ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆.Σ. ΣΑΤΕ
07/09/2016 - 15:00:00 µµ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆.Σ.
2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
α. Φορολογικά - Ασφαλιστικά θέµατα
Ι. Φορολογικά
- Η από 25-7-2016 γνωµοδότηση του φοροτεχνικού µας συµβούλου κ. Στ. Γιαννίρη µε θέµα: "Τρόπος
φορολογίας και ασφαλιστικές εισφορές Μηχανικών"
- Το από 29-7-2016 Ενηµερωτικό Σηµείωµα του φοροτεχνικού µας συµβούλου κ. Στ. Γιαννίρη µε θέµα:
"Τέλος στην ∆ιπλή Παρακράτηση Φόρου Εργολάβων 3% στις εισφορές ∆ηµοσίων Τεχνικών Έργων"
- Η από 4-8-2016 επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ µε θέµα: "Προκαταβολή φόρου στις αµοιβές Μηχανικών"
ΙΙ. Ασφαλιστικά
- Η από 31-8-2016 απάντηση του Φοροτεχνικού µας Συµβούλου σε ερωτήµατα σχετικά µε ασφαλιστικές
εισφορές µελών ∆.Σ.
- Ερωτήµατα Μελών για την ασφάλιση στελεχών / µελών στον ΟΑΕΕ
ΙΙΙ. Κρατήσεις
- Η από 5-8-2016 επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ µε θέµα: "Εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α.
του δεύτερου άρθρου του Ν.4393/2016"
- Ερωτήµατα Μελών για τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε
- Ερώτηµα µέλους για την επανακαθιέρωση της κράτησης 0,6% υπέρ των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων
β. ∆ιατάξεις Συγκρότησης Τεχνικών Συµβουλίων
- Νόµος 4407/2016 - άρθρο 51 παράγραφος 3α
γ. Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
- Η από 8-8-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό κ. Χρ. Σπίρτζη µε θέµα: "ΚΤΣ-2016 - Πλήρης
απουσία εργοληπτικού κλάδου από τις εργασίες της Μόνιµης Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέµατος".
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- Η από 10-8-2016 επιστολή της ΜΕΤΣ / ΚΕ∆Ε µε θέµα: "Θέµατα ΚΤΣ 2016 και Μόνιµης Επιτροπής
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος"
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- ΦΕΚ / 2524/Β/16.8.2016 για την αναστολή υποχρεωτικής ισχύος 59 ΕΤΕΠ , 3 εκ των οποίων αναφέρονται
στον νέο ΚΤΣ-2016.
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- Η από 7-9-2016 ανακοίνωση του ΣΑΤΕ
δ. Προβλήµατα εξόφλησης εγκεκριµένων λογαριασµών έργων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
- Η από 6-8-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τα προβλήµατα
αποπληρωµής εγκεκριµένων λογαριασµών του ΟΠΕΚΕΠΕ
ε. ∆ιαγραφή ποσού 10.722,96€, από το αποθεµατικό του ΣΑΤΕ, λόγω του ατυχούς συµβάντος της ληστείας του
Ταµείου του ΣΑΤΕ
- Η από 18-8-2016 βεβαίωση του τµήµατος Ασφαλείας Εξαρχείων
στ. Αλληλογραφία / Λοιπά
- Το από 26-7-2016 σηµείωµα για την επιστροφή από τον ΣΑΤΕ αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω µη
υλοποίησης προγράµµατος σύνταξης δύο κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρµογής
- Η από 2-8-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: "∆ηµοπρατήσεις έργων µε τη
διαδικασία ανάθεση µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων χωρίς
δηµοσίευση της προκήρυξης και ζητήµατα διαφάνειας"
- Η από 6-9-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την 1η Στρατιά µε θέµα: "Κατασκευές έργων (αναβάθµιση
υποδοµών της δοµής ανοιχτής φιλοξενίας προσφύγων - µεταναστών στο στρατόπεδο "ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ"
στο Κουτσόχερο Λάρισας".
3. Ν. 4412/2016 - Ν. 4413/2016. Εισηγητές οι κ.κ. Ζ.Αθουσάκης, ∆ηµ.Κωνσταντινίδης & Στ. Σταµόπουλος
- Το από 22-7-2016 ενηµερωτικό σηµείωµα του Προέδρου κ. Ζ. Αθουσάκη για την συνάντηση του Υπουργού
ΥΜΕ∆Ι µε τους Προέδρους των Εργοληπτικών Οργανώσεων την Πέµπτη 21.7.2016
- Η από 22-7-2016 ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του µε θέµα: "Σχέδιο Νόµου για τις ∆ηµόσιες
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Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών - Πρόσκληση για κατάθεση των παρατηρήσεών σας".
- Η από 26-7-2016 πρόσκληση της Προεδρεύουσας ∆ύο ∆ιαρκών Επιτροπών της Βουλής προς τον Πρόεδρο
του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη για να παραστεί στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών για τον νόµο των δηµοσίων
συµβάσεων
- Το από 27-7-2016 υπόµνηµα του ΣΑΤΕ επί του σχεδίου νόµου
- Το από 28-7-2016 δελτίο τύπου του ΣΑΤΕ
-Επιλογή από τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της Κοινής Συνεδρίασης της ∆ιαρκούς Επιτροπής
Παραγωγής και Εµπορίου και της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης
της 27ης Ιουλίου 2016
- Η από 2-8-2016 επιστολή του Προέδρου του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Αναγκαιότητα κατάργησης των πρόσθετων
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης"
- Η από 3-8-2016 ανακοίνωση του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Πρόσθετες εγγυήσεις παλαιών έργων"
- Η από 3-8-2016 ανακοίνωση του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Αναθεώρηση τιµών"
- Η από 30-8-2016 ανακοίνωση του ΣΑΤΕ για τον νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις και η από 31-8-2016
αποσαφηνιστική ανακοίνωση του ΣΑΤΕ
- Η από 2-9-2016 Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕ∆Ι κ. Χρ. Σπίρτζη για την Σύνταξη "προσχεδίων" Υ.Α. και
εγκυκλίων των Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016 καθώς και οδηγιών εφαρµογής τους - Σχετική επιστολή του
Προέδρου του Σ∆Ε κ. Αντ. Κοτσώνη
4. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ. Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Ζ. Αθουσάκης
α. Εκπροσωπήσεις ΣΑΤΕ στις εκδηλώσεις της ∆.Ε.Θ.
β. Ανακοινώσεις
- Η από 2-8-2016 απόφαση του Υπουργού ΥΜΕ∆Ι για ανάκληση κατάταξης της εργοληπτικής εταιρείας
"Γ.Πετρής ΑΤΕ" και αναδροµική κατάταξη από 2-4-2012 έως 1-5-2015
γ. Λοιπά
- Υποβολή πρότασης του ΣΑΤΕ στην δράση "κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζοµένων στον Ιδιωτικό Τοµέα" σε συνέχεια σχετικής απόφασης του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ - Λήψη σχετικής
απόφασης και λήψη απόφασης απαιτούµενων ενεργειών για την χορήγηση διαχειριστικής επάρκειας του ΣΑΤΕ
5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ, ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ.
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