ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆.Σ. ΣΑΤΕ
18/01/2017 - 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.
Εισηγητής ο κ. Ζ. Αθουσάκης
Ι. Συµµετοχή σε Συναντήσεις / Εκδηλώσεις
- Η από 11-1-2017 επιστολή του Προέδρου του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ µε θέµα: Αίτηµα
καθορισµού συνεδριάσεων ΟΕ για ΑΧΠ.
ΙΙ. ∆ιαγωνισµοί Έργων (Αλληλογραφία/ Παρεµβάσεις)
- Επιστολές του ΣΑΤΕ µε τις οποίες ζητείται η αναβολή δηµοπρασιών προγραµµατισµένων για τις 10.01.2017,
λόγω προβληµάτων στην έκδοση ασφαλιστικής ενηµερότητας από τον ΕΦΚΑ.
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- Η από 11-1-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Προϊστάµενο Τοµέα Περιβάλλοντος του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη κ. Νίκο Μαµαλούγκα µε θέµα:
«Εγκύκλιος 19/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών»
- Η από 11-1-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕ∆Ε µε θέµα: «Αδικαιολόγητη και
γραφειοκρατική αντιµετώπιση αιτήµατος του Συνδέσµου µας από τις Υπηρεσίες του ΤΣΜΕ∆Ε – Αίτηµα
ΑΜΕΣΗΣ κοινοποίησης της απόφασης αποδοχής γνωµοδότησης των νοµικών του ΤΣΜΕ∆Ε καθώς και της
ίδιας της γνωµοδότησης», σε συνέχεια της από 03.01.2017 εισερχόµενης στο ΣΑΤΕ απάντησης του ΕΤΑΑ.
- Η από 5-1-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ για την υπόδειξη εκπροσώπων στην ΕΛΟΤ/ΤΕ/99 «Προδιαγραφές
Τεχνικών Έργων»
ΙV. Λοιπά
- Τροποποίηση της απόφασης ΚΤΣ-2016 - Τετράµηνη παράταση έναρξης ισχύος
- Τρίµηνη παράταση κατάθεσης πόθεν έσχες
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3. Ν. 4412/2016. Εισηγητές οι κ.κ. Ζ. Αθουσάκης, Στ. Σταµόπουλος, Γ. Κυριακόπουλος, ∆.Τουλιάτος
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- Αντικειµενικός Προσδιορισµός Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών (Σχέδιο Εγκυκλίου).
- Η από 11-1-2017 επιστολή του Προέδρου του Σ∆Ε µε θέµα: «Εγκύκλιος του Υπουργού Υποδοµών για την
εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής (ΑΧΠ) και για
την εκτίµηση των παρεχόµενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων» και τα συν.:
- Εισήγηση των ΟΕ Kατασκευών και Mελετών του Υπουργείου Yποδοµών.
- Προσχέδιο Εγκυκλίου για τις Α.Χ.Π.
- Ερώτηµα προς την ΕπΑντ - Απάντηση της ΕπΑντ
- Θέσεις Φορέων Εργοληπτών
- Το από 12-1-2017 υπόµνηµα του Νοµικού Συµβούλου κ. Στ, Σταµόπουλου µε θέµα: «Παρατηρήσεις επί
σχεδίου εγκυκλίου ΑΧΠ»
- Σχολιασµός Τεχνικού Συµβούλου ΣΑΤΕ, κ. ∆ηµ. Τουλιάτου
- Επιστολή - Κοινή Ανακοίνωση των ΤΕΕ, Εργοληπτικών και Μελετητικών Οργανώσεων για την απόσυρση
προσχεδίου εγκυκλίου για τις ΑΧΠ έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών (αποτέλεσµα κοινής συνεδρίασης
των φορέων στις 16.1.2017).
- Πρότυπα τεύχη δηµοπρατήσεων - Έργα
- Η από 19-12-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ επί υποδείγµατος διακήρυξης»
- Απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147 ), µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4412/2016» και τα συν. σε αυτήν παραρτήµατα:
- Παράρτηµα Α' (Άνω των Ορίων) - Παράρτηµα Β' (Κάτω των Ορίων)
- Πρότυπα τεύχη δηµοπρατήσεων (άνω και κάτω των ορίων) - Μελέτες
- Απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147), µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016». και τα συν. σε αυτήν παραρτήµατα:
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- Παράρτηµα Α' (Άνω των Ορίων) - Παράρτηµα Β' (Κάτω των Ορίων)
- Υποδείγµατα ∆ιακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και γενικών
υπηρεσιών
- Το από 20-12-2016 έγγραφο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: «Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής υποδειγµάτων
διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και γενικών
υπηρεσιών»
- ∆ιορθώσεις Ν.4412/2016
- Άρθρο 46 του Ν.4447/2016.
