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Αγαπητέ/ή Συνάδελφε, 
 
Το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, η Διοικούσα Επιτροπή του Π. Τμήματος 
συνήλθε σε έξι (6) τακτικές συνεδριάσεις εκ των οποίων η πρώτη πραγματοποιήθηκε 
δια ζώσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Π. Τμήματος και οι υπόλοιπες πέντε (5) 
μέσω τηλεδιάσκεψης.  
 
To διάστημα από Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2020 η Διοικούσα Επιτροπή συνήλθε σε 
τρείς (3) τακτικές συνεδριάσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης.  
 
Η Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος συγκλήθηκε σε μία συνεδρίαση δια ζώσης στις 22 
Οκτωβρίου 2020, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου. Η συνεδρίαση διεκόπη λόγω 
του περασμένου της ώρας και συνεχίστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10 Νοεμβρίου 
2020.  
 
Οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων που συμπεριλαμβάνουν τα θέματα των 
συνεδριάσεων της  Διοικούσας Επιτροπής και Αντιπροσωπείας του Π. Τμήματος 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος, ώστε να υπάρχει άμεση πληροφόρηση 
για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Φορέα μας.  
 
Επίσης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελών ΤΚ/ΤΕΕ συνήλθε σε δύο τακτικές 
συνεδριάσεις του, στις 22 Οκτωβρίου 2020.  
 
Αιμοδοσία Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών ΤΚ/ΤΕΕ «ΣΧΕΡΑΝΙ». 
 
Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 10η τακτική συνεδρίαση όπου 
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αιμοδοσίας της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών 
ΤΚ/ΤΕΕ «ΣΧΕΡΑΝΙ» και τη Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ. 
Από τη συγκεκριμένη αιμοδοσία συγκεντρώθηκαν δεκατρείς (13) φιάλες αίμα. 
 
Υπηρεσία του Π. Τμήματος 
 
Η Υπηρεσία του Π. Τμήματος έχει εναρμονίσει  τη λειτουργία της βάσει της εγκυκλίου 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 αλλά και βάσει του «Σχεδίου Δράσης για τον 
περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους λειτουργίας του ΤΕΕ», όπως 
καταρτίστηκε από το ΤΕΕ και ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
- Υποχρεωτική τηλεργασία στο 50% των υπαλλήλων της Υπηρεσίας 
- Εξυπηρέτηση κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι κατ’ αποκλειστικότητα, κατόπιν 
ραντεβού.  
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- Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου. 
- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας υπό τις προϋποθέσεις των συναθροίσεων / 
εκδηλώσεων. 
- Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας βάσει του άρθρου 2 της αποφάσεως 
Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020. 
 
Με απόφαση του Κεντρικού ΤΕΕ ορίσθηκε ως συντονίστρια διαχείρισης COVID – 19 
για το ΤΚ/ΤΕΕ, η  Προϊσταμένη κα Αγγελική Στραβοράβδη. 
 
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βιβλιοθήκης του ΤΚ/ΤΕΕ 
 
Συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ.Ε. και από την Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος  
με την υπ’ αρ. ΔΕ/2020/Σ18/10/13.10.2020  απόφασή της,  ο Κανονισμός Λειτουργίας 
της Βιβλιοθήκης του Π. Τμήματος.  
Ο Κανονισμός έγινε με συνεργασία της Προϊσταμένης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του 
ΤΕΕ με την Προϊσταμένη ΤΚ/ΤΕΕ και την εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος 
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογείας του Ιονίου Πανεπιστημίου κας Μ. 
Μαρκέλλου, που απασχολήθηκε στο Π. Τμήμα,  στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης μέσω 
του Προγράμματος ΑΤΛΑΣ, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  
 
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Π. Τμήματος έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα μας και μπορείτε να τον δείτε εδώ. 
 
ΕΓΓΡΑΦΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

□ Διακηρύξεις Δημοσίων Έργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
 
Η Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ με αφορμή  διακηρύξεις διαγωνισμών έργων από την ΠΙΝ στις 

οποίες διαπίστωσε ότι συμπεριλαμβάνονταν αναιτιολόγητα πρόσθετοι όροι για τη 

συμμετοχή οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία, απέστειλε έγγραφο προς 

την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κα Ρ. Τσαγκαροπούλου – Κράτσα, με κοινοποίηση 

στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες εκφράζοντας  τον έντονο προβληματισμό και την 

ανησυχία της αναφορικά με το θέμα αυτό. Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι θα πρέπει να 

εφαρμόζεται το πνεύμα του Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, εξαλείφοντας 

πρόσθετους αναίτιους όρους που περιορίζουν τον ανταγωνισμό.    

Επίσης τόνισε ότι στέκεται στη διάθεση των Αρχών ως τεχνικός σύβουλος της 
πολιτείας και μέριμνα του είναι να συνδράμει στην άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των 
τεχνικών – αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν στην περιοχή μας και να 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1437-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%25
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συμβάλλει με τρόπο που θα εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον προκειμένου η 
εφαρμογή του όποιου προγράμματος να επιδρά πολλαπλασιαστικά σε επίπεδο 
κοινωνίας και οικονομίας στον τόπο μας.   
 

