ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 27126/ΣΜ/µβ

ΑΘΗΝΑ, 24 Ιανουαρίου 2014

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
Μέλη ΣΑΤΕ

ΘΕΜΑ:

Υποβολή προτάσεων επί του Σχεδίου Νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Για την διαµόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού
και

θεσµικού

πλαισίου

σύναψης

δηµοσίων

συµβάσεων

έργων,

προµηθειών και υπηρεσιών» στον ΣΑΤΕ έως τις 29 Ιανουαρίου 2014.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως έχετε ήδη ενηµερωθεί από τις Υπηρεσίες του Συνδέσµου βρίσκεται σε δηµόσια
διαβούλευση Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Για την
διαµόρφωση

ενός

ενιαίου

κανονιστικού

και

θεσµικού

πλαισίου

σύναψης

δηµοσίων

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», που έχει συνταχθεί από την Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Η εν λόγω διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις
30-01-14.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου, προκειµένου να διαµορφώσει θέσεις επί του πολύ
σηµαντικού Σχεδίου Νόµου που ενοποιεί το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει όλα τα ζητήµατα
που αφορούν την ανάθεση και την εκτέλεση όλων των δηµοσίων συµβάσεων (έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών), ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, ανέθεσε σε Οµάδα Εργασίας
την εκπόνηση σχετικής εισήγησης.
Στη χθεσινή συνεδρίαση της 23-01-14 η Οµάδα Εργασίας κατέθεσε στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ΣΑΤΕ τις αρχικές παρατηρήσεις της µε τη µορφή δύο εισηγήσεων: Α) Γενικές
παρατηρήσεις & Ειδικότερα θέµατα και Β) Παρατηρήσεις κατ’ άρθρο. Παράλληλα ο Νοµικός
Σύµβουλος του Συνδέσµου είχε ήδη διαµορφώσει ένα Συνοπτικό Ενηµερωτικό Σηµείωµα για
τα βασικά ζητήµατα του Νόµου. Τα τρία αυτά κείµενα αναρτήθηκαν σήµερα στην ιστοσελίδα
του ΣΑΤΕ για την ενηµέρωσή σας.
Σας καλούµε να υποβάλετε και τις δικές σας απόψεις, µέσω email/fax, στα
Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσµου έως το µεσηµέρι της 29ης Ιανουαρίου 2014
προκειµένου αυτές να ληφθούν υπόψη στη διαµόρφωση των οριστικών παρατηρήσεων &
θέσεων του ΣΑΤΕ που θα πρέπει να υποβληθούν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία λήξης
της δηµόσιας διαβούλευσης της 30ης Ιανουαρίου 2014.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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