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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύνταξη Καταλόγων Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές 
 Δημοσίων Συμβάσεων Έργων ανάθεσης μελετών, παροχής τεχνικών 
υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και 
 Επιτροπές Παραλαβής Έργων για το έτος 2023.

Το ΤΕΕ – Π. Τμήμα Κέρκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), άρθρο 221, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 και Ν. 4412/2016, άρθρο 172 , 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021το (ΦΕΚ 
36/Α΄/9.3.2021), θα προβεί στη συγκρότηση Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για 
το  έτος 2023, από τον οποίο θα ορίζονται,  μετά από δημόσια κλήρωση, 
 οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων  Έργων και 
Επιτροπές Παραλαβής Έργων.

Επίσης θα συγκροτήσει Κατάλογο Μελών, ανά κατηγορία κύριας 
μελέτης, για το  έτος 2023, από τον οποίο θα ορίζονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9 περ. δ΄ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α’/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του 
Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021), με Απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής,  οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων 
ανάθεσης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

 ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-53-16/01/2023

mailto:tee_kerk@tee.gr


ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 26610-30058      ΦΑΞ : 26610-47702   e-mail : tee_kerk@tee.grΤΡΑΠΕΖΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 09625-11000

2

Διευκρινίζεται ότι, όσοι μετείχαν ήδη στον Κατάλογο των εκπροσώπων 
τα προηγούμενα έτη,θα συμπεριληφθούν και στον κατάλογο για το έτος 
2023. 

Στην περίπτωση (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.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι συνάδελφοι που 
ενδιαφέρονται Τακτικά Μέλη του ΤΕΕ, Ιδιώτες Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί όλων των Ειδικοτήτων, να υποβάλλουν το σχετικό έντυπο 
συμμετοχής μαζί με βιογραφικό τους σημείωμα, στο e-mail του Π. 
Τμήματος tee_kerk@tee.gr, έως την Παρασκευή 27/01/2023.

Για την συμμετοχή των εκπροσώπων του ΤΕΕ στις Επιτροπές 
καθορίζονται αποζημιώσεις με ευθύνη των Αναθετουσών Αρχών, 
συμβάλλει, δε, στην απόκτηση γνώσης και εμπειρίας ενώ προσθέτει αξία 
στο θεσμοθετημένο ρόλο του Φορέα μας, ως επιστημονικού 
Σύμβουλουτης Πολιτείας.                                                                             
                       

                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                           Γιάννης Μεταλληνός
                                                                      Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝ.: ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
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