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https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/52199-ayrio-i-taktiki-genikisynelefsi-tou-sate
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Αύριο η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ
Σε μια χρονική στιγμή για τον εγχώριο εργοληπτικό
κλάδο, κατά την οποία τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 4412
/2016, τις συνεχείς τροποποιήσεις του, αλλά και την υποχρηματοδότηση των δημοσίων
έργων, έχουν συρρικνώσει σημαντικά την εργοληπτική επιχειρηματικότητα στην Χώρα,
θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 03 Απριλίου, στις 10:30 π.μ., στο
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών ( ΣΑΤΕ ).
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, θα αναλυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν
κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των εργοληπτών, το κομβικό
ζήτημα των υπερβολικών εκπτώσεων μέσω της κατάθεσης στους διαγωνισμούς έργων
Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών, οι οποίες και τελικώς συμβασιοποιούνται, καθώς
και οι απαιτούμενες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να δρομολογηθούν
προκειμένου ο κλάδος να μετασχηματιστεί επιτυχώς.
Αναλυτικά, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών.
2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα έτους 2018. Εκτιμήσεις
εξελίξεων για το άμεσο μέλλον από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Βλάχο.
3. Έκθεση πεπραγμένων από τον Γενικό Γραμματέα κ. Ανδρέα Γερακάκη.
4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2018 και προϋπολογισμός έτους 2019 από τον
Ταμία κ. Εμμανουήλ Βράιλα.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2018 – 31.12.2018.
6. Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεμάτων του Κλάδου:
α) Προβλήματα εφαρμογής Ν. 4412/2016.
β) Δράσεις ΣΑΤΕ , Ενιαία έκφραση του Κλάδου, Συνεργασία με φορείς (ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ,
ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ κ.α.).
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 Αύριο η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ
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Στην Συνέλευση έχουν κληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό και να παρέμβουν και
εκπρόσωποι από όλους τους φορείς των τεχνικών (ΤΕΕ, Εργοληπτικές και Μελετητικές
Οργανώσεις, ΤΜΕΔΕ), των σχετιζόμενων Ανεξάρτητων Αρχών (ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ), της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των πολιτικών
κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ) καθώς και φορέων εκπροσώπησης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ).
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Στις 3 Απριλίου η τακτική γενική συνέλευση του ΣΑΤΕ. Η
ατζέντα της ημερήσιας διάταξης
Στις 3 Απριλίου, στις 10:30 π.μ., στο ξενοδοχείο
“ΤΙΤΑΝΙΑ”, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών ( ΣΑΤΕ ).
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, θα αναλυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν
κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των εργοληπτών, το κομβικό
ζήτημα των υπερβολικών εκπτώσεων μέσω της κατάθεσης στους διαγωνισμούς έργων
Ασυνήθιστα Χαμηλών
Προσφορών, οι οποίες και τελικώς συμβασιοποιούνται, καθώς και οι απαιτούμενες
πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να δρομολογηθούν προκειμένου ο κλάδος
να μετασχηματιστεί επιτυχώς.
Αναλυτικά, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών.
Λογοδοσία διοικητικού συμβουλίου για τα πεπραγμένα έτους 2018. Εκτιμήσεις
εξελίξεων για το άμεσο μέλλον από τον πρόεδρο Γεώργιο Βλάχο.Έκθεση πεπραγμένων
από τον γενικό γραμματέα Ανδρέα Γερακάκη.Οικονομικός απολογισμός έτους 2018 και
προϋπολογισμός έτους 2019 από τον ταμία Εμμανουήλ Βράιλα.Έκθεση Εξελεγκτικής
Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2018 – 31.12.2018.Συζήτηση επί διαφόρων άλλων
θεμάτων του κλάδου:
α) Προβλήματα εφαρμογής Ν. 4412/2016.
β) Δράσεις ΣΑΤΕ , Ενιαία έκφραση του Κλάδου, Συνεργασία με φορείς (ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ,
ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ κ.ά.).
Στην συνέλευση έχουν κληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό και να παρέμβουν και
εκπρόσωποι από όλους τους φορείς των τεχνικών (ΤΕΕ, Εργοληπτικές και Μελετητικές
Οργανώσεις, ΤΜΕΔΕ), των σχετιζόμενων Ανεξάρτητων Αρχών (ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ), της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών, των πολιτικών κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ,
ΚΙΝΑΛ) καθώς και φορέων εκπροσώπησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ).
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The post Στις 3 Απριλίου η τακτική γενική συνέλευση του ΣΑΤΕ . Η ατζέντα της
ημερήσιας διάταξης appeared first on Metaforespress.
