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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
 

1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆.Σ.    

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ 1 

α. Προβλήµατα από την τραπεζική αργία - ∆ιακοπή των έργων - Πρόβληµα στο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης αυτών. 1 
- Η από 1-7-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρωθυπουργό και το από 2-7-2015 σχετικό ∆ελτίο Τύπου  1 
- Συνέντευξη Προέδρου ΣΑΤΕ στα ΝΕΑ (07-07-2015):" Πάγωσαν τα εργοτάξια, στον δρόµο 40.000 
εργαζόµενοι"   3 

-  H από 7-7-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα: 
"Επείγουσα ανάγκη αναβολής όλων των ∆ηµοπρασιών"  και το από 15-7-2015 σχετικό ∆ελτίο Τύπου.  4 

-  H από 14-7-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αναπλ. Υπουργό 
Οικονοµίας, ΤτΕ, ΕΕΤ  µε θέµα: "Αίτηµα αντιµετώπισης των επιταγών µε ηµεροµηνία λήξης εντός του 
διαστήµατος ισχύος της τραπεζικής αργίας"  και σχετικό ∆ελτίο Τύπου 

7 

-  Η από 20-7-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αναπλ. Υπουργό 
Οικονοµίας, ΤτΕ, ΕΕΤ  µε θέµα: "Συνεχίζεται η τραπεζική αργία για την ιδιωτική επιχειρηµατικότητα - Καµία 
µέριµνα για τις επιταγές παρά την έγκαιρη προειδοποίηση - Καµία δυνατότητα προεξόφλησης εγκεκριµένων 
λογαριασµών" και σχετικό ∆ελτίο Τύπου 

9 

β. ΕΣΠΑ: Επαναχρηµατοδότηση, επαναλειτουργία εργοταξίων, πιθανή παράταση. 11 
-Το από 15-7-2015 ∆ελτίου Τύπου της Ε.Ε µε θέµα: «Νέο ξεκίνηµα για την απασχόληση και την ανάπτυξη 
στην Ελλάδα: η Επιτροπή κινητοποιεί άνω των 35 δις. ευρώ από τον προϋπολογισµό της ΕΕ» και η συν. σε 
αυτό δήλωση της συνόδου για το ευρώ της 12.7.2015. 

11 

-Η από 17-7-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα: 
Ενθαρρυντικά στοιχεία για την επανέναρξη των έργων µε την τελευταία απόφαση της ΕΕ.   21 

- Συνέντευξη Προέδρου ΣΑΤΕ στο capital.gr (17-07-201):" Πυρετός για να ξανανοίξουν τα εργοτάξια"   23 
- Άρθρο του capital.gr µε τίτλο: "∆ώρο" Juncker 3,5 δισ. €  στο πρωτογενές πλεόνασµα" 24 

γ. Νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ): Χρονοδιάγραµµα  έναρξης των έργων.  
δ. Εκκολαπτόµενη παρατυπία κατά την δηµοπράτηση / εκτέλεση των έργων του ΣΕΣ. 28 

- Απάντηση του ΟΠΣ σε ερώτηµα για τον προσδιορισµό των καλούµενων τάξεων πτυχίων, στην περίπτωση  
έργου που δηµοπρατείται σε τµήµατα.  28 

ε. Παράτυπη απάντηση σε διακοπή έργου ΕΣΠΑ - Γνωµοδοτήσεις επί της διακοπής 30 
- Γνωµοδότηση - απάντηση της ∆ΕΥΑΧ σε επιστολή διακοπής εργασιών λόγω οφειλών.   30 
- Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ µε θέµα: ∆ήλωση διακοπής εργασιών λόγων µη πληρωµής 
λογαριασµού - τρόπος και προϋποθέσεις άσκησης - έννοµες συνέπειες..   34 

στ. Λοιπές ενέργειες και δράσεις  39 
Ι. ΦΠΑ. 39 

- Η από 14-7-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του µε θέµα: Παροχή στοιχείων σχετικά µε τις 
απαιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ  39 

ΙΙ. Επιτροπή Ανταγωνισµού  40 
- Το από 26-6-2015 ερώτηµα παροχής στοιχείων προς τον ΣΑΤΕ  40 
- Η από 22-7-2015 απάντηση του ΣΑΤΕ  43 

3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Εισηγητές οι κύριοι 
Ζ. Αθουσάκης, Μ. Σιούνας και Γ. Κυριακόπουλος   64 

- Η από 26-6-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ στα µέλη της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τις θέσεις του 
ΣΑΤΕ επί της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.   64 

- Η από 7-7-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΓΓΕ µε θέµα τις Ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες Συµβάσεις στην 
Ελλάδα   67 



4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆.Σ.  -  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΑΤΕ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22.4.2015. Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Ζ. 
Αθουσάκης 

70 

Επιτροπές ∆ράσης του ΣΑΤΕ:  
Α. Επιτροπή θεµάτων νοµοθετικού πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων,  
Β. Επιτροπή καθηµερινών θεµάτων άσκησης εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας ,  
Γ. Επιτροπή δεοντολογίας και καταγγελιών,  
∆. Επιτροπή θεµάτων ανάπτυξης συνεργασιών µε φορείς - διερεύνησης νέων πεδίων δράσης ,  
Ε. Επιτροπή ΣΑΤΕ για την εγγραφή στην FIEC ή σε άλλο φορέα ανάλογης εµβέλειας,  
ΣΤ. Επιτροπή προβολής ΣΑΤΕ  

70 

5. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  71 
Ι. Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς  71 

-Η από 30-6-2015 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑ∆ΗΣΥ # 9 µε θέµα: Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς κατά τη 
διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών  71 

ΙΙ. ΕΤΕΠ  92 
-Η από 15-7-2015 διευκρίνιση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ επί της εφαρµογής των ΕΤΕΠ στις αναθεωρηµένες πρότυπες 
διακηρύξεις συµβάσεων δηµοσίων έργων.  92 

 


