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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο30/01-09-2020
Αριθμός Απόφασης: 1079/2020
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
Αντιπεριφερειάρχης
Αντιπρόεδρος
Π.Ε. Ρεθύμνου
Επιτροπής
2 Γουλιδάκης Ιωάννης
Αντιπεριφερειάρχης
Τακτικό Μέλος
Π.Ε. Λασιθίου
3 Κακογιαννάκης Νικόλαος
Περιφερειακός
Τακτικό Μέλος
Σύμβουλος
4 Δασκαλάκη Καλλιόπη
»
»
Τακτικό Μέλος
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

-

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 Διεθνών Θεμάτων ΠΚ,
Φασουλάκης Κωνσταντίνος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτισμού και
Απόδημου Ελληνισμού ΠΚ, Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Ηρακλείου, Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ,
Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Φακουκάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα
Προϊστάμενη Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ
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Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ,
Μυλωνάκης Μιχάλης Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού
ΠΚ, Σφακιανάκη Βαρβάρα υπάλληλος Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου,
Μπορμπουδάκης Νικόλαος εκπρόσωπος εργολάβων ψεκασμού για το θέμα 29
και για την τήρηση των πρακτικών ο Γιαννής Δημήτριος και η Νικάκη Δέσποινα
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 35ο: Έγκριση συνδιοργανώσεων για την πραγματοποίηση
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της ΠΕ Χανίων.
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. 181904/21-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με το αριθμ. πρωτ. 176010/13.8.2020 (ΑΔΑΜ:
20 REQ007202092 2020-08-20) τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη, προτίθεται να
πρoχωρήσει στην προμήθεια 100 βιβλίων – ημερολογίων με τίτλο: «Ημερολόγιο
Σωματικής Άσκησης και Υγείας» από τις Εκδόσεις ‘ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ’. Τα βιβλία
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θα διανεμηθούν στα Αθλητικά Σωματεία της Π.Ε. Χανίων με στόχο να
ενημερωθούν οι αθλητές και οι προπονητές τους για θέματα που αφορούν την
Άσκηση – την Υγεία – την Ευεξία, τη Διατροφή και Άσκηση, προπονητική –
εργοφυσιολογία, την ιστορία και φιλοσοφία του αθλητισμού.
Εισηγούμαστε
Τη
διάθεση
πίστωσης
συνολικού
ποσού
1.400,00
€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ:20 REQ007202092 2020-08-20) για
την προμήθεια 100 βιβλίων – ημερολογίων με τίτλο: «Ημερολόγιο Σωματικής
Άσκησης και Υγείας» από τις Εκδόσεις ‘ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ’, τα οποία θα
διανεμηθούν στα Αθλητικά Σωματεία της Π.Ε. Χανίων με στόχο να ενημερωθούν
οι αθλητές και οι προπονητές τους.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εκτέλεση της απόφασης σας, θα βαρύνει
τις εγκεκριμένες και υπάρχουσες πιστώσεις του προϋπολογισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για το οικονομικό έτος 2020 και ειδικότερα του
φορέα 072 και ΚΑΕ 845.01
7. Το με αρ. πρωτ. 181900/21-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε το Πρόγραμμα
συνδιοργανώσεων του Τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού της Π.Ε. Χανίων για το
έτος 2020, με την αριθμ. 347/2020 Απόφαση ( Πρακτικό Νο 8/17.3.2020)
σύμφωνα με το αριθμ. 59393/10.3.2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη.
Επίσης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης με την αριθμ. 812/2020
(Πρακτικό Νο 23/3.7.2020) Απόφαση ενέκρινε την 1η Τροποποίηση του
Προγράμματος συνδιοργανώσεων του Τομέα Αθλητισμού της Π.Ε. Χανίων
σύμφωνα με το αριθμ. 131337/26.6.2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη.
H Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με το αριθμ. πρωτ. 176030/13.8.2020
τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη, εισηγείται την Τροποποίηση του Προγράμματος
