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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ  - 
2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ. 
Εισηγητής ο κ. Ζ. Αθουσάκης.  

Ι. Συναντήσεις / Εκδηλώσεις  1 
- Πρόσκληση στην ∆ΕΘ - Εγκαίνια έκθεσης από τον Πρωθυπουργό κ. Αλ. Τσίπρα (9 Σεπτεµβρίου 2017) 1 
- Πρόσκληση σε συνάντηση διαβούλευσης στο πλαίσιο της εθνικής δράσης Build up Skills Upswing (∆ευτέρα 
28.8.2017)  - Πιλοτικό πρόγραµµα για την πιστοποίηση εγκαταστατών - συντηρητών καυστήρα, τεχνικών 
µόνωσης κτιρίων, Αλουµινοσιδηροκατασκευαστές   

5 

ΙΙ. Αλληλογραφία 14 
- Η από 19-7-2017 απάντηση της  ΕΑΑ∆ΗΣΥ για όρους  διακηρύξεων έργων του ∆ήµου Αθηναίων - Η από 
27-6-2017 σχετική επιστολή ΣΑΤΕ  14 

- Η από 19-7-2017 απάντηση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την διακήρυξη του έργου: «Προµήθεια χλοοτάπητα γηπέδου 
Κοφινά» - Η από 20-4-2017 σχετική επιστολή ΣΑΤΕ  17 

- Η από 2-8-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Λαυρεωτικής µε θέµα: «Φωτογραφική διάταξη στα 
συµβατικά τεύχη του υπό δηµοπράτηση έργου: “Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισµού για 
τις ανάγκες του γηπέδου του ∆ηµοτικού Σταδίου «Παν. Βογιατζής» ∆ήµου Λαυρεωτικής”». 

19 

- Η από 2-8-2017 απάντηση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για το έργο: «Εργασίες επεκτάσεων, βελτιώσεων και 
αντικαταστάσεων αγωγών του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρµοδιότητας του τοµέα Πειραιά της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ» 
- Η από 4-5-2017  σχετική επιστολή ΣΑΤΕ  

21 

- Η από 11-8-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε θέµα: «Αίτηµα 
ακύρωσης του διαγωνισµού του έργου «Προετοιµασία του γηπέδου στα οικοδοµικά τετράγωνα ΟΤ 4Ν και ΟΤ 
5Ν για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε εργασίες διαµόρφωσης και 
καθαίρεσης υπαρχόντων κτισµάτων» λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας». 

24 

- Η από 24-8-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ∆ΕΥΑ Αιγιαλείας και τον ∆ήµο Αιγιαλείας µε θέµα: 
«Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος παρακολούθησης - τηλεελέγχου και ανίχνευσης 
διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της ∆ΕΥΑ Αιγίου» - ∆ελτίο Τύπου 
Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ ∆υτ. Ελλάδος  

25 

ΙΙΙ. Λοιπά  28 
- Η από 8-8-2017 ανακοίνωση ΣΑΤΕ µε θέµα: «Συµψηφισµός Παρακρατηµένων Φόρων Μερισµάτων 
Παρελθουσών Χρήσεων».  28 

- Συµφωνία Εργοληπτικών Οργανώσεων και ΠΟΜΗΤΕ∆Υ - Κείµενο υπό διαδικασία υπογραφής   29 
3. ΘΕΜΑΤΑ Ν. 4412/2016. Εισηγητές ο Πρόεδρος κ. Ζ. Αθουσάκης, και ο Ν. Σύµβουλος κ. Στ. Σταµόπουλος  30 
Ι. - Μητρώο ΜΗΕΕ∆Ε  30 
ΙΙ. ΑΧΠ & αντιµετώπισή τους από τους εκπροσώπους του ΣΑΤΕ  στις Επιτροπές ∆ιαγωνισµού 30 

- Το από 19-7-2017 δηµοσίευµα της εφ. Καθηµερινή µε αναφορές στην από 13-7-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ και 
σε παλαιότερο δελτίο τύπου του ΣΑΤΕ  30 

- Το από 20-7-2017 έγγραφο του Προέδρου του Σ∆Ε µε θέµα: «Συγκρότηση Ειδικής ΟΕ για την εξειδίκευση 
όρων χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ΑΧΠ ανά κατηγορία έργου και µελέτης και ανά 
εκτιµώµενη αξία σύµβασης και για την εκτίµηση των παρεχόµενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων για την 
οµογενοποίηση θέσεων και απόψεων ώστε να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 88 του 
Ν.4412/16 περί εκδόσεως εγκυκλίου» - Η από 21-7-2017 υπόδειξη εκπροσώπων του ΣΑΤΕ  

31 

- Το από 24-8-2017 αίτηµα του µέλους του ∆.Σ. κ. Ευστ. Κοκκίνη για την προσθήκη θέµατος στην ηµερήσια 
διάταξη για την ενιαία αντιµετώπιση των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών από τους εκπροσώπους του ΣΑΤΕ 
στις Επιτροπές ∆ιαγωνισµών   