□ Θέση Αντιπροσωπείας ΤΚ/ΤΕΕ για τις σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις που αφορούν 
την εκτός σχεδίου δόμηση στο Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής νομοθεσίας» 
 
Το θέμα των σχεδιαζόμενων τροποποιήσεων που αφορά στην εκτός σχεδίου δόμηση 
στο Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας», 
συζήτησε η Αντιπροσωπεία του Π. Τμήματος στην 4η τακτική συνεδρίασή της στις 22 
Οκτωβρίου 2020 όπου σε έγγραφο της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, διατύπωσε τη θέση της στην οποία τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία 
που προκρίνεται είναι αυτή του «ξαφνικού θανάτου» των παρεκκλίσεων,  όσον αφορά 
μόνο στην ανέγερση κατοικίας, καθώς για τη χρήση αυτή τα εκτός σχεδίου οικόπεδα θα 
θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα για χρονικό διάστημα δύο ετών 
από την δημοσίευση του Νόμου, ενώ ζήτησε την απόσυρση των σχετικών διατάξεων, 
καθώς δεν προκύπτει ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος εφόσον η κατάργηση αφορά 
μόνο τη χρήση κατοικίας. 
 
Τέλος, η Αντιπροσωπεία ΤΚ/ΤΕΕ, ζήτησε από την Πολιτεία να προχωρήσει γοργά σε 
τοπικά χωροταξικά και πολεοδομικά σχεδία και ο περιορισμός-κατάργηση της εκτός 
σχεδίου δόμησης να συνδέεται με την πρόοδο αυτών ανά περιοχή, ώστε με αυτή τη 
σειρά να είναι αισθητή στους πολίτες  η ωφέλεια  από τον σχεδιασμό, τόσο στο 
περιβάλλον και την οικονομία, όσο και στην ποιότητα ζωής τους. 
 
* Ενημερωθείτε για το έγγραφο εδώ. 

 

□ Προθεσμία Διόρθωσης των Αρχικών Εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό 
κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3841/2016 (παλιά προγράμματα 
κτηματογράφησης).  
 
Ενόψει της τιθέμενης προθεσμίας λήξης διόρθωσης των Αρχικών Κτηματολογικών 
Εγγραφών στις περιοχές του πρώην Δήμου Κερκυραίων και των Κοινοτήτων Αλεπούς, 
Καναλίων και Κάτω Κορακιάνας, στις  31-12-2020, η Δ.Ε. του Π. Τμήματος ζήτησε από 
το  Ελληνικό Κτηματολόγιο την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας διόρθωσης 
των Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών στις περιοχές αυτές, για εύλογο χρονικό 
διάστημα, ενώ ταυτόχρονα πρότεινε να αναλάβει πρωτοβουλία ενημέρωσης των 
πολιτών για τα όρια των παραπάνω κτηματογραφημένων περιοχών καθώς και τις 
συνέπειες της μη δήλωσης των εμπράγματων δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο. 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/1450-%CF%86%CE%B5%CE%BA-245-%CE%B1-09-12-2020-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%25B
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* Ενημερωθείτε για το έγγραφο εδώ.  

 
Εν συνεχεία το Ελληνικό Κτηματολόγιο με το υπ’ αρ. πρωτ.: ΠΡ 1382 / 2042744 / 26-
11-2020 εγγραφό του απάντησε ότι δε θα δοθεί περαιτέρω χρόνος για τη δήλωση 
ακινήτων των περιοχών αυτών στο Κτηματολόγιο.   
 

□ Θέση ΤΚ/ΤΕΕ για την παραχώρηση εδαφικής έκτασης στον Δήμο Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, τμήματος οικοπέδου του πρώην Club Meditérranée 
στην παραλία της Δασιάς 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, στη συνεδρίασή της στις 
24 Νοεμβρίου 2020, συζήτησε το θέμα της παραχώρησης εδαφικής έκτασης στον 
Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, λόγω υπέρβασης του ανώτατου 
ορίου εκμετάλλευσης στο οικόπεδο του πρώην Club Meditérranée στην παραλία της 
Δασιάς όπου διατύπωσε και σχετική θέση αναφέροντας ότι δεδομένης της έλλειψης 
δημόσιου κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή, πρέπει να προκριθεί η παραχώρηση 
τμήματος γηπέδου αντί της καταβολής  χρηματικού ποσού. Επιπρόσθετα, να απαιτηθεί 
η προς παραχώρηση έκταση να έχει πρόσβαση από το λιμάνι του Ύψου, προκειμένου 
να ενοποιηθεί με το παραλιακό μέτωπο, που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό κατοίκων 
και επισκεπτών, να προχωρήσει άμεσα η αξιοποίηση της έκτασης με τις 
προβλεπόμενες χρήσεις, ώστε να αποδοθεί στους μόνιμους κάτοικους και επισκέπτες. 
Με τον τρόπο αυτό ο συγκεκριμένος χώρος δύναται να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο 
της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας με τους επισκέπτες της επένδυσης αλλά και του 
ήδη δομημένου περιβάλλοντος με τον απαραίτητο πολεοδομικό σχεδιασμό στην 
περιοχή. 
 
