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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο28/07-08-2020
Αριθμός Απόφασης: 1009/2020
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.,
συνήλθε δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-032020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/2305-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 166827/04-08-2020 Πρόσκληση του
Προέδρου της.
Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά
μέλη, ήταν παρόντες:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Λιονή Μαρία
Γουλιδάκης
Ιωάννης
Κακογιαννάκης
Νικόλαος
Δασκαλάκη
Καλλιόπη
Κώτσογλου
Κυριάκος
Σκουλάς
Νικόλαος
Χουδετσανάκη Γιακουμάκη Ειρήνη
Παπαβασιλείου
Νεκτάριος
Κοπάσης
Ελευθέριος
Μανουσάκης
Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Λασιθίου
Περιφερειακός
Σύμβουλος
»
»

Αντιπρόεδρος
Επιτροπής
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

Παρατήρηση:
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης .
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία Γενική
Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σωμαράς Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ,-Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική,
Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊστάμενη Δ/νσης
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ,
Παπαδάκης Αντώνιος Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά Προϊστάμενη Τμήματος Συγκοινωνιακών
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Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος
Υπάλληλος
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης
Κωνσταντίνος υπάλληλος Τμήματος προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών ΠΚ και
για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Γιαννής Δημήτριος
υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 80ο: Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών, για τη συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, μεταξύ της ΠΕΡ και φορέων του
Νομού
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις,
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
ζ)του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ……. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 149/2010:«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010,
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που
αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή
περίοδο έως 07-11-2021.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύει.
5. Την αριθμ. 1321/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή
Αντιπροέδρου της ΟΕ
6. Το με αρ. πρωτ. 168517/05-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
1. Έγκριση προϋπολογισμού δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης, η οποία θα
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Κεραμέ Αγαλλιανού,
συνολικού
προϋπολογισμού
πεντακοσίων
(500,00)
ΕΥΡΩ,
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
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2. Έγκριση προϋπολογισμού δαπάνης, για τη διοργάνωση θεατρικής
παράστασης από την
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων εξακοσίων
εβδομήντα δύο (9.672,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
3. Έγκριση προϋπολογισμού δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση αθλητικής δραστηριότητας, η
οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων
Ρεθύμνου, συνολικού προϋπολογισμού χιλίων διακοσίων
(1.200,00)
ΕΥΡΩ,
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
4. Έγκριση προϋπολογισμού δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση ομαδικής εικαστικής έκθεσης η
οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Καλλιτεχνών για τη προώθηση της
τέχνης «ΚΑΤΑΡΤΙ», συνολικού προϋπολογισμού επτακοσίων
(700,00)
ΕΥΡΩ,
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Η κα Αντιπεριφερειάρχης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 ( ΦΕΚ Α΄247/1995)‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις και όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141/Α) και το Ν. 4270/2014 ¨Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας – δημόσιο
λογιστικό¨(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-20) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν. 4555/2018
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής Αυτ/σης κλπ, Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
1».
3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/ 27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Κρήτης» και όπως τροποποιήθηκε με ΦΕΚ. 4403/Β΄/30-12-2016.
4. Τα σχετικά αιτήματα των παραπάνω φορέων.
5. Τα σχετικά τεκμηριωμένα αιτήματα του διατάκτη, που αφορούν τις παραπάνω
εκδηλώσεις .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με
τον Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Κεραμέ - Αγαλλιανού, τις 16 Αυγούστου 2020 στα
Κεραμέ Δήμου Αγ. Βασιλείου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση με
τίτλο «Βασίλειος Μαρκάκης», η οποία αναφέρεται στην αντιστασιακή δράση και το έργο του
Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Βασιλείου Μαρκάκη, με καταγωγή από τα Κεραμέ Δήμου Αγ.
Βασιλείου.
Την ευθύνη συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία
με τον Την ευθύνη της διοργάνωσης της εκδήλωσης θα έχει αφενός ο Εκπολιτιστικός
Εξωραϊστικός Σύλλογος Κεραμέ - Αγαλλιανού και αφετέρου η Περιφερειακή Ενότητα
Ρεθύμνης, για το μέρος των δαπανών που καλύπτει η συμμετοχή της, που δεν θα υπερβαίνει
το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό της ΠΕΡ και συγκεκριμένα από τον
Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 071 00 9779 01.002 (κωδικός έργου 02.14.19.003), καλύπτοντας
δαπάνες ηχητικής κάλυψης και φωτισμού.
2. Την έγκριση διοργάνωσης της θεατρικής παράστασης “ART”, με την αγορά της
παράστασης από την εταιρεία «ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ ΑΕ», η οποία θα παρουσιαστεί στο
θέατρο «ΕΡΩΦΙΛΗ», στις 17 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του πολιτιστικού
προγράμματος και των εκδηλώσεων για το κοινό, της Περιφέρειας Κρήτης.
Την ευθύνη της διοργάνωσης της θεατρικής παράστασης θα έχει αφενός η Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία LINIM ART EVENTS, σύμφωνα με την από 02
Ιουλίου 2020 σύμβαση ανάθεσης και διάθεσης της παράστασης από
την εταιρεία
«ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ ΑΕ» και αφετέρου η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, για το μέρος
των δαπανών που καλύπτει η συμμετοχή της, που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εννέα
χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο (9.672,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
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και συγκεκριμένα από
τον Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 071 00 9779 01.002 (κωδικός έργου 02.14.19.003), καλύπτοντας τη
δαπάνη αγοράς της θεατρικής παράστασης. ΑΔΑΜ:20REQ007143374.
3. Την έγκριση διοργάνωσης της αθλητικής δραστηριότητας του ποδοσφαιρικού αγώνα
Surep Cup, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Ρεθύμνου, τις 30 Αυγούστου 2020 στo Δημοτικό γήπεδο Περάματος Δήμου
Μυλοποτάμου, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί τελετή βράβευσης των παικτών
και των παραγόντων του αγώνα.
Την ευθύνη συνδιοργάνωσης της αθλητικής δραστηριότητας θα έχει αφενός η Ένωση
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου και αφετέρου η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, για
το μέρος των δαπανών που καλύπτει η συμμετοχή της, που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των
χιλίων διακοσίων (1.200,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό της ΠΕΡ και συγκεκριμένα από τον
Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 071 00 9779 01.002 (κωδικός έργου 02.14.19.003), καλύπτοντας
δαπάνες σχεδιασμού - εκτύπωσης προγραμμάτων, προσκλήσεων αφισών, λοιπών
εκτυπώσεων, ηχητικής κάλυψης, φωτισμού και προμήθειας σε μετάλλια, μπλουζάκια, έπαθλα.
4. Την έγκριση διοργάνωσης της ομαδικής εικαστικής έκθεσης «Ego χωρίς alter», η οποία
θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύλλογο καλλιτεχνών για τη προώθηση της τέχνης
«ΚΑΤΑΡΤΙ», από 18 έως 28 Σεπτεμβρίου 2020, στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο.
Την ευθύνη συνδιοργάνωσης της ομαδικής εικαστικής έκθεσης «Ego χωρίς alter», θα έχει
αφενός ο Σύλλογος καλλιτεχνών για τη προώθηση της τέχνης «ΚΑΤΑΡΤΙ» και αφετέρου η
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, για το μέρος των δαπανών που καλύπτει η συμμετοχή της,
που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων (700,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και
του ΦΠΑ.
Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό της ΠΕΡ και συγκεκριμένα από τον
Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 071 00 9779 01.002 (κωδικός έργου 02.14.19.003), καλύπτοντας
δαπάνες σχεδιασμού - εκτύπωσης προγραμμάτων, προσκλήσεων αφισών, λοιπών
εκτυπώσεων.
7. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής όπου
μεταξύ άλλων ανέφεραν: «Για την πραγματοποίηση των αναφερόμενων
συνδιοργανώσεων θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής ακροαμάτων,
θεαμάτων και παραστάσεων σε ανοιχτούς χώρους, όπως αναφέρονται στο αριθμ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/312359/1536/23-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με αποκλειστική ευθύνη και μόνο των συνδιοργανωτών της Περιφέρειας».
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
1. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον
Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Κεραμέ - Αγαλλιανού, τις 16 Αυγούστου 2020 στα
Κεραμέ Δήμου Αγ. Βασιλείου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση με
τίτλο «Βασίλειος Μαρκάκης», η οποία αναφέρεται στην αντιστασιακή δράση και το έργο
του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Βασιλείου Μαρκάκη, με καταγωγή από τα Κεραμέ Δήμου Αγ.
Βασιλείου.
Την ευθύνη συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία
με τον Την ευθύνη της διοργάνωσης της εκδήλωσης θα έχει αφενός ο Εκπολιτιστικός
