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ΑΙΤΗΣΗ - ΑΝΑΦΟΡΑ 
      ΠΡΟΣ 
   1. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
         ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
   2. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &  
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
         ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
   3. ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
         ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
   4. ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (∆Ι.Σ.Α) 
         ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
   5. ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 
   6. ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆.Ε. 
         ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
   7. ΤΟΝ ΣΑΤΕ ΠΑΤΡΩΝ 
         ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
   8. ΤΟΝ ΣΑΤΕ ΑΘΗΝΑΣ - ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ 
         ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
   9. ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΟΛΟΗΣ 
         ΣΤΟ ΛΑΛΑ 
   10. ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 
         ΣΤΗΝ ΒΑΡ∆Α 
   11. ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ  
         ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 
   12. ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ 
         ΣΤΟΝ ΒΟΥΡΝΑΓΟ 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΤΩΝ: 

Α. Του Αντωνίου Γ. Ασκούνη, αναδόχου του έργου: «Επείγουσες εργασίες 
κατασκευής αντιδιαβρωτικών/αντιπληµµυρικών έργων για την άµεση 
αντιµετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών του έτους 2007 στον Νοµό 
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Ηλείας, Εργολαβία “Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων ∆ήµου 
Αµαλιάδας και ∆ήµου Ιάρδανου”». 
Β. Του Νικολάου Α. Ασκούνη, αναδόχου του έργου: «Επείγουσες εργασίες 
κατασκευής αντιδιαβρωτικών/αντιπληµµυρικών έργων για την άµεση 
αντιµετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών του έτους 2007 στον Νοµό 
Ηλείας, Εργολαβία “Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων ∆ήµου 
Φολόης”». 
Γ. Του Γεωργίου Α. Ασκούνη, αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση 
βατότητας οδικού δικτύου πυρόπληκτων περιοχών ∆ήµου Βουπρασίας». 
ΚΥΡΙΟΙ, 
Έµαθα µετά από πληροφορίες, ότι απεστάλησαν χρήµατα  στην Περιφέρεια 
∆υτικής Ελλάδας περίπου 500.000ΕΥΡΩ στον κωδικό ΣΑΕΠ 401, τα οποία 
διετέθησαν για πληρωµές λογαριασµών έργων διαφόρων εργολάβων, 
χωρίς τήρηση της σειράς προτεραιότητας, πράγµα που συνιστά παράβαση 
καθήκοντος, λόγω της εκ της πράξεως αυτής επιδεικνυοµένης και 
αναδεικνυοµένης ευνοίας προς συγκεκριµένα πρόσωπα, αλλά και 
οπωσδήποτε εις βάρος ηµών και µε στόχο την δική µας επαγγελµατικήν 
εξόντωση. 
 
Α0. Συγκεκριµένα, εγώ ο Αντώνης Γ. Ασκούνης καταγγέλλω ότι: 
Α1. Παραµένει απλήρωτη η 2η εντολή πληρωµής του έργου: «Επείγουσες 
εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών/αντιπληµµυρικών έργων για την 
άµεση αντιµετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών του έτους 2007 στον 
Νοµό Ηλείας, Εργολαβία “Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων 
∆ήµου Αµαλιάδας και ∆ήµου Ιάρδανου”» ποσού 59.814,90€ µε Φ.Π.Α. από 
02-07-2010 νοµίµως υπογεγραµµένη και θεωρηµένη από την ∆ΕΚΕ Πατρών 
και έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. 101/01-10-2010 τιµολόγιό µου. 
Α2. Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 1275/2010 συνηµµένη διαταγή πληρωµής του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πατρών στις 29-10-10, η οποία έχει κοινοποιηθεί 
αρµοδίως στο Υπουργείο Οικονοµικών. 
Το εν λόγω Υπουργείο Οικονοµικών έχει στραφεί εναντίον µου µε κατάθεση 
αρµοδίως ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ µε αρ. 4854/16-11-2010, κατά της άνω 
διαταγής Πληρωµής µη αναγνωρίζον την απαίτησή µου για πληρωµή 
ποσού 59.814,90ΕΥΡΩ, που µου οφείλει από την εκτέλεση του άνω έργου, 
βάσει της 2ης εντολής πληρωµής της ∆ιευθύνουσας και Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας το άνω έργο, της ∆ΕΚΕ Πατρών. 
Πρόκειται για γεγονός απόλυτα αντισυµβατικής συµπεριφοράς του 
Υπουργείου Οικονοµικών, που αντί αναστολής έπρεπε, στα πλαίσια των 
καλών συναλλακτικών ηθών, να σπεύσει εις εξόφληση του 2ου άνω 
λογαριασµού µου. 
Α3. Η άνω 2η εντολή του άνω έργου δεν έχει εξωφληθή, παρανόµως, κατά 
παράβαση καθήκοντος και καθ’ υπέρβαση εξουσίας αφού η πίστωση των 
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500.000(;) ΕΥΡΩ που εδόθη στην Π.∆. Ελλάδος διετέθη για την εξόφληση 
λογαριασµών άλλων ίσως ηµετέρων εργολάβων. 
Α4. Εάν η πίστωση δεν ήτο επαρκής θα έδει, για λόγους ισονοµίας, 
ισοπολιτείας και αξιοκρατίας, να κατανεµηθεί αναλογικά σε σχέση µε το 
σύνολο των οφειλών σας για την µερική έστω πληρωµή όλων των 
εργολάβων. 
 
