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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 της ΟΚΕ στον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ για συµµετοχή σε διάσκεψη µε θέµα: «Το µέλλον της 
∆ηµοκρατίας στην Ευρώπη (1,2/3/2018)»  1 

- Χαιρετισµός Προέδρου ΣΑΤΕ σε εκδήλωση της ΟΚΕ Ελλάδος της 14-2-2018 µε θέµα: «Εθνικό Αναπτυξιακό 
Σχέδιο - Προτάσεις ΣΑΤΕ - Κοινή ∆ήλωση για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο»  2 

- Συµµετοχή του ΣΑΤΕ σε εκδήλωση της A-energy µε θέµα την εξοικονόµηση ενέργειας µέσω του οδοφωτισµού  - 
Παρουσίαση κ. Γ. Κυριακόπουλου - ∆ύο δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας Πρώτο Θέµα  17 

ΙΙ. Αλληλογραφία (πλην των θεµάτων που αναπτύσσονται σε άλλες ενότητες) 24 
- Η από 15-2-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ  προς το ∆ήµο Χανίων µε θέµα: «∆ηµοπρατήσεις έργων µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση» 24 

- Η από 07-02-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ µε πολλαπλούς αποδέκτες µε θέµα: «Αδικαιολόγητος περιορισµός του 
ανταγωνισµού µε την προσθήκη περιοριστικών, σχεδόν φωτογραφικών, όρων σε σειρά διακηρύξεων διαγωνισµών 
για την εξοικονόµηση ενέργειας σε ∆ηµοτικό Φωτισµό µε την προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων 
τύπου LED και την προµήθεια λαµπτήρων τύπου LED»  

29 

- Η από 25-1-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδοµών µε θέµα: «Απαλλαγή των ερπυστριοφόρων 
µηχανηµάτων έργων από την υποχρέωση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων» 38 

- Η από 25-01-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Ελεγκτικό Συνέδριο µε θέµα: «∆ιαβίβαση εγγράφων» 29 
- Η από 25-1-2018  επιστολή του ΣΑΤΕ  προς τη   ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
∆υτικής Αττικής µε θέµα: «Αυθαίρετοι όροι στην ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για το έργο: "Ενεργειακή 
Αναβάθµιση αυτοτέλεια και ανάπτυξη συστηµάτων ΑΠΕ ∆ηµοτικών Κτιρίων, Σχολικών Συγκροτηµάτων - Οδών 
κ.λ.π. µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους για το δηµοτικό διαµέρισµα Φυλής του ∆ήµου 
Φυλής" » 

56 

- Η από 25-1-2018  επιστολή του ΣΑΤΕ  προς τον ∆ήµο Αχαρνών  µε θέµα: «Περιορισµός ανταγωνισµού λόγω 
υπερβολικών απαιτήσεων που εισήχθηκαν στην διακήρυξη του έργου: "ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ" εκτιµώµενης αξίας 509.677,42 € (πλέον ΦΠΑ)» 

60 

- Η από 24-1-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ µε θέµα: «Προβλέψεις Ν.4412/2016 και προτύπων 
τευχών ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω και κάτω των 
ορίων» 

63 

- Η από 9-2-2018 απάντηση της Περιφέρειας Αττικής σε mail του ΣΑΤΕ περί µη ορθής συγκρότησης δύο 
Επιτροπών ∆ιαγωνισµών Τεχνικών Έργων  65 

- Η από 2-2-2018 απάντηση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων στις επιστολές του ΣΑΤΕ για τα LED  75 
- Η από 29-1-2018 απάντηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού στον ΣΑΤΕ για τις ∆ηµοπρατήσεις λειτουργίας χώρων 
υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ)  77 

- Η από 23-1-2018 απάντηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηµαθίας προς τον ΣΑΤΕ  81 
ΙΙΙ. Λοιπές Ενηµερώσεις   84 

- Το από 16-2-2018 ∆ελτίο Τύπου της ΚΕ∆Ε για συνάντηση µε τον Υπουργό Υποδοµών και επικείµενες αλλαγές 
στον Ν.4412/2016  84 

- Η 127/2018 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (LED Νοτίου Αιγαίου)  87 
- Η 33/2018 Πράξη του ΣΤ΄ κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (LED ∆ήµου Αλεξανδρούπολης) 118 
- Η από 6-2-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών για την συγκρότηση ΟΕ µε αντικείµενο την εξέταση 
µεθοδολογιών: σύνταξης προϋπολογισµών και κοστολόγησης τεχνικών έργων, αντιµετώπισης ΑΧΠ, εφαρµογής 
του συστήµατος επιλογής της συµφερότερης προσφοράς σε περίπτωση πολλαπλών κριτηρίων κ.λ.π.  

142 

- Η από 1-2-2018 επιστολή του ΣΤΕΑΤ µε θέµα: «Λήξη φιλοξενίας ΣΕΕΟ»  147 
- Η από 12-1-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για την σύσταση Νοµοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων 148 

- Το από 12-1-2018 νεότερο έγγραφο του ΣΕΠΕ για την αδυναµία έκδοσης πιστοποιητικού του άρθρου 73 παρ. 2 
του άρθρου 4412/2016  153 

3. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΣΑΤΕ (31.1.2018)   155 
- ∆ελτίο Τύπου ΣΑΤΕ της 31.1.2018  155 



- Απόσπασµα Αποµαγνητοφωνηµένων Πρακτικών Ε.ΓΣ. µε τις αποφάσεις της Ε.Γ.Σ.  159 
4. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Εισηγητής ο κ. Ζ. Αθουσάκης. 164 

- Πρόσκληση για την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής και Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου  164 
5. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ.  167 
Α. ΣΣΕ: ΣΕΚΑ και Οµοσπονδία Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Ελλάδας  167 

- Επιστολή ΣΑΤΕ προς τον ΣΕΚΑ - Απάντηση σε εξώδικα /Απόφαση ∆.Σ. ΣΑΤΕ και το από 20-2-2018 µήνυµα 
του ΣΕΚΑ µε θέµα: «Πρόσκληση ΣΕΚΑ προς ΣΑΤΕ σε µη δεσµευτική συνάντηση»  167 

- Η από 15-2-2018 πρόσκληση σε διαπραγµάτευση της Οµοσπονδίας Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων 
Ελλάδας  169 

Β. Υπόδειξη εκπροσώπων - Συγκρότηση επιτροπών  174 
- Συγκρότηση Πρωτοβάθµιου και ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
∆ηµοσίων Έργων 174 

- Το από 14-2-2018 έγγραφο της ΓΓΥ µε θέµα: «Ορισµός Μελών για την συγκρότηση οµάδας εµπειρογνωµόνων 
(ΟΕΦ) στο πλαίσιο λειτουργίας της ∆ιοικητικής Αρχής Φραγµάτων (Επιτροπής ∆ΑΦ)» 178 

Γ. Ενιαία έκφραση εργοληπτικών οργανώσεων  180 
- Οµάδα Εργασίας ΣΑΤΕ µε αντικείµενο το Καταστατικό της Ενοποιηµένης Εργοληπτικής Οργάνωσης 180 

 


