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Απόσπασµα Πρακτικού Νο30/01-09-2020
Αριθµός Απόφασης: 1068/2020
Στο Ηράκλειο σήµερα Τρίτη 01 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.µ.,
συνήλθε δια ζώσης η Οικονοµική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Καταστήµατος Ηρακλείου, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της από 1103-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ
32009/23-05-2020, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ.: 183337/25-08-2020
Πρόσκληση του Προέδρου της.
Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά και τα
αναπληρωµατικά µέλη, ήταν παρόντες:
1

Λιονή Μαρία

2

Γουλιδάκης Ιωάννης

3

Κακογιαννάκης Νικόλαος

4

∆ασκαλάκη Καλλιόπη

5

Κώτσογλου Κυριάκος

»

»

Τακτικό Μέλος

6

Σκουλάς Νικόλαος

»

»

Τακτικό Μέλος

7

Χουδετσανάκη
Γιακουµάκη Ειρήνη
Παπαβασιλείου
Νεκτάριος
Κοπάσης Ελευθέριος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

8
9

10 Μανουσάκης Νικόλαος

-

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

Αντιπρόεδρος
Επιτροπής
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.
Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόµα οι κ.κ.: Χανιωτάκη – Μυλωνάκη
Μαρία Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών θεµάτων ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος
Αντιπεριφερειάρχης στον τοµέα Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Θεµάτων ΠΚ,
Φασουλάκης Κωνσταντίνος Αντιπεριφερειάρχης στον τοµέα Πολιτισµού και
Απόδηµου Ελληνισµού ΠΚ, Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Ηρακλείου, Ραπτάκη Μαρία Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ,
∆οξάκη Ελένη Γενική ∆ιευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,
Περιβάλλοντος & Υποδοµών ΠΚ, Φακουκάκης Εµµανουήλ Προϊστάµενος
∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γερογιαννάκη Εµµανουέλα
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Προϊστάµενη ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας ΠΚ, Βιδάκης ∆ηµήτριος
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ
Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάµενος ∆/νσης Τουρισµού ΠΚ,
Μυλωνάκης Μιχάλης Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικού
ΠΚ, Σφακιανάκη Βαρβάρα υπάλληλος Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού
Ελέγχου ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου,
Μπορµπουδάκης Νικόλαος εκπρόσωπος εργολάβων ψεκασµού για το θέµα 29
και για την τήρηση των πρακτικών ο Γιαννής ∆ηµήτριος και η Νικάκη ∆έσποινα
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 20ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγµατοποίηση
πολιτιστικών - αθλητικών εκδηλώσεων 2020 σε συνδιοργάνωση µε φορείς
της ΠΕ Ηρακλείου
Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)»,
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.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες»,
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «∆ηµόσιες 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 ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής –
Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] OO. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
2. Το Π.∆. 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. 187309/28-08-2020 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Ηράκλειου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
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Έχοντας υπόψη :
1.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
και ιδίως των άρθρων 159 παρ. 1 εδαφ. στ και 176 παρ. 1 εδαφ. ιδ, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.
Τις διατάξεις του Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 242/27-12-2010 τ. Α΄) «Οργανισµός
Περιφέρειας Κρήτης» όπως έχει τροποποιηθεί µε την αρ. 16721/28.12.2016
(ΦΕΚ 4403 Β΄) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης και την αρ. 8847/13.7.2018 (ΦΕΚ 3243 Β’)
απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.
3.
Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της
Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. (Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)Oκαι άλλες διατάξεις», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα.
4.
Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από
τους ∆ιατάκτες» όπως ισχύει.
5.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
και συγκεκριµένα, αναφορικά µε την εκδήλωση : ∆ιοργάνωση πολιτιστικής
εκδήλωσης/θεατρικής παράστασης µε τίτλο “ΑΝΤΙΓΟΝΗ ,του Σοφοκλή ”,στις
1και 2 Σεπτεµβρίου 2020 στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης ,το άρθρο 32,
παράγρ. 2 «Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση» («... α) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες µπορούν να
παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα για
οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της σύµβασης είναι η
δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης O
γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίαςO»).
6.
Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) «Αρχές
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωµάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ)- ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
7.
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Ρυθµίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα», και ιδίως του άρθρου 5 παρ. 19, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «19. Στις περιφέρειες, ως «αρµόδια υπηρεσία»
κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α'147)
για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο
περιφερειάρχης».
8.
Την αρ. 242575/01/10/2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης
«Μεταβίβαση και ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες
Περιφέρειας Κρήτης»
και
την
αρ.1243959/01-10-2019
όµοια
της
«Εξουσιοδότηση υπογραφής στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Oκ.λ.π.»
9.
Την υπ’ αριθµ. 7/2020 Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου για την
Έγκριση του Προγράµµατος Εκδηλώσεων – Συνδιοργανώσεων Πολιτισµού –
Αθλητισµού για το έτος 2020, που περιλαµβάνεται στο υπ’ αριθµ. 2/21-02-2020
απόσπασµα Πρακτικού Συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου.
10. Το υπ. αριθ. 349/25-08-2020 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ηρακλείου .
Σκοπός:
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις και στα πλαίσια υλοποίησης
Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν µε
3

