ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρ.25571∆/ΣΜ/δτ

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2013
Π Ρ Ο Σ Τα
Μέλη του ΣΑΤΕ στην Κρήτη

Θέµα: Κοπή Πίτας και Εκδήλωση ΣΑΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης µε θέµα: «ΕΤΕΠ - ΝΕΤ - ΚΥΑ για τη
σήµανση CE και ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός 305/2011: Απορρέουσες Υποχρεώσεις
για Εργολήπτες. Προβλήµατα & Αντιµετώπιση.»
Αγαπητά Μέλη,
Ο ΣΑΤΕ αποφάσισε να διοργανώσει εκ νέου την εν θέµατι ενηµερωτική εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης
στις 25 Ιανουαρίου 2013, στο ΤΕΕ – Τµήµα Ανατολικής Κρήτης.
Στην εκδήλωση θα εξεταστούν διεξοδικά:


οι απορρέουσες υποχρεώσεις για Αναθέτουσες Αρχές, Μελετητές και Εργολήπτες κατά την υλοποίηση
τεχνικών έργων, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 26 της ΓΓ∆Ε, η οποία και εφαρµόζεται από την 1-10-2012,





και καθιστά 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) υποχρεωτικές σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα,
η υστέρηση συµµόρφωσης και οι απορρέουσες υποχρεώσεις για Παραγωγούς, Προµηθευτές,
Επιβλέποντες και Εργολήπτες σύµφωνα µε τις 24 ΚΥΑ (14 ΦΕΚ) για τη σήµανση CE και ο νέος
Ευρωπαϊκός Κανονισµός αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρµονισµένων όρων εµπορίας προϊόντων
του τοµέα των δοµικών κατασκευών,
οι ελλείψεις και ασυµβατότητες ΕΤΕΠ – ΝΕΤ, τευχών δηµοπράτησης και γενικότερου θεσµικού
πλαισίου, σε θέµατα προδιαγραφών, ποιότητας και αποζηµίωσης των συντελεστών παραγωγής για
άρτια, ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική εκτέλεση των έργων,

ενώ θα απαντηθούν ερωτήµατα όπως:













Ποιά υλικά και ποιοί προµηθευτές θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
κατά τη διαµόρφωση των οικονοµικών προσφορών;
Υπάρχει σήµερα τρόπος αυτά τα υλικά να λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαπίστωση των βασικών τιµών
από την αρµόδια Ε∆Τ∆Ε ;
Υπάρχουν επίσηµοι κατάλογοι «προ-εγκεκριµένων» υλικών και προµηθευτών;
Σε ποιό βαθµό και πώς τεκµηριώνεται ότι οι τιµές µονάδος που καθορίζονται στα ΝΕΤ και κατά
συνέπεια οι προϋπολογισµοί των ∆Ε, αναφέρονται σε «σύµµορφα υλικά» δηλαδή στα υλικά που
ορίζονται στην περιγραφή κάθε άρθρου;
Ποιά είναι η αποτελεσµατικότητα και τα µέσα εποπτείας της αγοράς για την αποτροπή κυκλοφορίας µησύµµορφων υλικών; Πώς προστατεύεται ο εργολήπτης-αγοραστής;
Πώς οφείλει να γίνεται ο έλεγχος και η αποδοχή από την Επίβλεψη των προτεινόµενων από τον
Ανάδοχο υλικών;
Ποιός θα καθορίζει τα κρίσιµα υλικά και τον εξοπλισµό για τα οποία ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να
υποβάλει µε την προσφορά του τεκµήρια συµµόρφωσης; Ο Μελετητής ή η Αναθέτουσα Αρχή ;
Υπάρχει σήµερα εξασφαλισµένη η δυνατότητα πρόσβασης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας / Εργολήπτη
στα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα;
Ποιός ο ρόλος των διαπιστευµένων εργαστηρίων ή/και ανεξάρτητων φορέων ελέγχου;
Ποιές είναι οι αναµενόµενες αθέµιτες πρακτικές λόγω ελλείψεων και ανεπάρκειας στην εποπτεία της
αγοράς και στην επίβλεψη των έργων;
Ποιός καταλογίζει και κυρίως σε ποιόν καταλογίζονται οι ευθύνες και οι κυρώσεις;

