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ΑΣΚΟΥΝΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΗΣ   Πάτρα 11-07-2011 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε∆Ε  Α. Π. Askounis 1114/2011 
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180   Γ.Χ. ∆ιπλωµατούχος 
ΤΗΛ: 2610 - 336.537    Πολ/κος Μηχ/κος 
 

ΠΡΟΣ 
  Τον ΣΑΤΕ 
Βήµα Μελών 

         Στην Αθήνα 
Την ΠΕΣΕ∆Ε 

         Στην Αθήνα 
Το Περιφερειακό Γραφείο του  

ΣΑΤΕ Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος  
         Στην Πάτρα 

Τον Σύλλογο Εργοληπτών Πάτρας  
         Στην Πάτρα 

 
Κλείνει ένας χρόνος από τότε που η παρούσα κυβέρνηση, 

συνεπικουρούσης και της µείζονος αντιπολίτευσης κατάφεραν το 
ακατόρθωτο µε την παταγώδη οικονοµική αποτυχία του 
µαθητευόµενου µάγου Υπουργού των Οικονοµικών Γ. 
Παπακωνσταντίνου: ιδέτε αποτυχία απόλυτη του Μνηµονίου Ι, 
απόλυτη οικονοµική καταστροφή στον επιχειρηµατικό και ιδιωτικό 
τοµέα και στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις,  µε 1.500.000 ανέργους, 
εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους, οικονοµική αποστέωση 
πρωτοφανής των χαµηλόµισθων ∆.Υ. και µικροσυνταξιούχων και 
απόλυτη πενία στον ιδιωτικό τοµέα, στον οποίο υπαγόµαστε και εµείς 
οι Εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων. Μας έβγαλε στον δρόµο, µας 
διέλυσε, µας έλειωσε, ο πρώην υπουργός Οικονοµικών.  

Κήρυξε ανεντίµως την πλέον βάρβαρη και ανήθικη και ανέντιµη 
στάση πληρωµών κατά των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ε.Ε) και 
έκτοτε αρνείται δολίως και καταχρηστικά και εγκληµατικά και ανήθικα 
και ανέντιµα να καταβάλλει στις Ε.Ε. τα χρεωστούµενα για τα 
δεδουλευµένα, ενώ παράλληλα συντηρεί και εκτρέφει το κράτος των 
χιλιάδων κοµµατόσκυλων που χρυσοπληρωµένα «απολαµβάνουν» την 
λάβρα του καιόµενου ελληνικού Λαού από την απόλυτη πενία και 
ενθάρρυνε τους ∆ηµάρχους να µην  πληρώσουν και όταν έχουν χρήµατα.   

Η βαρβαρότητα αυτής της κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου, που 
µας στέρησε τα δεδουλευµένα και µας παρέδωσε βορά των πιστωτών 
µας, των τραπεζών, του ΙΚΑ, των ∆ΟΥ, οδήγησε τον δυναµικότατο 
κλάδο των Ε.Ε. σε οικονοµικό και όχι µόνο θάνατο και µαζί µε αυτές 
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, που καίονται στην πυρά της 
απόλυτης πενίας.   

 
Κύριε πρόεδρε  
Παρακάτω θα ιδήτε ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ µου κατά ∆ηµάρχου 

……… που έχει ως εξής: 
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«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
ΠΑΤΡΑ 8/07/2011 

         Αρ.  Πρωτ. Askounis.:  1107/ 2011         
Κ/ΞΙΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ –  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Α∆ΑΜ 
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180 
ΤΗΛ: 2610-336.537            
                

ΑΙΤΗΣΗ & ΑΝΑΦΟΡΑ 
                                                          
Του Αντωνίου Ασκούνη  του Αντωνίου, ως εκπροσώπου της 
άνω Κ/ξιας, κατοίκου Πατρών, Ρήγα Φεραίου 178-180, στον 

Νοµό Αχαΐας 
 

ΚΑΤΑ 
1) Του ∆ηµάρχου του ∆ήµου ………… για παράβαση καθήκοντος, 

κλπ  
         

 
2) Παντός υπευθύνου για την άρνηση της εξόφλησης του κατωτέρω 

λογαριασµού 
 

ΠΡΟΣ  
1) Το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκηση & 

Αποκέντρωσης κ. Καστανίδη 
  Κύριε Υπουργέ, 

Στην Αθήνα 
2) Τον  Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, 

Πελοποννήσου & Ιονίων νήσων κ. Αποστολόπουλο 
Κύριε Γενικέ Γραµµατεύ, 

Στην Πάτρα 
3) Το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας Καλαβρύτων 52-56 
Στην Πάτρα 

4) Το Συνήγορο του Πολίτη 
Κύριοι, 

Στην Αθήνα 
 

5) Τον ∆ήµαρχο …….. 
  