ΑΔΑ: 97ΡΛ7ΛΚ-6ΜΩ
διοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αλλά και σε
συνδιοργάνωση µε φορείς κατά το 2020, συντελώντας στην ενθάρρυνση του
Πολιτισµού, του Αθλητικού Πνεύµατος, των γραµµάτων και τεχνών, καθώς και
τη διατήρηση της τοπικής Πολιτιστικής & Ιστορικής κληρονοµιάς, µε τη διάδοση
της στους νέους καθώς και στην παράλληλη σύσφιξη των σχέσεων της
Περιφέρειας Κρήτης µε φορείς που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, οι εκδηλώσεις
που προτείνεται να εγκριθούν είναι οι παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2020
Α/Α

1

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
∆ιοργάνωση
πολιτιστικής
εκδήλωσης/θεατρικής
παράστασης µε τίτλο
“ΑΝΤΙΓΟΝΗ ,του
Σοφοκλή ”, στο
Κηποθέατρο Νίκος
Καζαντζάκης

ΠΟΣΟ
∆απάνες: 1) Οργάνωση της
παραγωγής και της
καλλιτεχνικής υποστήριξης της
εκδήλωσης µε ενδεικτικό
κόστος 18.600,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

Μετά τα παραπάνω:
Εισηγούµεθα:
Την έγκριση σας για την διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της ανωτέρω
διοργάνωσης του Προγράµµατος Πολιτισµού και Αθλητισµού 2020, για
εκδηλώσεις Πολιτισµού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου µε συνολικό
προϋπολογισµό δέκα
οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (18.600,00€)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Φορέας 01-071 και ΚΑΕ 9779.01.002.
7. Το µε αρ. πρωτ. 187594/28-08-2020 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Ηράκλειου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 160 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /07-06-2010
΄τ. Α΄ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 242/27-12-2010 τ. Α΄) «Οργανισµός
Περιφέρειας Κρήτης».
3. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 14718/02-12-2014 (ΦΕΚ Β3355/15-12-2014 απόφαση
του Εκτελεστικού Γραµµατέα Περιφέρεια Κρήτης «Εξουσιοδότηση υπογραφής
µε εντολή Εκτελεστικού Γραµµατέα εγγράφων στους Προϊσταµένους
∆ιευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης.
4. Την 69/2019 απόφαση Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου , µε την οποία
ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας
Κρήτης για την περίοδο 2019-2013 και το από 22/08/2019 σχετικό πρακτικό
ορκωµοσίας .
5. Την µε αρ. πρωτ. 219696/09-09-19 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης
«Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Κρήτης » (ΦΕΚ
τ.Υ.Ο.∆.∆./753/19-09-2019).
6. Την αρ. 242575/01/10/2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση και
ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης» και την
4
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αρ.1243959/01-10-2019 όµοια της «Εξουσιοδότηση υπογραφής στους χωρικούς
Αντιπεριφερειάρχες Oκ.λ.π.»
7. Το Π.∆. 496/74 « Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου.
8. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’ /05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες».
9. Το Ν. 3861/2010 ( ΦΕΚ 112 / τ. Α’ / 13.07.2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
10. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147 / τ. Α’ / 08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)
άρθρο 32, παράγρ. 2 «Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση» («... α) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες µπορούν
να παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα για
οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της σύµβασης είναι η
δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης O
γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίαςO»).
11. Την υπ΄ αριθµ. 22/2020 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου , (πρακτικό Νο 4
/27-02 -2020) που αφορά στην έγκριση Σχεδίου ∆ράσης έτους 2020
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων .
12. Το από 04/08/2020 αίτηµα
του Συλλόγου Μικρασιατών και Φίλων
Καρδουλιανού , όπως µας διαβιβάσθηκε µε το αρ. 315/04-08-2020 έγγραφο
του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €),
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την συνδιοργάνωση µε τον Συλλόγου
Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού ,πολιτιστικής εκδήλωσης/τελετής µνήµηςµνηµόσυνου της γενοκτονίας των Μικρασιατών και ταυτόχρονα της παρουσίασης
της 3ης περιοδικής έκδοσης του συλλόγου µε τίτλο «Χωρίου Καρδουλιανού
Εγκώµιον» , στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόµου
στον οικισµό Καρδουλιανού ∆ήµου Μινώα Πεδιάδος .
Η σχετική δαπάνη των τεσσάρων
χιλιάδων
ευρώ (4.000,00
€),συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από τον Ειδ. Φορέα 01-071 και ΚΑΕ
9779.01.002. και αφορά :
 στην ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης , κόστους (900,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
 στην
παραγωγή αφισών (300 τµχ) ,
κόστους (150,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
 στην παραγωγή του περιοδικού «Χωρίου Καρδουλιανού Εγκώµιον» , (400
τµχ) , κόστους (2.950,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
8. Την εισήγηση του κ. Βιδάκη ∆ηµήτριου Προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Ηρακλείου
9. 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»
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει :
α) Τη διάθεση πίστωσης µε συνολικό προϋπολογισµό δέκα οκτώ χιλιάδες
εξακόσια ευρώ (18.600,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Φορέας 01-071 και
ΚΑΕ 9779.01.002 για την υλοποίηση της διοργάνωσης του Προγράµµατος
Πολιτισµού και Αθλητισµού 2020, για εκδηλώσεις Πολιτισµού της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου, ως παρακάτω:
Α/Α

