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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ: Ω8ΕΥ7ΛΚ-ΜΞ9

Απόσπασμα Πρακτικού Νο28/07-08-2020
Αριθμός Απόφασης: 989/2020
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
32009/23-05-2020, 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

Λιονή Μαρία

2

Γουλιδάκης Ιωάννης

3

Κακογιαννάκης Νικόλαος

4

Δασκαλάκη 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

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
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Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ,
Τριαματάκη Χαρά Προϊστάμενη Τμήματος Συγκοινωνιακών 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 56ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για υλοποίηση δράσεων της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης.
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 242/27-122010, 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. Τις με αριθμ. 20REQ007139099 και 20REQ007139081 αναρτήσεις
ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων
7. Το με αρ. πρωτ. 167951/04-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
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α) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
β) του ΠΔ 149/2010 : « Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 242/27-12-2010 τ.
Α΄)
γ) του Ν. 2362/1995: << Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις >> όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αριθ.
21 και 23 του Ν. 3871/2010
δ) του ΠΔ 80/2016 ΦΕΚ 145/5-2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους
διατάκτες.
ε) του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διαδικασίες»
στ) της απόφασης Υπ. Οικονομικών αρ. 35130/739(ΦΕΚ 1291/11-8-201): περί
αύξησης των χρηματικών ποσών του αρθρ. 83 παρ. του Ν. 2362/95 για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων.
ζ) του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ Α/14-4-2014), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών»
η) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204 Α/2011) όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 10 του Ν. 4038/2012)ΦΕΚ 14 Α/2012) και την ΚΥΑ 111/2380/2012(ΦΕΚ 3400
Β/2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων .
θ) 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
ι)του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
2. Τη με αρ. 89/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης που αφορά
στην εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για τον Πρωτογενή Τομέα και τη
διαχείριση των προϊόντων του.
4. Τη με αρ. 134/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση
προγράμματος δράσεων προβολής και προώθηση αγροτικών προϊόντων
Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2020.
5. Την πρόσκληση- της μοναδικής διοργανώτριας εταιρείας, για συμμετοχή της
Περιφέρειας Κρήτης, στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα
πραγματοποιηθεί, από 05 - 13 Σεπτεμβρίου 2020, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας και της
μοναδικότητας των τοπικών προϊόντων, την τόνωση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, καθώς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.
6. Το εγχειρίδιο Λειτουργίας του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου την περίοδο
της Πανδημίας του Covid -19, σύμφωνα με το οποίο η διοίκηση της διοργανώτριας
εταιρείας δεσμεύεται για την άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την
ασφαλή λειτουργία της εταιρείας στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid- 19 και για
όσο αυτή διαρκεί, καθώς και την ασφάλεια του προσωπικού, των συνεργατών, των
εκθετών και των επισκεπτών που σχετίζονται με την εκθεσιακή / συνεδριακή
δραστηριότητά της.
Εισηγούμαστε
Α. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην
85η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί, από 05 - 13 Σεπτεμβρίου 2020, στο
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη.
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Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία διοργανώνεται από το 1926, θεωρείται η
«μητέρα» των εκθέσεων στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο εκθεσιακό και εμπορικό
γεγονός της χώρας και των Βαλκανίων με Β2Β, Β2C και B2G (business to
government) οργανωτικά χαρακτηριστικά. Με άξονα την επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία, η ΔΕΘ προάγει την ελληνική οικονομία και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο
για την προβολή και την επίτευξη εμπορικών συνεργασιών, με επίκεντρο την
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ταυτόχρονα, δημιουργεί φυτώρια
ανάπτυξης νέων κλαδικών εκθέσεων και άλλων γεγονότων με διεθνή
προσανατολισμό.
Νέες τεχνολογίες, καινοτόμες ιδέες και φιλόδοξα επιχειρηματικά εγχειρήματα θα
πρωταγωνιστήσουν στην 85η ΔΕΘ, που θα διοργανωθεί από τις 5 έως τις 13
Σεπτεμβρίου του 2020 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
H 85η ΔΕΘ μαζί με τους εκατοντάδες εκθέτες της, ετοιμάζεται να υποδεχθεί ως
τιμώμενη χώρα, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας - μία από τις
σημαντικότερες βιομηχανικές και ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου - η οποία θα
παρουσιάσει τη δυναμική της εφ’ όλης της ύλης στην οικονομία, τις επιστήμες, την
καινοτομία, την εργασία αλλά και τις ευκαιρίες και τις τάσεις για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη της μεγαλύτερης οικονομίας της
Ευρώπης στην Έκθεση του Σεπτεμβρίου.
Με τον πήχη να ανεβαίνει υψηλότερα χρόνο με τον χρόνο, τόσο σε επίπεδο εκθετών
όσο και επισκεπτών, η 85η ΔΕΘ θα μείνει πιστή στον διαχρονικό ρόλο της έκθεσης
ως μοχλού ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Θα δώσει δε για μία ακόμη χρονιά το
αναπτυξιακό στίγμα της χώρας, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Άλλωστε,
μεταξύ των επιχειρήσεων που θα φιλοξενήσει, θα βρίσκονται δεκάδες startups, με
νέες, ευρηματικές επιχειρηματικές ιδέες.
Δυναμικό θα είναι το «παρών» και του επιμελητηριακού κόσμου της χώρας, μέσω της
συμμετοχής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Πέραν του χαρακτήρα
της ως έκθεσης B2C, B2B και B2G (Business to Government), η 85η ΔΕΘ θα δώσει
έμφαση και στην κυκλική οικονομία με σχετικές δράσεις, ενώ θα έχει έντονο και το
στοιχείο του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας.
Ταυτόχρονα, ένα πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων και δημιουργικών happenings
θα αποτελέσουν πόλο έλξης για όλες τις ηλικίες, δημιουργώντας την ετήσια γιορτινή
ατμόσφαιρα στους κατοίκους της πόλης και τους επισκέπτες της.
Β. Την έγκριση διάθεσης ποσού 22.350,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για
την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Κρήτης στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί,
από 05 - 13 Σεπτεμβρίου 2020, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στη
Θεσσαλονίκη.
Το ποσό των 22.350,00 € (με ΦΠΑ) κατανέμεται ανά είδος δαπάνης ως εξής:
1