ΕΡΓΟ: «Πνευµατικό κέντρο…..» 
Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ Αντώνης Ασκούνης – Κων/νος ∆ηµόπουλος του Αδάµ 
 

Έχω εκτελέσει ως ανάδοχος του άνω έργου εργασίες, που έχουν 
πιστοποιηθεί µε τον 6ο λογαριασµό ποσού 87.846,60€ µε το ΦΠΑ, 
που έχει υπογραφεί στις 6-8-2010 και έκτοτε παραµένει απλήρωτος 
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µέχρι και σήµερα όπως και ο 7ος λογαριασµός του, διότι ενώ είχαν έρθει 
τα χρήµατα από τον ΘΗΣΕΑ τον µήνα Απρίλιο του 2011, 
πιθανόν από λόγους εσωτερικής «δυσλειτουργίας» του ∆ήµου….., µέχρι και 
σήµερα δεν µου έχει καταβληθεί το εργολαβικό αντάλλαγµα και ο αναλογούν 
ΦΠΑ, πράγµα αδιανόητο και απαράδεκτο για οργανωµένο ∆ήµο που είναι η  
πρωτεύουσα του Νοµού …… και την σήµερον ειδικά ηµέρα της τεράστιας 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης η οποία έχει πλήξει βαρύτατα τον κλάδο των 
κατασκευών, µέσα στους οποίους είµαι και εγώ και ο ∆ήµαρχος ετσιθελικά να 
µου παρακρατεί και να µη µου δίνει τα χρήµατά µου, χωρίς κανένα ουσιαστικό 
ούτε τυπικό λόγο που να δικαιολογεί την απιθάνου έµπνευσης παράλογη αυτή 
και αήθη και εγκληµατική άρνηση του. 

Σήµερα λοιπόν, µε πληροφόρησαν από την ταµειακή υπηρεσία του  
∆ήµου …., ότι ενώ έχει εγκριθεί αρµοδίως το ένταλµα πληρωµής µου για τον 
υπόψη λογαριασµό και έχει εκδοθεί και η ισόποση επιταγή, την οποία 
παρανόµως, αντισυµβατικά, κατά παράβασιν καθήκοντος, καθ’ υπέρβασιν 
εξουσίας, ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου ….. ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗΝ 
ΕΚ∆Ε∆ΟΜΕΝΗ ΑΥΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ, και να µε καλέσει πάραυτα να την 
παραλάβω, ενεργών αναιτίως προφανέστατα εις βάρος των συµφερόντων 
µου, επειδή φαίνεται ότι έχει προφανώς θυµώσει και επικαλείται ως λόγο της 
άρνησης του να υπογράψει την επιταγή και να µου εξοφλήσει τον υπ’ όψη 
λογαριασµό, το γεγονός ότι υπέβαλλα αίτηση διάλυσης εργολαβίας, αφού ο 
λογαριασµός αυτός υπογράφηκε στις 6-8-2010 και µέχρι σήµερα 13-7-2011 
δηλαδή µετά από 11 µήνες παραµένει απλήρωτος. 

Εσείς κ. ∆ήµαρχε: 
Ας φροντίσετε να έχετε στο ταµείο σας τα χρήµατα που απαιτούνται για 

την κατασκευή του υπόψη έργου σας, .... που έχετε κηρύξει στάση πληρωµών, 
… έτσι και εγώ πρέπει σταθερά να πληρώνοµαι για τις εργασίες που εκτελώ, 
διότι τα χρήµατα αυτά αφορούν δαπάνες εργατοτεχνιτών, Μηχανικών, 
λογιστών, προµηθευτών και πλήθος άλλων συντελεστών για την παραγωγή και 
παράδοση σε εσάς του έργου σας. 

∆ΙΟΤΙ ∆ΗΜΑΡΧΕ ΜΑΛΛΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ 
ΤΑ ΕΡΓΑ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ «∆ΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ», ΟΥΤΕ 
ΜΕ ΤΗ ΕΠΙΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ 
ΚΟΠΟ Ι∆ΡΩΤΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ, ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ . 