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ, επισυνάπτουµε το πρόγραµµα της εκδήλωσης και σας
προσκαλούµε να µετάσχετε δηλώνοντας τη συµµετοχή σας στο Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ
Κρήτης (2810-241237). Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα πραγµατοποιηθεί η κοπή πίτας του
Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

Με τιµή,

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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Κοπή Πίτας και Ενηµερωτική Εκδήλωση ΣΑΤΕ
25 Ιανουαρίου 2013 – 11:00
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας - Τµήµα Ανατολικής Κρήτης
Πρεβελάκη & Γρεβενών, Ηράκλειο Κρήτης

«ΕΤΕΠ - ΝΕΤ - ΚΥΑ για τη σήµανση CE και ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός 305/2011:
Απορρέουσες Υποχρεώσεις για Εργολήπτες. Προβλήµατα & Αντιµετώπιση.»
Α’ Μέρος: Προσέλευση - Χαιρετισµοί
11:00–11:10

Προσέλευση

11:10–11:20

Χαιρετισµός – Καλωσόρισµα του κ. Ι.
Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης

11:20–11:30

Χαιρετισµός - Εισαγωγική τοποθέτηση από τον Γ. Βλάχο, Πρόεδρο του ΣΑΤΕ

Χριστάκη,

Συντονιστή

του

Β’ Μέρος: Έναρξη Εκδήλωσης - Εισηγήσεις
11:30–12:00

Η Ευρωπαϊκή Τυποποίηση στο χώρο των ΤΕ και οι απορρέουσες υποχρεώσεις
κατά την υλοποίηση δηµοσίων έργων (σχεδιασµός, ανάθεση, εκτέλεση).
∆.Τουλιάτος, Π.Μ. Επιστ. Συνεργάτης ΕΜΠ, Τεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ

12:00–12:30

«Προβλήµατα ενσωµάτωσης των ΕΤΕΠ στις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων:
Ασυµβατότητες»
Γ.
Μαθιουδάκης,
∆ιευθυντής
∆ιαχείρισης
Ποιότητας
ΑΕΓΕΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Μέλος ∆.Σ. του ΕΛΟΤ Πιστοποιηµένος
∆ιαχειριστής Έργων κατά ΙΡΜΑ, Level D

12:30 –13:00

Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα Π.∆.Κ. - ΚΥΑ για τη
σήµανση CE - νέος Κανονισµός 305/2011/ΕΚ, Κανονισµός 765/2008/ΕΚ για
την εποπτεία της αγοράς. Η υστέρηση συµµόρφωσης και οι απορρέουσες
υποχρεώσεις για Παραγωγούς, Προµηθευτές, Επιβλέποντες και Εργολήπτες.
Ρ. ∆ρακούλης, Μ.Μ.,Ειδικός Εµπειρογνώµων-Σύµβουλος Επιχειρήσεων,
Μέλος της Επιτροπής ενσωµάτωσης της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ στην
ελληνική νοµοθεσία και της έκδοσης των ΚΥΑ (σήµανση CE στα δοµικά
προϊόντα)
Γ’ Μέρος: Ερωτήσεις – Συζήτηση

13:00 –14:00

«Προβλήµατα κατά την σύνταξη προσφοράς και την υλοποίηση των
συµβάσεων ∆Ε από την υποχρέωση: εφαρµογής των νέων ΕΤΕΠ,
ενσωµάτωσης στα έργα υλικών µε σήµανση CE και τεχνικής εναρµόνισης και
εφαρµογής των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών κατά τη σύναψη και
εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων µελετών έργων».
Συντονισµός:
Ιωάννης
Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης

Χριστάκης,

Συντονιστής

Περιφερειακού

Στους συµµετέχοντες θα χορηγηθεί CD µε τις κύριες εισηγήσεις και τα βασικά κείµενα.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα πραγµατοποιηθεί η κοπή πίτας του
Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης, παρουσία του Προέδρου και
Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου.
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