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  متـــــن مصــــوبه 

  »تعيين وظايف شوراي عالي فني شهرداري تهران  « 
  )مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ذيل آن   ( 

  
  

  
  مصوب يكصد و پنجمين جلسه رسمي ـ   علني ـ عادي

  ) دوره دوم ( شـوراي اســالمـي شهــرتهــران 
  ن مـاه به تـاريخ  سه شنبه  پنجم آبا  

   1383سـال 
  )3/105/83/2(  

  

  

:مــاده واحده

نظر به اين كه دستور العمل هاي اجرايي و بخشنامه ها و حدود اختيارات شوراي عالي فني كشور در چارچوب 
هاي شهرداري به شهرداري تهران  طرح هاي عمراني ملي تعريف شده است و با توجه به وضعيت خاص پروژه

  . سبت به تشكيل شوراي فني شهرداري با وظايف و اختيارات به شرح ذيل اقدام نمايد اجازه داده مي شود ن
  

   ) : 1(تبصره يكم 
خبره و بصير به پيشنهاد شهردار تهران و  اعضاي اين شورا مركب از سه نفر افراد با تخصص و سوابق مرتبط، 

  . تصويب شوراي اسالمي شهر تهران انتخاب خواهند شد 
  
  



  ) :2(تبصره دوم 
  . وظايف و اختيارات شوراي فني شهرداري تهران به شرح زير مي باشد  

  .تدوين نظام فني و اجرايي و پيشنهاد آن به شوراي اسالمي شهر تهران جهت تصويب  : الف
  .تصويب نرخ قراردادهاي خاص   :ب 
  . بررسي و اظهار نظر درباره قيمت هاي پيشنهادي مناقصه ها در مواردي كه باالتر از نصاب تعيين شده باشد  : ج
  .تصويب شرح كارهاي خاص : د 

  . تصويب قيمت هاي جديد : هـ 
  . تصويب نسبت اقالم ستاره دار نسبت به كل برآورد  :و 
هاي مربوط به  العمل و ضوابط و دستور) ارس بها موجود نباشد در مواردي كه فه(هاي پايه  بررسي و تصويب قيمت :ز

  .آن 
بررسي و اتخاذ تصميم در مسائل فني و تخصصي كه مورد سئوال  واحدهاي شهرداري و كارفرمايان بوده و  :ح

  . قرارداد در مورد آن ها راه حل مشخصي ارائه ننموده است 
مشروط بر آن كه در قالب قرارداد و ضوابط  جود توجيه كافي ،تجديد نظر در نرخ پيمان ها در صورت لزوم و: ط 

  . مربوط پيش بيني الزم براي جزئيات جبران هزينه و خسارت مورد بحث نشده باشد 
  بررسي ضرر و زيان ادعايي طرف هاي قرارداد : ي 
  

  ) :3(تبصره سوم 
 . شهرداري تهران است   وظايف دبيرخانه شوراي عالي فني به عهده حوزه معاونت فني و عمراني 

  
  