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Στις 3 Απριλίου η τακτική γενική συνέλευση του ΣΑΤΕ. Η
ατζέντα της ημερήσιας διάταξης
Στις 3 Απριλίου, στις 10:30 π.μ., στο ξενοδοχείο
“ΤΙΤΑΝΙΑ”, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική
γενική συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Τεχνικών Εταιρειών ( ΣΑΤΕ ).
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, θα αναλυθούν τα
προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας των εργοληπτών, το κομβικό ζήτημα των υπερβολικών
εκπτώσεων μέσω της κατάθεσης στους διαγωνισμούς έργων Ασυνήθιστα Χαμηλών
Προσφορών, οι οποίες και τελικώς συμβασιοποιούνται, καθώς και οι απαιτούμενες
πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να δρομολογηθούν προκειμένου ο κλάδος
να μετασχηματιστεί επιτυχώς.
Αναλυτικά, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
α) Προβλήματα εφαρμογής Ν. 4412/2016.
β) Δράσεις ΣΑΤΕ , Ενιαία έκφραση του Κλάδου, Συνεργασία με φορείς (ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ,
ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ κ.ά.).
Στην συνέλευση έχουν κληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό και να παρέμβουν και
εκπρόσωποι από όλους τους φορείς των τεχνικών (ΤΕΕ, Εργοληπτικές και Μελετητικές
Οργανώσεις, ΤΜΕΔΕ), των σχετιζόμενων Ανεξάρτητων Αρχών (ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ), της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών, των πολιτικών κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ,
ΚΙΝΑΛ) καθώς και φορέων εκπροσώπησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ).
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Την Τετάρτη η τακτική γενική συνέλευση του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών
Την Τετάρτη 3 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί σε
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών ( ΣΑΤΕ ). Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση
η συνέλευση του ΣΑΤΕ πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή για τον εγχώριο
εργοληπτικό κλάδο, κατά την οποία τα προβλήματα που προκύπτουν από την
εφαρμογή του ν. 4412/2016, τις συνεχείς τροποποιήσεις του, αλλά και την
υποχρηματοδότηση των δημοσίων έργων, έχουν συρρικνώσει σημαντικά την
εργοληπτική επιχειρηματικότητα στην χώρα
Κατά τις εργασίες της συνέλευση του ΣΑΤΕ , θα αναλυθούν τα προβλήματα που
ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των εργοληπτών, το
κομβικό ζήτημα των υπερβολικών εκπτώσεων μέσω της κατάθεσης στους
διαγωνισμούς έργων Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών, οι οποίες και τελικώς
συμβασιοποιούνται, καθώς και οι απαιτούμενες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που θα
πρέπει να δρομολογηθούν προκειμένου ο κλάδος να μετασχηματιστεί επιτυχώς.
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η έκθεση
πεπραγμένων και ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2018 και η έκθεση της
εξελεγκτικής επιτροπής για την περίοδο 1.1.2018 – 31.12.2018.
Στην Συνέλευση έχουν κληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό και να παρέμβουν και
εκπρόσωποι από όλους τους φορείς των τεχνικών (ΤΕΕ, Εργοληπτικές και Μελετητικές
Οργανώσεις, ΤΜΕΔΕ), των σχετιζόμενων Ανεξάρτητων Αρχών (ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ), της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των πολιτικών
κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ) καθώς και φορέων εκπροσώπησης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Την Τετάρτη η τακτική γενική συνέλευση του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών
Την Τετάρτη 3 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί σε
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Τεχνικών
Εταιρειών ( ΣΑΤΕ ). Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση η συνέλευση του
ΣΑΤΕ πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή για τον εγχώριο εργοληπτικό κλάδο,
κατά την οποία τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 4412/2016,
τις συνεχείς τροποποιήσεις του, αλλά και την υποχρηματοδότηση των δημοσίων έργων,
έχουν συρρικνώσει σημαντικά την εργοληπτική επιχειρηματικότητα στην χώρα Κατά τις
εργασίες της συνέλευση του ΣΑΤΕ , θα αναλυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν
κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των εργοληπτών, το κομβικό
ζήτημα των υπερβολικών εκπτώσεων μέσω της κατάθεσης στους διαγωνισμούς έργων
Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών, οι οποίες και τελικώς συμβασιοποιούνται, καθώς
και οι απαιτούμενες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να δρομολογηθούν
προκειμένου ο κλάδος...
Σε μια χρονική στιγμή για τον εγχώριο εργοληπτικό κλάδο, κατά την οποία τα
προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 4412/2016, τις συνεχείς
τροποποιήσεις του, αλλά και την υποχρηματοδότηση των δημοσίων έργων, έχουν
συρρικνώσει σημαντικά την εργοληπτική επιχειρηματικότητα στην Χώρα, θα
πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 03 Απριλίου, στις 10:30 π.μ., στο...
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