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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο28/07-08-2020
Αριθμός Απόφασης: 991/2020
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
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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
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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
Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος Υπάλληλος
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Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.ΑΔΑ:
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 57ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση δράσεων του
Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου (διαφημιστικό σποτ MINOAN LINES,
αναμνηστικά δώρα).

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
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.
Το Π.Δ. 149/2010:«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010,
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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.
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.
Την αριθμ. 1321/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή
Αντιπροέδρου της ΟΕ
Τις με αριθμ. 20REQ007143682 και 20REQ007143794 αναρτήσεις ηλεκτρονικού
μητρώου δημοσίων συμβάσεων
Το με αρ. πρωτ. 169190/05-08-2020 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ
Ηρακλείου, 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
«Δράση 5: ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ», η οποία αφορά δράσεις διαφήμισης και τουριστικής
προβολής.
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Η Περιφέρεια Κρήτης επιβάλλεται να έχει μια δυναμική
σε ΜΜΕ
εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο η
προώθηση του νησιού. Τα διαφημιστικά μέσα, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης αποτελούν αναμφισβήτητα τα ισχυρότερα εργαλεία προβολής με
διαρκώς αυξανόμενο αριθμό χρηστών και με δυνατότητα προβολής σε όλες τις
αγορές – στόχους της Περιφέρειας Κρήτης. Στην δράση αυτή περιλαμβάνονται και
οι παραδοσιακοί μέθοδοι διαφήμισης όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και οι
καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα. Στις διαφημιστικές καταχωρήσεις περιλαμβάνεται
και η προβολή όλων των δράσεων της Περιφέρειας (αθλητικών, πολιτιστικών κλπ).
Επιπλέον αυτών, πολύ σημαντικός είναι ο έμμεσος τρόπος διαφήμισης, όπως η
συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε διαγωνισμούς σχετικούς με τον τουρισμό,
όπου η προσδοκώμενη βράβευση του προορισμού αυξάνει την δημοτικότητά του,
σε κινηματογραφικές-τηλεοπτικές παραγωγές υψηλής θεαματικότητας, μέσω των
οποίων προβάλλεται ο φυσικός, πολιτιστικός και πολιτισμικός πλούτος του νησιού
και δημιουργεί την επιθυμία μελλοντικής επίσκεψης στον τόπο των γυρισμάτων.
Αναλυτικότερα στη δράση αυτή προβλέπεται διαφήμιση σε διαδικτυακούς
τόπους σχετικούς με τον τουρισμό (μεγάλων τουριστικών οργανισμών – tour
operators, αεροπορικών εταιρειών κλπ) με banners που θα παραπέμπουν στην
ιστοσελίδα μας www.incrediblecrete.gr, καταχωρήσεις σε έντυπα και εφημερίδες
ευρείας κυκλοφορίας υψηλής αναγνωσιμότητας (εγχώρια και εξωτερικού), σε inflight περιοδικά αεροπορικών εταιρειών, καθώς και on board περιοδικά
ακτοπλοϊκών εταιρειών, προβολή διαφημιστικών DVD ή SPOT κατά την διάρκεια
πτήσεων αεροπορικών εταιρειών, τηλεοπτικές - ραδιοφωνικές διαφημίσεις,
διαφημιστικές καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης (google, yahoo κλπ), σε
ηλεκτρονικές διαδραστικές εκδόσεις σε μορφή εφαρμογής (application), προβολή σε
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηχητικά μηνύματα σε τόπους συγκέντρωσης πλήθους
(π.χ. μετρό), υπαίθρια διαφήμιση κλπ.
Στη δράση συμπεριλαμβάνεται επίσης:
1.
Ο σχεδιασμός - παραγωγή του δημιουργικού μέρους: α) τηλεοπτικών
διαφημιστικών μηνυμάτων και η μετάφραση – μεταγλώττιση αυτών σε διάφορες
γλώσσες, β) ηχητικών μηνυμάτων και η μετάφραση – μεταγλώττιση αυτών σε διάφορες
γλώσσες.
2.
Ο σχεδιασμός και η δημιουργία μακέτας σε ψηφιακή μορφή για την προβολή της
Κρήτης σε έντυπα μέσα, με δυνατότητα προσαρμογής αυτής σε ολοσέλιδη, ημισέλιδη
κ.λπ. και μετάφραση αυτής σε διάφορες γλώσσες.
3.
Ο σχεδιασμός και η δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων (Banners) σε διάφορες
γλώσσες για την προβολή της Κρήτης στο διαδίκτυο.
4.
Χρηματοδότηση
δράσεων
υλοποίησης
κινηματογραφικών,
τηλεοπτικών
παραγωγών.
5.
Χρηματοδότηση της συμμετοχής σε διαγωνισμούς όπως παράβολα συμμετοχής,
έξοδα μετακινήσεων, και γενικότερα έξοδα σχετιζόμενα τόσο με την συμμετοχή όσο και
με την ενδεχόμενη βράβευση.
