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ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση για τη Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου

Σύµφωνα µε το Άρθρο 24 του Καταστατικού του Πανελλήνιου Συνδέσµου Ανωνύµων, Περιορισµένης
Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών - ΣΑΤΕ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ:
Α. Προσκαλεί τις Εταιρείες - Μέλη του Συνδέσµου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την
Πέµπτη 29.09.2011 και ώρα 10.00 π.µ. στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ. Για την απαρτία απαιτείται
παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθµού των οικονοµικά τακτοποιηµένων
τακτικών µελών του Συνδέσµου.
Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
την Πέµπτη 06.10.2011 στον ίδιο τόπο και ώρα. Για την απαρτία κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση
απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθµού των οικονοµικά τακτοποιηµένων
τακτικών µελών του Συνδέσµου.
Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας και κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί την Πέµπτη 13.10.2011 και ώρα 10:00 π.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 6ου
ορόφου του ΕΒΕΑ (Ακαδηµίας 7, Αθήνα). Για την επίτευξη απαρτίας κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση
αρκεί οποιοσδήποτε αριθµός παρόντων οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών του Συνδέσµου.
Β. Καθορίζει τα ακόλουθα θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών.
2. Ζητήµατα ∆ιαφάνειας.
− Κατάχρηση συστήµατος απευθείας αναθέσεων - πρόσκλησης περιορισµένου αριθµού εργοληπτών.
− Λειτουργία Τεχνικού Συµβουλίου ∆.Ε. – Εγκρίσεις Ειδικών συστηµάτων ανάθεσης (ειδικοί όροι,
µελέτη-κατασκευή).
− ∆ηµοσιότητα τευχών ∆ηµοπράτησης στο διαδίκτυο.
− Λειτουργία εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων.
− Νοµοσχέδιο ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
− Εγγραφή και αναθεώρηση στο Μ.Ε.ΕΠ. - Ν. 2940/2001.
− Εγγυητικές επιστολές (µεγάλο ύψος πρόσθετων Ε.Ε., διάρκεια αορίστου χρόνου, µη επιστροφή).
− Ανώτατα – κατώτατα όρια πτυχίων και κ/ξιών αναβάθµισης (σχετ. το µε αριθ.πρωτ. οικ.4097/1-92011 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων).
− Κατατµήσεις – Συνενώσεις έργων.
4. Θέµατα ΥΠ.ΟΙΚ. – ΥΠ.Α.Α.Ν. (Π.∆.Ε - Ε.Σ.Π.Α. – Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ κ.α., µη πληρωµές , Φορολογικά)
5. Ζητήµατα Ι.Κ.Α. (αυθαιρεσίες, εισφορές, Α.Π.∆., βεβαιώσεις οφειλής)
6. Ζητήµατα Συνδικαλιστικής Λειτουργίας
- Ενιαία έκφραση του Κλάδου – Ενοποίηση
- Λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Ε.Ο.)
- Λειτουργία και Αρµοδιότητες Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ
7. Λοιπά θέµατα
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Γ. Εκπροσώπηση Εταιρειών – Μελών κατά τη Γενική Συνέλευση.
Οι εταιρείες εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ισχύοντος καταστατικού
(βλ. και επισυναπτόµενο Υπόδειγµα για τις Α.Ε.). Οι νοµιµοποιήσεις εκπροσώπων είτε κατατίθενται στη
Γραµµατεία της Συνέλευσης είτε στέλνονται µε fax στο Σύνδεσµο (210-3824540) µέχρι το πρωί της ηµέρας
διεξαγωγής της Γ.Σ.
Ζητείται από τις εταιρείες – µέλη που δεν έχουν ακόµη εξοφλήσει τις οικονοµικές τους οφειλές να
τακτοποιήσουν άµεσα τις οφειλές τους στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσµου, ώστε να µπορούν να
µετάσχουν στην εν θέµατι Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά µέλη του
Συνδέσµου, θεωρούνται τα µέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδροµές τους µέχρι και το δεύτερο εξάµηνο
(2ο) εξάµηνο του 2011.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συν.: Ένα (1)Υπόδειγµα– Σχέδιο Πρακτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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