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Απόσπασµα Πρακτικού Νο30/01-09-2020
Αριθµός Απόφασης: 1069/2020
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
4

Κακογιαννάκης
Νικόλαος
∆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
1
0

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 Προϊστάµενη ∆/νσης
Κοινωνικής Μέριµνας ΠΚ, Βιδάκης ∆ηµήτριος Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
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∆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 22ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση δράσεων του
Τµήµατος Τουρισµού ΠΕ Χανίων
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. 184419/25-08-2020 έγγραφο του Τµήµατος Τουρισµού ΠΕ
Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Ιστορικό: Με την αριθµ. 133/2019 (αρ. πρακτ. 14/15-11-2019) απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής της
Περιφέρειας Κρήτης για το 2020, το οποίο περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων, τη
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«∆ράση 3: Εκδηλώσεις» που αφορά τη συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε
εκδηλώσεις µε στόχο την τουριστική προβολή του νησιού.
Σηµαντικό στοιχείο προβολής είναι η συµµετοχή, διοργάνωση ή συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, µε σκοπό τόσο την προώθηση του
προορισµού, όσο και την ενίσχυση των εναλλακτικών και ειδικών µορφών
τουρισµού. Οι εκδηλώσεις αυτές µπορεί να έχουν αµιγώς τουριστικό χαρακτήρα,
ή να αποσκοπούν στην τουριστική προβολή του νησιού µέσω των τοµέων του
πολιτισµού, του αθλητισµού, του φυσικού περιβάλλοντος ή/και της γαστρονοµίας
(προβολή – προώθηση διατροφής και τοπικών προϊόντων) σε συνεργασία µε
τουριστικούς φορείς, ή εξειδικευµένους συνεργάτες, ούτως ώστε να προκύψει
µια δηµιουργική µορφή προβολής της Κρήτης η οποία να καλύπτει όσο το
δυνατόν περισσότερες αγορές και µε προτεραιότητα στις αγορές – στόχους της
Περιφέρειας Κρήτης.
Αναλυτικότερα στην δράση αυτή περιλαµβάνεται η διοργάνωση, επιµέλεια,
συµµετοχή (µε ή χωρίς περίπτερο) και στήριξη εκδηλώσεων στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, που προβάλλουν τον τουρισµό. Εκδηλώσεις αυτού του είδους
θεωρούνται: συνέδρια, ηµερίδες, εκδήλωση για τον εορτασµό της παγκόσµιας
ηµέρας Τουρισµού, road shows, work shops, προβολή σε πολυκαταστήµατα,
σταθµούς µετρό ή σε άλλα σηµεία συγκέντρωσης πλήθους αλλά και κάθε είδους
εκδηλώσεις και events που συµβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.
Επίσης περιλαµβάνεται η αποστολή του σχετικού υλικού προβολής, τα έξοδα
µετακίνησης των εκπροσώπων της Περιφέρειας, αλλά και τα έξοδα τυχόν
παρουσιάσεων όπως µίσθωση, συνεδριακής αίθουσας, αµοιβή για ηχητικό
φωτιστικό ή άλλο αναγκαίο τεχνικό εξοπλισµό, έξοδα διερµηνείας ή µετάφρασης
κ.α. σχετικές µε το σκοπό της εκδηλώσεως δαπάνες.
Θεσµικό πλαίσιο – ∆ιατάξεις:
1. Τις διατάξεις:
i. του N.2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις».
ii. του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το Ν.
4270/2014 (ΦΕΚ 143Α).
iii. του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες», όπως ισχύει.
iv. του Ν. 3498/2006 «Περί προγραµµάτων Τουριστικής Προβολής των
φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του
Ν.4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις».
v. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
vi. 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).
vii. την υπ’ αριθµ. 35130/739 απόφαση Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία
ορίζεται ότι: «Αναπροσαρµόζουµε τα ποσά για την σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων ως ακολούθως: α) µε απευθείας ανάθεση µέχρι του
ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ..».
viii. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ιδίως του
άρθρου 176 παρ. 1 εδαφ. ιδ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
ix. του Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α΄) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης»,
όπως έχει τροποποιηθεί µε την αρ. 16721/28.12.2016 (ΦΕΚ 4403 Β΄)
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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.
x. 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 έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν: «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».
2. Την µε αριθµ. 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ3732/2019 τ. Β’) απόφαση
Περιφερειάρχη για µεταβίβαση και ανάθεση αρµοδιοτήτων στους
Αντιπ/ρχες Περιφέρειας Κρήτης.
3. Την υπ’ αριθ. 133/2019 (αρ. πρακτ. 14/15.11.2019) απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται το Πρόγραµµα
Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2020.
4. Το αρ. 13539/06.12.2019 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισµού µε το οποίο
χορηγήθηκε η σύµφωνη γνώµη του Ε.Ο.Τ. για το Πρόγραµµα Τουριστικής
Προβολής έτους 2020 της Περιφέρειας Κρήτης.
5. Την υπ’ αριθµ. 1/03.01.2020 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας µε την οποία εγκρίνεται το Πρόγραµµα
Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2020.
6. Το µε αρ. πρωτ. 8517/03-07-2020 έγγραφο-αίτηµα του ∆ήµου Πλατανιά για
την στήριξη του 10ου Φεστιβάλ "Γη, Πολιτισµός, Τουρισµός" 2020 του
∆ήµου Πλατανιά.
7. Το µε αρ. πρωτ. 178907/18-08-2020 (αρ. ΚΗΜ∆ΗΣ 20REQ007195912)
πρωτογενές αίτηµα έγκρισης πίστωσης 10.000,00 € για τη συµµετοχή της
Περιφέρειας Κρήτης στη διοργάνωση του 10ου ετήσιου φεστιβάλ ΓΗ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.
Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Πλατανιά θα
συνδιοργανώσει εκδηλώσεις στα πλαίσια του 10ου φεστιβάλ µε την ονοµασία
"Γη, Πολιτισµός, Τουρισµός", ενός πετυχηµένου και αναγνωρισµένου θεσµού
πλέον, στα πλαίσια της προσπάθειας για τη σύνδεση του πρωτογενή µε τον
τριτογενή τοµέα, µέσω της γνωριµίας Ελλήνων και ξένων επισκεπτών µε τα
τοπικά προϊόντα, τις γεύσεις, τα αρώµατα, ερχόµενοι ταυτόχρονα σε επαφή µε
την πλούσια πολιτιστική παράδοση του τόπου µας. Οι δράσεις θα γίνουν τόσο
στην παράκτια τουριστική ζώνη όσο και στην ενδοχώρα του ∆ήµου Πλατανιά
µετά τις 15 Σεπτεµβρίου 2020 λόγω των περιοριστικών µέτρων που ισχύουν
στην Π.Ε. Χανίων λόγω SARS-CoV-2.
Κατά συνέπεια θεωρείται επιβεβληµένη η συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης.
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από το Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής καθώς
οι συγκεκριµένες εκδηλώσεις εµπλουτίζουν και προωθούν το τουριστικό µας
προϊόν, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούν συγκριτικό πλεονέκτηµα του τόπου µας
σε σχέση µε τον ανταγωνισµό.
Η οικονοµική συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων η οποία
ανέρχεται στο ύψος των 10.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), θα
υλοποιηθεί µε δηµοσιοποίηση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος βάση της
κείµενης νοµοθεσίας και θα αφορά:
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ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