 
 
Β0. Συγκεκριµένα, εγώ ο Νικόλαος Α. Ασκούνης καταγγέλλω ότι: 
Β1. Παραµένει απλήρωτη η 1η και 2η εντολή πληρωµή του έργου: 
«Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών/αντιπληµµυρικών 
έργων για την άµεση αντιµετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών του 
έτους 2007 στον Νοµό Ηλείας, Εργολαβία “Αντιµετώπιση κατολισθητικών 
φαινοµένων ∆ήµου Φολόης”» η 1η Εντολή ποσού 104.858,60€ µε Φ.Π.Α. από 
17-06-2010 νοµίµως υπογεγραµµένη και θεωρηµένη από την ∆ΕΚΕ Πατρών 
και έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. 134/11-10-2010 τιµολόγιό µου, και η 2η Εντολή 
27.675,00€ µε Φ.Π.Α. από 14-09-2010 νοµίµως υπογεγραµµένη και 
θεωρηµένη από την ∆ΕΚΕ Πατρών. 
Β2. Η άνω 1η και 2η εντολή του άνω έργου δεν έχουν εξωφληθεί, 
παρανόµως, κατά παράβαση καθήκοντος και καθ’ υπέρβαση εξουσίας 
αφού η πίστωση των 500.000(;) ΕΥΡΩ διετέθη για την εξόφληση 
λογαριασµού άλλων εργολάβων. 
Β3. Εάν η πίστωση δεν ήτο επαρκής θα έδει για λόγους ισονοµίας, 
ισοπολιτείας και αξιοκρατιάς, να κατανεµηθεί αναλογικά για την µερική 
έστω πληρωµή όλων των εργολάβων. 
 
Γ0. Συγκεκριµένα, εγώ ο Γεώργιος Α. Ασκούνης καταγγέλλω ότι: 
Γ1. Παραµένει απλήρωτη η 1η εντολή πληρωµή του έργου: «Αποκατάσταση 
βατότητας οδικού δικτύου πυρόπληκτων περιοχών ∆ήµου Βουπρασίας» 
ποσού 65.386,80€ µε Φ.Π.Α. από 28-09-2010 νοµίµως υπογεγραµµένη και 
θεωρηµένη από την ∆ΕΚΕ Πατρών. 
Γ2. Η άνω 1η εντολή του άνω έργου δεν έχει εξωφληθή, παρανόµως, κατά 
παράβαση καθήκοντος και καθ’ υπέρβαση εξουσίας αφού η πίστωση των 
500.000(;) ΕΥΡΩ διετέθη για την εξόφληση λογαριασµού άλλων εργολάβων. 
Γ3. Εάν η πίστωση δεν ήτο επαρκής θα έδει για λόγους ισονοµίας, 
ισοπολιτείας και αξιοκρατιάς, να κατανεµηθεί αναλογικά για την µερική 
έστω πληρωµή όλων των εργολάβων. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ για τις άµεσες δικές σας ενέργειες για την 
εξόφληση των άνω λογαριασµών µας, διότι ουδέποτε συµφωνήσαµε µεθ’ 
υµών να κατασκευάσουµε τα ∆ηµόσια Έργα σας και οι αρµόδιες υπηρεσίες 
του Ελληνικού Κράτους να αρνούνται την πληρωµή µας για δαπάνες που 
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προκύπτουν από τις άνω εντολές πληρωµής συνολικού ποσού 257.735,30€ 
και τις οποίες εντολές έχουµε εκχωρήσει σε τράπεζες και καταβάλλουµε 
επιτόκιο λίαν επαχθές, ενώ παράλληλα το Ελληνικό ∆ηµόσιο υποχρεούται 
στην καταβολή τόκων υπερηµερίας λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων 
που ορίζουν οι Νόµοι. 
Επίσης ζωτώ να γίνει έρευνα για το ποιος έδωσε εντολή για επιδεικτική 
πληρωµή στην ΣΑΕΠ 401 να ελεγχθεί για παράβαση και υπέρβαση 
καθήκοντος διότι µας κορόιδεψε και µας εξαπάτησε, να επιβληθούν οι από 
τον Νόµο προβλεπόµενες κυρώσεις και να µας γνωστοποιηθεί το 
αποτέλεσµα των ενεργειών σας ώστε τάχιστα για να στραφούµε ποινικά 
εναντίον των παρανοµησάντων. 
 
 
 
 
        ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 
 
 
        ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ 
 
 
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΣΚΟΥΝΗΣ 
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