2

Ενοικίαση εκθεσιακού περιπτέρου Και λοιπές παροχές (Δομή
περιπτέρου 90 τ.μ., διαμόρφωση και εξοπλισμός, Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος ,σποτ φωτισμού, μοκέτα, Ψηφιακές εκτυπώσεις-αυτοκόλλητα,
Μετώπη με την επωνυμία της Περιφέρειας, Τηλεόραση για προβολή DVD,
Φύλαξη περιπτέρου, Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, Δωρεάν παροχή
internet κ.λ.π.)
Δαπάνες αεροπορικών εισιτηρίων και εισιτηρίων ΜΜΜ, διαμονής και
ημερήσιας

αποζημίωσης

για

δύο

(2)

αιρετούς

και

δύο

17.200,00 €

4.500,00 €

(2)

υπαλλήλους.
3

Μεταφορικά εκθεμάτων

300,00 €
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4

Προμήθεια κερασμάτων

300,00 €

5

Προμήθεια αναλωσίμων

50,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:

22.350,00€

Γ. Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης παρακαλείται για την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης μετά τη λήψη απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί: από τον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης ειδ. Φορ. 071 ΚΑΕ 9179 έτους 2020,
ποσού 22.350,00 €
8. Το με αρ. πρωτ. 167936/04-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
β) του ΠΔ 149/2010 : « Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 242/2712-2010 τ. Α΄)
γ) του Ν. 2362/1995: << Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών
του κράτους και άλλες διατάξεις >> όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τα αριθ. 21 και 23 του Ν. 3871/2010
δ) του ΠΔ 80/2016 ΦΕΚ 145/5-2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους
διατάκτες.
ε) του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διαδικασίες»
στ) της απόφασης Υπ. Οικονομικών αρ. 35130/739(ΦΕΚ 1291/11-8-201):
περί αύξησης των χρηματικών ποσών του αρθρ. 83 παρ. του Ν. 2362/95 για
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
ζ) του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ Α/14-4-2014), «Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
η) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204 Α/2011) όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012)ΦΕΚ 14 Α/2012) και την ΚΥΑ
111/2380/2012(ΦΕΚ 3400 Β/2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων .
θ) 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
ι)του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών»(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
ια) του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωσης της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και άλλες διατάξεις
2. Τη με αρ. 89/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης που
αφορά στην εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για τον Πρωτογενή
Τομέα και τη διαχείριση των προϊόντων του.
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4. Τη με αρ. 134/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην
έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής και προώθηση αγροτικών
προϊόντων Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2020.
5. Την πρόσκληση της μοναδικής διοργανώτριας εταιρείας, για συμμετοχή
της Περιφέρειας Κρήτης, στην 20η
Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και
Υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα &
Γεύσεις Ελλάδας» που θα πραγματοποιηθεί
από 19 έως 27
Σεπτεμβρίου 2020 στο Άλσος Κηφισιάς».
7. Το με ημερομηνία 04/08/2020 έγγραφο της διοργανώτριας εταιρείας,