Αρχαία
Ελιά
Βουβών
................

Μουσική Βραδιά µε
τον Κώστα Λειβαδά

Μαραθοκεφάλα
.
Προαύλιος
χώρος
Σπηλαίου
Αη
Γιάννη Ερηµίτη
................

Όταν ακούω Κρήτη.
Μουσική βραδιά µε
τους Doulute Trio και
συνεργαζόµενους
µουσικούς.

∆απάνη
ηχοφωτιστικού
υλικού, εκδήλωσης.
Ενοικίαση
χώρων
και
τραπεζοκαθισµάτων.
∆απάνες ∆ηµοσιοποίησης.

Κεντρικό
∆ιήµερο
Εκδηλώσεων
του
Φεστιβάλ
ΓΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το διήµερο λόγω
CoV_2 θα υλοποιηθεί
σε
φυσική
και
ψηφιακή µορφή (LIVE
STREAMING)

∆απάνη LIVE STREAMING.
∆απάνη
ηχοφωτιστικού
υλικού εκδήλωσης.
∆απάνες ∆ηµοσιοποίησης.

-------------------

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ
∆απάνη
ηχοφωτιστικού
υλικού, εκδήλωσης.
Ενοικίαση
χώρων
και
τραπεζοκαθισµάτων.
∆απάνες ∆ηµοσιοποίησης.

Οι παραπάνω εκδηλώσεις θα µεταφερθούν µετά την λήξη των
περιοριστικών µέτρων που ισχύουν στην Π.Ε. Χανίων λόγω SARS-CoV2, σε νέες ηµεροµηνίες που θα ανακοινωθούν από το ∆ήµο Πλατανιά
µετά τις 15 Σεπτεµβρίου 2020.
Η πίστωση της δράσης αυτής θα διατεθεί από τον ΚΑΕ 071.00. 9779.01.001
του Τµήµατος Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Μετά τα παραπάνω:
Εισηγούµαστε
α) Την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Κρήτης- Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων, ως συνδιοργανωτής, µαζί µε τον ∆ήµο Πλατανιά, στις εκδηλώσεις
που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια του 10ου φεστιβάλ "Γη, Πολιτισµός,
Τουρισµός"» που θα γίνει στα όρια του δήµου Πλατανιά µετά τις 15
Σεπτεµβρίου 2020 λόγω των περιοριστικών µέτρων που ισχύουν στην Π.Ε.
Χανίων λόγω SARS-CoV-2.
β) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ), η οποία θα υλοποιηθεί µε δηµοσιοποίηση σχετικής πρόσκλησης
ενδιαφέροντος βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και θα αφορά:
ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

Αρχαία Ελιά
Βουβών
.................

Μουσική Βραδιά µε τον
Κώστα Λειβαδά

Μαραθοκεφάλα.
Προαύλιος χώρος
Σπηλαίου Αη
Γιάννη Ερηµίτη
....................

Όταν ακούω Κρήτη.
Μουσική βραδιά µε τους
Doulute Trio και
συνεργαζόµενους
µουσικούς.

5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ
∆απάνη ηχοφωτιστικού υλικού,
εκδήλωσης.
Ενοικίαση χώρων και
τραπεζοκαθισµάτων.
∆απάνες ∆ηµοσιοποίησης.
∆απάνη ηχοφωτιστικού υλικού,
εκδήλωσης.
Ενοικίαση χώρων και
τραπεζοκαθισµάτων.
∆απάνες ∆ηµοσιοποίησης.

ΑΔΑ: 65ΟΠ7ΛΚ-Λ71

---------------------

Κεντρικό ∆ιήµερο
Εκδηλώσεων του Φεστιβάλ
ΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το διήµερο λόγω CoV_2 θα
υλοποιηθεί σε φυσική και
ψηφιακή µορφή (LIVE
STREAMING)

∆απάνη LIVE STREAMING.
∆απάνη ηχοφωτιστικού υλικού
εκδήλωσης.
∆απάνες ∆ηµοσιοποίησης.

