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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆.Σ.
2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΤΕ
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α. Συµµετοχή στο φόρουµ της A-ENERGY µε θέµα: "Χρηµατοδότηση Έργων & Επενδύσεων: Η Επόµενη Μέρα"
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- Πρόγραµµα Εκδήλωσης
- Η από 8-3-2016 εισήγηση του Προέδρου του ΣΑΤΕ
β. Συµµετοχή στη δηµόσια διαβούλευση για το νοµοσχέδιο για τις παραχωρήσεις
- Η από 18-3-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού &
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: «Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στην δηµόσια διαβούλευση του
Νοµοσχεδίου :«ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014)»
γ. Συµµετοχή στην δηµόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής στον Τοµέα ∆ηµοσίων Συµβάσεων
- Η από 11-3-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: «Συµµετοχή του ΣΑΤΕ
στην δηµόσια διαβούλευση του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής στον Τοµέα των ∆ηµοσίων Συµβάσεων και του
Σχεδίου ∆ράσης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ» και οι συνηµµένες σε αυτή προτάσεις
δ. Ασφαλιστικό - Σχετικές δράσεις - Αιτήσεις εξαίρεσης από την αποχή
- Η από 18.3.16 ανακοίνωση του ΤΕΕ και η από 7.3.16 κοινή ανακοίνωση των εργοληπτικών οργανώσεων
- Η από 8-3-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ µε θέµα: «Αίτηση εξαίρεσης από την αποχή
των ∆ιπλ.Μηχανικών που θα συµµετέχουν στην υπό συγκρότηση Επιτροπή του ΜΕΕΠ για δύο συνεδριάσεις»
- Η από 10.3.16 επιστολή της ΕΥ∆Ε ΚΣΣΥ προς τον Πρόεδρο του Σ∆Ε για την σύγκληση του Σ∆Ε και η από
11.3.2016 απάντηση του ΣΑΤΕ
- Η από 18.3.16 επιστολή του Προέδρου του Σ∆Ε / Τµ. Κατασκευών
ε. Θέµατα δηµοπρασιών
- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
- Η από 16.2.2016 απάντηση του Υπουργείου Πολιτισµού σε επιστολή του ΣΑΤΕ για το κόστος των τευχών
- ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ - ΕΚΕΤΑ Ι∆ΕΠ
- Η από 17.2.2016 επιστολή διαµαρτυρία του ΣΑΤΕ για την δηµοπράτηση ως προµήθεια και όχι ως έργο
- Η από 29.2.2016 απάντηση του ΕΚΕΤΑ / Ι∆ΕΠ και η από 11.3.2016 νεότερη επιστολή του ΣΑΤΕ
- ΕΡΓΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
- Ειδική Έκθεση 1/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, - οµόφωνη απόφασή της για τη διακοπή της προόδου της διαδικασίας
ανάθεσης και εκτέλεσης δύο ελεγχθέντων συµβάσεων του ∆.Σιθωνίας, καθώς διαπιστώθηκαν παραβιάσεις της
εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας
- ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ
- Άρθρο 69 του Ν. 4370/2016 - Νοµοθέτηση των µελλοντικών εκτάκτων έργων
- ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- Το από 18.3.16 έγγραφο της ∆/νσης Λιµενικών Υποδοµών της ΓΓΥ για αιτιολόγηση προσφοράς και το
συνηµµένο 232-1478/100001/15-5-2015 έγγραφο του ΝΣΚ
- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
- Κατευθυντήρια Οδηγία 13/ 2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ
- ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2014 ΤΗΣ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
- Η από 1-3-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ µε το αίτηµα χορήγησης της απόφασης 94/2014 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ
στ. Συναντήσεις
- Συνάντηση µε εκπροσώπους OECD µε αντικείµενο τα εµπόδια ανταγωνισµού στον κατασκευαστικό κλάδο
- Συνάντηση µε Πρόεδρο ΤΕΕ µε αντικείµενο το ζήτηµα του νοµοσχεδίου των δηµοσίων συµβάσεων
- Συνάντηση µε ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο του Ιδρύµατος Νεολαίας & ∆ια Βίου Μάθησης
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ζ. Λοιπές ενέργειες και θέµατα
- Η από 11-2-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ για την ανάγκη νέας παράτασης της αναστολής έναρξης ισχύος του
Μέρους Β του Ν.4281/2014 - Άρθρο 93 του Ν. 4368/2016 µε το οποίο προβλέπεται παράταση αναστολής
έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014 έως 30/4/2016
- Η από 11-2-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ για την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών και συµβουλίων αρµοδιότητας
ΥπΥΜΕ∆Ι - ΦΕΚ Συγκρότησης επιτροπών ΜΕΕΠ και Ε∆Τ∆Ε
- Η από 15-2-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Μεταφορών για την διαδικασία τοποθέτησης
δεξαµενών πετρελαίου σε εργοτάξια, λατοµεία κ.λ.π
- Η από 02-3-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Σύµβουλο του Υπουργού Ανάπτυξης για τα απλήρωτα έργα
της ΕΕΤΑΑ ΑΕ
- Η από 11-3-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το άρθρο 9 του Ν.4171/1961
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΩΝ
3. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Ζ. Αθουσάκης και ο Ταµίας κ.