σύμφωνα με το οποίο δεσμεύεται για την άμεση λήψη όλων των
απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία της εταιρείας στο πλαίσιο
της πανδημίας του Covid- 19 και για όσο αυτή διαρκεί, καθώς και την
ασφάλεια του προσωπικού, των συνεργατών, των εκθετών και των
επισκεπτών .
Εισηγούμαστε
Α. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 20η Έκθεση Τοπικών
Προϊόντων και Υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά
Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας» που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως
27 Σεπτεμβρίου 2020 στο Άλσος Κηφισιάς.
Η έκθεση θεσμός «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση- Τοπικές Γεύσεις
Ελλάδας» πραγματοποιείται για 20η φορά και έχει καθιερωθεί ως το ετήσιο
ραντεβού συνάντησης των παραγωγών της Κρήτης με το κοινό της Αθήνας.
Η έκθεση θα πραγματοποιείται για εννέα ημέρες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα
σε περισσότερο κοινό να την επισκεφτεί και να έχει την ευκαιρία να
προμηθευτεί και να απολαύσει τα αγνά κρητικά προϊόντα, απευθείας από
τους παραγωγούς. Επίσης θα δοθεί η δυνατότητα στους εμπορικούς
επισκέπτες να έχουν περισσότερες μέρες στην διάθεσή τους, να γνωρίσουν
με μεγαλύτερη ευχέρεια τη δραστηριότητα των εκθετών και να συνάψουν
σχέσεις συνεργασίας μαζί τους.
Η νέα διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Άλσος
Κηφισιάς στην Αθήνα από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 27
Σεπτεμβρίου2020. Στην έκθεση θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας
καθώς και συν/κες οργανώσεις, Επιμελητήρια, φορείς και Δήμοι της Κρήτης
που με την συμμετοχή τους θα αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
περιοχής τους και θα στηρίξουν τους τοπικούς παραγωγούς.
Στόχος της διοργάνωσης είναι:
• να τοποθετηθούν τα κρητικά προϊόντα σε περισσότερα σημεία
πώλησης στην Ελλάδα & και στο εξωτερικό
• να έρθουν σε επαφή Κρήτες παραγωγοί και μεταποιητές με τα δίκτυα
διανομής που βρίσκονται εγκατεστημένα στην περιοχή της Αττικής,
συνάπτοντας νέες συνεργασίες που θα δώσουν ώθηση στην τοπική
οικονομία και παραγωγή
• να γνωρίσουν οι καταναλωτές της Αττικής καλύτερα τα κρητικά προϊόντα
να τα γευθούν και να τα προμηθευτούν απευθείας από τους
παραγωγούς και τους μεταποιητές
• να προωθηθεί το σύγχρονο πρόσωπο του νησιού, γνωστοποιώντας
στους χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης, τις εξαιρετικές ξενοδοχειακές και
τουριστικές υποδομές που διαθέτει και να ενισχυθεί ως ιδανικός
τουριστικός προορισμός 12 μήνες το χρόνο.
Η προγραμματισμένη προβολή σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές ,
καταχωρίσεις σε περιοδικά και εφημερίδες γενικότερου ενδιαφέροντος,
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προβολή – διανομή φυλλαδίων στους σταθμούς του metro, δημιουργία
σελίδων σε site κοινωνικής δικτύωσης,
εγγυώνται την μεγάλη
επισκεψιμότητα, τόσο από εξειδικευμένο εμπορικό κοινό και επαγγελματίες
όσο και από καταναλωτές.
Β. Την έγκριση διάθεσης ποσού 18,490,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην
20η
Έκθεση Τοπικών
Προϊόντων και Υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά
Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας» που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 27
Σεπτεμβρίου 2020 στο Άλσος Κηφισιάς.
Το ποσό των 18.490,00 € (με ΦΠΑ) κατανέμεται ανά είδος δαπάνης ως
εξής:
1

2

3
4.