* Ενημερωθείτε για τη θέση του Π. Τμήματος εδώ.  
 

□Έντονη αντίδραση ΤΕΕ  και ΤΚ/ΤΕΕ σε τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για την 
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας. 
 
Μετά την ξαφνική κατάθεση από το Υπουργείο Παιδείας, σε νομοσχέδιο για την 
επαγγελματική εκπαίδευση, τροπολογίας που αφορά στην αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας, η οποία με τις ρυθμίσεις 
που εισάγει απαξιώνει το επάγγελμα του μηχανικού, τις σπουδές στα Ελληνικά 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και κατά συνέπεια το ΤΕΕ, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ  σε 
δήλωσή του ανέφερε ότι η ρύθμιση που προωθείται από την Κυβέρνηση με την οποία 
προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας 
των πτυχίων Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων, είναι κατάφωρα άδικη για τους 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1437-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%25
http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1441-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%25C
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Διπλωματούχους Μηχανικούς, επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για 
την Δημόσια Παιδεία. 
 
Για το ίδιο θέμα η Δ.Ε. του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ με επιστολή της προς τον 
Πρόεδρο του ΤΕΕ αναφερόμενη και στο ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε η Κεντρική 
Αντιπροσωπεία στις 19/1/2020 και με το οποίο:  
α)  Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει την κατάπτυστη νομοθετική ρύθμιση. 
β)  Δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε ενέργεια προκειμένου να μην προχωρήσει η 
εγγραφή αυτών των αποφοίτων μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας. 
γ)  Αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.: 

 να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών, ώστε 
να ακυρωθεί η προωθούμενη ρύθμιση. 

 από κοινού με τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. να αναλάβει κοινές 
πρωτοβουλίες μαζί και με τα άλλα Επιμελητήρια και τους επιστημονικούς συλλόγους 
των μηχανικών και να συντονίσει τη δράση του Τ.Ε.Ε. με τα Πολυτεχνεία και τις 
Πολυτεχνικές Σχολές, να προχωρήσει σε νέου τύπου πολύμορφες δράσεις 
κινητοποιήσεων υπό το συντονισμό αυτό.» 
 
δηλώνει ότι συντάσσεται απόλυτα με το ψήφισμα της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ενώ 
επισημαίνει ότι οι όποιες αποφάσεις πρέπει να είναι άμεσες και αποτελεσματικές παρά 
τις δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας καθώς επίσης να υπάρξει και δίαυλος 
ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο των Π. Τμημάτων για τις όποιες εξελίξεις.  
  
* Ενημερωθείτε για την επιστολή του ΤΚ/ΤΕΕ εδώ.  
 

□Επιστολή ΤΚ/ΤΕΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφορικά με τις 
αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής της νησιωτικές περιοχές της Χώρας. 
 

Το Π. Τμήμα απέστειλε έγγραφο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μετά 
την έκδοση του Ν. 4770/2021 (ΦΕΚ 15/Α/29-1-2021) και του άρθρου 42 αυτού, με το 
οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 12 του Ν. 4597/2019 (ΦΕΚ 35/Α/28.02.2019) και 
σύμφωνα με την παρ. 1 όπου εντάσσονται στις αρμοδιότητές της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
όλα τα νησιά της επικράτειας επανερχόμενη σε σχετικό ερώτημα που είχε απευθύνει 
στις 6/08/2020 σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής στις 
νησιωτικές περιοχές της χώρας. 

 

 

 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1458-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%25C
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□ Θέση ΤΚ/ΤΕΕ για τα θέματα Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Νησιού 
 
Θέματα σχετικά με την Ύδρευση &Αποχέτευση του Νησιού απασχόλησαν τη 
Διοικούσα Επιτροπή του Π. Τμήματος Κέρκυρας στο πλαίσιο τακτικής συνεδρίασης του 
Οργάνου και ειδικότερα το θέμα της διάσπασης της ΔΕΥΑΚ, , όπου και έλαβε θέση επί 
του θέματος.  
 
