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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 προς τον Πρόεδρο και τον Γενικό ∆ιευθυντή του ΣΑΤΕ στο δείπνο της εκλογο-απολογιστικής
Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΓΜ (14.12.2017)-∆ελτίου Τύπου νέου ∆.Σ. του ΣΕΓΜ - Συγχαρητήριος επιστολή
ΣΑΤΕ
- Σηµείωµα Προέδρου ΟΚΕ για δύο επερχόµενες εκδηλώσεις 14-2-2018 και 1 και 2 -3-2018
ΙΙ. Αλληλογραφία (πλην των θεµάτων που αναπτύσσονται σε άλλες ενότητες)
- Η από 21-12-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας-Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας µε θέµα:
«Γραφειοκρατική αντιµετώπιση του ζητήµατος που ανέδειξε ο ΣΑΤΕ - Εξακολουθεί στο ακέραιο ο κίνδυνος
αναίτιου και αδικαιολόγητου αποκλεισµού διαγωνιζοµένων σε δηµοπρασίες έργων λόγω απαίτησης προσκόµισης
πιστοποιητικού από ΣΕΠΕ για µη ύπαρξη καταδίκης για εργατική νοµοθεσία (Ν.4488/2017 άρθρα 39 και 40)».
- Η από 27-12-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε θέµα: «Εξοικονόµηση Ενέργειας
στο ∆ίκτυο Οδικού Φωτισµού της Νήσου Ρόδου µε την Προµήθεια και Εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων τύπου
LED» - Η από 18-1-2018 επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη ∆ωδεκανήσου
- Η από 03-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης µε θέµα: «Περιορισµός
ανταγωνισµού λόγω υπερβολικών απαιτήσεων που εισήχθησαν στην διακήρυξη του έργου: "Ανάπλαση πλατείας
25ης Μαρτίου στον ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης" εκτιµώµενης αξίας €2.016.129,03» - Η από 19-012018 απάντηση
- Η από 04-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης µε θέµα: «Ανακατασκευή
Χλοοτάπητα και δικτύων Αποστράγγισης στο ∆ηµοτικό Στάδιο Βουλιαγµένης εκτιµώµενης αξίας 322.909,97 €»Η από 18-01-2018 απάντηση επί τριών επιστολών ΣΑΤΕ
- Η από 04-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης µε θέµα: «Κηποτεχνικές
Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων εκτιµώµενης αξίας 709.999,99 €»- Η από 18-01-2018 απάντηση επί τριών
επιστολών ΣΑΤΕ
- Η από 04-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης µε θέµα: «∆ιαµόρφωση
υφιστάµενων κοιµητηρίων εκτιµώµενης αξίας 1.000.000 €»- Η από 18-01-2018 απάντηση επί τριών επιστολών
ΣΑΤΕ
- Η από 04-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Θερµαϊκού µε θέµα: «∆ιακηρύξεις διαγωνισµών για την
εξοικονόµηση ενέργειας στον ∆ηµοτικό Φωτισµό και την Προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων
τύπου LED και την προµήθεια λαµπτήρων τύπου LED»
- Η από 04-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Σοφάδων µε θέµα: «Προµήθεια - εγκατάσταση
φωτιστικών σωµάτων τύπου LED και προµήθεια λαµπτήρων τύπου LED εξοικονόµησης ενέργειας στον ∆ηµοτικό
Φωτισµό»
- Η από 04-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Πολιτισµού µε θέµα: «∆ιαγωνισµοί του Υπ.
