
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 18ης/2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την 
Κυριακή, 7 του μηνός Οκτωβρίου 2018. 
 
Αριθ. απόφασης 171-18/2018  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας για 
την υλοποίηση της Πράξης: «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας 
οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μέσω 
έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης 
πιέσεων». 
 
Στην Κεφαλονιά, σήμερα ημέρα Κυριακή  7 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν 
τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν 
κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.: 827/2014 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ.οικ.: 
85698/34968/28.09.2018 Πρόσκλησης του κ. Χρήστου Μωραΐτη, ως Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
απόφαση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των άρθρων 165 και 175 του Ν.3852/2010. 
 
       Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ., 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, 
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις, 
5. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη, 
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη, 
7. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου, 
8. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου, 
9. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Παύλου, 
10. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου, 
11. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα, 
12. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου, 
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου, 
14. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου, 
15. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου, 
16. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου, 
17. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου, 
18. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου, 
19. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος, 
20. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους, 
21. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου, 
22. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή, 
23. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου. 

 
      Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

1. Σουσάνα Πεφάνη του Αγγέλου, 
2. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου, 
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, 
4. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου, 



5. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου, 
6. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου, 
7. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη, 
8. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου, 
9. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου, 
10. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου, 
11. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου, 
12. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου, 
13. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ, 
14. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου, 
15. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου, 
16. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου, 
17. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου, 
18. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδων. 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) 
Περιφερειακών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες  είκοσι τρεις (23) και ο Πρόεδρος κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, και η Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κα Νικολέττα 
Πανδή. 
 
Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθαν οι  Περιφερειακοί Σύμβουλοι: κ. Σουσάνα 
Πεφάνη του Άγγελου, η κ. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου, ο κ. Παναγιώτης Φιλίππου 
του Γεωργίου, ο κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος και ο κ. Σπυρίδων 
Σπύρου του Πέτρου. 
 

-------Παράλειψη----------- 
 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραϊτης 
λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Δημητρίου Μπιάγκη κάλεσε την 
Αντιπολίτευση να προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να εκτελέσει καθήκοντα 
Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) 
Σαλβάνος του Στεφάνου. Καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος. 
 
                                            --------Παράλειψη----------- 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας για την υλοποίηση της Πράξης: 
«Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών 
φυσικού κάλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μέσω έξυπνων συστημάτων 
εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων». 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 
Με την έναρξη της συζήτησης o Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του 
Παναγιώτη, εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την πρόσκληση με Κωδικό ΙΟΝ44 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας 
αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» (Α.Π. 1204/27-04-2017). 

2. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1413/17-07-2018 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δράσεις 
προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού 
κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, 
καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5007988 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (ΑΔΑ: 6Ν9Χ7ΛΕ-26Μ). 

3. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης 
βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης 
και διαχείρισης πιέσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5007988. 

 

Εισηγούμαστε 
 
Την έγκριση του Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 
των κάτωθι φορέων υλοποίησης: 
1. Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου(Ι.Π) που εδρεύει στην Ιωάννου Θεοτόκη 72 – 
Κέρκυρα, με ΑΦΜ 090152483 Δ.Ο.Υ Κέρκυρας  και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθ. Ιωσήφ 
Παπαδάτο, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, 
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) που εδρεύει στη Στεφ. Δέλτα 8, 
Κηφισιά, Αθήνα, με ΑΦΜ  090114189,  Δ.Ο.Υ Κηφισιάς  και εκπροσωπείται νόμιμα από τη 
Διευθύντρια, Δρ. Κυριακή Μαχαίρα, και 
3. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που εδρεύει στη Νικολάου Πλαστήρα 100, 
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης, με ΑΦΜ 090101655, Δ.Ο.Υ Β Ηρακλείου  και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ΔΣ ΙΤΕ, Δρ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, 
 



για την υλοποίηση της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007988  και τίτλο "Δράσεις προστασίας και 
ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής 
χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων", στo πλαίσιο της Δράσης «Δράσεις προστασίας, 
διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους», Άξονας 
Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 
 