6.
Αγορά τηλεοπτικού χρόνου για μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή προβολή
spot σε τηλεοπτικά δίκτυα, σε δορυφορικά ή άλλα κανάλια.
7.
Αγορά ραδιοφωνικού χρόνου για μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων.
8.
Αμοιβή ιστοσελίδων για την φιλοξενία διαφημίσεών μας, banners, media shops,
google adwords, mobile ads, κλπ.
9.
Υλοποίηση στοχευμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων (campaign plan).
Ειδικότερα, κατά το έτος 1972, ιδρύθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης οι «ΜΙΝΩΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ», οι οποίες στο πέρασμα των χρόνων πραγματοποιούσαν ολοένα και
περισσότερες και πλέον καθημερινές δρομολογήσεις σε ακτοπλοϊκές γραμμές τόσο σε
λιμάνια της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού: στη γραμμή ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ –
ΗΡΑΚΛΕΙΟ το επιβατικό «F/B MINOS» κατά το έτος 1981, στη γραμμή ΠΑΤΡΑ –
ΑΓΚΩΝΑ το επιβατικό «F/B EL GRECO» κατά το έτος 1987 και στη συνέχεια στην ίδια
ακτοπλοϊκή γραμμή το «F/B FEDRA» καθώς και το «F/B KING MINOS» κατά το έτος
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1990. Επίσης ξεκινούν πρώτες δρομολόγια στη γραμμή ΕΛΛΑΔΑ
- ΤΟΥΡΚΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ
με το «F/B ARIADNE», ενώ δρομολογείται στη γραμμή ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ το «F/B N. KAZANTZAKIS» καθώς και δύο (2) νέα υπερσύγχρονα πλοία, το
«F/B DAEDALUS» και το «F/B EL GRECO». (Το «F/B EL GRECO» ενώνει για πρώτη
φορά το Ηράκλειο - Κρήτης με την Αγκώνα της Ιταλίας). Κατά τα έτη 1992 έως 1999,
δρομολογείται το «F/B EROTOKRITOS» στη γραμμή ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ, με το οποίο
μειώνεται ο χρόνος ταξιδιού μεταξύ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ, για πρώτη φορά σε 24 ώρες
και προσφέρεται για πρώτη φορά η υπηρεσία CAMPING ON BOARD. Ταυτόχρονα
ξεκινάει ένα νέο φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, για τη
ναυπήγηση τριών (3) νέων υπερσύγχρονων πλοίων τύπου High Speed Ferries, στο
οποίο περιλαμβάνεται το «H/S/F ARETOUSA», το «H/S/F IKARUS» και το «H/S/F
PASIPHAE». Θέτοντας νέα standards σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους εν
πλω, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ξεκινούν ένα ακόμη φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα για
τη ναυπήγηση νέων υπερσύγχρονων πλοίων με την απόκτηση, από τα Ιταλικά
ναυπηγεία FINCANTIERI, των πλοίων «H/S/F KNOSSOS PALACE» & «H/S/F FESTOS
PALACE», τα οποία είναι τα ταχύτερα, πολυτελέστερα και μεγαλύτερα πλοία στην
κατηγορία τους καθώς και το «H/S/F OLYMPIA PALACE», το οποίο αποτελεί ένα ακόμη
υπερσύγχρονο πλοίο, που έρχεται να ενισχύσει την ηγετική θέση της εταιρείας στις
γραμμές της Αδριατικής και να συμβάλει έτσι περαιτέρω στην αναβάθμιση της ελληνικής
ακτοπλοΐας. H εταιρεία εισάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η
καθολική συμμετοχή και εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού, συμβάλλει στο σχεδιασμό
ακόμα πιο φιλόδοξων επενδυτικών προγραμμάτων.
Από το 1972 έως σήμερα η εταιρεία “MINOAN LINES”, πρωτοπορώντας στο χώρο
της ακτοπλοΐας δημιούργησε το στόλο της με στόχο να προσφέρει στο επιβατικό κοινό
από και προς την Κρήτη αρχικά, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε προσιτές τιμές,
μετατρέποντας έτσι το ταξίδι από μία απλή μεταφορά σε μοναδική, άνετη και ασφαλή
ταξιδιωτική εμπειρία. Σήμερα πλέον, έχοντας αποκτήσει ηγετική θέση στον τομέα των
επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων, αφού διαθέτει τα πολυτελέστερα Cruise Ferries στη
Μεσόγειο, έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει με άνεση και ασφάλεια σε λιμενικούς
προορισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Επιπλέον, η εταιρεία “MINOAN
LINES” είναι η πρώτη εταιρεία στο χώρο της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας, που τα
πλοία της «H/S/F KNOSSOS PALACE», «H/S/F FESTOS PALACE» και «H/S/F
MYKONOS PALACE» έχουν εναρμονιστεί πλήρως με τις νέες απαιτήσεις του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού (I.M.O.). Σύμφωνα δε με τα στοιχεία έτους 2019 η επιβατική
κίνηση στα εν λόγω τρία επιβατικά/οχηματαγωγά πλοία ξεπέρασε τους 1.850.000
επιβάτες.