1

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
∆ιοργάνωση
πολιτιστικής
εκδήλωσης/θεατρικής
παράστασης µε τίτλο
“ΑΝΤΙΓΟΝΗ, του
Σοφοκλή”, στο
Κηποθέατρο Νίκος
Καζαντζάκης

ΠΟΣΟ
∆απάνες: 1) Οργάνωση της
παραγωγής και της
καλλιτεχνικής υποστήριξης της
εκδήλωσης µε ενδεικτικό
κόστος 18.600,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

β) Τη διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (4.000,00 €),
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την συνδιοργάνωση µε τον Συλλόγου
Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού ,πολιτιστικής εκδήλωσης/τελετής µνήµηςµνηµόσυνου της γενοκτονίας των Μικρασιατών και ταυτόχρονα της παρουσίασης
της 3ης περιοδικής έκδοσης του συλλόγου µε τίτλο «Χωρίου Καρδουλιανού
Εγκώµιον» , στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόµου
στον οικισµό Καρδουλιανού ∆ήµου Μινώα Πεδιάδος .
Η σχετική δαπάνη των τεσσάρων
χιλιάδων
ευρώ (4.000,00
€),συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από τον Ειδ. Φορέα 01-071 και ΚΑΕ
9779.01.002. και αφορά :
 στην ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης , κόστους (900,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
 στην
παραγωγή αφισών (300 τµχ) ,
κόστους (150,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
 στην παραγωγή του περιοδικού «Χωρίου Καρδουλιανού Εγκώµιον» , (400
τµχ) , κόστους (2.950,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης
«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»
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Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 01-09-2020

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής

Τα µέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύµνου
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Ηράκλειο 01 Σεπτεµβρίου 2020
Αρ. πρωτ.: 190401

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. ∆/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιαννής ∆ηµήτριος
Τηλέφωνα
:2813 400.228
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριµνας Π.Ε. Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ΠΚ

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθ. 1068/2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθµ. 1068/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 30/01-092020), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγµατοποίηση
πολιτιστικών - αθλητικών εκδηλώσεων 2020 σε συνδιοργάνωση µε φορείς της
ΠΕ Ηρακλείου.

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος

Νίκη Βαρδιάµπαση
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Αντιπεριφερειάρχη ∆ηµόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραµµατέα ΠΚ
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