
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆.Σ. ΣΑΤΕ 

 

11/12/2017 - 15:00:00 µµ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
 

1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ  - 

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ.  1 

Ι. Συναντήσεις / Εκδηλώσεις  1 
- Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕ∆Ε για την παρουσία του στην έναρξη της συνεδρίασης του ∆.Σ.. του 
ΣΑΤΕ   1 

- Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ για την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ 
(14.12.2017) – Απάντηση του Προέδρου του ΣΑΤΕ    2 

- Συνάντηση Εργοληπτικών και Μελετητικών Οργανώσεων για τις πρόσφατες πληµµύρες µε πρωτοβουλία του 
ΤΕΕ (23.11.2017, 16:00 και 7-12-2017) – Η από 24-11-2017 ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του – Η από 
24-11-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ  

4 

ΙΙ. Αλληλογραφία (πλην των θεµάτων που αναπτύσσονται σε άλλες ενότητες)  6 
- Η από 1-12-2017 συγχαρητήριος επιστολή ΣΑΤΕ στο ανασυγκροτούµενο Προεδρείο της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ   6 
- Η από 27-11-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ µε θέµα: «Αίτηµα άµεσης συνάντησης».  7 

ΙΙΙ. Λοιπές Ενηµερώσεις   8 
- Η από 23-11-2017 τοποθετήσεις προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων στο ΥΜΕ  8 
- Η από 1-12-2017 ανακοίνωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου κατά 198 εκ. € της ΑΤΤΙCA BANK  13 
- Y.A. Έγκρισης και εφαρµογής των Τ.Ο. ΤΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων   15 

3. ΘΕΜΑΤΑ Ν. 4412/2016. Εισηγητές οι κ.κ. Ζαχ. Αθουσάκης, Παν. Μαυροδάκος, Γ. Κυριακόπουλος και 
Στ. Σταµόπουλος. 16 

Ι.  ∆ηµοπρασίες έργων  16 
Α. ΕΑΑ∆ΗΣΥ: Νέα Πρότυπα Τεύχη ∆ιακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων 
συµβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, προσαρµοσµένα στις διατάξεις της υπ' αριθµ. 
117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β' 3821), καθώς και στις πρόσφατες νοµοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στον ν. 
4412/2016 µε το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α' 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 

ΕΦ 

- Οι από 7-12-2017 αρχικές παρατηρήσεις του Γραφείου Καταγγελιών  16 
- Η από 30-11-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, ΕΑΑ∆ΗΣΥ και ΥΜΕ µε θέµα: «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)». 

17 

Β. Έργα ΧΥΤΑ, Έργα Οδοφωτισµού (LED), Προβλέψεις άρθρου 75, παρ. 3, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 
53, παρ. 7, περ. β, Φωτογραφικοί όροι 19 

- Η από 4-12-2017 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 – ∆εύτερη επιστολή" – Κοινοποίηση επιστολών ΣΑΤΕ  στον 
Υπουργό Εσωτερικών – Πρακτικό Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης – Πρακτικό Οικονοµικής 
Επιτροπής ∆ήµου Θερµαϊκού – Πρόταση Γραφείου Καταγγελιών για αναφορά σε εισαγγελέα 

19 

- Η από 7-12-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ∆ΕΥΑ 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 - ∆εύτερη επιστολή» - ∆ιαβίβαση απάντησης ∆ΕΥΑ 
Αιγιαλείας από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου».  

36 

- Η από 7-12-2017  επιστολή του ΣΑΤΕ  προς τον ∆ήµο Ι.Π. Μεσολογγίου 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.)». 

45 

- Η από 7-12-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΤΕΙ Πειραιά µε θέµα: «∆ιαµόρφωση Νότιου Τµήµατος 
Περιβάλλοντος Χώρου ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ εκτιµώµενης αξίας €140.000,00»  47 

- Η από 7-12-2017 εισερχόµενη επιστολή του Μέλους ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ µε θέµα: «Φωτογραφικοί όροι σε 
διαγωνισµό της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ»  49 

- Η υπ’αριθµ. 173/2017 Απόφαση της ΑΕΠΠ για ακύρωση διαγωνισµού ΕΕΛ ως προµήθεια διότι είναι έργο  57 
- Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου για τα προβλεπόµενα στο άρθρο 75, παρ. 3 υπό το πρίσµα των 
αναφεροµένων στην Κ.Ο. 18 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ   ΕΦ 