∆ιότι εγώ δεν είµαι ο τυχαίος εργολαβίσκος, ούτε καρπαζοεισπράκτορας 
κανενός ∆ηµάρχου, ……… 

 
 
 
       Μετά τιµής   

     
      Αντώνης  Γ. Ασκούνης 

    Εκπρόσωπος της κατασκευαστικής Κ/ΞΙΑΣ» 
 
 
 
Κύριοι, 
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Ζητώ από εσάς να ενεργήσετε άµεσα τόσο στον Γενικό Γραµµατέα 
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων κ. 
Αποστολόπουλο, όσο και στους αρµόδιους υπουργούς, διότι η αναλγησία 
της καταναγκαστικής πίστωσης που µας υποχρέωσαν ως άλλοι τύραννοι 
και δώσαµε, (διότι µας ανάγκασαν και µας το επέβαλλαν χωρίς τη 
θέλησή µας), συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ηµάρχων και των 
Περιφερειαρχών και δηµιούργησαν µε αυτή τη στάση πληρωµών τα 
ερειπωµένα εργοτάξια κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων σ’ όλη την Ελλάδα, 
την τεράστια και θανατηφόρα ανεργία των εργοληπτών, τα δεκάδες 
χιλιάδες Μηχανήµατα Έργων που σαπίζουν και την χαµένη τεχνογνωσία 
που αποκτήθηκε µε κόπο, αγώνες, µελέτη δεκαετιών από τους 
εργολήπτες και από τους άνεργους εργαζόµενους, Μηχανικούς, οδηγούς, 
χειριστές Μ.Ε.  

Ζητώ επίσης επείγουσα γενική συνέλευση µε θέµατα:  
1) Αντιµετώπιση της βρώµικης και ανήθικης και σιχαµερής στάσης 

πληρωµών που έχει κηρύξει η ανελέητης κυβέρνησης Γ. 
Παπανδρέου και των Εργοληπτών. ∆ιέλυσε τους  Εργολάβους , 
κατέστρεψε την κατασκευή ∆ηµόσια και Ιδιωτική.   

2) Κατάργηση µελετοκατασκευών, διότι η όλη διαδικασία βρωµάει 
κλεψιά και ροκάνισµα του δηµοσίου χρήµατος, υπέρ οµάδων 
µιληµένων και από πριν συνεννοηµένων και το παιχνίδι είναι 
στηµένο και πάντα πουληµένο εις βάρος των πραγµατικών 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ και υπέρ των τυχοδιωκτών, λιµοκοντόρων, που 
ουδέ εν κατσαβίδι διαθέτουν για Μηχανικό (Εργοληπτικό) 
εξοπλισµό, λυµαίνονται τις αναθέσεις ανά την Ελλάδα µε 
προσυνεννόηση και κυκλοφορία πολλού µαύρου χρήµατος, το 
αρµόδιο υπουργείο τελεί εν γνώσει της κλεψιάς που γίνεται µε 
την προσυννενόηση των προσερχοµένων στους διαγωνισµούς 
των µελετοκατασκευών και πρέπει πάραυτα να καταργήσει την 
µελετοκατασκευή, διότι µια περίπτωση που προέβλεπε ο Ν 
1418/84 και που αποτελούσε εξαίρεση του κανόνα, έγινε από την 
παρούσα διοίκηση και το αρµόδιο υπουργείο ο κανόνας των 
δηµοπρασιών κυρίως των βιολογικών καθαρισµών, µε 
ψευδεπίγραφες και εγκληµατικές δικαιολογίες από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες, για την επιλογή αυτού του τρόπου δηµοπράτησης των 
έργων οι οποίες υπηρεσίες σκανδαλωδώς  συνδράµουν µε τον 
τρόπο τους, δηλαδή της επιλογής της µελετοκατασκευής ως 
τρόπου δηµοπράτησης, στην καταλήστευση του ∆ηµοσίου 
χρήµατος και τον εξοβελισµό των πραγµατικών εργοληπτικών 
επιχειρήσεων προς χάρη πάρα πολλών αεριτζήδων εργοληπτών 
που περιµένουν µε ανοιχτό το στόµα αυτό το στηµένο παιχνίδι να 
επιβληθεί, αν ήδη δεν το έχουν καταφέρει κατ’ άπασα την 
επικράτεια,  

3) Αντιµετώπιση από την γενική συνέλευση του µεγάλου 
προβλήµατος των Εργοληπτών σχετικά µε τον ΦΠΑ και την 
Φορολογική ∆ήλωση που µας τα επιβάλλουν να τα 
καταβάλλουµε ετεροχρονισµένα στο υπουργείο οικονοµικών και 
χωρίς να τα έχουµε εισπράξει από το υπουργείο οικονοµικών, 
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τέτοια ξεφτιλισµένη συµπεριφορά υπουργείο δεν πρέπει να έχει 
επιβληθεί στην Ελληνική Επικράτεια ούτε τότε που κυβέρναγε 
την Ελλάδα ο Τζουµπές και όλα αυτά γίνονται εις βάρος µας 
ώστε να  εκδίδονται από εµάς παράνοµα και καταχρηστικά πέραν 
πάσης λογικής και νοµιµότητας τα τιµολόγια εξόφλησης των 
λογαριασµών κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων. Πρέπει να 
συνειδητοποιήσει ο Πρωθυπουργός και ο αρµόδια Υπουργός και 
να νοµοθετήσουν εδώ και τώρα όσον αφορά τους Εργολήπτες 
∆ηµοσίων Έργων, η έκδοση του τιµολογίου να γίνεται 
ταυτόχρονα µε την πληρωµή – εξόφληση του αντίστοιχου 
λογαριασµού. 

