ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆.Σ. ΣΑΤΕ
22/11/2017 - 15:00:00 µµ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ

-

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ.
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Ι. Συναντήσεις / Εκδηλώσεις
- Πρόσκληση Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ για χαιρετισµό στο 17ο Τακτικό Συνέδριο (14.11.2017) - Χαιρετισµός Προέδρου
- Παρουσία Προέδρου στο Αναπτυξιακό Forum µε θέµα: "Εξοικονόµηση Ενέργειας - Επενδύοντας στο Ευρωπαϊκό
Όραµα (14.11.2017)”
- Πρόσκληση (προφορική) Προέδρου ΤΕΕ για συνάντηση Εργοληπτικών και Μελετητικών Οργανώσεων για τις
πρόσφατες πληµµύρες (ΤΕΕ, 23.11.2017, 16:00)
- Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ για την συµµετοχή στην ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη µε θέµα: "Ο κοινωνικός
διάλογος και το µέλλον της εργασίας” που διοργανώνουν η ΟΚΕ ,η ∆ΟΕ και η AICESIS (23,24 Νοεµβρίου 2017,
Royal Olympic Hotel)
- Πρόσκληση σε συνέδριο του ΟΟΣΑ µε θέµα: "Επιχειρήσεις και Κοινωνία των Πολιτών µαζί στην καταπολέµηση
της διαφθοράς µε σκοπό την προώθηση της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης" (28, 29 Νοεµβρίου 2017, ΤτΕ)
ΙΙ. Αλληλογραφία (πλην των θεµάτων που αναπτύσσονται σε άλλες ενότητες)
- Η από 9-11-2017 απάντηση της ∆ΕΥΑ Αιγιαλείας στην από 24-8-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ
- Η από 27-10-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης µε θέµα:
"Γ' Φάση Κτηρίων Φοιτητικής Εστίας" και η αυθηµερόν απάντηση της ∆.Τ.Υ.
- Οι από 26-10-2017 και 16-11-2017 επιστολές του ΣΑΤΕ σχετικά µε τη µη λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ
- Η από 27-10-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας µε θέµα:
"∆ιαµαρτυρία και αίτηµα αναστολή ισχύος των άρθρων 36 και 37 του Ν.4488/13.9.2017, λόγω αδυναµίας
εφαρµογής των στα ∆ηµόσια Έργα”
- Η από 27-10 -2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: " Έλεγχος ∆ιαγωνιστικών
∆ιαδικασιών από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ"
- Οι από 7 και 8 Νοεµβρίου 2017 συγχαρητήριες επιστολές του ΣΑΤΕ προς τους Γενικούς ∆ιευθυντές της ΓΓΥ Απόφαση τοποθέτησης Γ.∆. στις ∆νσεις του ΥΜΕ
- Η από 16-11-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ/ ∆νση ∆ικτύου µε θέµα: "∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού
∆ικτύων ∆ιανοµής ∆∆-209" και η αναφερόµενη επιστολή του Συλλόγου Εργολάβων ∆ικτύων και Υποσταθµών
∆ΕΗ
- Η από 20-11 -2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΜΕΤΣ µε θέµα: "Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016Παράρτηµα ΠΒ5-1: ∆ιατάξεις για την πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής"
ΙΙΙ. Λοιπές Ενηµερώσεις
- Η από 26-10-2017 γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ µε θέµα: "∆ιαδικασία ανάθεσης του
υπολοίπου έργου µετά την έκπτωση αναδόχου"
- Το από 7-11-2017 ∆ελτίο Τύπου του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Β.Α. Αιγαίου
- Το από 13-11-2017 ψήφισµα του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης για τον θάνατο του Γεν. ∆ιευθυντή των Τεχνικών
Υπηρεσιών της Περ. Κρήτης Γ. Παπαδάκη
- Ανακοίνωση ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε για το µνηµόσυνο του εκλιπόντος Αναστασίου Κουτεντάκη (26.11.2017)
3. ΘΕΜΑΤΑ Ν. 4412/2016. Εισηγητές οι κ.κ. Ζαχ. Αθουσάκης, Παν. Μαυροδάκος, Γ. Κυριακόπουλος και Στ.
Σταµόπουλος.