Οι παραπάνω εκδηλώσεις θα µεταφερθούν µετά τη λήξη των
περιοριστικών µέτρων που ισχύουν στην Π.Ε. Χανίων λόγω SARS-CoV2, σε νέες ηµεροµηνίες που θα ανακοινωθούν από το ∆ήµο Πλατανιά
µετά τις 15 Σεπτεµβρίου 2020.
Η πίστωση της δράσης αυτής θα διατεθεί από τον ΚΑΕ 071.00. 9779.01.001
του Τµήµατος Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων».
7. Την εισήγηση του κ. Αλεξάκη Νικόλαου Προϊστάµενου ∆/νσης Τουρισµού ΠΚ
8. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των µελών της Επιτροπής,
όπως 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:
A. Τη συµµετοχή της Περιφέρειας Κρήτης- Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ως
συνδιοργανωτής, µαζί µε τον ∆ήµο Πλατανιά, στις εκδηλώσεις που θα
πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια του 10ου φεστιβάλ «Γη, Πολιτισµός,
Τουρισµός» που θα γίνει στα όρια του δήµου Πλατανιά µετά τις 15
Σεπτεµβρίου 2020 λόγω των περιοριστικών µέτρων που ισχύουν στην Π.Ε.
Χανίων λόγω SARS-CoV-2.
B. Τη διάθεση πίστωσης 10.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), η οποία θα
υλοποιηθεί µε δηµοσιοποίηση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος βάσει της
κείµενης νοµοθεσίας και θα αφορά:
ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

Αρχαία Ελιά
Βουβών
.................

Μουσική Βραδιά µε τον
Κώστα Λειβαδά

Μαραθοκεφάλα.
Προαύλιος χώρος
Σπηλαίου Αη
Γιάννη Ερηµίτη
....................

Όταν ακούω Κρήτη.
Μουσική βραδιά µε τους
Doulute Trio και
συνεργαζόµενους
µουσικούς.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ
∆απάνη ηχοφωτιστικού υλικού,
εκδήλωσης.
Ενοικίαση χώρων και
τραπεζοκαθισµάτων.
∆απάνες ∆ηµοσιοποίησης.
∆απάνη ηχοφωτιστικού υλικού,
εκδήλωσης.
Ενοικίαση χώρων και
τραπεζοκαθισµάτων.
∆απάνες ∆ηµοσιοποίησης.

ΑΔΑ: 65ΟΠ7ΛΚ-Λ71

---------------------

Κεντρικό ∆ιήµερο
Εκδηλώσεων του Φεστιβάλ
ΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το διήµερο λόγω CoV_2 θα
υλοποιηθεί σε φυσική και
ψηφιακή µορφή (LIVE
STREAMING)

∆απάνη LIVE STREAMING.
∆απάνη ηχοφωτιστικού υλικού
εκδήλωσης.
∆απάνες ∆ηµοσιοποίησης.

Οι παραπάνω εκδηλώσεις µεταφέρονται µετά τη λήξη των
περιοριστικών µέτρων που ισχύουν στην Π.Ε. Χανίων λόγω SARS-CoV2, σε νέες ηµεροµηνίες που θα ανακοινωθούν από το ∆ήµο Πλατανιά
µετά τις 15 Σεπτεµβρίου 2020.
Η πίστωση της δράσης αυτής θα διατεθεί από τον ΚΑΕ 071.00. 9779.01.001
του Τµήµατος Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,
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, σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται και
στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
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

7

ΑΔΑ: 65ΟΠ7ΛΚ-Λ71

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. ∆/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατροµανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα
:2813 400.235
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 04 Σεπτεµβρίου 2020
Αρ. πρωτ.:194166

ΠΡΟΣ:- Τµήµα Τουρισµού ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Γενική ∆/νση Ανάπτυξης ΠΚ
-Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
-Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ΠΕ Χανίων

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθ. 1069/2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθµ. 1069/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 30/01-092020), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση
δράσεων του Τµήµατος Τουρισµού ΠΕ Χανίων

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος

Νίκη Βαρδιάµπαση
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εντεταλµένο ΠΣ Τουρισµού
& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραµµατέα ΠΚ
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