ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή στους Καταλόγους - Μητρώα Εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο τρόπος ορισμού των εκπροσώπων του ΤΕΕ στις Επιτροπές Διαγωνισμών για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ή
Μελετών, σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθορίζεται ως
εξής:
Α) για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 221, παρ. 8 στ): «Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, τα Επιμελητήρια, Οι Περιφερειακές Ενώσεις
Δήμων και οι Εργοληπτικές Οργανώσεις, διενεργούν με ευθύνη τους δημόσια κλήρωση κατά τις κείμενες
διατάξεις, ύστερα από έγκαιρη δημοσιοποίηση της ημέρας και ώρας διενέργειας της, από σχετικούς
καταλόγους (μητρώα) προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται, με ευθύνη των παραπάνω φορέων».
Β) για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Άρθρο 221, παρ. 9 γ): «….Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ προκύπτει από δημόσια κλήρωση που διενεργείται στο
ΤΕΕ με βάση κατάλογο που συντάσσεται, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, ανά κατηγορία κύριας μελέτης, κατ’
έτος ».
Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων:
«…..λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη διασφάλισης του στοιχείου της γνώσης της διαδικασίας και του
αντικειμένου. Θα πρέπει, δηλαδή, τα πρόσωπα μεταξύ των οποίων διενεργείται η κλήρωση να διαθέτουν τα
απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις, για να διεκπεραιώσουν το έργο που
θα τους ανατεθεί, στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και να διατυπώσουν
εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση.»
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρόκειται να καταρτίσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, νέους επικαιροποιημένους Καταλόγους Μητρώα Εκπροσώπων του για τις Επιτροπές Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών,
βάσει των οποίων θα διενεργούνται οι κληρώσεις για την επιλογή και τον ορισμό τους.
 Για την διασφάλιση των προϋποθέσεων, σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων εκπροσώπων, τα
μέλη του ΤΕΕ, που θα συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους, θα πρέπει να διαθέτουν:




εξαετή εμπειρία και δεκαετή όταν πρόκειται για υψηλών απαιτήσεων έργα και μελέτες.
εξειδίκευση ανά κατηγορία έργου ή μελέτης (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ερευνητικές εργασίες,
δημοσιεύσεις, βράβευση σε διαγωνισμούς κλπ) ή
εμπειρία ανά κατηγορία έργου ή μελέτης (εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση σχετικών
μελετών, επίβλεψης έργων, διοίκησης έργων κλπ).

 Στην περίπτωση Β (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ) η διαδικασία κατάρτισης καταλόγων, θα γίνει
ξεχωριστά για τις 28 κατηγορίες μελετών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.3316/2005 , για
κάθε έτος.
1.
2.
3.
4.
5.

Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες.
Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες.
Οικονομικές Μελέτες.
Κοινωνικές Μελέτες.
Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας.

6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.
7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης
μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου.
8. Στατικές Μελέτες, μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων.
9. Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων
υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες.
11. Μελέτες Λιμενικών Έργων.
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων, χερσαίων, πλωτών, εναέριων.
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και
διαχείρισης υδατικών πόρων.
14. Ενεργειακές Μελέτες, θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας.
15. Βιομηχανικές Μελέτες προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας
16. Μελέτες Τοπογραφίας, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές, και
τοπογραφικές.
17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες.
18. Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες.
20. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες.
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.
22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες.
23. Γεωργικές
Μελέτες
(γεωργοοικονομικές,
γεωργοτεχνικές,
εγγείων
βελτιώσεων,
γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).
24. Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης, ορεινών
λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και
κατάρτισης δασικών χαρτών).
25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρων και Έργων Πρασίνου
26. Μελέτες Αλιευτικές
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθ. 256/1998)
28. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων (δεν έχει ενεργοποιηθεί)
Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως Εκπρόσωποι του ΤΕΕ στις
Επιτροπές Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών και πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις, να υποβάλλουν τις σχετικές Αιτήσεις, που θα συνοδεύονται απαραιτήτως με βιογραφικό
σημείωμα και αποδεικτικά των απαιτούμενων προσόντων (απλά αντίγραφα), έως 28/02/2017.
Αίτηση για εκπροσωπήσεις σε Συμβούλια & Επιτροπές Ανάθεσης ΈΡΓΩΝ
Αίτηση για εκπροσωπήσεις σε Επιτροπές Ανάθεσης ΜΕΛΕΤΩΝ
στα γραφεία του Τμήματος: Μ. Αλεξάνδρου 49 στην Θεσσαλονίκη,
με fax: 2310 883110,
με e-mail: protocol-tkm@central.tee.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Τμήματος, στην κα Κυριακή
Πετρίδου τηλ. 2310 883121.