33 

ΙΙΙ. Υπογραφή ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ 34 
- Απόφαση 92/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε την υπογραφή του ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ, σύµφωνα µε την 
οποία, ελλείψει ρητής πρόβλεψης στο κείµενο της διακήρυξης, δεν υφίσταται υποχρέωση υπογραφής του ως 
άνω εντύπου ΕΕΕΣ από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

34 

- Νέα  πρότυπα τεύχη διακηρύξεων που πρόσφατα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και αφορούν 
στη δηµοπράτηση δηµοσίων έργων µε χρήση ΕΣΗ∆ΗΣ (προβλέπεται η υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ 
από όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16, 
ανά περίπτωση, επί ποινή αποκλεισµού)  

40 



- Σχολιασµός µέλους ∆.Σ. κ. Γ. Αθανασόπουλου και Γραφείου Καταγγελιών  41 
ΙV. Ηλεκτρονική ∆ηµοπράτηση Έργων 44 

- Άρθρο 37 του Ν.4482/2017: «Καθορισµός ηµ/νιών έναρξης υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗ∆ΗΣ για τα έργα» 44 
- ΚΥΑ 83010/4098 ΦΕΚ Β' 2710/2-8-2017: «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων για ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων έργων µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ»  46 

- Το από 8-8-2017 ∆.Τ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας  61 
- Αίτηµα ΣΑΤΕ προς το Γραφείο Εκπαίδευσης Χρηστών Οικονοµικών Φορέων για το ΕΣΗ∆ΗΣ για τα ∆ηµόσια 
Έργα  63 

- Ερώτηµα ΣΑΤΕ για γνωστοποίηση της ηµ/νίας έναρξης ταυτοποίησης οικονοµικών φορέων στο σύστηµα 
ΕΣΗ∆ΗΣ έργων 64 

- Επιστολή ΣΑΤΕ προς την ΓΓΥ και την ΓΓΕΚΠ µε θέµα: «Έναρξη χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ δηµοσίων έργων, 
προσαρµοσµένα τεύχη δηµοπράτησης και ζητήµατος διασφάλισης του απορρήτου των οικονοµικών προσφορών 
καθώς και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των διαγωνιζοµένων από εξωτερικές επιθέσεις» 

65 

V. Λοιπά  68 
- Ενηµερωτικό Σηµείωµα του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ µε θέµα: «∆ικονοµικό καθεστώς που διέπει την 
επίλυση διαφορών σε διαγωνισµούς έργων κάτω των ορίων εφαρµογής των ενωσιακών Οδηγιών µετά τους Ν. 
4478/2017 και 4487/2017» 

68 

- Υπουργική Απόφαση για την συλλογή και διαχείριση του πόρου 0,6% από το ΤΕΕ - Εγκύκλιος ΥΜΕ 15/2017 - 
Συµφωνία µεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ    72 

- Η από 23-8-2017 επιστολή της Συντ. του Π.Γ.ΣΑΤΕ Β.Α.Αιγαίου µε θέµα: «Προβλήµατα ∆ιαδικασίας 
Ανάθεσης Έργων»    79 

4. ΛΟΙΠΑ. Εισηγητές ο Πρόεδρος κ. Ζ. Αθουσάκης, και ο Ν. Σύµβουλος κ. Στ. Σταµόπουλος 81 
I. Απόφαση του Υπ. Υποδοµών σχετικά µε χορήγηση παρατάσεων 81 

- Η από 3-8-2017 απόφαση Υπουργού ΥΜΕ σχετικά µε την εξέταση αίτησης θεραπείας τεχνικής εταιρείας  - 
Σχόλιο Γραφείου Καταγγελιών  81 

 ΙΙ.  Αποτελέσµατα ∆ηµοπρασιών όπου ο ΣΑΤΕ είχε εκφράσει εγγράφως τη διαφωνία του  86 
- Η από 27-7-2017 πρόταση του Γραφείου Καταγγελιών ΣΑΤΕ για την άµεση κινητοποίηση του ΣΑΤΕ για την  
περίπτωση έργου που είχε καταγγελθεί πολλαπλώς το 2014    86 

- Η από 23-8-2017 πρόταση του Γραφείου Καταγγελιών ΣΑΤΕ για την αποστολή νεότερων επιστολών του 
ΣΑΤΕ στις περιπτώσεις των διαγωνισµών όπου µετά την διεξαγωγή τους επιβεβαιώνονται οι αρχικές  
καταγγελίες του Συνδέσµου  

91 

 ΙΙΙ.  Εγγραφή ΣΑΤΕ στον ΣΕΒ 101
- Η από 24-7-2017 απάντηση του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ µε θέµα: «∆έσµευση από εγγραφή στον ΣΕΒ» 101

 ΙV.  ∆ιάφορα  102
- Το από 3-8-2017 ∆ελτίου Τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισµού  102
- Το από 21-7-2017 αίτηµα οικονοµικής υποστήριξης της Οµοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και 
Γεωτρυπανιστών Ελλάδος για την πραγµατοποίηση του 30ου Εκλογοαπολογιστικύ Συνεδρίου της  106

- Προσδιορισµός ηµνίας εκλογών & ενηµέρωσης µελών στο Περ. Γραφείο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -- 

 


