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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 34 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα 15/09/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στην 

αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε, συνήλθε η 34η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας 

Επιτροπής, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, Καθηγητή Ι. Δραγώνα. 

Επί εννέα μελών παρευρίσκονται οι κ.κ. Ιωαν. Δραγώνας, Αθ. Καλαφάτης, Ιωαν. 

Χάλαρης, Νικ. Εσπιαλίδης Παν. Βλάμος, Χρ. Δουληγέρης και ο κ. Κιμ. Αναστασιάδης 

μέσω τηλεδιάσκεψης. Απουσίαζε ο κ. Ερν. Τζαννάτος και η κ. Μπ. Τσακαρέστου.  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το μόνιμο μέλος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, κ. Τσάνη 

Ιωάννη που ορίσθηκε Προϊστάμενος της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού με 

την υπ΄ αριθ. 8/25-02-2011 απόφαση της Διοικούσας  Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση της Δ.Ε. υπό 

την προεδρία του Αν. Καθηγητή Αθανάσιου Καλαφάτη για να πάρει απόφαση στα 

παρακάτω θέματα της Η/Δ.:  

 
 

ΘΕΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

10. Έγκριση του με αρ.πρωτ. 991/13-09-2017 Πρακτικού Αξιολόγησης των 

προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αριθμ.:875/03.08.2017 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Υποέργου με α/α <2> και τίτλο «Προσδιορισμός 

απαιτήσεων για την παρακολούθηση των ασθενειών του ελαιώνα και 

αξιολόγηση του πρότυπου ευφυούς συστήματος» της Πράξης «Ανάπτυξη 

έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και 

πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών 

του ελαιώνα» και κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5007257 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-

2020».  
 

Ο Αντιπρόεδρος Β΄, Καθηγητής Ιωάννης Χάλαρης, εισηγείται το θέμα και η Επιτροπή 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

και αφού έλαβε υπόψη: 

i. Τη με αριθ. 30/28.07.2017 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού σχετικά με τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 

έργου στο πλαίσιο του υποέργου με α/α <2> και τίτλο «Προσδιορισμός 

απαιτήσεων για την παρακολούθηση των ασθενειών του ελαιώνα και 

αξιολόγηση του πρότυπου ευφυούς συστήματος» της Πράξης «Ανάπτυξη 
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έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη 

σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα» και 

κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5007257 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».  

ii. Τη με αριθμ. πρωτ.: 875/03.08.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

του υποέργου με α/α <2> και τίτλο «Προσδιορισμός απαιτήσεων για την 

παρακολούθηση των ασθενειών του ελαιώνα και αξιολόγηση του πρότυπου 

ευφυούς συστήματος» της Πράξης «Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την 

απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της 

δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα» και κωδικό ΟΠΣ (MIS): 

5007257 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».   

iii. Το από 12-09-2017 συνημμένο Πρακτικό Αξιολόγησης, με αριθ. πρωτ. 991/13-09-

2017, το οποίο συνετάχθη από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είχε οριστεί 

με την υπ’ αριθ. 30/28-07-2017 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού. 

 

αποφασίζει: 
 

ομόφωνα εγκρίνει το με αριθμ.πρωτ.: 991/13.09.2017 Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης.  
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Ακριβές απόσπασμα πρακτικού 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΗΣ 
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