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Τν ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ θαιεί ηνπο ζπλάδειθνπο Πνιηηηθνύο Μεραληθνύο πνπ επηζπκνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ακεηβόκελεο νκάδεο εξγαζίαο, λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ 

ζπκπιεξώλνληαο ηελ επηζπλαπηόκελε αίηεζε. 

 

Οη νκάδεο εξγαζίαο ζπγθξνηνύληαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε 

ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, κε ζέκα ηε «Δημιοσργία Μηηρώοσ Γεθσρών ζηο Εθνικό 

και Επαρτιακό οδικό δίκησο ηης Περιθέρειας Πελοποννήζοσ» 

 

Αληηθείκελν κειέηεο 

 

Τν αληηθείκελν κειέηεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ζα ζπγθξνηεζνύλ θαζνξίδεηαη σο εμήο:  

 

1. Απηνςία ζε όιεο ηηο γέθπξεο πνπ βξίζθνληαη ζην εζληθό θαη επαξρηαθό νδηθό δίθηπν 

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

2. Σπιινγή θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ από θάζε γέθπξα ηόζν ζε επίπεδν όςεσλ όζν θαη ζε 

επίπεδν αλόςεσλ θαη θαηόςεσλ 

3. Απνηύπσζε ηνπ ζηαηηθνύ θνξέα θάζε γέθπξαο θαη απνηύπσζε δηαζηάζεσλ απηνύ 

ζε επίπεδν εθαηνζηώλ 

4. Μέηξεζε δηαζηάζεσλ θαηαζηξώκαηνο θαη ινηπώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ  

5. Μαθξνζθνπηθή επηζεώξεζε ησλ ελδερόκελσλ θζνξώλ-βιαβώλ ησλ γεθπξώλ 

(θαηαγξαθή, κέηξεζε, απνηύπσζε)  

6. Καηαγξαθή ζέζεσλ θαη θσηνγξαθηθή απνηύπσζε ηπρόλ πθηζηάκελσλ ξεκάησλ-

πνηακώλ, αλάληη θαη θαηάληη ηνπ γεθπξώκαηνο, από ην θέληξν ηνπ θαηαζηξώκαηνο 

(ζηηο αλσηέξσ θσηνγξαθίεο λα θαίλνληαη θαη ηα αληίζηνηρα πξαλή) 

7. Σπκπιήξσζε ζρεηηθνύ Δειηίνπ Καηαγξαθήο Γεθπξώλ 

 

Σπγθξόηεζε Οκάδσλ  

Οη νκάδεο εξγαζίαο ζα ζπγθξνηεζνύλ κε απόθαζε ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ηνπ ΤΕΕ 

Πεινπνλλήζνπ μερσξηζηά γηα θάζε Ννκό αξκνδηόηεηαο ηνπ Τκήκαηνο δει. (Αξθαδίαο, 

Αξγνιίδαο, Κνξηλζίαο, Λαθσλίαο θαη Μεζζελίαο).   

 

Δηάξθεηα ηνπ έξγνπ  

Η δηάξθεηα νινθιήξσζεο θαη παξάδνζεο ηνπ έξγνπ γηα όινπο ηνπ Ννκνύο, θαζνξίδεηαη ζε 

ηξείο (3) κήλεο από ηε ζπγθξόηεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο.      

  

Δηθαίσκα Σπκκεηνρήο   

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο έρνπλ όζνη δηπι. Μεραληθνί είλαη κέιε ηνπ 

ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ κε εηδηθόηεηα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ. 

  



Υπνβνιή αηηήζεσλ  

Κάζε ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζην ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ ζε έληππε ή 

ειεθηξνληθή κνξθή αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν έληππν) 

θαζώο θαη ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα. Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ ζην ΤΕΕ 

Πεινπνλλήζνπ έσο ηελ 31/10/2020 

  

Δηαδηθαζία επηινγήο  

Η αμηνιόγεζε θαη επηινγή ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη από ηελ Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΤΕΕ 

Πεινπνλλήζνπ. 

Η Δηνηθνύζα Επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ πνπ ζα 

ζπγθξνηνύλ ηελ αλά Ννκό νκάδα εξγαζίαο, θαζώο θαη ην πνζό ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα 

ιάβεη ε θάζε νκάδα.         

 

Παξαιαβή ηνπ έξγνπ  

Η παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο θαζώο θαη ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη από ηε 

Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ. 

   

      

Τειέθσλν επηθνηλσλίαο 2710226703 θαη 2710241940–41, Fax 2710222127. e-mail: 

tee_trip@tee.gr 

 

 

 

 


