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Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον ΥΠΟΜΕΔΙ 

για τις δημόσιες συμβάσεις 
 
 
Δέσμη τεσσάρων προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επίτευξη διαφανών 
διαδικασιών στην ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, εισηγείται με 
υπόμνημά της η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον υπουργό Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη.  
Στο έγγραφο τονίζεται ότι μέχρι σήμερα το υπουργείο αγνοεί –και μάλιστα αναιτιολόγητα- 
προτάσεις που έχουν κατατεθεί από φορείς, ενώ την ίδια ώρα ο τεχνικός κλάδος, από την 
αρχή της κρίσης, έχει πέσει θύμα πλήθους διατάξεων, που θεσμοθετήθηκαν για τις 
ανάγκες των μνημονίων βιαστικά και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση. Το «οικοσύστημα» 
των μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων και των γραφείων μελετών έχει φτάσει σε τόσο 
οριακά επίπεδα, που έστω και μια ολιγόμηνη καθυστέρηση αρκεί για να χαθούν χιλιάδες 
πολύτιμες θέσεις εργασίας. 
Συνοπτικά, η επιστολή κάνει αναφορά στο σύστημα μελέτη-κατασκευή, για το οποίο το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του, σε σχέση με τις κατηγορίες των έργων στις 
οποίες μπορεί να εφαρμοστεί. Το Σ/Ν εισάγει δύο νέες διαδικασίες επιλογής αναδόχου, οι 
οποίες «υποβαθμίζουν και μάλλον ευτελίζουν την αξία και τη σημασία των μελετών, 
ανάγοντας την επιλογή αναδόχου ενός σημαντικού τεχνικού έργου σε πράξη καθαρά 
οικονομικού περιεχομένου». Σε ότι αφορά, την αναβολή μέχρι το 2017 της υποχρεωτικής 
διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών για πολλές περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων, το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι θα πρέπει να επανεκτιμηθεί, γιατί η ηλεκτρονική διαδικασία συμβάλλει 
αποφασιστικά στη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. 
Στην επιστολή το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της 
διαδικασίας των διαγωνισμών μελετών από τις αλόγιστες οικονομικές προσφορές, 
δηλαδή τις τεράστιες εκπτώσεις. Τέλος, υπογραμμίζει ότι απαιτείται άμεση σύνταξη και 
έγκριση με υπουργική απόφαση πρότυπων τευχών διαγωνισμού/δημοπράτησης για 
μελέτες και έργα, για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου. Κάθε καθυστέρηση θα 
δημιουργήσει φαινόμενα αδιαφάνειας και στρεβλώσεις στον υγιή ανταγωνισμό.  
«Η άμεση αντιμετώπιση, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όσων θίγουμε με την παρούσα 
επιστολή, έχει κρίσιμη σημασία για την επιβίωση των μικρομεσαίων εργοληπτικών εταιρειών 
και των γραφείων μελετών και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και της διαφάνειας, 
στην παραγωγή των δημόσιων έργων, στο επόμενο κρίσιμο διάστημα», καταλήγει η επιστολή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 

http://www.tkm.tee.gr/