* Ενημερωθείτε για τη θέση του Π. Τμήματος εδώ 

 

□ Έγγραφο ΤΚ/ΤΕΕ για τις παρατάσεις προθεσμιών αυθαιρέτων και το κλείδωμα 
κωδικών μηχανικών 
 
Με αφορμή το δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ, κατά το οποίο «μετά την πάροδο της 
παράτασης τριών μηνών για την ανάρτηση των σχεδίων και λοιπών εγγράφων για 
δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α’ 209) στον ν. 4178/2013 
(Α΄ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 και με ευθύνη του 
ΤΕΕ θα κλειδώνονται όλοι οι λογαριασμοί των μηχανικών που θα έχουν εκκρεμότητες 
στο σύστημα», το Π. Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ απέστειλε έγγραφο προς το ΤΕΕ όπου 
ζήτησε τα εξής:  
1. Να εκπληρώσει, πρώτιστα, το ΥΠΕΝ την υποχρέωση του όσον αφορά την 
ανάρτηση αεροφωτογραφιών όλης της χώρας με ημερομηνία λήψης την 28η/07/2011, 
πριν νουθετήσει-απειλήσει τους μηχανικούς σχετικά με τις δικές τους  υποχρεώσεις  
2. Να ανταποκριθεί στο αίτημα του ΤΕΕ ώστε η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ένταξης όλων των κατηγοριών των αυθαιρέτων να είναι ταυτόχρονη με την έναρξη 
εφαρμογής της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, και 
3. Το ΤΕΕ, κεντρικά, να δηλώσει ρητά ότι δεν πρόκειται να συνεργήσει, σε καμία 
περίπτωση, σε αυθαίρετα κλειδώματα λογαριασμών στο σύστημα. 
 
*Ενημερωθείτε για το σχετικό έγγραφο  εδώ. 

 
Έναρξη του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων – Αναφορά προβλημάτων τεχνικού κόσμου 
 
Στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όπου πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2020 και 
δεδομένων των συνθηκών lockdown που είχαν εφαρμοστεί  κατόπιν των οδηγιών της 
Κυβέρνησης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID – 19, το Π. Τμήμα 
απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη, 

http://teekerk.gr/index.php/139-news/1472-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%84%CE
http://teekerk.gr/index.php/139-news/1444-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%25
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προκειμένου να μετατεθεί η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος για όλες τις 
Περιφέρειες της Χώρας.  
 
Το ίδιο διάστημα και τα υπόλοιπα Π. Τμήματα του ΤΕΕ ανά την Ελλάδα, αλλά και το 
Κεντρικό ΤΕΕ απέστειλε αντίστοιχη επιστολή προς τον Υπουργό, καθώς οι συνθήκες 
δεν ενδεικνύονταν για την ασφαλή εργασία των μηχανικών και για την προετοιμασία 
των πολιτών ώστε να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα.  
 
Παρά τις όλες αυτές παρεμβάσεις, το πρόγραμμα εν τέλει ξεκίνησε σύμφωνα με το 
προβλεπόμενο, από το Υπουργείο, χρονοδιάγραμμα για όλες τις Περιφέρειες. 
 
* Ενημερωθείτε για το σχετικό έγγραφο εδώ. 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

□ Ψηφιακή προσβασιμότητα ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των 
Οργανισμών του δημοσίου Τομέα - Ορισμός αρμόδιας υπαλλήλου ΤΚ/ΤΕΕ 
 
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 23642/27.08.2020 εγγράφου του Τμήματος Ψηφιακής 
Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του 
ΤΕΕ στη 18η τακτική συνεδρίαση της, με την υπ’  αρ.  ΔΕ/2020/Σ18/11/13.10.2020 
απόφασή της, όρισε αρμόδια υπάλληλο, για τα θέματα της ψηφιακής 
προσβασιμότητας, την Προϊσταμένη του Π. Τμήματος κα Αγγελική Στραβοράβδη, ΤΕ-
Α΄. 
 

□Πράξη ΛΑΕΡΤΗΣ (MIS 5010951)- Υποέργο (8) Πράξη ΛΑΕΡΤΗΣ 
 
Η Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ προέβη στην έγκριση της 3η τροποποίηση του Υποέργου (8) της 
Πράξης ΛΑΕΡΤΗΣ καθώς έπρεπε να επαναπροσδιοριστούν η ημερομηνία έναρξης του 
Υποέργου (8) καθώς και οι καταληκτικές ημερομηνίες παράδοσης παραδοτέων, οι 
οποίες λόγω των συνθηκών που διαμόρφωση η πανδημία του κορωνοϊού 
ξεπεράστηκαν.  
 

Επίσης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού για το Υποέργο, όπου 
επικαιροποιήθηκαν καθότι  διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν εφικτή η διάθεση του 
εξοπλισμού όπως είχε καθορισθεί βάσει των αρχικών εγκεκριμένων προδιαγραφών. 

http://teekerk.gr/index.php/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/statements/1452-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BA-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%25C
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Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή έχει προβεί στις συγκροτήσεις όλων των απαραίτητων 
Επιτροπών που προβλέπονται, βάσει της νομοθεσίας, για την προμήθεια του 
εξοπλισμού του Υποέργου (8) της Πράξης ΛΑΕΡΤΗΣ και συγκεκριμένα: 

Επιτροπή Αξιολόγησης: 

Τακτικά Μέλη 
1. Αγγελική Στραβοράβδη, Προϊσταμένη ΤΚ/ΤΕΕ 
2. Γεωργία Θεοχαροπούλου, Μ.Μ., μέλος της Μ.Ε.   
3. Κωνσταντίνος Μεταλληνός, Η.Μ., μέλος της Μ.Ε. Καινοτομίας και Νέων 
Τεχνολογιών 
 
Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Κωνσταντίνα Κασιούμη, Π.Μ., Επιμελήτρια της Μ.Ε. Καινοτομίας και Νέων 
Τεχνολογιών 
2. Σπυρίδων Βερονίκης, Η.Μ., μέλος της Μ.Ε. Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών 
3. Έλενα Καββαδία, Η.Μ., μέλος Αντιπροσωπείας Π. Τμήματος. 
 