 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
για την υλοποίηση του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5007988  και τίτλο "Δράσεις προστασίας και 
ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής 
χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων", στo πλαίσιο της Δράσης «Δράσεις προστασίας, 
διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους», Άξονας 
Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 
 
Το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ σήμερα την  ………...… του μηνός 
…………….……. του έτους 2018, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων(ΠΙΝ) - Δικαιούχος 
Φορέας - που εδρεύει στις Αλυκές Ποταμού στην Κέρκυρα, με ΑΦΜ  97913715, Δ.Ο.Υ Κερκύρας 
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θόδωρο Γαλιατσάτο,  

και των κάτωθι Φορέων Υλοποίησης: 

1. Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου(Ι.Π)που εδρεύει στην Ιωάννου Θεοτόκη 72 
– Κέρκυρα, με ΑΦΜ 090152483 Δ.Ο.Υ Κέρκυρας  και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθ. 
Ιωσήφ Παπαδάτο, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, 

2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) που εδρεύει στη Στεφ. Δέλτα 8, 
Κηφισιά, Αθήνα, με ΑΦΜ  090114189,  Δ.Ο.Υ Κηφισιάς  και εκπροσωπείται νόμιμα από 
τη Διευθύντρια, Δρ. Κυριακή Μαχαίρα, και 

3. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που εδρεύει στη Νικολάου Πλαστήρα 100, 
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης, με ΑΦΜ 090101655, Δ.Ο.Υ Β Ηρακλείου  και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ΔΣ ΙΤΕ, Δρ. Νεκτάριο Ταβερναράκη 

 
Αφού ελήφθησαν υπόψη : 
1.     Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 
100  αυτού. 

2.    Η Πρόσκληση με Κωδικό ΙΟΝ44 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος 
και Αειφόρος Ανάπτυξη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας 
αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» (Α.Π. 1204/27-04-2017) 

3.    Η με αριθμό ___________απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, 

4.    Η με αριθμό ___________απόφαση της Συγκλήτου και την με αριθμό 
___________απόφαση του Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, 

5.    Η με αριθμό ___________απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Μπενακείου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, και 
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6.    H με αριθμό ___________απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας  

 
Όλοι οι προαναφερόμενοι Φορείς συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του παρόντος Συμφωνητικού Συνεργασίας είναι η οργάνωση της εργασίας μεταξύ των 
Φορέων, η οργάνωση της διαχείρισης του Έργου, ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων των συμμετεχόντων Φορέων, καθώς και η διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται 
με τα Δικαιώματα Πρόσβασης και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.  
Σε κάθε περίπτωση, το παρόν Συμφωνητικό έχει ρόλο συμπληρωματικό και όχι αναιρετικό προς 
την Απόφαση Χρηματοδότησης και το συνημμένο σε αυτήν Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 

2.1.Οι Φορείς δεσμεύονται για την αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου, ήτοι να 
συνεργάζονται, να εκτελούν και να εκπληρώνουν εγκαίρως όλες τις υποχρεώσεις τους, 
καλόπιστα και υπό τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που αναφέρονται στην 
Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. 

2.2.Οι Φορείς Υλοποίησης δεσμεύονται να γνωστοποιούν εγκαίρως στονΔικαιούχο Φορέα του 
έργου ή/ και στους λοιπούς Φορείς κάθε σημαντική πληροφορία, γεγονός, πρόβλημα ή 
καθυστέρηση που ενδέχεται να επηρεάσει το Έργο. Επίσης, οι Φορείς Υλοποίησης 
δεσμεύονται να παρέχουν στον Δικαιούχο του έργου, αλλά και στους λοιπούς Φορείς, 
έγκαιρα και έγκυρα όλες τις πληροφορίες και το υλικό που είναι αναγκαία για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Έργου. 