Ι. ∆ηµοπρασίες έργων
Α. Έργα ΧΥΤΑ
- Η από 8-11-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις πολιτικές ηγεσίες των συναρµόδιων Υπουργείων µε θέµα:
"∆ηµοπρατήσεις λειτουργίας ΧΥΤΑ " - ∆ελτίο Τύπου ΣΑΤΕ - Κοινοποίηση επιστολής και ∆.Τ ΣΑΤΕ
- Αναδηµοσίευση σε εφηµερίδα ΠΑΤΡΙΣ 17.11.2017 στην οποία περιλαµβάνεται ανακοίνωση του ΕΣ∆ΑΚ
- ∆ιάψευση ανακοίνωσης ΕΣ∆ΑΚ - ∆ιορθωτική ανακοίνωση Τεχνικού Συµβουλίου Περιφέρειας Κρήτης
- Τρία αποσπάσµατα πρακτικών αναθετουσών αρχών παλαιότερων έργων ΧΥΤΑ από τα οποία προκύπτει δραστική
µείωση του πλήθους των διαγωνιζοµένων που συνεχίζουν
Β. Έργα Οδοφωτισµού (LED)
- Η από 10-11-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τρεις ∆ήµους µε θέµα: "∆ιακηρύξεις διαγωνισµών για την
εξοικονόµηση ενέργειας στον ∆ηµοτικό Φωτισµό µε την Προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων τύπου
LED και την προµήθεια λαµπτήρων τύπου LED"
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Γ. Προβλέψεις άρθρου 75, παρ. 3, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 53, παρ. 7, περ. β
- Απόσπασµα Κατευθυντήριας Οδηγίας 18 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ - Άρθρο 75, παρ. 3 και άρθρο 53 παρ. 7
- Η από 7-11-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ∆ΕΥΑ Χαλκίδας µε θέµα: “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης
οικισµών Αγίου Νικολάου και Νέας Λαµψάκου, ολοκλήρωση κεντρικού και τοπικού ΑΑ και κατασκευή Α/Σ Α2 και
Α4» εκτιµώµενης αξίας 5.200.000 €” και η από 20.11.2017 απάντηση της ∆ΕΥΑΧ
- Οι από 7-11-2017 δύο επιστολές ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
- Η από 10-11-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Μονεµβάσιας µε θέµα: "Αξιοποίηση Τουριστικού
Περιπτέρου στην τοπική κοινότητα Μονεµβασίας" και η από 14-11-2017 ανακοίνωση ακύρωσης του διαγωνισµού
- Η από 20-11-2017 επιστολή του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος µε θέµα: "Χειραγώγηση αναθέσεων συµβάσεων
δηµοσίου µε εργαλείο την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα"
ΙΙ. Λοιπά θέµατα
Α. --Μητρώο ΜΗΤΕ και σηµερινές διαπιστώσεις εφαρµογής ΜΕΕΠ
Β. --Ειδική Οµάδα Εργασίας Υπουργείου Υποδοµών για τις Ασυνήθιστα Χαµηλές Προσφορές
- Η από 23-10-2017 επιστολή του Προέδρου του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΣΤΕΑΤ µε θέµα: "ΑΧΠ"
- Η από 25.10.2017 επιστολή των Μελετητικών Συλλόγων προς τον Υπουργό ΥΜΕ µε θέµα: "Επιτακτική ανάγκη
λήψης ουσιαστικών µέτρων αναχαίτισης του φαινοµένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων στους διαγωνισµούς
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων µελετών και συναφών υπηρεσιών"
- Η από 13.11.2017 κοινή επιστολή των ΣΑΤΕ - ΠΕ∆ΜΕ∆Ε µε θέµα: "Πρόταση προσθήκης ρύθµισης στο άρθρο
116 του Ν.4412/2016 που αφορά στις ΑΧΠ"
- Η υπ'αριθµ. 383/2017 Πράξη του Ε’ Κλιµακίου του ΕΛΣΥΝ Ν. Λάρισας
Γ. -- Ηλεκτρονική ∆ηµοπράτηση Έργων
- ΚΥΑ µε θέµα: "Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν στο ΕΣΗ∆ΗΣ για τα δηµόσια έργα - ΦΕΚ Β
3821/31.10.2017"
- Η από 26.10.2017 απάντηση της ΓΓΕ σε ερώτηµα του ΣΑΤΕ σχετικά µε την ασυµφωνία ρολογιού ΕΣΗ∆ΗΣ µε
την πραγµατική ώρα
- Το από 2-11-2017 ∆ελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις σεµιναριακού
