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Τις

Εταιρίες – Μέλη του ΣΑΤΕ
Έδρες τους
ΘΕΜΑ:

Επικαιροποίηση πίνακα ενδιαφεροµένων για τη συµµετοχή σε
Επιτροπές ∆ιαγωνισµών (Ε.∆.) και Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση
(Ε.Ε.Α.).

Στην τελευταία συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (03.11.2010), αποφασίσθηκε η
επικαιροποίηση του πίνακα υποψηφίων για τις εν θέµατι Επιτροπές. Σύµφωνα µε παλαιότερη
απόφαση του ∆Σ του ΣΑΤΕ της 26-3-2003, οι υποψήφιοι πρέπει να ανήκουν στη βασική
στελέχωση της εταιρείας ή να είναι µέλη του διοικητικού της συµβουλίου.
Όσοι από την εταιρεία σας επιθυµούν να συµπεριληφθούν στον ως άνω πίνακα,
παρακαλούνται να αποστείλουν στον ΣΑΤΕ, το αργότερο µέχρι τις 5/12/2010, σηµείωµα µε
τα εξής στοιχεία:
•
•
•
•
•
•

Επωνυµία Εταιρείας
Ονοµατεπώνυµο υποψηφίου
Ειδικότητα (π.χ. Πολ. Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός κλπ.)
Ενδιαφέρον για συγκεκριµένες κατηγορίες έργων (π.χ. Οδοποιία, Οικοδοµικά, Έργα
Πρασίνου κλπ.)
Ενδιαφέρον για συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές.
Στοιχεία εµπειρίας (π.χ. κατηγορία – τάξη ΜΕΚ, κ.α.)

Εάν επιθυµείτε να ορίσετε παραπάνω από ένα ενδιαφερόµενο παρακαλούµε να αποσταλεί
ξεχωριστό σηµείωµα για τον καθένα.
Επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε τον Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25Α/9.2.98), άρθρο 3 παρ. 1δ, τα
µέλη των ΕΕΑ είναι υποχρεωµένα να υποβάλλουν στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά τα άρθρα 24 έως και 32 του Ν. 2429/96 (ΦΕΚ
155Α/10.7.96).

Επειδή η παρουσία των εκπροσώπων του ΣΑΤΕ στις εν λόγω επιτροπές είναι καίριας
σηµασίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας των διαγωνισµών και την προστασία των
συµφερόντων των µελών µας, παρακαλούµε όπως υποβάλουν δήλωση συµµετοχής µόνο
όσοι πράγµατι επιθυµούν αλλά και δύνανται να συµµετέχουν στις επιτροπές αυτές.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,
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