2.2.Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με την ευθύνη των συμβαλλόμενων και σύμφωνα με τους 
κανόνες που επιβάλλει η δεοντολογία και η καλή συνεργασία για την εκπλήρωση των στόχων 
του προγράμματος. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 
σύμβασης, ο Δικαιούχος του Έργου αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω 
ενέργειες :  
1. Γενικός συντονισμός και Ωρίμανση του Έργου(έλεγχος πληρότητας, αξιολόγηση 

και παραλαβή των παραδοτέων των Φορέων Υλοποίησης, υποβολή των 
Παραδοτέων στη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και λήψη των 
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού) 

2. Εκτέλεση του Υποέργου 4 με τίτλο «Δραστηριότητες επικοινωνίας και διάχυσης των 
αποτελεσμάτων του έργου» και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 73.700,00€,με 
σκοπό την ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την ενημέρωση των 
παραγωγικών φορέων και του κοινού των Ιονίων Νήσων, μέσω διοργάνωσης 
ενημερωτικών ημερίδων και άλλων δράσεων προς το κοινό, τους παραγωγικούς φορείς 
και τις δομές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Ο Φορέας Υλοποίησης Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου αναλαμβάνει να 
εκτελέσει το Υποέργο 3 με τίτλο «Δημιουργία γεωγραφικής και περιγραφικής βάσης 
δεδομένων της περιβαλλοντικής και χωροταξικής πληροφορίας της Περιφέρειας Ιονίων 
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Νήσων» και συγκεκριμένα να σχεδιάσει και αναπτύξει μία βάση δεδομένων (ΒΔ) που θα 
λειτουργεί ως Κατάλογος Πηγών Περιβαλλοντικών και Χωροταξικών Δεδομένων και 
Μεταδεδομένων. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη θα περιλαμβάνουν λογισμικό αναζήτησης 
πληροφορίας βάσει κριτηρίων και με τη χρήση μεταδεδομένων. Η ΒΔ θα είναι προσβάσιμη 
μέσω του λογισμικού αναζήτησης σε όλους τους χρήστες μέσω διαδικτύου με τη χρήση ενός 
τυπικού φυλλομετρητή (Web Browser). Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του 
Υποέργου 3 ανέρχεται σε 230.000,00€. 

Ο Φορέας Υλοποίησης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο αναλαμβάνει να 
εκτελέσει το Υποέργο 1 με τίτλο « Χαρτογράφηση εδαφών, βιοτόπων, γεωτόπων, οικοτόπων 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και διάδοση των αποτελεσμάτων» και συγκεκριμένα : 

1. να αναπτύξει τον εδαφολογικό χάρτη της ΠΙΝ μέσω συστηματικής ανάλυσης, 
αναγνώρισης εδαφών στο πεδίο, δειγματοληψιών/αναλύσεων εδάφους, χρήσης ενός 
ΣμηΕΑ και αποτύπωσης - χαρτογράφησης με μεθόδους ψηφιακής 
τηλεπισκόπησης/φωτοερμηνείας.  

2. να αποτυπώσει χρήσεις-καλύψεις γης, γεωργικές εκτάσεις, κ.α. και μετά από 
γεωστατιστική επεξεργασία των δεδομένων να αναπτύξει παράγωγους χάρτες (π.χ. 
ποιότητας εδάφους ως ενδιαιτήματος της εδαφικής βιοποικιολότητας, κ.α.). 

3. να προσδιορίσει τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς δείκτες και να αναπτύξει χάρτες 
επικινδυνότητας για τη βιοποικιλότητα. 

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του Υποέργου 1 ανέρχεται σε 348.731,35€. 

Ο Φορέας Υλοποίησης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας αναλαμβάνει να εκτελέσει το 
Υποέργο 2 με τίτλο «Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογής δικτύωσης γαι την 
εκτίμηση των πιέσεων στην βιοποικιλότητα και διάδοση των αποτελεσμάτων» και 
συγκεκριμένα : 

1. να αναπτύξει διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία όλη η χωρική πληροφορία από το 
Υπόεργο 1 και 2 θα ενσωματωθεί σε ένα διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφοριών.  

2. Να αξιολογήσει γεωμορφομετρικά χαρακτηριστικά από τις πτήσεις του ΣμηΕΑκαι να 
προσδιορίσει τον βαθμό που μπορεί να συνδέεται η τοπογραφία με τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα.  

3. Να αναπτύξει χάρτες εκτίμησης επικινδυνότητας (ρύπανσης των υπόγειων υδατικών 
συστημάτων, κατολισθήσεις, κ.α.) από τα δεδομένα του ΣμηΕΑ.  