Πολιτισµού : α) Στερέωση των Βραχωδών Πρανών και των επικίνδυνων τµηµάτων στην περιοχή του Προµαχώνα
MINOTTO στο κάστρο Ζακύνθου και β) Στερέωση και αποκατάσταση Ι.Ν. Ζωοδότη Χριστού στο Στέλι Ικαρίας»
- Η από 19-01-2018 απάντηση
- Η από 04-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Βύρωνα µε θέµα: «Ανακατασκευή 2ου Αθλητικού
Κέντρου ∆ήµου Βύρωνα εκτιµώµενης αξίας 209.677,42 € πλέον ΦΠΑ»
- Η από 09-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Πανεπιστήµιο Κρήτης µε θέµα: «Ανάθεση της προµήθειας και
εγκατάστασης κουφωµάτων στα Τµήµατα Φυσικής και Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο»
- Η από 18-01-2018 επιστολή ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Πολιτισµού µε θέµα: «∆ιαγωνισµός του Υπ. Πολιτισµού
για την "Προστασία και Τεκµηρίωση Βορείου Πρανούς του χώρου όπου εδράζεται το µνηµείο" για τις ανάγκες
του έργου: "Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου Αιγών - Φάση ∆.1"»
ΙΙΙ. Λοιπές Ενηµερώσεις
- Η από 13-12-2017 επιστολή του ΣΤΕΑΤ µε θέµα: «∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών δηµοσίων έργων - ανάγκη
επείγουσας νοµοθετικής συµπλήρωσης»
- Το από 13-12-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου µε θέµα: «Παροχή διευκρινήσεων επί του
άρθρου 15 του Π.∆. 171/1987»
- Το από 13-12-2017 έγγραφο του ΣΕΠΕ για την αδυναµία έκδοσης πιστοποιητικού του άρθρου 73 παρ. 2 του
άρθρου 4412/2016
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- Το από 27-12-2017 έγγραφο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: «Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν.
4412/2016»
- Η από 28-12-2017 ανακοίνωση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για δηµοσίευση των κανονισµών που τροποποιούν τα κατώτατα
όρια εφαρµογής των οδηγιών 2014/24 ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ
- Η υπ' αριθµ. 23/2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
- Η από 04-12-2017 Υ.Α. µε θέµα: «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου µελών επιτροπών
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016»
- Η από 17-01-2018 Υ.Α. µε θέµα: ««Συγκρότηση Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου, στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, για την διαχείριση – λειτουργία της διαδικτυακής εφαρµογής βάσεως
δεδοµένων υποστήριξης της τήρησης και λειτουργίας του "Μητρώου Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών Σύναψης
∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Μελετών, και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.∆.)" της παρ.8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄)»».
3. ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΣΑΤΕ στις 31.1.2018 µε θέµατα:
- Μη αντιµετώπιση από την Πολιτεία των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών (εγκύκλιος άρθρου 88 του
Ν.4412/16, αναµενόµενη τροπολογία, κ.λ.π).
- Στραγγαλισµός ζωτικού χώρου άσκησης του εργοληπτικού επαγγέλµατος (Παραβιάσεις άρθρου 2 του
Ν.4412/16 κλπ).
- Απαξίωση εργοληπτικού πτυχίου (Προβλέψεις άρθρου 75 του Ν.4412/16 κλπ) / Προβλέψεις του νέου
σχεδίου Π.∆. για ΜΗΤΕ.
- Νέοι παράνοµοι τρόποι ανάθεσης έργων (Αυθαίρετοι φωτογραφικοί όροι κλπ).
Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης.
- Άρθρα 2, 53, 75, 76 και 88 του Ν.4412/2016.
- Η από 12-12-2017 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Κριτήρια χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας και τεχνικής ικανότητας – Προσθήκη ειδικών όρων στις διακηρύξεις υπό το καθεστώς του Ν.
4412/2016 – Απαραίτητη ή µη η απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. κατόπιν εισήγησης του Συµβουλίου ∆ηµοσίων
Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.»
