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ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΣΑΤΕ της 21-10-2011
Συνάδελφοι,
σας ενηµερώνουµε για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ της 21ης
Οκτωβρίου 2011.

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
Πρόταση 1: Μ. Αλέπης
Πρόταση 2: Γ. Βλάχος
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 330 ΕΝΑΝΤΙ 142 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΛΕΓΕΙ ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΤΟΝ Κ. Γ. ΒΛΑΧΟ.
1.2 Εκλογή Γραµµατέα και δύο ψηφολεκτών
Πρόταση:
⎯ Γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης: ο κ. Γ. Κυριακόπουλος
⎯ Ψηφολέκτες της Γενικής Συνέλευσης: οι κ.κ. Γ. Πανάγος και Γ. Βαγδατλής
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2.1

Κατάχρηση συστήµατος απευθείας αναθέσεων – πρόσκληση περιορισµένου αριθµού

εργοληπτών
Πρόταση:
•

Έλεγχος όλων των περιπτώσεων µέσω του ∆ι@ύγεια από τα Περιφερειακά γραφεία
και τα Κεντρικά µε καθορισµό υπευθύνων µε σαφείς αρµοδιότητες.

•

Τυποποίηση νοµικών παρεµβάσεων µε την βοήθεια του νοµικού συµβούλου.

•

Συνεργασία – ενηµέρωση µε ΤΕΕ και άλλες Εργοληπτικές.

•

Επαφές – Ενηµέρωση – Μνηµόνιο µε νέα ∆ιοίκηση ΚΕ∆Ε.
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2.2.α. Λειτουργία Τεχνικού Συµβουλίου ΥΠΥΜΕ∆Ι
Πρόταση :
•

Άµεση ανάρτηση όλων των αιτηµάτων στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε ώστε να υπάρχει
επαρκής χρόνος παρέµβασης

•

Άµεση ανάρτηση όλων των εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων, Υπ. Αποφάσεων

•

Όρια εξουσιοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου στις Αναθέτουσες Αρχές

•

Ενηµέρωση εκπροσώπου ή καταγραφή στην εισήγηση του Σ∆Ε της άποψης της
µειοψηφίας καθώς και των µειοψηφούντων µελών.

•

Άµεση ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ της ενηµέρωσης του εκπροσώπου των
εργοληπτικών οργανώσεων.

•

Αίτηµα τροποποίησης σύνθεσης του Σ∆Ε/ΤΚ.

•

Γνωστοποίηση ενδεχόµενης διαφωνίας του ΣΑΤΕ σε όλες τις εταιρείες µέλη του.
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2.2.β. Εγκρίσεις Ειδικών Συστηµάτων Ανάθεσης – Ειδικοί Όροι
Πρόταση 1: Πλήρης κατάργηση ειδικών όρων
Πρόταση 2: Αυστηρή εφαρµογή ειδικών όρων µε τις ακόλουθες διασφαλίσεις:
−

Να αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε η πρόταση ειδικών όρων της
υπηρεσίας πριν την συζήτησή της.

−

Κατάργηση της έννοιας «αποκλειστική συνεργασία».

−

Εφαρµογή δάνειας εµπειρίας µε τις σχετικές διασφαλίσεις.

−

Ορισµός ορίων προϋπολογισµού ειδικής εµπειρίας πολύ µικρότερη από το
δηµοπρατούµενο έργο ώστε να µην δηµιουργούνται «κλειστές αγορές» (π.χ.
άνω όριο 30% έργου).

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 402 ΕΝΑΝΤΙ 366 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ 1Η ΠΡΟΤΑΣΗ.
2.2.γ. Εγκρίσεις Ειδικών Συστηµάτων Ανάθεσης – Μελέτη – Κατασκευή
Πρόταση 1: Πλήρης κατάργηση συστήµατος µελέτης κατασκευής
Πρόταση 2: Αυστηρή εφαρµογή του συστήµατος µελέτη κατασκευή µε βάση το πόρισµα της
σχετικής οµάδας εργασίας του ΥΠΥΜΕ∆Ι και ενδεχόµενη αυστηροποίησή του.
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 429 ΕΝΑΝΤΙ 355 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ 1Η ΠΡΟΤΑΣΗ.
2.3 – ∆ηµοσιότητα τευχών δηµοπράτησης στο διαδίκτυο
Πρόταση:
−