Επίσης, κατόπιν της διάθεσης δημοσίων υπαλλήλων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων και του Ιονίου Πανεπιστημίου, συγκροτήθηκαν οι κάτωθι 
επιτροπές με τα εξής μέλη: 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  
 
Τακτικά Μέλη 
1. Σπυρίδων Βερονίκης, Διπλ. Η.Μ  
2. Θεοφάνης Παγκράτης, Διπλ. Η.Μ. 
3. Ευαγγελία Αντιόχου, Διπλ. Μ.Μ 
 
Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Αγγελική Μεταλληνού, Διπλ. Α.Μ. 
2. Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Διπλ. Α.Μ. 
3. Παναγιώτης Πανδής, Δ.Ε., Ηλεκτρολόγος 
 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων: 
 
Τακτικά Μέλη 
1. Μαρία Παπαβλασοπούλου, Διπλ. Π.Μ  
2. Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου, Διπλ. Α.Μ. 
3. Γεώργιος Μαρτζούκος, Διπλ. Μ.Μ 
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Αναπληρωματικά μέλη 
1. Σπυρίδων Βούλγαρης, Διπλ. Η.Μ. &Mηχ. Η.Υ 
2. Φωτεινή Ηλία, Διπλ. Μ.Μ. 
3. Δημήριος Τζώρας, Μ.Μ. Τ.Ε. 
 

□Δωρεάν on-line σεμινάρια για τις Έξυπνες Πόλεις 
 
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DEVOPS COMPETENCES FOR SMART CITIES, 
που στην Ελλάδα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ και τις 
Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας CITIESNET, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 
όσων επιθυμούσαν να επιμορφωθούν στον τομέα της ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, είτε ως 
Σχεδιαστές Έξυπνης Πόλης είτε ως Υπεύθυνοι/Στελέχη ΙΤ υποδομών. Η επιμόρφωση 
αυτή έγινε μέσω ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων, τα οποία θα πραγματοποιήθηκαν ON-LINE, 
ξεκίνησαν στις 19/10/2020.  
 

□Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Υποστήριξη μελών ΤΕΕ για τεχνικά θέματα και απορίες 
στην προετοιμασία προτάσεων 
 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, προκειμένου να υποστηρίξει τα Μέλη του, 
συναδέλφους,  στη δημιουργία φακέλων προτάσεων για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - 
Αυτονομώ», τους παρείχε τηλεφωνική υποστήριξη απαντώντας σε τεχνικά θέματα και 
σχετικές απορίες, στο πλαίσιο  που θα προκύψουν κατά τη δημιουργία των φακέλων 
προτάσεων για το Πρόγραμμα.  
Εξ’ αυτού του λόγου το Κεντρικό ΤΕΕ, συγκρότησε ομάδα εργασίας από μέλη του 
Κεντρικού ΤΕΕ και των Π. Τμημάτων όπου εκπαιδεύτηκαν πάνω στα τεχνικά θέματα 
του προγράμματος. Από το δικό μας Π. Τμήμα, συμμετείχε ο συνάδελφος κ. Γ. 
Κυπριώτης, Π.Μ.  
 
Για την ενημέρωση των μελών μας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος ο 
επίσημος οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», καθώς και τα 
σχετικά παραρτήματα, όπως δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. 
 

□ Πρόσκληση ΠΕ.Δ.Ι.Ν: προκήρυξη 4 θέσεων εργασίας για Τοπογράφους Μηχανικούς 
για συμμετοχή στο έργο CULTURALION 
 
Η ΠΕ.Δ.Ι.Ν. στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου CULTURALION: «Σχεδιασμός 
Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη 
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Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 
5030303 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», 
με δημόσια πρόσκλησή της προκήρυξε τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών με 
ειδικότητα Τοπογράφου Μηχανικού στα Ιόνια Νησιά. Η εν λόγω πρόσκληση 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας ενώ απεστάλη και με newsletter στα μέλη μας προς 
ενημέρωσή τους.  
 
 

□ Μεταφορά υπηρεσιών ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ) 
 
Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ – ΕΤΑΑ έχουν μεταφερθεί στο κτίριο του ΙΚΑ, στην 9η Παρ. 
Θεοτόκη Ιωάννη (Παλιά ΚΤΕΛ).  
 

□ Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων – ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και 
δρομολόγησης εγγράφων 
 
Στο πλαίσιο προσαρμογής του Φορέα μας στις σύγχρονες απαιτήσεις της ηλεκτρονικής 
διακίνησης των εγγράφων, η Δ.Ε. του Κεντρικού ΤΕΕ αποφάσισε την επέκταση του 
συστήματος αυτού και στα Περιφερειακά Τμήματα. Η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί 
στους υπολογιστές της Υπηρεσίας μας και από τις 6 Οκτωβρίου 2020 έχει ξεκινήσει η 
παραγωγική του λειτουργία. 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
 
Εκδήλωση – ομιλία με θέμα «Σεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων από 
φέρουσα τοιχοποιία». 
 