4. Να εντοπίσει, μέσω σύγκρισης δορυφορικών εικόνων προηγούμενων ετών, διαχρονικές 
αλλαγές των περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, των χρήσεων/καλύψεων γης και των 
υδατικών πόρων.  

5. να σχεδιάσει και ψηφιοποιήσει οικοτουριστικές διαδρομές.  
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6. Να αναπτύξει διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα ενσωματωθεί στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ανάδειξη των 
οικοσυστημάτων, οικοτουριστικών διαδρομών και στοιχείων φυσικού κάλλους της ΠΙΝ.  

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του του Υποέργου 2 ανέρχεται σε 223.027,00€. 

2.3. Όλοι οι Φορείς θα διαθέσουν επαρκείς ίδιους πόρους (προσωπικό, υποδομή) για την επιτυχή 
εκτέλεση του Έργου.  

2.4. Οι Φορείς Υλοποίησης δεσμεύονται να υποστηρίξουν επιστημονικά τον Δικαιούχο Φορέα 
και να παράσχουν συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τα θέματα που θα αναπτύξει και 
παραδώσει με τη λήξη του έργου ο κάθε ένας από τους Φορείς και για 5 ακόμη χρόνια μετά 
τη λήξη του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που 
θα προκύψουν. 

2.5. Οι Φορείς δεσμεύονται για την υιοθέτηση και την εφαρμογή επαρκούς και αποτελεσματικής 
δομής οργάνωσης/ διαχείρισης, η οποία θα διασφαλίζει την ομαλή διεκπεραίωση του Έργου, 
σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που αναφέρονται στην Απόφαση 
Ένταξης και στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1. Συντονιστής Φορέας του Έργου είναι ο Δικαιούχος Φορέας και ο οποίος ενεργεί ως κοινός 
εκπρόσωπος όλων των Φορέων που συμπράττουν και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
συνολική διαχείριση του Έργου. Οι δραστηριότητες και υποχρεώσεις που συναρτώνται με το 
ρόλο ενός Φορέα ως Συντονιστή δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους.  

3.2. H διαχείριση του έργου θα γίνει με ευθύνη των εταίρων, δηλαδή της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, της Επιτροπής Ερευνών του Ι. Π., του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου 
και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα του έργου και η αξιοποίησή τους αποτελεί μέλημα του κάθε 
Δικαιούχου και επιπλέον θα είναι προσβάσιμα από την ΠΙΝ σε ψηφιακή μορφή αλλά και 
ενσωματωμένα σε διαδικτυακή πλατφόρμα, γεγονός που θα επιτρέψει, εκτός από την εύκολη και 
αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση αυτών, και την εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία. Η 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, εκτός από τους Δικαιούχους, μπορεί να γίνει και από τους 
φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και το ευρύ κοινό. 
Η ΠΙΝ και οι δομές της καθώς επίσης και οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών θα 
έχουν συγκεντρωμένη και κυρίως αξιολογημένη όλη την πληροφορία σχετικά με τη σημερινή 
κατάσταση της βιοποικιλότητας, των οικοτόπων, του εδάφους και των υδατικών πόρων. Συνεπώς 
θα είναι εφικτή η χρήση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από στελέχη των φορέων και της 
ΠΙΝ, οι οποίοι και θα εκπαιδευτούν κατάλληλα από τους φορείς υλοποίησης του έργου, τόσο στη 
χρήση της πλατφόρμας, όσο και στον τρόπο εισαγωγής νέας πληροφορίας και αξιολόγησης αυτής 
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για την ανάπτυξη στρατηγικών στους τομείς ενδιαφέροντος (π.χ. προστατευόμενες περιοχές, 
γεωργία, οικοτουρισμός, κλπ.). 
Επίσης, τα αποτελέσματα του έργου θα μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν και από παραγωγικούς 
φορείς της ΠΙΝ (αγρότες/συνεταιρισμοί για ανάπτυξη καλλιεργητικών στρατηγικών, τουριστικός 
κλάδος με χρήση της Εφαρμογής Δικτύωσης για την ανάδειξη οικοτόπων και περιοχών φυσικού 
κάλλους, κ.α.).  

