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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆.Σ.
2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ:

1

Α. Σηµερινή συνάντηση µε τον Αναπλ. Υπουργό κ. Χρ. Σπίρτζη.

--

Β. Καθυστερήσεις πληρωµών έργων ΕΣΠΑ

1

-Η από 7-5-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του Υπ.Οι.Υ.Να.Τ. µε θέµα:" Ντόµινο διακοπής
εργασιών σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα από τη µη χρηµατοδότησή τους και την κατάργηση πληρωµής ΦΠΑ"

1

-Το από 11-5-2015 ∆ελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ

3

Γ. Μη πληρωµή ΦΠΑ.

--

∆. Κατάργηση πρόσθετων εγγυήσεων

5

-Η από 24-4-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του Υπ.Οι.Υ.Να.Τ µε θέµα: "Επέκταση ισχύος
του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 - Αναγκαιότητα κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης".
Ε. Λοιπά
Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων
-Η από 23-4-2015επιστολή της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: "Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συµβάσεων δηµοσίων
έργων Τύπου Α και Β".
-Πρόταση σχολιασµού - παρατηρήσεων ΣΑΤΕ
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∆ηµοπράτηση έργων ως Υπηρεσίες
-Το από 5-5-2015 εισερχόµενο του Περιφερειακού Γραφείου ∆υτικής Ελλάδας.
- Σχολιασµός και πρόταση Σχεδίου Επιστολής µε θέµα: "Ύδρευση ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Ηλείας" από το
Γραφείο Καταγγελιών του ΣΑΤΕ
-ΣΧΕ∆ΙΟ επιστολής ΣΑΤΕ
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Τροπολογία - Προσθήκη για κατά παρέκκλιση εφαρµογή άπαξ της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης χωρίς
δηµοσίευση διαγωνισµού
-Το από 5-5-2015 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τους υπογράφοντες την τροπολογία - προσθήκη υπουργούς.

23

-Το από 6-5-2015 ∆ελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ

25

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΤΕ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ. Εισηγητές οι κύριοι Ζ. Αθουσάκης, ∆ηµ.
Κωνσταντινίδης και Μ. Σιούνας.

26

Α. Θέσεις ΣΑΤΕ που κατατέθηκαν στο ΕΠΕΕΡΑΑ

26

-Η από 29-4-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΕΠΠΕΡΑΑ µε θέµα: "Συµµετοχή ΣΑΤΕ στη διαβούλευση για τα
επικαιροποιηµένα τεύχη δηµοπράτησης στο σύστηµα µελέτη κατασκευή".
Β. Θέσεις ΣΑΤΕ που κατατέθηκαν στην ΕΑΑ∆ΗΣΥ.

26
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-Η από 24-4-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: " ∆ιαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την
Ενσωµάτωση των Νέων Οδηγιών για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις"

28

-Η από 30-4-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: "Συµµετοχή ΣΑΤΕ στη διαβούλευση της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ενσωµάτωση των νέων οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις: Νοµοτεχνική µεθοδολογία
ενσωµάτωσης στην εθνική νοµοθεσία των νέων ενωσιακών Οδηγιών 2014/23/ΕΚ, 2014/24/ΕΚ & 2014/25/ΕΚ
για τις δηµόσιες συµβάσεις και δοµή νέου θεσµικού πλαισίου για τα δηµόσια έργα.

30

-Η από 8-5-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: "Πλαίσιο συµµετοχής του ΣΑΤΕ στην
διαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ενσωµάτωση των νέων οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις."

36

Γ. ∆ιαµόρφωση βασικών αρχών ΣΑΤΕ στα θέµατα:.

39

α. Υπεργολαβία
-Το από 6-5-2015 εισερχόµενο του Μέλους του ∆.Σ. κ. Μανδρούκα ∆ηµήτρη µε θέµα: Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην
διαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ενσωµάτωση των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών στις δηµόσιες συµβάσεις

39

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
- Η από 7-5-2015 καταγραφή των προτάσεων της Ο.Ε. για την ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

43

β. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Ηλεκτρονικοί κατάλογοι, Ηλεκτρονική διαβίβαση/αποστολή γνωστοποιήσεων,
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε έγγραφα του διαγωνισµού

--

γ. Κοινωνικές, περιβαλλοντικές και εργατικές παράµετροι, Το νέο ειδικό καθεστώς για τις κοινωνικές,
υγειονοµικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και άλλες υπηρεσίες

--

δ. Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων, Κοστολόγηση του κύκλου ζωής

--

ε. Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προµήθειας, Επιγραµµικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis), Επίσηµοι
κατάλογοι οικονοµικών φορέων

--

στ. Κεντρικές Αγορές - ∆ιασυνοριακή ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, Υποδιαίρεση συµβάσεων σε τµήµατα

--

4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΑΤΕ ΣΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΕΟ. Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Ζ.
Αθουσάκης
-Η από 7-11-2013 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: " Υπόδειξη εκπροσώπων ΣΑΤΕ για Επιτροπές Εργασίας της
ΣΕΕΟ".
5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΑΤΕ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Ζ.
Αθουσάκης
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