Ενώ οι ενημερωτικές εκδηλώσεις δια ζώσης, λόγω COVID -19, έχουν αναβληθεί το Π. 
Τμήμα, σε συνεργασία με τον συνάδελφο και μέλος του Π. Τμήματος κ. Λεωνίδα 
Κουρή, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό, διοργάνωσε, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, εκδήλωση 
– ομιλία στις 24/02/2021 με θέμα « Σεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων από 
φέρουσα τοιχοποιία», με ομιλούντα τον προαναφερόμενο συνάδελφο.  
 
Η εκδήλωση προγραμματίζεται να επαναληφθεί δια ζώσης όταν οι συνθήκες το 
επιτρέψουν.  
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Εκδήλωση βράβευσης εισακτέων στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές.  
 
Η εκδήλωση βράβευσης των εισακτέων στα Πολυτεχνεία και τις πολυτεχνικές Σχολές 
της Χώρας αναβλήθηκε λόγω των μέτρων για τη διασπορά και τη διάδοση του 
κορωνοϊου και θα πραγματοποιηθεί μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.   
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 
Συνάντηση Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ με τον Βουλευτή Κέρκυρας, κ. Στ. Γκίκα 
 
Στις 23 Δεκεμβρίου 2020, η Δ.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ συναντήθηκε με τον Βουλευτή Κέρκυρας, κ. 
Στ. Γκίκα, στα γραφεία του Π. Τμήματος, προκειμένου να συζητήσουν διάφορα θέματα 
που έχουν απασχολήσει τον Φορέα μας και την τοπική κοινωνία κατά το τελευταίο 
έτος. Κάποια από αυτά ήταν η εκτός σχεδίου δόμηση, το κτηματολόγιο στην περιοχή 
μας, οι δηλώσεις αυθαιρέτων και η εξέτασή τους από το τοπικό Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής, το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» κ.α. 
 
Συνάντηση για το έργο «Intelligent Cities Challenge (ICC)» 
 
Το διάστημα αυτό συνεχίζονται οι συναντήσεις – διαδικτυακές συνεδρίες μεταξύ των 
φορέων που λαμβάνουν μέρος στο έργο «Intelligent Cities Challenge (ICC)», ενώ 
δόθηκε και συνέντευξη τύπου από τον εκπρόσωπο του καθενός φορέα. Για το 
Περιφερειακό μας Τμήμα συμμετείχε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 
 
Ημερίδα με τίτλο: « Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για 
την περίοδο 2021 – 2027» 
 
Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος, Γ. Μεταλληνός, 
συμμετείχε διαδικτυακά στην ημερίδα που διοργάνωση η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 
τίτλο: « Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 
2021 – 2027». 
 
Σύγκληση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ  
 
Στις 19 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Τα εκλεγμένα μέλη του Π. Τμήματος στην Κεντρική 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κ. Ν. Τρίαντος, π. Πρόεδρος ΤΚ/ΤΕΕ και Σπ. Κορωνάκης, 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση.    
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 
 
Οι τακτικοί εκπρόσωποι του Π. Τμήματος: 

1. Στο Τεχνικό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, κ. Ν. Σπίγγος, Α.Τ.Μ, π. Πρόεδρος και 
Ομότιμο μέλος ΤΕΕ, 

2. Στην Αστική Αρχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ. Ν. 
Τρίαντος, Η.Μ., π. Πρόεδρος,   

 
παρείχαν γραπτή ενημέρωση προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε. για τα θέματα 
που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν, στο πλαίσιο των τακτικών 
συνεδριάσεων των αντίστοιχων θεσμοθετημένων οργάνων.  

 
Ορισμός εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
 
Η Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ, με έγγραφό της προς το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, εξέφρασε τον έντονο 
προβληματισμό της για τη μη συμπερίληψη αρχικά του Φορέα μας στον Κατάλογο 
Φορέων που θα συμμετείχαν δια εκπροσώπων τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης. 
Ωστόσο αποφάσισε να ορίσει εκπροσώπους στην εν λόγω Επιτροπή, οι οποίοι 
αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα του παρόντος.  
 
