συµφέροντος, µε διαρπαγή του ∆ηµοσίου Χρήµατος από τους 
µαυραγορίτες. 
Παρά κάτω στο κείµενο του ΣΑΤΕ Θεσσαλίας γίνεται λόγος για την «καλλιτερότερη! 
(SIC!)βαθµολογικά εταιρεία σε βάρος των χειροτερώτερων»(!) (para sic!) µια έκθεση 
ιδεών µοιάζει το κείµενο αυτό που αντιπαρέρχεται αιδηµόνως την ουσία που είναι 
µια: Προστασία του ∆ηµοσίου Χρήµατος, ο καλός εργολάβος προστατεύεται µε την 
άριστη περί ∆.Ε. Νοµοθεσία του Ελληνικού Κράτους ο κακός όµως αποβάλλεται 
καµµιά φορά, περί συµφέρουσας της υποβάθµισης των εταιρειών (σωστά!!! να 
µαζεύονται όλοι σε Α1Α2 1η 2η τάξη!...θα ‘ναι πάρα µα πάρα πολύ ωραία 
«οικογένεια»!) επισηµαίνεται ο κίνδυνος παραποίησης των ισολογισµών λόγω του Γ 
και σ, «θα περιοριστεί η προσφορά των αλόγιστων εκπτώσεων» (σελ.5).  
Οποία ψυχοπόνεση σας έπιασε, Κύριοι, για την επινόηση απαράδεκτων τρόπων 
µείωσης των εκπτώσεων στις προσφορές των Εργολάβων για την ανάληψη της 
κατασκευής των ∆ηµοσίων Έργων – πιστεύω ότι ο έχων τοιαύτη επιδίωξη πρέπει 
να υπέχει και ποινικές ευθύνες διότι αποβλέπει στην διασπάθιση του ∆ηµοσίου 
Χρήµατος, πρέπει δε να διώκεται αυτεπαγγέλτως ποινικά από τον Εισαγγελέα – 
Στόχευση των προτάσεων σας φαίνεται ότι είναι η επαναφορά του βρώµικου 
µαθηµατικού τύπου ή «αλγορίθµου» όπως χαιδευτικά τον βάφτισε ο ΣΑΤΕ και οι 
λοιπές εργοληπτικές οργανώσεις των Αθηνών όπως ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, 
ΠΕΣΕ∆Ε, ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ (µε άλλο κάλυµµα δηλαδή και άλλο όνοµα 
εξωραισµένο!!...) της αδιαφάνειας, του µη ανταγωνισµού, της απόλυτης διαφθοράς, 
της απόλυτης διαπλοκής ή ∆ΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ έτσι και χειρότερα τότε µε τον 
µαθηµατικό τύπο; Βέβαια, έτσι και χίλιες φορές χειρότερα γινότανε τότε. Το ξέρετε 
και το κρύβετε και το αντιπαρερχόσαστε αυτό το κακούργηµα εις βάρος του 
ελληνικού Λαού, µε την διασπάθιση δισεκατοµµυρίων Ευρώ εις βάρος του 
∆ηµοσίου Χρήµατος υπέρ των διαπλεκοµένων επιτηδείων. Θυµηθείτε τα Ολυµπιακά 
Έργα. 
Κύριοι Συνάδελφοι του εν Θεσσαλία ΣΑΤΕ 
Όπως γράφει και ο συνάδελφος Βασίλειος Σταµ. Κουρκούτας, Αγρίνιο στην από 07-
02-2010 επιστολή του προς το Βήµα Μελών «Αποτελεί παγκόσµια εµπειρία ότι η 
µειοδοσία είναι το ασφαλές κριτήριο για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής έργων. 
Ας µην προσπαθούµε να ανακαλύψουµε την Αµερική. ∆εν έχει καµµία βάση η 
αµφισβήτηση της µειοδοσίας ως κριτήριο ανάθεσης των έργων….». πρόκειται για 
άποψη κρυσταλλίνης διαύγειας. 
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Προσωπικά έχω ενδιατρίψει στο θέµα και έχω σηκώσει µεγάλο βάρος του αγώνα 
κατά της επαναφοράς του βρωµερού µαθηµατικού τύπου ή αλγορίθµου, όπως επί 
το ευγενέστερο και νεωτεριστί τον χαρακτηρίζουν οι νεόκοποι θιασώτες, αυτήν την 
διαστροφήν στην ανάθεση των ∆ηµοσίων Έργων. 
Ποια συµφέροντα κρύβονται στα φανερά πίσω από την λυσσώδη επίθεση κατά της 
εντιµότατης απόλυτης µειοδοσίας στην ανάθεση των ∆ηµοσίων Έργων; Γιατί 
στρέφονται όσοι στρέφονται και δη η ηγεσία των Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά 
της µειοδοσίας και λυσσωδώς υπέρ της διαρπαγής του ∆ηµοσίου Χρήµατος µέσω 
του µαθηµατικού τύπου; 
Ποιοι «πονέσανε» τις δήθεν µεγάλες εκπτώσεις από τους προσφέροντας 
εργολήπτας; 
Ποιος κρίνει ποια είναι η µεγάλη ή η µεσαία έκπτωση; Κανείς δεν έχει δικαίωµα 
τέτοιο. 
Μήπως το Γ ή το σ; Αστεία πράγµατα!!... Ο Μηχανολογικός Εξοπλισµός οµοίως!... 
(εγώ έχω και πολύ µεγάλο µάλιστα εξοπλισµό για τα µέτρα µου αλλά διαφωνώ µε το 
κριτήριο αυτο διότι θα υπάρξει αυτόµατη και κατεπείγουσα καταστρατήγηση). Όλα 
όσα προτείνετε είναι και απορριπτέα εν τη γενέσει τους. 
Ποιες όµως σκοτεινές δυνάµεις θέλουν να επαναφέρουν «την εξουσία του ενός στην 
ανάθεση των ∆ηµοσίων Έργων»; Προφανώς οι πλουτίσαντες στο παρελθόν µε τον 
µαθηµατικό τύπο εις βάρος του ∆ηµοσίου Χρήµατος. 
Ένα, διαυγές, νόµιµο, ανταγωνιστικό, αντιευνοικρατικό, µοναδικής τιµιότητας, 
αναντικατάστατο και 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, λέγε µαύρο χρήµα άνω των 30.000€ - 50.000€ – 
200.000€ µε τον µαθηµατικό τύπο για κάθε δηµοπρασία, εις βάρος του 
∆ηµοσίου Χρήµατος.  
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 η πληρωµή του 
«ΠΙΤΣΟ» του δυσβάσταχτου και εξοντωτικού µαυραγοριτισµού, 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 
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Επιχειρηµατικότητας, µόνο κατά της Εργοληπτικής Επιχειρηµατικότητας από 
όλες τις άλλες Επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα.  
Ο µαθηµατικός τύπος, Κύριοι, είναι πνιγηρά δυσώδεις και ως τοιούτος θαµµένος 
βαθειά στα τάρταρα της Γης και η ανάσταση του Λαζάρου συνέβη άπαξ δια παντός 
στον κόσµο τούτο… 
 
 
 
 
         ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ 