Εξωραϊστικός Σύλλογος Κεραμέ - Αγαλλιανού και αφετέρου η Περιφερειακή Ενότητα
Ρεθύμνης, για το μέρος των δαπανών που καλύπτει η συμμετοχή της, που δεν θα υπερβαίνει
το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό της ΠΕΡ και συγκεκριμένα από τον
Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 071 00 9779 01.002 (κωδικός έργου 02.14.19.003), καλύπτοντας
δαπάνες ηχητικής κάλυψης και φωτισμού.
2. Τη διοργάνωση της θεατρικής παράστασης “ART”, με την αγορά της παράστασης από
την εταιρεία «ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ ΑΕ», η οποία θα παρουσιαστεί στο θέατρο «ΕΡΩΦΙΛΗ»,
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στις 17 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του πολιτιστικού
προγράμματος και των
εκδηλώσεων για το κοινό, της Περιφέρειας Κρήτης.
Την ευθύνη της διοργάνωσης της θεατρικής παράστασης θα έχει αφενός η Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία LINIM ART EVENTS, σύμφωνα με την από 02
Ιουλίου 2020 σύμβαση ανάθεσης και διάθεσης της παράστασης από
την εταιρεία
«ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ ΑΕ» και αφετέρου η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, για το μέρος
των δαπανών που καλύπτει η συμμετοχή της, που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εννέα
χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο (9.672,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό της ΠΕΡ και συγκεκριμένα από
τον Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 071 00 9779 01.002 (κωδικός έργου 02.14.19.003), καλύπτοντας τη
δαπάνη αγοράς της θεατρικής παράστασης. ΑΔΑΜ:20REQ007143374.
3. Τη διοργάνωση της αθλητικής δραστηριότητας του ποδοσφαιρικού αγώνα Surep Cup, η
οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων
Ρεθύμνου, τις 30 Αυγούστου 2020 στo Δημοτικό γήπεδο Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου,
στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί τελετή βράβευσης των παικτών και των
παραγόντων του αγώνα.
Την ευθύνη συνδιοργάνωσης της αθλητικής δραστηριότητας θα έχει αφενός η Ένωση
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου και αφετέρου η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, για
το μέρος των δαπανών που καλύπτει η συμμετοχή της, που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των
χιλίων διακοσίων (1.200,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό της ΠΕΡ και συγκεκριμένα από τον
Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 071 00 9779 01.002 (κωδικός έργου 02.14.19.003), καλύπτοντας
δαπάνες σχεδιασμού - εκτύπωσης προγραμμάτων, προσκλήσεων αφισών, λοιπών
εκτυπώσεων, ηχητικής κάλυψης, φωτισμού και προμήθειας σε μετάλλια, μπλουζάκια, έπαθλα.
4. Τη διοργάνωση της ομαδικής εικαστικής έκθεσης «Ego χωρίς alter», η οποία θα
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύλλογο καλλιτεχνών για τη προώθηση της τέχνης
«ΚΑΤΑΡΤΙ», από 18 έως 28 Σεπτεμβρίου 2020, στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο.
Την ευθύνη συνδιοργάνωσης της ομαδικής εικαστικής έκθεσης «Ego χωρίς alter», θα έχει
αφενός ο Σύλλογος καλλιτεχνών για τη προώθηση της τέχνης «ΚΑΤΑΡΤΙ» και αφετέρου η
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, για το μέρος των δαπανών που καλύπτει η συμμετοχή της,
που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων (700,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και
του ΦΠΑ.
Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό της ΠΕΡ και συγκεκριμένα από τον
Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 071 00 9779 01.002 (κωδικός έργου 02.14.19.003), καλύπτοντας
δαπάνες σχεδιασμού - εκτύπωσης προγραμμάτων, προσκλήσεων αφισών, λοιπών
εκτυπώσεων.
Για την πραγματοποίηση των αναφερόμενων συνδιοργανώσεων θα πρέπει να
τηρούνται οι οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής ακροαμάτων, θεαμάτων και
παραστάσεων σε ανοιχτούς χώρους, όπως αναφέρονται στο αριθμ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/312359/1536/23-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, με αποκλειστική ευθύνη και μόνο των συνδιοργανωτών της
Περιφέρειας, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας
απόφασης.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 07-08-2020

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
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Ηράκλειο 07 Αυγούστου 2020
Αρ. πρωτ.: 171670

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νοικοκυράκης Εμμ.
Τηλέφωνα
:2813 400.232
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΕ Ρεθύμνου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 1009/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.
1009/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 28/07-08-2020), που
αφορά

στην

Έγκριση

προϋπολογισμού

δαπανών,

για

τη

συνδιοργάνωση

εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, μεταξύ της ΠΕΡ και φορέων του
Νομού

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
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