Ορισμός εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
 

1. Γ. Μουρμούρης, Π. Μ., τακτικό μέλος 
2. Μ. Κουλούρης, Α.Μ., αναπληρωματικό μέλος 

 
Ορισμός εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, στην Επιτροπή Π.Φ.Υ. άρθ. 10 ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 
70 / 10-04-2001) 
 

1. Γ. Σαμοΐλης, Π. Μ., τακτικό μέλος 
2. Π. Τράνακα, Αγρ. & Τ. Μ., αναπληρωματικό μέλος 

 
Αντικατάσταση εκπροσώπου ΤΚ/ΤΕΕ στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων,  για τα έτη 2020 και 2021. 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή αντικατέστησε, μετά από αίτημά του, τον τακτικό εκπρόσωπο 
στο ΣΥΠΟΘΑ κ. Γ. Αρμένη από τον Γ. Σκλαβούνο, Π.Μ. 
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Αντικατάσταση εκπροσώπου ΤΚ/ΤΕΕ στην Επιτροπή Ελέγχου Ιατρείων και 
Πολυιατρείων. 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή αντικατέστησε, μετά από αίτημά του, τον κ. Χρ. Μουχλιανίτη, 
Π.Μ.  στην Επιτροπή Ελέγχου Ιατρείων και Πολυιατρείων για το γεωγραφικό τμήμα του 
νησιού εκτός της περιοχής του πρώην Δήμου Κερκυραίων και όρσε τακτικό 
εκπρόσωπο τον κ. Προκόπη Νικητόπουλο, Αρχιτέκτονα  Μηχανικό  και αναπληρωτή 
αυτού τον κ. Αλέξη Σκιαδόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό  
 
Υπόδειξη εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, μετά από κλήρωση στην Επιτροπή Διαγωνισμού του 
έργου «Βελτίωση οδικού άξονα Κέρκυρα Κάβος & Δευτερεύοντος οδικού δικτύου 
Νότιας Κέρκυρας» 
 

1. Α. Δοκανάρης, Αγρ. & Τ. Μ., τακτικό μέλος 
2. Α. – Δ. Τρεπεκλής, Π.Μ., αναπληρωματικό μέλος 

 
Υπόδειξη εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, μετά από κλήρωση στην Επιτροπή Διαγωνισμού του 
έργου «Βελτίωση Ε. Οδού Τζάβρου Παλαιοκαστρίτσας – Συνδετήριων Επαρχιακών 
Οδών & Μέσης Κέρκυρας» 
 

1. Ν. Κορακιανίτης, Π. Μ., τακτικό μέλος 
2. Σπ. Κασίμης, Π.Μ., αναπληρωματικό μέλος 

 
Υπόδειξη εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, μετά από κλήρωση στην Επιτροπή Διαγωνισμού για 
την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου: 
«Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας και Αντιπλημμυρική Προστασία Γέφυρας 
Ποταμού» 
 

1. Γ. Βούλγαρης, Π. Μ., τακτικό μέλος 
2. Σπ. Κασίμης, Π.Μ., αναπληρωματικό μέλος 

 
Υπόδειξη εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, μετά από κλήρωση στην Επιτροπή Διαγωνισμού στο 
πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών, 
με τίτλο «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου» 
 

1. Α. Αλέγρης, Π. Μ., τακτικό μέλος 
2. Α. Κοσκινάς, Α.Μ., αναπληρωματικό μέλος 
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Υπόδειξη εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, μετά από κλήρωση στην Επιτροπή Διαγωνισμού για 
την ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου, με τίτλο «Μελέτη και κατασκευή κτιρίου για τη 
στέγαση Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Λευκάδα» 
 

1. Σπ. Κασίμης, Π. Μ., τακτικό μέλος 
2. Α. Μπαλατσινός, Π.Μ., αναπληρωματικό μέλος 

 
Υπόδειξη εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, μετά από κλήρωση στην Επιτροπή Διαγωνισμού στο 
πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών, 
με τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου 
Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), 
σύνταξη Συστάσεων Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης» 
 

1. Π. Χαλμούκης, Μ. Περ., τακτικό μέλος 
2. Ε. Τσολάκου, Α.Μ., αναπληρωματικό μέλος 

 
Υπόδειξη εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, μετά από κλήρωση στην Επιτροπή Διαγωνισμού με 

τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων υγείας 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας» προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς 

Φ.Π.Α. 

 
   1. Τρεπεκλής Αναστάσιος - Δημήτριος, Π.Μ. τακτικό μέλος  

         2. Κουλούρης Μάξιμος, Α.Μ. αναπληρωματικό μέλος 
 

Υπόδειξη εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, μετά από κλήρωση στην Επιτροπή Διαγωνισμού του 

έργου «Αποκατάσταση κτιρίου και βοηθητικών κτισμάτων της Βίλλα Ρόσσα για 

πολιτιστική χρήση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» προϋπολογισμού 

4.800.000,00 €. 
 

1. Καββαδία Ελένη του Τηλεμάχου, Η.Μ. τακτικό μέλος  
   2. Χαλμούκη Πέτρο του Ιωάννη, αναπληρωματικό μέλος 
 

Υπόδειξη εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, μετά από κλήρωση στην Επιτροπή Διαγωνισμού για 

ανάθεση Συμβάσεων έργων όπου ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – 

ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου είναι άνω του 1.000.000,00 

ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 

1. Νικόλαος Κορακιανίτης του Άρη, Π.Μ. τακτικό μέλος.  



15 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΚ/ΤΕΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020   & 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 
 

2. Αριστοτέλης Δοκανάρης του Σταματίου, αναπληρωματικό 
    Μέλος. 