Οι χάρτες επικινδυνότητας που θα αναπτυχθούν θα μπορούν να αξιοποιηθούν αμέσως μετά τη 
λήξη του Έργου, εκτός από τους Δικαιούχους και από, τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, γεωπόνους, περιβαλλοντολόγους, γεωλόγους, τα 
επιστημονικά/ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα της ΠΙΝ, κλπ. 
Τέλος, η Εφαρμογή Δικτύωσης θα μπορεί να αξιοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη του Έργου από 
την ΠΙΝ και από τους πολίτες της ΠΙΝ, αλλά και από τους επισκέπτες και τους τουρίστες.  

Με τη λήξη της πράξης θα πρέπει να εκπονείται με ευθύνη της ΠΙΝ και συνδρομή των λοιπών 
εταίρων «Ετήσια Έκθεση κατάστασης της βιοποικιλότητας της ΠΙΝ», ως πρόσθετο στοιχείο 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου και για πέντε έτη μετά τη λήξη αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Τα αποτελέσματα θα είναι σε ψηφιακή μορφή και ενσωματωμένα σε διαδικτυακή πλατφόρμα και 
θα μπορούν μετά τη λήξη του έργου να ανανεώνονται από την ίδια την ΠΙΝ, τις δομές της και από 
τους λοιπούς Δικαιούχους με εύκολο τρόπο. Σχετικά Πρωτόκολλα θα παραδοθούν στον 
Δικαιούχο Φορέα. Η ΠΙΝ θα έχει τη δυνατότητα να δώσει πρόσβαση σε όλη ή σε μέρος της 
πληροφορίας στους φορείς που επιθυμεί (πιστοποιημένοι χρήστες). Μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος (Υποέργο 3),η ΠΙΝ και οι λοιποί κατά περίπτωση Δικαιούχοι, θα μπορούν να 
ενσωματώσουν όλα τα διαχειριστικά, τεχνικά και επιστημονικά έργα τα σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν προγενέστερα, παράλληλα ή και μεταγενέστερα 
από το BIOnian.  

Ο βασικός φορέας κυριότητας και λειτουργίας της πράξης είναι oΚύριος Δικαιούχος του έργου, 
δηλαδή η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά τη λήξη ΠΕΠ 
Ι.Ν. 2014-2020. Όλοι οι Φορείς δεσμεύονται για τη συνέχιση της λειτουργίας αυτής (της Πράξης) 
για πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωσή της. Οι Φορείς Υλοποίησης είναι υπεύθυνοι για τη 
συντήρηση-λειτουργία των Υποέργων τους για το ίδιο διάστημα, καθώς και για την αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων τους. 

 

Ειδικότερα: 

-Όσον αφορά στο Υποέργο 1, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο θα υποστηρίξει 
επιστημονικά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με το προσωπικό των εμπλεκομένων εργαστηρίων 
του ή και άλλων, εφόσον απαιτηθεί, και θα παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τα 
θέματα που θα αναπτύξει και παραδώσει με τη λήξη του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020και για 5 ακόμη 
χρόνια 
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-Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας θα υποστηρίξει με το προσωπικό του επιστημονικά, την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τη λειτουργία και συντήρηση της διαδικτυακής πλατφόρμας και 
εφαρμογής δικτύωσης για την εκτίμηση των πιέσεων στην βιοποικιλότητα που θα αναπτύξει στο 
Υποέργο 2, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα. 

-Η λειτουργία της γεωγραφικής και περιγραφικής βάσης δεδομένων του Υποέργου 3 θα 
εξασφαλιστεί από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η συντήρησή τους θα πραγματοποιείται από 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής για το ίδιο ως άνω χρονικό 
διάστημα.  

Σε κάθε περίπτωση, για την εξασφάλιση της μακροχρόνιας χρήσης των αποτελεσμάτων του 
Έργου, έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο αυτού, εκπαίδευση τόσο αιρετών όσο και μόνιμων 
υπαλλήλων και συμμετοχή του στελεχιακού δυναμικού των εμπλεκομένων φορέων. 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

6.1. Κατά γενική αρχή τα αποτελέσματα του έργου, δηλαδή η παραγόμενη γνώση (foreground), 
αποτελεί ιδιοκτησία του Φορέα που την παράγει. 