- Άρθρο 50 του Ν.4446/2016
- Προβλέψεις άρθρου 49 του Ν.4212/2016
- Το από 23-12-2016 ενηµερωτικό για την τηλεδιάσκεψη µε εκπροσώπους του ΟΟΣΑ
- Λοιπές κανονιστικές διατάξεις στο πλαίσιο του Ν.4412/2016
- Ηµερήσια ∆ιάταξη κοινής Συνεδρίασης των Τµηµάτων Μελετών κι Κατασκευών του Σ∆Ε µε θέµα: «Έγκριση
προσχεδίου "Οδηγού Εκπόνησης Μελετών ∆ηµοσίων Έργων του Ν.4412/2016"» και το συν. σε αυτήν
- Εισήγηση και Προσχέδιο «Οδηγού Εκπόνησης Μελετών ∆ηµοσίων Έργων του Ν.4412/2016»
- Λοιπά
- Η από 28-12-2016 κατευθυντήρια οδηγία 17 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: «Ενίσχυση συµµετοχής των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.»
4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Εισηγητές οι κ.κ. Ζ.Αθουσάκης & Στ. Γιαννίρης
- Το από 30-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας µε θέµα: «Οδηγίες για το µεταβατικό διάστηµα
δηµιουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ»
- Το από 30-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας µε θέµα: «Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών εισφερόντων ΕΦΚΑ υπόχρεος, διαδικασίας απογραφής από 1-1-2017»
- Το από 30-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας µε θέµα: «Εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων
39,40 και 98 του Ν.4387/2016 - Καθορισµός ασφαλιστικών εισφορών των ελευέρων επαγγελµατιών,
αυτοαπασχολούµενων και αγροτών των από 1/1/2017»
- Το από 30-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας µε θέµα: «Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας από
τον ΕΦΚΑ µέχρι 28-2-2017»
- Το από 29-12-2016 έγγραφο του ΕΤΑΑ µε θέµα: «Πρόταση παράτασης ηµεροµηνίας λήξης πληρωµών
ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαµήνου 2016 - Μέτρα ανακούφισης οφειλετών ΕΤΑΑ»
5. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΕ∆Ε. Εισηγητές οι κ.κ. Ζ.Αθουσάκης & ∆ηµ. Τσουρέκας
- Έγκριση Καταστατικού του ΤΜΕ∆Ε (ΦΕΚ Β' 4214/27-12-2016)
- Η από 30-12-206 Απόφαση των Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας για την µεταβίβαση τµήµατος
περιουσίας του τέως Τοµέα ΤΣΜΕ∆Ε του ΕΤΑΑ στο ΤΜΕ∆Ε
- Η από 2-1-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Ζητήµατα λειτουργίας νέου Ταµείου των Μηχανικών Ε∆Ε»
- Η από 2-1-2017 ανακοίνωση του Προέδρου του ΤΜΕ∆Ε
- Η από 4-1-2017 επιστολή του ΤΜΕ∆Ε προς την Υπουργό Εργασίας
- Η από 5-1-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Αρχικώς µεταβιβαζόµενη περιουσία ΤΜΕ∆Ε στον νέο Ταµείο
των Μηχανικών Ε∆Ε – ΤΜΕ∆Ε»
- Η από 11-1-2017 εγκύκλιος του ΤΜΕ∆Ε προς τις Εποπτεύουσες Επιτροπές και τους υπαλλήλους των
λειτουργούντων κατά την 31.12.2016 Περιφερειακών Τµηµάτων και Γραφείων του τ. ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΑΤΕ. Εισηγητές οι κ.κ. Ζ.Αθουσάκης & ∆ηµ. Τσουρέκας
Ι. - Εκλογή Συντονιστών Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ
- Πρακτικά ανάδειξης Συντονιστών των Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ ∆υτικής Ελλάδας, Κεντρικής
Μακεδονίας και Κρήτης
ΙΙ. - Προγραµµατισµός Περιφερειακών Συνελεύσεων (Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης, κ.α.)
6. ΛΟΙΠΑ
- Η από 20.12.2016 επιστολή του Προέδρου του ΣΕΠΑΚ µε θέµα: «Πρόταση αποδοχής επίτιµου µέλους»
- Η από 13.1.2017 επιστολή του Γεν. ∆ιευθυντή του ΣΕΒ µε θέµα: «Πρόσκληση εγγραφής του Συνδέσµου σας
στον ΣΕΒ»
- Η από 2-1-2017 κλήση σε συνεδρίαση της ΕπΑντ
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