χαρακτήρα του ΣΑΤΕ για την εκµάθηση του ΕΣΗ∆ΗΣ για τα δηµόσια έργα"
- Εγκύκλιος 21/2017 του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα: "Πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του
ΕΣΗ∆ΗΣ σύµφωνα µε τον ν.4412/2016"
∆. -- Κράτηση 6‰ υπέρ Μηχανικών ∆ηµοσίου
-Η από 20-10-2017 ανακοίνωση του ΣΑΤΕ για το πεδίο εφαρµογής της εγκυκλίου 20/2017/ΥΜΕ
-Το από 30-10-2017 εισερχόµενο της εταιρείας µέλος Ο∆Ο-Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΤΕ µε θέµα: "Κράτηση 6ο/οο"
-Το από 13-11-2017 εισερχόµενο της εργοληπτικής εταιρείας µη µέλος Κ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ Τεχνική
Κατασκευαστική Εταιρεία
-Το από 17-11-2017 εισερχόµενο από το Λογιστήριο του ∆ήµου Ιλίου µε θέµα: "Ερώτηµα σχετικά µε την νέα
κράτηση 6 ο/οο υπέρ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ"
Ε. -- Σχέδιο ΥΑ περί Βασικού Μελετητή
-Η από 23-10-2017 εισήγηση προς το Σ∆Ε για την έγκριση προσχεδίου ΥΑ περί Βασικού Μελετητή και το
συνηµµένο σε αυτήν σχέδιο Υ.Α. - Μήνυµα απουσίας διαφωνίας/ παρατήρησης /σχολίων του ΣΑΤΕ
ΣΤ. -- Λοιπά
- Άρθρο 107 του Ν.4497/2017 - Υπογραφή ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ και λοιπές τροποποιήσεις του Ν.4412/2016.
-Νέος λόγος αποκλεισµού - Ν.4488/2017, άρθρο 39 παρ. 5
- Η από 31.10.2017 γνωµοδότηση του Φοροτεχνικού Συµβούλου µε θέµα: "∆υνατότητα, από φορολογικής
απόψεως, συµµετοχής σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων και στην κατασκευή τους, ενώσεων επιχειρήσεων
(κονσόρτσιουµ) µε διαφορετικά ΑΦΜ αλλά πλήρως αλληλέγγυων έναντι των υποχρεώσεων της ένωσης"
4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
- Υ.Α. µε θέµα: "Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδοµένων Τεχνικών Ασφαλείας και διαδικασία ανάθεσης
καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας µέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (ΦΕΚ Β 3952/10-11-2017)"
- Γνωµοδότηση του Φοροτεχνικού Συµβούλου µε θέµα: "Κοινοπραξία δηµοσίων τεχνικών έργων-Αποβίωση µελών
αυτής. Φορολογικές υποχρεώσεις"
5. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ. Εισηγητές οι κ.κ. Ζ. Αθουσάκης, Χρ. Καλογερόπουλος, ∆. Μανδρούκας & Γ.
Κυριακόπουλος.
I. -Οµοσπονδία Εργοληπτικών Οργανώσεων
ΙΙ- Αποφάσεις ΑΕΠΠ
- Το από 20.11.2017 εισερχόµενο του Μέλους Γ. Κυριακόπουλου, µε θέµα: "Μερικές σηµαντικές αποφάσεις της
ΑΕΠΠ"
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- Το από 8.11.2017 εισερχόµενο του Μέλους Γ. Κυριακόπουλου, µε θέµα: "Πρόταση νοµοθέτησης προσφυγών των
Ε.Ο. στην ΑΕΠΠ"
IΙΙ- Επιστολή κ. ∆. Μανδρούκα, µέλους ∆.Σ. µε θέµα: «Αναθέσεις µε κλήρωση για έργα έως 20.000,00 € χωρίς
ΦΠΑ»
- Η από 20.11.2017 επιστολή του µέλους του ∆.Σ. κ. ∆ηµ. Μανδρούκα µε θέµα: "Αναθέσεις µε κλήρωση για έργα
έως 20.000, χωρίς ΦΠΑ"
ΙV -Τιµή Ασφάλτου
-Το από 3-11-2017 εισερχόµενο της εταιρείας µέλους ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ µε θέµα: "Υπερβολική άνοδος της τιµής της
ασφάλτου"
V - Πρόταση συνέχισης προβολής στο ypodomes.com
-Η από 6.10.2017 πρόταση συνέχισης της διαφηµιστικής προβολής στο portal ypodomes.com
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