- Η από 12-12-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς α) τους Συντονιστές, τους Αναπλ. Συντονιστές και τα Μέλη των
Περιφερειακών Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ και β) τα Μέλη του ΣΑΤΕ µε θέµα:
«Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΑΤΕ στις 31.1.2018 - Καταγραφή των θέσεων των Μελών του ΣΑΤΕ επί των
θεµάτων Ηµερήσιας ∆ιάταξης»
- Η από 27-12-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδοµών µε θέµα: «Εργοληπτικό Επάγγελµα και
προβλέψεις του Ν.4412/2016 καθώς και προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη
ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων»
- Η από 04-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ∆ιεύθυνση Νοµοθετικού Συντονισµού και Καλής Νοµοθέτησης
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα : «Αντιπληµµυρική θωράκιση και Αποκατάσταση Βλαβών
από τις Φυσικές Καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στον ∆ήµο Ι.Π. Μεσολογγίου - Καθαρισµός, ∆ιάνοιξη και
Εκβάθυνση (Αποκατάσταση λειτουργικών Βαθών) ∆ιαύλων Ανατολικής Κλεισόβας και Λιµένα Μεσολογγίου"
εκτιµώµενης αξίας 1.800.000 € (µε Φ.Π.Α.)» - ∆ιαβίβαση απόψεων της ∆νσης Νοµοθετικού Συντονισµού του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών προς τον ∆ήµο Ι.Π. Μεσολογγίου - Η από 10-1-2018 διαβίβαση απόψεων
- Η από 05-01-2018 ανακοίνωση - πρόσκληση του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ ∆υτικής Ελλάδος για
συνάντηση των Μελών ενόψει της Έκτακτης Γ.Σ. του ΣΑΤΕ
- Η από 08-01-2018 περίληψη της πράξης 383/2017 του Ε΄ κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου - εφαρµογή
µαθηµατικών κριτηρίων κατά τον εντοπισµό των ΑΧΠ και την αξιολόγηση των αιτιολογήσεων
- Η από 08-01-2018 πράξη 529/2017 του Ε' κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την οποία γνωµοδοτεί
αρνητικά στην σύναψη σύµβασης µε πρόσθετους όρους της ∆ιακήρυξης στο κεφάλαιο της χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας
- Η από 09-01-2018 κοινοποίηση αποσπάσµατος πράξης 474/2017 Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έργο:
«Κατασκευή Όµβριων Υδάτων σε διάφορες περιοχές του ∆. Χαλανδρίου»
- Η από 11-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους µε θέµα: «Προβλέψεις του
Ν.4412/2016 καθώς και προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών
δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων»
- Το από 12-01-2018 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του ΣΑΤΕ προς τους Συντονιστές των Περιφερειακών
Γραφείων του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Ενηµερωτικό Υλικό εν όψει της σύγκλησης της Έκτακτης Γ.Σ του ΣΑΤΕ»
- Η από 19-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδοµών µε θέµα: «Αίτηµα συνάντησης ενηµέρωσης
- Πρόσκληση παρακολούθησης των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του ΣΑΤΕ»
- Οι από 19-01-2018 επιστολές του ΣΑΤΕ προς σειρά αποδεκτών µε θέµα: «Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση του ΣΑΤΕ»
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4. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (28/3/2018),
ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ. Εισηγητής ο κ. Ζ. Αθουσάκης.
- ΣΧΕ∆ΙΟ πρόσκλησης για την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής και Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου
- Κανονισµός Αρχαιρεσιών ΣΑΤΕ
5. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Α. Υπόδειξη εκπροσώπων
- Η από 16-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Εκπρόσωποι ΣΑΤΕ για τη Συµβουλευτική Επιτροπή
Επιστηµόνων του ΕΦΚΑ» σε απάντηση του από 09-01-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας
- Η από 16-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Εκπρόσωπος ΣΑΤΕ στη ∆ιοικούσα Επιτροπή Μηχανικών &
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων του τ. ΕΤΑΑ» σε απάντηση του από 8-1-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας
Β. Εξώδικες ∆ηλώσεις - Καταγγελίες - Προσκλήσεις του ΣΕΚΑ για την υπογραφή της Εθνικής
Οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ
- Οι από 5-12-2017 και 3-1-2018 εξώδικες δηλώσεις - καταγγελίες – προσκλήσεις του ΣΕΚΑ προς τον ΣΑΤΕ
Γ. Λοιπά
- Η από 20-10-2017 επιστολή της ΠΕΕΜΑ για την απαλλαγή των ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων έργων από την
υποχρέωση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων
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