 

Υπόδειξη εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, μετά από κλήρωση στην Επιτροπή Διαγωνισμού για 

τον ορισμό τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΚ/ΤΕΕ, στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού 3.837.850,00€ (χωρίς ΦΠΑ). 

 
1. Αθανάσιος Μακρής, Π. Μ., τακτικό μέλος. 

     2. Αλέξης Σκιαδόπουλός, Π. Μ., αναπληρωματικό μέλος. 

 
Υπόδειξη εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, μετά από κλήρωση για τον ορισμό τακτικού και 

αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΚ/ΤΕΕ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ», 

προϋπολογισμού 9.500.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ). 

 
1. Αλκίνοος Μπαλατσινός, Π. Μ., τακτικό μέλος. 
2. Χαρίλαος Πούλος, Π. Μ., αναπληρωματικό μέλος. 

 

Υπόδειξη εκπροσώπων ΤΚ/ΤΕΕ, μετά από κλήρωση για διαγωνισμούς ανάθεσης 

έργων έτους 2021 στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όπου ως 

κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης του έργου υπερβαίνει το 1.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ). 

 

1. Δοκανάρης Αριστοτέλης, Αγρ.&Τ.Μ. 
2. Δραγανίγος Βασίλειος, Μηχ. Περιβ. 
 

 
ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΚ/ΤΕΕ 
 
Το διάστημα αυτό, εξαιτίας των περιορισμών που πρέπει να τηρούμε όσον αφορά τις 
φυσικές συναντήσεις, για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID – 19, οι 
Μόνιμες Επιτροπές ΤΚ/ΤΕΕ δεν συνεδρίασαν. 
 
Ωστόσο ορισμένες επιτροπές ασχολήθηκαν απομακρυσμένα με τα παρακάτω θέματα: 
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 Μ.Ε. Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ανάπτυξης: την 
επιτροπή απασχόλησε το νέο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής νομοθεσίας» και το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». 

 

 M.E. Καινοτομίας & Νέων Τεχνολογιών: η επιτροπή ασχολήθηκε με το έργο  
«Intelligent Cities Challenge (ICC)», καθώς και με την εξεύρεση εκπροσώπου 
ΤΚ/ΤΕΕ για την Επιτροπή Αξιολόγησης για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για 
την προμήθεια του εξοπλισμού του Υποέργου (8) της πράξης ΛΑΕΡΤΗΣ. 

 

 Μ.Ε. Τεχνικής Τεκμηρίωσης & Πραγματογνωμοσυνών: η επιτροπή πρότεινε 
συνάδελφους πραγματογνώμονες για να αναλάβουν τις διάφορες υποθέσεις 
πραγματογνωμοσυνών που προέκυψαν στο Π. Τμήμα. 



 Σεμινάρια ΤΕΕ 
 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος παρέχει μία νέα υπηρεσία «Σεμινάρια ΤΕΕ» με 
σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτιση σε επίκαιρα και εξειδικευμένα 
τεχνικά θέματα.  
 
Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ, τα οποία είναι ταμειακά ενήμεροι. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα web.tee.gr/seminaria-tee. 
 
Για τους συναδέλφους από τα Περιφερειακά Τμήματα που ενδιαφέρονται να 
παρακολουθήσουν τα σεμινάρια υπάρχει η δυνατότητα μέσω livestreaming την ώρα 
διεξαγωγής τους είτε σε δεύτερο χρόνο μέσω του βίντεο.  
 
Μπορείτε να διαβάσετε τα έγγραφα, παρεμβάσεις ή άλλες αναρτήσεις που 
αναφέρονται στις ενημερώσεις, ακολουθώντας τους συνδέσμους που βρίσκονται στο 
κείμενο. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι ο χώρος της βιβλιοθήκης του Π. Τμήματος είναι διαθέσιμος 
στους συναδέλφους προκειμένου να τον χρησιμοποιούν για εργασία και 
επαγγελματικές συναντήσεις. Η αίθουσα θα διατίθεται κατά τις πρωινές ώρες. 
Διαθέτει δίκτυο wi-fi ενώ το «κλείσιμο» της αίθουσας γίνεται ηλεκτρονικά. 
 
Τέλος,  
 

https://web.tee.gr/seminaria-tee/
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σας προτείνουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του τμήματος http://teekerk.gr, για 
την έγκυρη ενημέρωσή σας και υπενθυμίζουμε ότι εκεί υπάρχουν ενεργές ηλεκτρονικές 
φόρμες για να συμπληρωθούν από τα μέλη μας, οι οποίες αφορούν: 
 
 
Α. Mητρώο εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. 
Β. Έρευνα σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες των μηχανικών. 
Γ. Εγγραφή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του Π. Τμήματος. 
 
 Στην ιστοσελίδα του Π. Τμήματος, βρίσκονται αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
Εκδόσεις του Π. Τμήματος και οι Πίνακες Θεσμοθετημένων Οικισμών Π.Ε. Κέρκυρας.  
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Γιάννης Μεταλληνός 

http://teekerk.gr/