Εµµ. Βράιλας
- Η από 19-2-2016 πρόσκληση σύγκλησης της Γ.Σ. - Προσκλήσεις επισήµων
- Οικονοµικός Απολογισµός έτους 2015 -Πίνακες και ∆ιαγράµµατα διαχρονικής ανάλυσης
- Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους 2016
4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ Ι, ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ, ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ). Εισηγητές οι κ. Ζ. Αθουσάκης, ∆ηµ. Κωνσταντινίδης,
Γιώργος Κυριακόπουλος και Στ. Σταµόπουλος.
- Η από 12.2.2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για τις θέσεις του ΣΑΤΕ επί θεµάτων
δικαστικής προστασίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δηµοσίων έργων
- Η από 11.2.2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του µε την οποία ζητούνται οι έγγραφες παρατηρήσεις
και προτάσεις τους για το νοµοσχέδιο των δηµοσίων συµβάσεων
- Η από 11.2.2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη των Οργάνων του Συνδέσµου και µε την οποία
ζητούνται οι έγγραφες παρατηρήσεις και προτάσεις τους για πόρισµα της ΟΕ του ΣΑΤΕ περί των Υ.Χ.Π.
- Η από 25.2.2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδοµών µε θέµα την διαµαρτυρία του Συνδέσµου
για την πρόθεση γενικευµένης εφαρµογής του συστήµατος δηµοπράτησης µελέτη - κατασκευή και άλλα θεσµικά
ζητήµατα.
- Η από 16.3.2016 επιστολή του Προέδρου του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του ∆.Σ, µε αντικείµενο το σχέδιο νόµου
και τα τέσσερα συνηµµένα κείµενα.
- Οι από 17.3.2016 παρατηρήσεις του κ. Τουλιάτου για τα άρθρα για την Αναθεώρηση
- Οι από 21.3.2016 αρχικές παρατηρήσεις του κ. Σταµόπουλου επί του κειµένου νοµοσχεδίου
- H από 22.3.2016 επιστολή της εταιρείας µέλους ΜΕΤΚΑ ΑΕ σχετικά µε το άρθρο της αναθεώρησης τιµών
5. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΕ

- Αρχική σύνθεση επιτροπών δράσης σύµφωνα µε την απόφαση της προηγούµενης συνεδρίασης
- Η από 11-2-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του για την δήλωση πρόθεσης συµµετοχής σε Ε.∆. και οι
δύο εισερχόµενες στον ΣΑΤΕ δηλώσεις
6. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
- Η υπ'αριθµ. πρωτ. ΣΑΤΕ 29878/16-3-2016 επιστολή της ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ για την έναρξη λειτουργίας ΣΣΕ∆
ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ
- Η υπ'αριθµ. πρωτ. ΣΑΤΕ 29846/2-3-2016 επιστολή της εταιρείας µέλους ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ για την διαγραφή από
το ΤΕΕ
- Η υπ'αριθµ. πρωτ. ΣΑΤΕ 29856/7-3-2016 επιστολή της εταιρείας µέλους ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ για διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισµό προµήθειας και εγκατάστασης συστηµάτων ηλιακών συλλεκτών κενού και µετρητικού
εξοπλισµού ..... του Γενικού Νοσοκοµείου Μαµάτσειο - Μποδοσάκειο στην ∆υτ,. Μακεδονία.
- Η υπ'αριθµ. πρωτ. ΣΑΤΕ 29884/17-3-2016 επιστολή του µέλους του ∆.Σ. κ. ∆. Μανδρούκα για την
δηµοπράτηση έργου ως παροχής υπηρεσίας από το Ίδρυµα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης
- Αλληλογραφία του αν. µέλους του ∆.Σ. κ. Γ Κυριακόπουλου για την χορήγηση απολογισµών του ΤΣΜΕ∆Ε .
- Γνωµοδότηση ΜΟΠΑ∆ΙΣ και έγγραφο ΕΥΘΥ για τις κατασκευαστικές κοινοπραξίες
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