Υποχρεωτική άµεση ανάρτηση όλων των τευχών δηµοπράτησης στο διαδίκτυο
ταυτόχρονα µε τη δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ. ∆ηλαδή ∆ιακήρυξη, ΓΣΥ,
ΤΣΥ, ΕΣΥ, Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Σχέδια, Τεύχη
Υπολογισµών, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κλπ. τεύχη.
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2.4 – Λειτουργία εφαρµογής ∆Ι@ΥΓΕΙΑ
Πρόταση:
−

Συνεργασία µε το ΥΠΕΣ για την λειτουργική βελτίωση των διατιθεµένων
πληροφοριών µε την π.χ. δυνατότητα αναζήτησης οµαδοποιηµένης πληροφορίας
σχετικά µε τις αποφάσεις της δηµόσιας διοίκησης για την έγκριση ειδικών
συστηµάτων ανάθεσης, τοµέας που ο Σύνδεσµος θεωρεί ως βασική πηγή
αδιαφάνειας στον τοµέα των δηµοσίων έργων.

−

Καθορισµός του χρόνου που θα πρέπει να έχει µεσολαβήσει από την ηµεροµηνία
υπογραφής µίας πράξης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µέχρι και την ηµεροµηνία
ανάρτησής της στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια – Προσδιορισµός κυρώσεων που θα
πρέπει να υφίστανται όσοι ακούσια ή εκούσια δεν αναρτούν ή αναρτούν
καθυστερηµένα στο πρόγραµµα ∆ι@ύγεια.
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3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
3.1 Νοµοσχέδιο ΥΠΥΜΕ∆Ι
Πρόταση:
−

Συνολική απόσυρση του νοµοσχεδίου του ΥΠΥΜΕ∆Ι σχετικά µε το πλαίσιο
κατασκευής δηµοσίων έργων (Κεφάλαιο Β «Τροποποίηση των διατάξεων του
ν.3669/2008» και Κεφάλαιο Γ «Ίδρυση Αρχής Μελετών και Έργων»), ως
απαράδεκτου.
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3.2 Εγγραφή και αναθεώρηση στο ΜΕΕΠ – Ν. 2940/2011
Πρόταση:
−

Εξουσιοδότηση στο ∆.Σ. να διαµορφώσει ανάλογη πρόταση µε αυτήν που ο ΣΑΤΕ
έχει καταθέσει από τον Σεπτέµβριο του 2008 για την εγγραφή και αναθεώρηση
του ΜΕΕΠ στην οποία θα περιλαµβάνεται και η πρόταση µείωσης της επιρροής του
κριτηρίου του κύκλου εργασιών στον τύπο κατάταξης των εργοληπτικών
εταιρειών ανάλογης της µείωσης του κύκλου εργασιών που έχει παρατηρηθεί την
τελευταία τριετία.
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3.3 Εγγυητικές Επιστολές
3.3.1. Πρόσθετες και Εκτέλεσης
Πρόταση 1: Πλήρης κατάργηση των πρόσθετων εγγυητικών
Πρόταση 2: Πλήρης κατάργηση µε παράλληλη πρόταση ότι σε περίπτωση διατήρησής τους:
−

Πολύ σηµαντική µείωση στο 30% περίπου των σηµερινών απαιτήσεων µε
ταυτόχρονη διεύρυνση της κλιµάκωσής τους (µέχρι του ορίου του 62% από
42% για παράδειγµα).

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 227 ΕΝΑΝΤΙ 181 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ 1Η ΠΡΟΤΑΣΗ.
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3.3.2. Χρόνος Λήξης Εγγυητικών Επιστολών
Πρόταση:
−

Καθορισµός ορισµένου χρόνου – όχι αορίστου – για όλες τις εγγυητικές
επιστολές (συµµετοχής, καλής εκτέλεσης, πρόσθετες, κλπ). Έχει γίνει
συνεργασία µε το ΤΣΜΕ∆Ε για το θέµα, ενώ πλέον συµφωνεί και η Ένωση
Ελληνικών Τραπεζών.
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3.4 Ανώτατα – κατώτατα όρια πτυχίων και κ/ξιων αναβάθµισης
Πρόταση:
−

Κατάργηση κατωτάτων ορίων µέχρι του ορίου των 250.000 € (προστασία
τάξεων Α1, Α2), κάτω από το οποίο ζητείται να παραµείνει το ισχύον
καθεστώς.

−

Εφαρµογή τύπου κατάταξης για τις τάξεις 1η και 2η µε ανάλογα των
µεγαλύτερων τάξεων κριτήρια.

−

Αναβάθµιση ορίου κοινοπραξιών τριών εταιρειών τουλάχιστον στο 35% για
όλες τις τάξεις.
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-Ο–
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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