ΙΙ. Λοιπά θέµατα  81 
Α. --Μητρώο ΜΗΤΕ και σηµερινές διαπιστώσεις εφαρµογής ΜΕΕΠ  - 
Β. -- Ασυνήθιστα Χαµηλές Προσφορές 81 

- Η από 29-11-2017 επιστολή της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ προς τον Υπουργό ΥΜΕ µε θέµα «Ψήφισµα 17ου Συνεδρίου 
ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ για το Ν.4412/2016 και τις υπερβολικές εκπτώσεις στα έργα»  81 

Γ. -- Ηλεκτρονική ∆ηµοπράτηση Έργων 84 
- Η από 24.11.2017 ανακοίνωση του ΣΑΤΕ σχετικά µε την δυσλειτουργία του portal ΕΣΗ∆ΗΣ  84 

ΣΤ. – Λοιπά 85 
- Η από 5.12.2017 επιστολή του ΣΜΕ προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού . 85 
- Η από 8.12.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Απροθυµία Αναθετουσών Αρχών να κάνουν χρήση του 
ηλεκτρονικού συστήµατος που προβλέπει το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 περί αναθέσεων µε κλήρωση για έργα 
έως 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ - Σοβαρές ενδείξεις για συνέχιση µη σύννοµων και αδιαφανών διαδικασιών."  

87 

- Η από 5-12-2017 ενηµέρωση περί κατάργησης υποχρέωσης υποβολής της βεβαίωσης ΤΠΕ∆Ε στους 
διαγωνισµούς  89 

4. ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΣΑΤΕ εντός του Ιανουαρίου 2018 µε θέµατα:  
-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 τρόποι ανάθεσης έργων (Αυθαίρετοι φωτογραφικοί όροι κλπ).  
- Μη αντιµετώπιση από την Πολιτεία των Α.Χ.Π. (εγκύκλιος άρθρου 88 του Ν.4412/16, αναµενόµενη 
τροπολογία, κ.λ.π) 
Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης. 

- 

5. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ. Εισηγητές οι κ.κ. Ζ. Αθουσάκης. 92 
Α. Ορισµός εκπροσώπων για την επανασυγκρότηση των Συµβουλίων και Επιτροπών της ΓΓΥ του ΥΜΕ 92 

- Το από 5-12-2017 (εισερχόµενο στις 8-12-2017/Α.Π.31902) έγγραφο της ∆νσης Νοµοθετικού Συντονισµού της 
ΓΓΥ   92 

Β. Εξώδικη ∆ήλωση  - Καταγγελία - Πρόσκληση του ΣΕΚΑ για την υπογραφή της Εθνικής 
Οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ 94 

- Η από 5-12-2017 εξώδικη δήλωση – καταγγελία – πρόσκληση του ΣΕΚΑ προς τον ΣΑΤΕ    94 
Γ. Συνδροµές έτους 2018. Εισηγητές ο Πρόεδρος κ. Ζαχ. Αθουσάκης και ο Ταµίας κ.Εµµ. Βράιλας. 97 

- Πίνακας συνδροµών έτους 2017     97 
∆. Πρόταση Συνεργασίας της ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ και του Κ∆ΒΜ ΑΚΜΗ ΑΕ 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και ∆εξιοτήτων Εργαζοµένων στον 
Ιδιωτικό Τοµέα» - Β’ Κύκλος 

98 

- H από 9-11-2017 εισερχόµενη πρόταση συνεργασίας  98 
Ε. Λοιπά Θέµατα που δεν συζητήθηκαν στην από 22.11.2017 Συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ  111 
i. -Οµοσπονδία Εργοληπτικών Οργανώσεων - 

iii -Τιµή Ασφάλτου  111 
-Το από 3-11-2017 εισερχόµενο της εταιρείας µέλους ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ µε θέµα: "Υπερβολική άνοδος της τιµής της 
ασφάλτου"  111 

iv - Πρόταση συνέχισης προβολής στο ypodomes.com  112 
-Η από 6.10.2017 πρόταση συνέχισης της διαφηµιστικής προβολής στο portal ypodomes.com   112 

 