6.2. Οι Φορείς διατηρούν την ιδιοκτησία προϋπάρχουσας τεχνογνωσίας (background), για την 
οποία μπορούν να χορηγήσουν δικαιώματα πρόσβασης. 

6.3. Ο Δικαιούχος Φορέας μπορεί να αξιοποιεί τα αποτελέσματα του έργου χωρίς να απαιτείται 
παραχώρηση Δικαιωμάτων Πρόσβασης και απαίτηση αποζημίωσης (οικονομικό 
αντάλλαγμα). Οι Φορείς επίσης συμφωνούν ότι τα Δικαιώματα Πρόσβασης δεν θα 
περιλαμβάνουν το δικαίωμα παραχώρησης εκμετάλλευσης σε τρίτους (sub-licenses). 

6.4. Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου παραχθεί κοινή εφεύρεση, σχεδιασμός, προϊόν ή 
εργασία, στην οποία έχουν συνεισφέρει δύο τουλάχιστον Φορείς και εάν τα χαρακτηριστικά 
της εφεύρεσης, σχεδιασμού, προϊόντος ή εργασίας είναι τέτοια που καθιστούν αδύνατο τον 
διαχωρισμό για το σκοπό υποβολής αίτησης για απόκτηση και διατήρηση της προστασίας 
των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων, οι εμπλεκόμενοι Φορείς συμφωνούν ότι θα 
αποταθούν από κοινού για την απόκτηση και τη διατήρηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Σε 
αντίθετη περίπτωση, θα επιδιώξουν τη σύναψη κατάλληλων, μεταξύ τους, συμφωνιών τόσο 
ως προς την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων όσο και ως προς τον επιμερισμό του 
αντίστοιχου κόστους. 

6.5. Ένας Φορέας δικαιούται να δημοσιεύσει Γνώση η οποία παράχθηκε από άλλο Φορέα ή 
αποτελεί Προϋπάρχουσα Γνώση (background) άλλου Φορέα, μόνο με προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του τελευταίου. Ο όρος αυτός ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που η εν λόγω 
Γνώση ή Προϋπάρχουσα Γνώση είναι συγχωνευμένη με Γνώση που ανήκει στον πρώτο.  

6.6. Κάθε Φορέας θα παρέχει στους υπόλοιπους Φορείς γνωστοποίηση, τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες πριν, για κάθε προγραμματιζόμενη δημοσίευση της Γνώσης που βρίσκεται στην 
κατοχή του στο πλαίσιο του Έργου, και, εάν του ζητηθεί, αντίτυπο των προς δημοσίευση 
πληροφοριών. Όλα τα δημοσιευμένα κείμενα θα περιέχουν τις απαραίτητες αναφορές σε 
υπάρχουσες δημοσιεύσεις.  

6.7. Οι Φορείς συμφωνούν ότι τα Δικαιώματα Πρόσβασης στις περιπτώσεις που αφορούν 
Λογισμικό, δε συνεπάγονται πρόσβαση στον Πηγαίο Κώδικα (SourceCode) αλλά μόνο στον 
Εκτελέσιμο Κώδικα (ObjectCode). Για Λογισμικό, που αποτελεί Προϋπάρχουσα 
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Τεχνογνωσία ή παραγόμενη Γνώση, οι Φορείς συμφωνούν ότι θα έχουν Περιορισμένη 
Πρόσβαση στον Πηγαίο Κώδικα (SourceCode) για την υλοποίηση της εργασίας που τους 
αντιστοιχεί στο πλαίσιο του Έργου, αλλά δεν θα έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στον Κώδικα 
Πηγής για  άλλη χρήση.Κάθε Φορέας που χορηγεί άδεια για το Λογισμικό του θα έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει προηγούμενη γραπτή συμφωνία με τους εξουσιοδοτημένους φορείς, η 
οποία θα καθορίζει και θα εξασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του 
(proprietaryrights). 

6.8. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, οι 
Φορείς Υλοποίησης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δικαιούχου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα 
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την υλοποίηση του Έργου και 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

7.1. Ο κάθε Φορέας έχει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή τραυματισμό 
έναντι τρίτων που προκαλείται αποκλειστικά από τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που 
βρίσκονται υπό την ευθύνη του, στο πλαίσιο του Έργου. 