Συνδιοργανώσεων του Τομέα Αθλητισμού της Π.Ε. Χανίων για το έτος 2020 και
την συνδιοργάνωση των παρακάτω δράσεων ως εξής:
1. Ως προς τη δράση με αριθμό 3 της σελ. 12 της αριθμ. 347/2020
Απόφασης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού
1.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την συνδιοργάνωση του
«5ου Πασακάκιου Δρόμου Υγείας 2020» μεταξύ της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων, της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης και των Πολιτιστικών Συλλόγων
της περιοχής.
Εισηγούμαστε αντί της παραπάνω δράσης, η οποία ακυρώθηκε στο σύνολο της:
Τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) για την συνδιοργάνωση της 40ης Παγκρήτιας Ορειβατικής συνάντησης
που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο με την συμμετοχή όλων των
ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα συμβάλλει στην παραπάνω δράση με το
ποσόν των 1.200,00 €, δαπάνη που αφορά στην προμήθεια T-shirts με το
λογότυπο της Π. Ε. Χανίων και στον σχεδιασμό και την εκτύπωση του υλικού
προβολής της δράσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007210535).
Με το εναπομείναν ποσόν του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων του Τομέα
Αθλητισμού (από τις δράσεις που ακυρώθηκαν) το οποίο ανέρχεται στις πέντε
χιλιάδες (5.000,00 €) η Π.Ε. Χανίων προτίθεται να συνδιοργανώσει τις
παρακάτω δράσεις:
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2. Συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο Φίλων Πετοσφαίρισης Χανίων των
Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών που θα διεξαχθούν την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα συμβάλλει στην παραπάνω δράση με το
ποσόν των 1.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), δαπάνη που αφορά στις
μετακινήσεις των αθλητών με πούλμαν.
3. Συνδιοργάνωση με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Χανίων των Πανελλήνιων
Πρωταθλημάτων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ping pong) της Α1 Εθνικής
Κατηγορίας Ανδρών που θα διεξαχθούν την αγωνιστική περίοδο 20202021.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα συμβάλλει στην ως άνω δράση με το
ποσόν των 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), δαπάνη που αφορά
στην προμήθεια κυπέλλων, πλακετών και μεταλλίων για όλους τους αγώνες
(ΑΔΑΜ: 20REQ007204209).
4. Συνδιοργάνωση με την Σκοπευτική Λέσχη Κρήτης των Πανελλήνιων
Αγώνων Σκοποβολής Compak Sporting σε πήλινο στόχο που θα
διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο στα Χανιά.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα συμβάλλει στην ως άνω δράση με το
ποσόν των 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), δαπάνη που αφορά στο
σχεδιασμό του υλικού προβολής των αγώνων, την προμήθεια κυπέλλων
μεταλλίων και πλακετών και στην παράθεση ενός γεύματος φιλοξενίας στους
αθλητές και προπονητές (ΑΔΑΜ: 20REQ007204292)
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εκτέλεση της απόφασής σας, θα
βαρύνουν τις εγκεκριμένες και υπάρχουσες πιστώσεις του προϋπολογισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για το οικονομικό έτος 2020 και ειδικότερα του
φορέα 071 και ΚΑΕ 9779.01.001
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση τροποποίησης των
παραπάνω δαπανών για την πραγματοποίηση των δράσεων που σας
προτείνουμε.
8. Το με αρ. πρωτ. 182253/24-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Α. Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 182251 /
24.08.2020 αίτημα διατάκτη, προτίθεται να διοργανώσει την εξής δράση:
Αγορά Μουσικής Συναυλίας του Μουσικού Συνόλου VAMOS. Το Μουσικό
Σύνολο VAMOS συμπράττει με την Μεσόφωνο Ιωάννα Φόρτη, σ’ ένα
πρόγραμμα που σμίγουν διάφορα μουσικά ιδιώματα. Ένα πρόγραμμα με
μουσικές του κόσμου ενορχηστρωμένες με ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. H Π.Ε.
Χανίων διοργανώνει την ως άνω δράση, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του
πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών των Χανίων και της ανάδειξης και στήριξης
του ντόπιου Καλλιτεχνικού Δυναμικού. Η Συναυλία θα πραγματοποιηθεί στα
Χανιά, με τη συμβολή του Δήμου Χανίων και της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ.
Εισηγούμαστε:
τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.340,00 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) (20REQ007228413 2020-08-27) για την αγορά Μουσικής Συναυλίας του
Μουσικού Συνόλου VAMOS. Το Μουσικό Σύνολο VAMOS συμπράττει με την
Μεσόφωνο Ιωάννα Φόρτη, σ’ ένα πρόγραμμα που σμίγουν διάφορα μουσικά
ιδιώματα. Η Συναυλία θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, με τη συμβολή του Δήμου
Χανίων και της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ. Λόγω της πανδημίας του covid-19, θα
τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας και θα υπάρξουν τα απαραίτητα μέτρα και οι
4
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αυστηρές προδιαγραφές, στην είσοδο, στην έξοδο αλλά και στις θέσεις των
θεατών.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εκτέλεση της απόφασής σας, θα βαρύνει
τις εγκεκριμένες και υπάρχουσες πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Π.Ε.
Χανίων, Οικονομικού Έτους 2019 και ειδικότερα του Φορέα 072 και ΚΑΕ
0844.01 και 0845.01. Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε έγκριση της
δαπάνης για την πραγματοποίηση της δράσης που προτείνουμε.
Β.
Εισηγούμαστε την αλλαγή του Τεχνικού Προγράμματος για την
πραγματοποίηση των δράσεων των Συνδιοργανώσεων του τομέα
Πολιτισμού της Π.Ε. Χανίων για το έτος 2020, Αριθμός Απόφασης 347 /
2020 (Πρακτικό Νο 8 / 17-03-2020) ως εξής:
η έγκριση για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (20REQ006420992) για τη συνδιοργάνωση της
1ης ημέρας του Chania Rock Festival 2020, κατά την οποία ανεβαίνουν στη
σκηνή Χανιώτικα Νεανικά Συγκροτήματα, μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων και του Δήμου Χανίων (Αριθμός Απόφασης 347/2020 / Πρακτικό Νο 8 /
17-03-2020),
εξαιτίας των μέτρων για την προστασία από τον covid -19, εισηγούμαστε
την αλλαγή της ως άνω δράσης ως προς το περιεχόμενό της, ήτοι:
την έγκριση για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (20REQ006420992) για τη συνδιοργάνωση
Διημερίδας Μουσικής από το Chania Rock Festival, μεταξύ της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων, του Δήμου Χανίων και της ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ, στο Μεγάλο
Αρσενάλι. Η Διημερίδα συμπεριλαμβάνει guitar workshops καθώς και ανοικτή
συζήτηση με τη συμμετοχή των Καλλιτεχνών, CusG., Sakis Tolis, Harry Conklin,
Christos Antoniou, Nikos Mygas και Sakis Fragkos. Λόγω της πανδημίας του
covid-19, θα τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας και θα υπάρξουν τα
απαραίτητα μέτρα και οι αυστηρές προδιαγραφές, στην είσοδο, στην έξοδο αλλά
και στις θέσεις των συμμετεχόντων. Επίσης, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.
9. Την εισήγηση του κ. Κώτσογλου Κυριάκου, Εντεταλμένου Σύμβουλου
Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ και τακτικού μέλους της
επιτροπής.
10. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της
Επιτροπής,
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
Α.
Τη
διάθεση
πίστωσης
συνολικού
ποσού
1.400,00
€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ:20 REQ007202092 2020-08-20) για
την προμήθεια 100 βιβλίων – ημερολογίων με τίτλο: «Ημερολόγιο
Σωματικής Άσκησης και Υγείας» από τις Εκδόσεις ‘ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ’, τα οποία
θα διανεμηθούν στα Αθλητικά Σωματεία της Π.Ε. Χανίων με στόχο να
ενημερωθούν οι αθλητές και οι προπονητές τους.
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις εγκεκριμένες και υπάρχουσες
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για το
οικονομικό έτος 2020 και ειδικότερα του φορέα 072 και ΚΑΕ 845.01
Β.
Τη
διάθεση
πίστωσης
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

