ΠΡΟΣ ΣΑΤΕ
Θέµα : Προτάσεις του Περιφερειακού τµήµατος Θεσσαλίας του ΣΑΤΕ ενόψει της
γενικής συνέλευσης της 13ης Οκτωµβρίου 2011-09-09
Σε εφαρµογή της µε αριθµό πρωτ. 23651/ΓΒ/σµ /22-7-2011 του ∆Σ του ΣΑΤΕ για
σύγκληση έκτατης γενικής συνέλευσης, οι εταιρίες-µέλη του περιφερειακού
παραρτήµατος Θεσσαλίας του ΣΑΤΕ συνήλθαν µετά από πρόσκληση του υπεύθυνου
συντονιστού, σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 12-9-2011 και αποφάσισαν οµόφωνα
να προτείνουν να συζητηθούν στην ΓΣ τα παρακάτω θέµατα που απασχολούν τον
κλάδο.
1.Ουσιαστική στάση πληρωµών των έργων δηµοσίου και ΟΤΑ.
Πρόταση: κανένα έργο να µην δηµοπρατείται εφόσον δεν έχει εξασφαλισθεί η
σχετική χρηµατοδότηση. Να υλοποιείται πρακτικά η σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 2
του προς ψήφιση σχεδίου νόµου περί «ωριµότητος» του έργου
Για ποσά που οφείλονται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, να είναι υποχρεωτικός για
το δηµόσιο ο συµψηφισµός µε οφειλές των επιχειρήσεων προς το δηµόσιο
2.Καθιέρωση συστήµατος ανάθεσης των έργων σε 2 διακριτά στάδια:
1ο ΣΤΆ∆ΙΟ : Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών
από τις ενδιαφερόµενες εργοληπτικές εταιρείες
2ο ΣΤΑ∆ΙΟ : υποβολή οικονοµικών προσφορών από τις εταιρείες που έγιναν δεκτές
στον διαγωνισµό.Το ανωτέρω σύστηµα ελαχιστοποιεί το χρονικο διάστηµα
συµβασιοποίησης των έργων διότι αποτρέπει τα συχνά φαινόµενα ενστάσεων,
αιτήσεων θεραπείες, προσφυγών σε πολιτικά δικαστήρια.
3.Εγγυητικές επιστολές.
Στην παρούσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία οι τράπεζες εντελώς αυθαίρετα
αύξησαν τις προµήθειες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και παράλληλα
θέτουν πρόσθετους δυσβάστακτους όρους για την έκδοσή τους (κάλυψη του
µεγαλύτερου ποσού µε µετρητά η προσηµείωση ακινήτων)
Για τον λόγο αυτό προτείνουµε
α. Κατάργηση ή µείωση των πρόσθετων εγγυήσεων διότι ο λόγος που θεσπίσθηκαν
(µείωση των εκπτώσεων ) δεν επιτεύχθη.

β.σε περίπτωση που δεν καταργηθούν οι πρόσθετες εγγυήσεις τότε να µειωθεί ο
χρόνος επιστροφής τους π.χ. µε την εκτέλεση του 50% του έργου να επιστρέφεται το
80% των πρόσθετων εγγυήσεων
4. Αύξηση των προς δηµοπράτηση έργων
Να δηµοπρατηθούν άµεσα τα ώριµα έργα που προτείνουν οι περιφέρειες και οι ΟΤΑ
που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ.
5. Στελέχωση –επανάκριση εταιρειών.
Μετά την δραµατική µείωση του Π∆Ε, ο τζίρος των τεχνικών εταιρειών και
ιδιαίτερα στις περιφέρειες µειώθηκε σηµαντικά µε αποτέλεσµα πολλές εταιρείες να
µην πληρούν τα κριτήρια κατάταξης.Για τον λόγο αυτό προτείνουµε είτε αύξηση του
συντελεστή Γ κατάταξης είτε µείωση του αναλογούντος κύκλου εργασιών ανά τάξη.
Επίσης να µειωθεί και για την 3η τάξη η απαιτούµενη βασική στελέχωση όπως
προβλέπεται από το προς ψήφιση σχέδιο νόµου να γίνει για τις τάξεις 4η, 5η, 6η, 7η.
Πρόταση : βασική στελέχωση για 3η τάξη 1 ∆ + 1 Γ και πρόσθετη 1 Γ
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