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Μέλη του ΣΑΤΕ µε έδρα
- στην Θεσσαλία &
- στην ∆υτική Μακεδονία

Θέµα: Συνεδρίαση ∆.Σ., Κοπή Πίτας και Εκδήλωση ΣΑΤΕ στην Λάρισα µε θέµα: Σχέδιο Νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε τίτλο: «Για την διαµόρφωση ενός ενιαίου
κανονιστικού και θεσµικού πλαισίου σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών» - Προτάσεις του ΣΑΤΕ
Αγαπητά Μέλη,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ αποφάσισε να πραγµατοποιήσει την επόµενη συνεδρίασή του
στην Λάρισα στις 14.2.2014 και ώρα 17:00 στο Divani Palace, ενώ στην συνέχεια θα διοργανώσει
την εν θέµατι ενηµερωτική εκδήλωση.
Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενηµερωθεί ο τεχνικός κόσµος για τις σηµαντικές αλλαγές στο νοµοθετικό
και κανονιστικό πλαίσιο δηµοσίων συµβάσεων έργων, τις οποίες συνεπάγονται και πρόκειται να επιφέρουν
οι ακόλουθες πρόσφατες εξελίξεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο όπως:
- Το προτεινόµενο νοµοσχέδιο του ΥπΑνΑν και της ΕΑΑ∆ΗΣΥ «για τη διαµόρφωση ενός ενιαίου
κανονιστικού
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νοµοθετικού

πλαισίου

σύναψης

δηµοσίων

συµβάσεων

έργων,

προµηθειών
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υπηρεσιών»
- Η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15/1/2014, δύο νέων οδηγιών για τις διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, που αντικαθιστούν τις ισχύουσες 2004/17 (Π∆ 59/2007) και 2004/18 (Π∆
60/2007) και µιας νέας οδηγίας που αναφέρεται ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
παραχώρησης έργων και υπηρεσιών.
- Η προώθηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ψήφιση πρότασης οδηγίας για την ηλεκτρονική
τιµολόγηση στο πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων (COM(2013) 449 – 26.6.2013) και η ανακοίνωση της
Επιτροπής (COM(2013) 453 – 26.6.13) µε θέµα «Ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις από αρχής µέχρι
τέλους για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης».
Στην εκδήλωση :
- Θα παρουσιαστούν οι µέχρι σήµερα θέσεις και ενέργειες του ΣΑΤΕ, που έχουν διατυπωθεί και έχουν γίνει
αντίστοιχα, τόσο εν όψει των προαναφερόµενων εξελίξεων, όσο και κυρίως λόγω της επιτακτικής ανάγκης
για µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου παραγωγής των δηµοσίων έργων (τρίπτυχο:
εναρµονισµένες διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων ∆Ε, σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές,
νέο σύστηµα αναλυτικών τιµολογίων),
- Θα αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες του κλάδου και η αναγκαιότητα συµµετοχής του στις επιχειρούµενες σε
εθνικό επίπεδο µεταρρυθµιστικές διεργασίες καθώς και η επιχειρησιακή ετοιµότητα και η συµβολή του
κλάδου για την κατάρτιση των προβλεπόµενων νέων Κανονισµών Σύναψης και Εκτέλεσης ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Έργων καθώς και για την ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη του προτεινόµενου Εθνικού
Συστήµατος Τεχνικών Προγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων.
Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ, επισυνάπτουµε το πρόγραµµα της εκδήλωσης και σας
προσκαλούµε να µετάσχετε τόσο στην ανοιχτή συνεδρίαση του ∆.Σ. (17:00) όσο και στην
εκδήλωση (19:00) δηλώνοντας τη συµµετοχή σας στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσµου (2103301814). Μετά την εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί η κοπή πίτας των Περιφερειακών Γραφείων
ΣΑΤΕ Θεσσαλίας & ∆υτικής Μακεδονίας.
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