7.2. Κάθε Φορέας έχει την πλήρη ευθύνη για τη διεκπεραίωση της εργασίας που έχει αναλάβει 
στο πλαίσιο του έργου, καθώς και για την απόδοση της εργασίας των Υπεργολάβων του. 
Συνεπώς, ο κάθε Φορέας της Σύμπραξης θα διασφαλίζει ότι:  
i. οι εν λόγω Υπεργολάβοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Αναλυτική Πρόσκληση 

της Δράσης και της Απόφασης Χρηματοδότησης, 
ii. τα Δικαιώματα Πρόσβασης των υπόλοιπων Φορέων της Σύμπραξης δεν θίγονται και  
iii. οι Υπεργολάβοι δεν θα έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στην παραγόμενη Γνώση ή στην 

Προϋπάρχουσα Τεχνογνωσία οποιουδήποτε άλλου Φορέα της Σύμπραξης, χωρίς έγγραφη 
συγκατάθεση από τον τελευταίο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Κανένας Φορέας δεν απαλλάσσεται, λόγω απόσυρσης ή διακοπής , από: 
i. τις υποχρεώσεις του, στο πλαίσιο της Απόφασης Χρηματοδότησης ή του 

παρόντος Συμφωνητικού, αναφορικά με το κομμάτι εργασίας που υλοποιήθηκε (ή που θα 
έπρεπε να είχε υλοποιηθεί) μέχρι την ημερομηνία απόσυρσης ή διακοπής και  

ii. οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή ευθύνες προκύπτουν από την εν λόγω αποχώρηση 
ή διακοπή. 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Η διάρκεια της παρούσης, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του και λήγει 5 έτη μετά την 
ολοκλήρωση του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020, δηλαδή τις 31/12/2028 
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ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς 
σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών, στα πλαίσια της λειτουργίας της Επιτροπής Συντονισμού 
του Έργου (ΕΣΕ). 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία ενός 
μήνα από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή επιλύεται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και 
αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 
  
Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε ισάριθμα τους υπογράφοντες αντίτυπα υπογεγραμμένα από 
όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. 
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Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος 
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Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου 
Καθ. Ιωσήφ Παπαδάτος 
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Η Νόμιμη Εκπρόσωπος του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου 
Δρ.Κυριακή Μαχαίρα 
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Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
Δρ. Νεκτάριος Ταβερναράκης 
 



 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
4. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
5. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
6. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα  
7. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
8. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
9. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου 
10. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
11. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
12. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
13. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
14. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
15. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
16. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
17. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
18. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
19. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδων 
20. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
21. Διονύσιος  - Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

      Tο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, εγκρίνει:  
 Το Συμφωνητικό Συνεργασίας  μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 

των κάτωθι φορέων υλοποίησης: 
1. Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου(Ι.Π) που εδρεύει στην 
Ιωάννου Θεοτόκη 72 – Κέρκυρα, με ΑΦΜ 090152483 Δ.Ο.Υ Κέρκυρας  και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθ. Ιωσήφ Παπαδάτο, Πρόεδρο της 
Επιτροπής Ερευνών, 
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) που εδρεύει στη Στεφ. Δέλτα 
8, Κηφισιά, Αθήνα, με ΑΦΜ  090114189,  Δ.Ο.Υ Κηφισιάς  και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τη Διευθύντρια, Δρ. Κυριακή Μαχαίρα, και 
3. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που εδρεύει στη Νικολάου 
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης, με ΑΦΜ 090101655, 
Δ.Ο.Υ Β Ηρακλείου  και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ΔΣ ΙΤΕ, Δρ. 
Νεκτάριο Ταβερναράκη, 
για την υλοποίηση της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007988  και τίτλο "Δράσεις 
προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών 
φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων 
εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων", 
στo πλαίσιο της Δράσης «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας 
αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους», Άξονας 



Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-
2020». 

 Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Συμφωνητικού Συνεργασίας για 
την υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης 
βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, 
καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. Αριθμό: 171-18/07-10-2018. 

 
--------Παράλειψη----------- 

 
 

Ο Πρόεδρος Π.Σ         Ο Γραμματέας Π.Σ 
 
 
Χρήστος Μωραΐτης            Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος 


