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ΘΕΜΑ:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΣΑΤΕ –  Ζητήµατα νοµοσχεδίου  

 

Αξιότιµοι Κύριοι,     

 

Σε συνέχεια των ενηµερώσεων που προηγήθηκαν εκ µέρους του Προεδρείου του Συνδέσµου 
σας κοινοποιούµε και γραπτώς τις αποφάσεις της πρόσφατης έκτακτης γενικής συνέλευσης 
του Συνδέσµου ως εξής:  
 
Α) Ζητήµατα του νοµοσχεδίου για το σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων:  
 

⎯ Σχετικά µε τις Εγκρίσεις Ειδικών Συστηµάτων Ανάθεσης – Ειδικοί Όροι η Γενική 
Συνέλευση του ΣΑΤΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει την πλήρη κατάργηση 
των ειδικών όρων.  

 
⎯ Σχετικά µε τις Εγκρίσεις Ειδικών Συστηµάτων Ανάθεσης – Μελέτη – Κατασκευή η 

Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει την πλήρη 
κατάργηση του συστήµατος µελέτης κατασκευής.  

 
⎯ Σχετικά µε την ∆ηµοσιότητα τευχών δηµοπράτησης στο διαδίκτυο η Γενική 

Συνέλευση του ΣΑΤΕ οµόφωνα αποφάσισε να προτείνει την υποχρεωτική άµεση 
ανάρτηση όλων των τευχών δηµοπράτησης στο διαδίκτυο ταυτόχρονα µε τη 
δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ. ∆ηλαδή ∆ιακήρυξη, ΓΣΥ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, Τεχνική 
Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Σχέδια, Τεύχη Υπολογισµών, Μελέτη  
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και λοιπά τεύχη.  

 
⎯ Σχετικά µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο γα το σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων 

η Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ οµόφωνα αποφάσισε να ζητήσει την συνολική 
απόσυρσή του (Κεφάλαιο Β «Τροποποίηση  των διατάξεων του ν.3669/2008» και 
Κεφάλαιο Γ «Ίδρυση Αρχής Μελετών και Έργων»), ως απαράδεκτου.   
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⎯ Σχετικά µε τις πρόσθετες εγγυητικές επιστολές η Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία την πλήρη κατάργηση των πρόσθετων εγγυητικών, ενώ 
σχετικά µε τον χρόνο λήξης των εγγυητικών επιστολών η Γενική Συνέλευση 
οµόφωνα αποφάσισε τον καθορισµό ορισµένου χρόνου για όλες τις εγγυητικές 
επιστολές (συµµετοχής, καλής εκτέλεσης, πρόσθετες, κλπ).  

 
⎯ Σχετικά µε τα ανώτατα και κατώτατα όρια πτυχίων και κ/ξιων αναβάθµισης η Γενική 

Συνέλευση του ΣΑΤΕ οµόφωνα αποφάσισε να προτείνει την:   
o Κατάργηση των κατωτάτων ορίων µέχρι του ορίου των 250.000 € (προστασία 

τάξεων Α1, Α2), κάτω από το οποίο ζητείται να παραµείνει το ισχύον 
καθεστώς.  

o Εφαρµογή τύπου κατάταξης για τις τάξεις 1η και 2η µε ανάλογα των 
µεγαλύτερων τάξεων κριτήρια.    

o Αναβάθµιση ορίου κοινοπραξιών τριών εταιρειών τουλάχιστον στο 35% για 
όλες τις τάξεις.  

 
Β) Λειτουργία του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων / Τµήµα Κατασκευών  
 
Σχετικά µε την λειτουργία του Σ∆Ε η Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ αποφάσισε να προτείνει:  
 

⎯ Την άµεση ανάρτηση όλων των αιτηµάτων των αναθετουσών αρχών στην ιστοσελίδα 
της ΓΓ∆Ε ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος παρέµβασης.  

⎯ Την άµεση ανάρτηση όλων των εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων, Υπ. Αποφάσεων. 
⎯ Τον καθορισµό ορίων εξουσιοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου στις Αναθέτουσες 

Αρχές. 
⎯ Την καταγραφή στην εισήγηση του Σ∆Ε της άποψης της µειοψηφίας καθώς και των 

µειοψηφούντων µελών. 
⎯ Την τροποποίηση της σύνθεσης του Σ∆Ε/ΤΚ ώστε να καθίσταται 

αντιπροσωπευτικότερη  και να µην αποτελούν πλειοψηφία οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες. 

 
Όπως αντιλαµβάνεστε, το σύνολο των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του 
Συνδέσµου µας επεκτείνεται στα πιο σηµαντικά από τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την 
άσκηση της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα και ως εκ τούτου παρακαλούµε 
για τον ορισµό συνάντησης µε το Προεδρείο του Συνδέσµου µας για την διεξοδικότερη 
παρουσίασή τους.  
 

     Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  