Ενοικίαση εκθεσιακού περιπτέρου 40 τ.μ. και
λοιπές παροχές (δομή περιπτέρου, λειτουργικός
εξοπλισμός, τηλεόραση για προβολή dvd,
επιμέλεια
κατασκευής
και
αποξήλωσης
περιπτέρου κ.λ.π.), μεταφορικά εκθεμάτων και
εκτύπωση και τοποθέτηση στις μετώπες όλων
των περιπτέρων της έκθεσης του σήματος
πιστοποίησης brand name «ΚΡΗΤΗ»
Δαπάνες
αεροπορικών
εισιτηρίων
και
εισιτηρίων ΜΜΜ, διαμονής και ημερήσιας
αποζημίωσης για δύο αιρετούς και δύο (2)
υπαλλήλους.
Προμήθεια κερασμάτων
Προμήθεια αναλωσίμων
ΣΥΝΟΛΟ:

13.640,00€

4.500,00 €

300,00 €
50,00€
18.490,00€

Γ. Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης παρακαλείται για την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης μετά τη λήψη απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής.
Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί:
από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης ειδ. Φορ. 071 ΚΑΕ 9179
έτους 2020, ποσού € 18.490,00
9. Την εισήγηση του κ. Σωμαρά Ζαχαρία Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ και Προϊστάμενου
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚ.
10. Τις απόψεις της Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
Α1. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην
85η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί, από 05 - 13 Σεπτεμβρίου 2020, στο
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη.
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Α2. Τη διάθεση ποσού 22.350,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την
κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Κρήτης στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί,
από 05 - 13 Σεπτεμβρίου 2020, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στη
Θεσσαλονίκη.
Το ποσό των 22.350,00 € (με ΦΠΑ) κατανέμεται ανά είδος δαπάνης ως εξής:
1

2

Ενοικίαση εκθεσιακού περιπτέρου Και λοιπές παροχές (Δομή
περιπτέρου 90 τ.μ., διαμόρφωση και εξοπλισμός, Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος ,σποτ φωτισμού, μοκέτα, Ψηφιακές εκτυπώσεις-αυτοκόλλητα,
Μετώπη με την επωνυμία της Περιφέρειας, Τηλεόραση για προβολή DVD,
Φύλαξη περιπτέρου, Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, Δωρεάν παροχή
internet κ.λ.π.)
Δαπάνες αεροπορικών εισιτηρίων και εισιτηρίων ΜΜΜ, διαμονής και
ημερήσιας

αποζημίωσης

για

δύο

(2)

αιρετούς

και

δύο

17.200,00 €

4.500,00 €

(2)

υπαλλήλους.
3

Μεταφορικά εκθεμάτων

300,00 €

4

Προμήθεια κερασμάτων

300,00 €

5

Προμήθεια αναλωσίμων

50,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:

22.350,00€

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ειδ. Φορ. 071 ΚΑΕ 9179 έτους 2020, ποσού 22.350,00 €.
Β1. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 20η Έκθεση Τοπικών
Προϊόντων και Υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα
& Γεύσεις Ελλάδας» που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 27 Σεπτεμβρίου
2020 στο Άλσος Κηφισιάς.
Β2. Τη διάθεση ποσού 18,490,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την
κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Κρήτης στην 20η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ: Η
Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας» που θα
πραγματοποιηθεί από 19 έως 27 Σεπτεμβρίου 2020 στο Άλσος Κηφισιάς.
Το ποσό των 18.490,00 € (με ΦΠΑ) κατανέμεται ανά είδος δαπάνης ως εξής:
1

2

3
4.

Ενοικίαση εκθεσιακού περιπτέρου 40 τ.μ. και λοιπές
παροχές (δομή περιπτέρου, λειτουργικός εξοπλισμός,
τηλεόραση για προβολή dvd, επιμέλεια κατασκευής και
αποξήλωσης περιπτέρου κ.λ.π.), μεταφορικά εκθεμάτων
και εκτύπωση και τοποθέτηση στις μετώπες όλων των
περιπτέρων της έκθεσης του σήματος πιστοποίησης
brand name «ΚΡΗΤΗ»
Δαπάνες αεροπορικών εισιτηρίων και εισιτηρίων ΜΜΜ,
διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης για δύο αιρετούς
και δύο (2) υπαλλήλους.
Προμήθεια κερασμάτων
Προμήθεια αναλωσίμων
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ΣΥΝΟΛΟ:

18.490,00€

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Κρήτης ειδ. Φορ. 071 ΚΑΕ 9179 έτους 2020, ποσού € 18.490,00,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Στην παρούσα απόφαση δήλωσε ΠΑΡΩΝ ως προς τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Κρήτης και τη σχετική δαπάνη στην 85η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Μανουσάκης Νικόλαος για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν
στα πρακτικά

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

9

ΑΔΑ: Ω8ΕΥ7ΛΚ-ΜΞ9

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 12 Αυγούστου 2020
Αρ. πρωτ.:175075

ΠΡΟΣ: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ
KOIN: Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 989/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.
989/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 28/07-08-2020), που
αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης για υλοποίηση δράσεων της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

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