συνολικού
ποσού
1.200,00
€
ης
για την συνδιοργάνωση της 40
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Παγκρήτιας Ορειβατικής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί
τον
Σεπτέμβριο με την συμμετοχή όλων των ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα συμβάλλει στην παραπάνω δράση με το
ποσόν των 1.200,00 €, δαπάνη που αφορά στην προμήθεια T-shirts με το
λογότυπο της Π. Ε. Χανίων και στον σχεδιασμό και την εκτύπωση του υλικού
προβολής της δράσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007210535).
Γ. Τη Συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο Φίλων Πετοσφαίρισης Χανίων των
Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών που θα διεξαχθούν την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα συμβάλλει στην παραπάνω δράση με το
ποσόν των 1.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), δαπάνη που αφορά στις
μετακινήσεις των αθλητών με πούλμαν.
Δ. Τη Συνδιοργάνωση με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Χανίων των
Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ping pong)
της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που θα διεξαχθούν την αγωνιστική
περίοδο 2020-2021.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα συμβάλλει στην ως άνω δράση με το ποσόν
των 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), δαπάνη που αφορά στην
προμήθεια κυπέλλων, πλακετών και μεταλλίων για όλους τους αγώνες (ΑΔΑΜ:
20REQ007204209).
Ε. Τη Συνδιοργάνωση με την Σκοπευτική Λέσχη Κρήτης των Πανελλήνιων
Αγώνων Σκοποβολής Compak Sporting σε πήλινο στόχο που θα διεξαχθούν
τον Σεπτέμβριο στα Χανιά.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα συμβάλλει στην ως άνω δράση με το ποσόν
των 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), δαπάνη που αφορά στο
σχεδιασμό του υλικού προβολής των αγώνων, την προμήθεια κυπέλλων
μεταλλίων και πλακετών και στην παράθεση ενός γεύματος φιλοξενίας στους
αθλητές και προπονητές (ΑΔΑΜ: 20REQ007204292).
Οι δαπάνες που θα προκληθούν θα βαρύνουν τις εγκεκριμένες και υπάρχουσες
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για το
οικονομικό έτος 2020 και ειδικότερα του φορέα 071 και ΚΑΕ 9779.01.001.
ΣΤ.
τη
διάθεση
πίστωσης
συνολικού
ποσού
4.340,00
€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (20REQ007228413 2020-08-27) για την αγορά
Μουσικής Συναυλίας του Μουσικού Συνόλου VAMOS.
Το Μουσικό Σύνολο VAMOS συμπράττει με την Μεσόφωνο Ιωάννα Φόρτη, σ’
ένα πρόγραμμα που σμίγουν διάφορα μουσικά ιδιώματα. Η Συναυλία θα
πραγματοποιηθεί στα Χανιά, με τη συμβολή του Δήμου Χανίων και της
ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ.
Λόγω της πανδημίας του covid-19, θα τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας και θα
υπάρξουν τα απαραίτητα μέτρα και οι αυστηρές προδιαγραφές, στην είσοδο,
στην έξοδο αλλά και στις θέσεις των θεατών.
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις εγκεκριμένες και υπάρχουσες
πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Χανίων, Οικονομικού Έτους 2019 και
ειδικότερα του Φορέα 072 και ΚΑΕ 0844.01 και 0845.01.
Ζ. Τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) (20REQ006420992) για τη συνδιοργάνωση Διημερίδας Μουσικής από
το Chania Rock Festival, μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του
6
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Δήμου Χανίων και της ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ, στο Μεγάλο Αρσενάλι. Η Διημερίδα
συμπεριλαμβάνει
guitar workshops καθώς και ανοικτή συζήτηση με τη
συμμετοχή των Καλλιτεχνών, CusG., Sakis Tolis, Harry Conklin, Christos
Antoniou, Nikos Mygas και Sakis Fragkos.
Λόγω της πανδημίας του covid-19, θα τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας και θα
υπάρξουν τα απαραίτητα μέτρα και οι αυστηρές προδιαγραφές, στην είσοδο,
στην έξοδο αλλά και στις θέσεις των συμμετεχόντων. Επίσης, θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων,
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».

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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα
:2813 400.237
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 4 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. πρωτ.: 193437

ΠΡΟΣ:- Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Χανίων
ΚΟΙΝ: -

Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 1079/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθμ. 1079/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 30/01-092020), που αφορά στην Έγκριση συνδιοργανώσεων για την πραγματοποίηση
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της ΠΕ Χανίων.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

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