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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  και τον περιορισµό των εισαγωγών. 1 
- Η από 27-7-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών   1 

β. Παρατυπία κατά την δηµοπράτηση / εκτέλεση των έργων του ΣΕΣ. 3 
- Η από 29-7-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΥ ΟΠΣ µε θέµα: Παρέµβαση ΣΑΤΕ σε απάντηση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος επί του ερωτήµατος για τον προσδιορισµό 
των καλούµενων τάξεων πτυχίων, στην περίπτωση  έργου που δηµοπρατείται σε τµήµατα.  

3 

- Η από 20-8-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό κ. Σπίρτζη, τον Πρόεδρο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και 
την ∆/νση Νοµοθετικού Συντονισµού του ΥπΥΜΕ∆Ι µε θέµα την ∆ηµοπράτηση δύο έργων προϋπολογισµών 
2,58 εκ. και 9,050 εκ. € στα οποία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις 5ης τάξης και άνω.   

11 

γ. Συµψηφισµοί Οφειλών - Απαιτήσεων κατά του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 13 
- Η από 20-8-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΥΠΟΙΚ  µε θέµα: Συµψηφισµοί Οφειλών - Απαιτήσεων κατά 
του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα.   13 

δ. ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί σ/ν του ΥΠΥΜΕ∆Ι - Συµµετοχή ΣΑΤΕ (Θέµα ΦΠΑ) 16 
- Η από 30-7-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους συναρµόδιους Υπουργούς µε θέµα:  «∆ηµόσια ∆ιαβούλευση 
επί του σ/ν: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης 
λήψης – Ίδρυση συνδεδεµένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθµιση 
θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 
4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις" - Συµµετοχή ΣΑΤΕ». 

16 

ε. Εγγυοδοσία Ταµείου Μηχανικών  21 
- Η από 24-8-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας µε θέµα: Εγγυοδοσία Ταµείου Μηχανικών 21 

3. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013. Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Ζ. Αθουσάκης 23 
-Η από 29-7-2015 επιστολή το ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του µε θέµα: Συνάντηση του ΣΑΤΕ µε τον Υπουργό 
Οικονοµίας κ. Γ. Σταθάκη - ∆ελτίο Τύπου  23 

-Η από 5-8-2015 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµίας για την πορεία υλοποίησης των προγραµµάτων 
ΕΣΠΑ .   28 

- Οι υπ'αριθµ. 83850 και 83851/7-8-2015 απαντήσεις του Υπουργείου Οικονοµίας σε ερωτήσεις βουλευτών για 
την πορεία του ΕΣΠΑ.    32 

- Η από 20-7-2015 εγκύκλιος της ΓΓ∆Ε - ΕΣΠΑ για τις ενέργειες για το επικείµενο κλείσιµο των ΕΠ του 
ΕΣΠΑ 2007-2013  41 

-Η από 21-8-2015 επιστολή το ΣΑΤΕ προς τους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων και τους συναρµόδιους 
υπουργούς µε θέµα: "Ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης της χρηµατοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 & 
οικουµενικής αποδοχής της αναγκαιότητας συνέχισης του ΕΣΠΑ 2007-2013" - ∆ελτίο Τύπου  

45 

-Η από 27-8-2015 ανακοίνωση υπογραφής σύµβασης µε ΕΤΕΠ για χορήγηση δανείου 1 δισ. €   50 
-Η από 27-8-2015 ανακοίνωση παραίτησης του ΓΓ∆Ε-ΕΣΠΑ κ. Αλ. Χαρίτση   51 
-Η από 28-8-2015 ανακοίνωση της ΓΓ∆Ε - ΕΣΠΑ για πληρωµές έργων ΕΣΠΑ ύψους 350 εκ. € κατά τον 
Αύγουστο του 2015    53 

-Η από 31-8-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον κ. Ν. Χριστοδουλάκη για το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 
2014-2020 - ∆ελτίο Τύπου 54 

-Η από 31-8-2015 επιστολή του  κ. Ν. Χριστοδουλάκη προς τους εποπτευόµενους φορείς για τις βασικές αρχές 
λειτουργίας της υπηρεσιακής κυβέρνησης  57 

4. ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Εισηγητές οι κύριοι Ζ. Αθουσάκης και ∆ηµ. 
Κωνσταντινίδης  59 

- Το από 17-8-2015 ΝΟΝ PAPER του Προέδρου προς τον Αναπλ. Υπουργό κ. Σπίρτζη. .   59 
- Η από 18-8-2015 κοινοποίηση επιστολής του ΣΑΤΕ για το σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων 
στην Ελλάδα προς τα Μέλη της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονοµίας    66 



- Η από 27-8-2015 συνέντευξη τύπου του Αναπλ. Υπουργού κ, Χρ. Σπίρτζη για νέο νοµοσχέδιο για τα δηµόσια 
έργα    71 

- Κείµενο διαβούλευσης σχεδίου νόµου µε θέµα: ∆οµές Στρατηγικού Σχεδιασµού στα τεχνικά έργα διαδικασίες 
διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, όπως εντοπίστηκε 
στον ιστότοπο της εφηµερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ 

74 

5. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 
22.4.2015. Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Ζ. Αθουσάκης 119 

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  

119 

5. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  120 
Ι. Παρουσία ΣΑΤΕ στην ∆ΕΘ:  
α. Συµµετοχή Αντιπροσωπείας ΣΑΤΕ σε οµιλίες κ.κ. Αλ. Τσίπρα και Β. Μεϊµαράκη. 
β. Προετοιµασία - Συµµετοχή Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας σε συναντήσεις των 
αρχηγών των κοµµάτων µε παραγωγικούς φορείς. 

120 

ΙΙ. ∆ηµοπρασίες έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας   121 
-Η από 17-8-2015 επιστολή ορισµού εκπροσώπου του ΣΑΤΕ για διαγωνισµό έργου της ΠΚΜ. 121 

ΙΙΙ. Εµπλουτισµός Ιστοσελίδας ΣΑΤΕ:   
α. Σε συνέχεια σχετικής απόφασης του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ επήλθαν τροποποιήσεις στο πρόγραµµα καταγραφής των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών έργων άνω των 2 εκ. € που τηρείται από το 2007, µεταξύ των οποίων είναι 
και η έναρξη παρακολούθησης όλων των περιπτώσεων διαγωνισµών υπηρεσιών που µοιάζουν ή και είναι έργα 
ή εργασίες, προϋπολογισµού άνω των 200 χιλ. €, όπως λαµβάνονται από το ΕΣΗ∆ΗΣ, χρησιµοποιώντας τα 
εξής CPV: Α) 425****** Β) 451,452,453,454 ****** Γ) 714***** ∆) 507**** Ε) 375****** ΣΤ) 
773****** Ζ) 905,906 ****** Η) 324****** - Αίτηση περαιτέρω διαχωρισµού των αποτελεσµάτων των 
δηµοπρασιών της ∆ΕΗ που αφορούν την µετακίνηση υλικών και επιτρέπονται οι θετικές εκπτώσεις.   

122 

β. Προσθήκη δυνατότητας αναζήτησης στον ιστότοπο του ΣΑΤΕ µε πρόγραµµα της Google 129 
γ. Προσθήκη ενότητας φωτογραφιών στον ιστότοπο του ΣΑΤΕ   130 

IV. Ενηµέρωση Ειδικής Προσφοράς  ΣΑΤΕ για την προµήθεια USB ΤΟΚΕΝ  για την ψηφιακή υπογραφή  131 
V. Έναρξη φιλοξενίας της ΣΕΕΟ από τον ΣΑΤΕ   132 
 