4) Αναζήτηση τρόπων επέµβασης στη κοιµωµένη διοίκηση για 
άµεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, που τέσσερα χρόνια τώρα 
καρκινοβατεί εις βάρος του Ελληνικού Λαού και συνεχίζεται η 
απορρόφηση των κονδυλίων µε ρυθµούς ταχύτητας χελώνας και 
µε τις ευλογίες της ∆ιοίκησης από τον αρµόδιο Υπουργό έως τον 
Περιφερειάρχη και τον ∆ήµαρχο, που όλοι αδιαφορούν απολύτως 
για την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και την 
αναθέρµανση της ήδη κατεστραµένης Ελληνικής Οικονοµίας.  

5) Να απαντηθεί το ερώτηµα: γιατί συνεχίζεται η κρατική 
επιχορήγηση στα κόµµατα, όταν η Ελλάς καταρρέει 
οικονοµικά;;; ενώ την ίδια στιγµή αρνούνται να καταβάλλουν 
στις εργοληπτικές επιχειρήσεις και στους  εκατοντάδες χιλιάδες 
απολυµένους αυτών των εργοληπτών,  τα δεδουλευµένα;; ∆εν 
ντρέπονται τα κοµµατόσκυλα να κατασπαράζουν το δηµόσιο 
χρήµα νοµοτύπως, που την ίδια στιγµή το κράτος καθίσταται 
αναξιόπιστο, ανήθικο και δολοφόνος του ελληνικού λαού;;;; οι 
εταιρείες του ∆ηµοσίου µε χιλιάδες υψηλόµισθους «κοπρίτες», 
µε χρυσοπληρωµένα  συµβούλια κοµµατόσκυλων, µε 
χρυσοπληρωµένους συµβούλους κοµµατόσκυλα, που δεν 
δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους, λυµαίνονται το ∆ηµόσιο χρήµα, ως 
υψηλόµισθοι και βαρύγδουποι δήθεν επαΐοντες συµβουλάτορες,  
Γιατί, Ω ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΕΧΟΣΑΣΤΕ ΝΑ 
ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α η  ΓΕΝΟΠ ∆ΕΗ του κ. 
Φωτόπουλου;;;;; Γιατί Ω ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ 
∆ΕΧΟΣΑΣΤΕ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ Ο ΟΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑ 840.000.000,00€ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ∆ΕΝ ∆ΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ 2 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΝ ΤΑ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΤΟΥΣ;, 
οποία η αθλιότης αυτού του τόπου;, οποία η αθλιότης αυτής της 
κυβέρνησης;;; που κάθε τόσο βγαίνει και λέει «ούτε ένας 
απολυµένος» και από την άλλη 1,5 εκατοµµύρια άνθρωποι του 
Ιδιωτικού τοµέα βρίσκονται οικονοµικά στο δρόµο, ΝΤΡΟΠΗ, 
ΝΤΡΟΠΗ, ΝΤΡΟΠΗ!!!!!  

  Τελειώνοντας υποβάλλω αίτηµα, που θεωρώ ότι είναι 
κοινό όλων των εργοληπτών, προς τους προέδρους και τα ∆Σ 
των ΣΑΤΕ, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε για από κοινού 
γενική συνέλευση  και µε στόχο εκτός από τα ανωτέρω και την 
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εξέρευση τρόπου άµεσης  ενοποίησης των εργοληπτικών 
οργανώσεων, ώστε να µη µοιάζουµε ως διεσπασµένη και τήδε 
κακείσε  περιφερόµενη αγέλη χαµένων εργοληπτών, µέσα στο 
βόρβορο και την αθλιότητα των  αντιδικιών και των  
αντιπαλοτήτων των Προέδρων και των ∆Σ των άνω 
Επαγγελµατικών Οργανώσεων της Αθήνας που πασχίζουν ένας 
έκαστος για την καρέκλα του και την εξυπηρέτηση των ιδίων 
συµφερόντων τους από τις επαφές και τις φιλίες που 
δηµιουργούν µε τους υπουργούς, τους βουλευτές και όλους τους 
ανιόντες και κατιόντες της διοίκησης.!...............................     
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