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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 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
α. Συµµετοχή σε Εκδηλώσεις / Συνελεύσεις / Συναντήσεις
Ι. Προσκλήσεις σε Π.Σ. των Περ. Γραφείων ΣΑΤΕ Θεσσαλίας (Λάρισα 3.11), ∆υτικής Μακεδονίας (Κοζάνη
4.11), Κεντρικής Μακεδονίας (5.11), Κρήτης (Ηράκλειο 12.11) και ∆υτικής Ελλάδας (Πάτρα 19.11).
ΙΙ. Πρόσκληση σε ενηµερωτική εκδήλωση του ΣΑΤΕ στην Αθήνα, την Τετάρτη 16.11.2016.
ΙΙΙ. Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην από 7-10-2016 συνεδρίαση της Μόνιµης Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
ΙV. Συµµετοχή Προέδρου ΣΑΤΕ σε Εκδήλωση του ΤΕΕ (6.10.2016) µε θέµα: Χρηµατοδοτικά µέσα για την
Ελληνική Αγορά.
V. Συµµετοχή Τεχνικού Συµβούλου ΣΑΤΕ σε Εκδήλωση του ΤΕΕ, του ΣΠΜΕ και του ΕCCE (20.10.2016) µε
θέµα: “Χτίζοντας το µέλλον: Ο δρόµος για την ευµάρεια είναι πάντα υπό κατασκευή”.
VΙ. Πρόσκληση εισήγησης Προέδρου σε ηµερίδα της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε (3-11-2016) µε τη συµµετοχή του ΤΕΕ για τον
νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις και η από 31.10.2016 απάντηση του Προέδρου.
VΙΙ. Πρόσκληση εισήγησης Προέδρου στο 1ο Συνέδριο Κατασκευών του ΣΕΠΑΚ (24.11.2016).
β. Ασφαλιστικό
- Η από 24-10-2016 ανασκόπηση του νέου ασφαλιστικού συστήµατος από τον κ. Γιαννίρη Στ. (επικαιρ/µένο).
γ. Αλληλογραφία / Λοιπά
- Η από 31-10-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: "Κατάθεση απόψεων ΣΑΤΕ για
το Σχέδιο Νόµου του ΥπΥΜΕ∆Ι µε θέµα: "∆ιαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστηµα
παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδοµών, δοµές στρατηγικού σχεδιασµού δηµόσιων
υποδοµών και λοιπές διατάξεις"" σε απάντηση της από 21-10-2016 επιστολής του Υπουργού ΥΜΕ∆Ι για την
αποστολή σχολίων και απόψεων.
- Η από 21-10-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης µε θέµα: “Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε µε τον Ν.4393/2016 και τον
Ν.4254/2014" και οι αναφερόµενες σε αυτό επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε και του ΥΠΕΣ.
3. Ν. 4412/2016. Εισηγητές οι κ.κ. Ζ.Αθουσάκης & Στ. Σταµόπουλος
α) Υπόδειγµα τεύχους διακήρυξης από ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
- Η από 14-10-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: “Αρχικές παρατηρήσεις ΣΑΤΕ επί του
προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης".
- Η από 20-10-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: “Συµπληρωµατικές παρατηρήσεις
ΣΑΤΕ (κυρίως παροράµατα) επί του προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης".
- Υπόδειγµα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (άνω και κάτω των ορίων του άρθρου 5 τoυ Ν.4412/2016) για
τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου.
β) Αντικειµενικός Προσδιορισµός Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών - Ζητήµατα αυτόµατου ή µη αποκλεισµού
προσφορών σε έργα κάτω του κοινοτικού ορίου.
γ) Λοιπά θέµατα του νόµου.
- Η από 06-10-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΣΕΓΜ µε θέµα: «Εκτελεστικές πράξεις
Ν.4412/2016» .
- Το από 19-10-2016 δελτίο τύπου του ΥπΥΜΕ∆Ι και η υπ'αριθµ. 18 εγκύκλιος του ΥπΥΜΕ∆Ι.
- Η από 27-10-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: "Απαιτήσεις προσκόµισης
πιστοποιητικών συµµόρφωσης µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
και µείωση του ανταγωνισµού στα έργα".
- ΦΕΚ διόρθωσης σφαλµάτων του Ν.4412/2016.
4. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ. Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Ζ. Αθουσάκης
α. Θέµατα ΤΣΜΕ∆Ε
- Η από 7-10-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΤΣΜΕ∆Ε µε θέµα: "Απόφαση για την µετατροπή του ΤΜΕ∆Ε
σε επαγγελµατικό ταµείο".
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- Σχετικές επιστολές λοιπών φορέων.
Ε.Φ.
- Αλληλογραφία για σχέδιο καταστατικού - κανονισµό χορήγησης εγγυητικών επιστολών.
β. Εκλογές ΤΕΕ
130
- Η από 17-10-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Εκλογές ΤΕΕ".
131
- Η από 27-10-2016 ανακοίνωση του ΣΑΤΕ για τις εκλογές του ΤΕΕ.
γ. Ανακοινώσεις
- Η από 06-10-2016 επιστολή της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε µε θέµα: "Λήξη φιλοξενίας της Συντονιστικής Επιτροπής
134
Εργοληπτικών Οργανώσεων".
δ. Λοιπά
- Η από 01-11-2016 επικοινωνία της Γραµµατείας ΓΓ∆ΒΜΝΓ του ΥΠΠΕΘ µε θέµα: "Ανάπτυξη µοντέλου
135
διαλόγου µεταξύ επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αγοράς εργασίας".
138
- Η από 31-10-2016 επιστολή της ΠΟΜΗΤΕ∆Υ προς τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ.
5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ, ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ.