Τα παραπάνω δεδομένα προσδίδουν το χαρακτηριστικό της μοναδικότητας των
προαναφερθέντων επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων και με την παράθεση του
αιτιολογικού σκεπτικού της παρούσας, που είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 32
του ν.4412/2016, καθίσταται σαφές ότι η τουριστική προβολή στα εν λόγω μέσα μαζικής
μεταφοράς αποτελεί σημαντική διαφημιστική προωθητική ενέργεια της Περιφέρειας
Κρήτης, με πολλαπλάσια αποτελέσματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας
υπόψη το ευρύ και διαφοροποιημένο τουριστικό κοινό που θα ενημερωθεί για την
αυθεντικότητα της Κρήτης ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του
χρόνου και θα το εμπνεύσει για την ενδελεχή εξερεύνηση του νησιού από άκρη σε άκρη
και των πολυποίκιλων εμπειριών που προσφέρει, όσο και για μία μελλοντική επίσκεψη
για διακοπές για περαιτέρω διερεύνηση, με τα αντίστοιχα οφέλη για την τοπική οικονομία.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσει, για χρονική διάρκεια
δώδεκα (12) μηνών, διαφημιστική προβολή τηλεοπτικού σποτ σε είκοσι δύο (22) οθόνες
σε επιλεγμένα σημεία συγκέντρωσης επιβατών τριών επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων
της ναυτιλιακής εταιρείας “MINOAN LINES ανά 20 επαναλαμβανόμενα λεπτά και
συγκεκριμένα των «H/S/F KNOSSOS PALACE», «H/S/F FESTOS PALACE» και «H/S/F
MYKONOS PALACE».
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.465,00 € (με Φ.Π.Α.) και θα επιβαρύνει
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης ειδικό φορέα Κ.Α.Ε. 00.071-00.9179.01, ως
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ΑΔΑ:
εξής: α) για το οικονομικό έτος 2020 το ποσό του 1,00 €
(με ΩΜ6Μ7ΛΚ-1ΥΛ
Φ.Π.Α.) και β) για το
οικονομικό έτος 2021 το ποσό των 4.464,00 € (με Φ.Π.Α.).
Θεσμικό πλαίσιο – Διατάξεις:.
1.
Τις διατάξεις:
1. του N.2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις»,
2. του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ
143Α),
3. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
όπως ισχύει,
4. του Ν. 3498/2006 «Περί προγραμμάτων Τουριστικής Προβολής των φορέων του
Δημοσίου 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»,
5. 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.
6. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
7. 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..»,
8. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 176
παρ. 1 εδαφ. ιδ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
9. του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει
τροποποιηθεί με την αρ. 16721/28.12.2016 (ΦΕΚ 4403 Β΄) απόφαση του ασκούντος
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την αρ.
8847/13.7.2018 (ΦΕΚ 3243 Β’) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης,
10. 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 Αντιπεριφερειάρχες 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.
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ΑΔΑ: ΩΜ6Μ7ΛΚ-1ΥΛ
6. Την ανάγκη πραγματοποίησης συνολικής δαπάνης 4.465,00
€ (με Φ.Π.Α.) για την
παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Κρήτης θα
πραγματοποιήσει, για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, διαφημιστική προβολή
τηλεοπτικού σποτ σε είκοσι δύο (22) οθόνες σε επιλεγμένα σημεία συγκέντρωσης
επιβατών τριών επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων της ναυτιλιακής εταιρείας “MINOAN
LINES ανά 20 επαναλαμβανόμενα λεπτά και συγκεκριμένα των «H/S/F KNOSSOS
PALACE», «H/S/F FESTOS PALACE» και «H/S/F MYKONOS PALACE».
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.465,00 € (με Φ.Π.Α.) και θα επιβαρύνει
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης ειδικό φορέα Κ.Α.Ε. 00.071-00.9179.01,
ως εξής: α) για το οικονομικό έτος 2020 το ποσό του 1,00 € (με Φ.Π.Α.) και β) για το
οικονομικό έτος 2021 το ποσό των 4.464,00 € (με Φ.Π.Α.).
7. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός
του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Εισηγούμαστε
την έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικής δαπάνης 4.465,00 € (με Φ.Π.Α.) για
την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Κρήτης θα
πραγματοποιήσει, για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, διαφημιστική προβολή
τηλεοπτικού σποτ σε είκοσι δύο (22) οθόνες σε επιλεγμένα σημεία συγκέντρωσης
επιβατών τριών επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων της ναυτιλιακής εταιρείας “MINOAN
LINES ανά 20 επαναλαμβανόμενα λεπτά και συγκεκριμένα των «H/S/F KNOSSOS
PALACE», «H/S/F FESTOS PALACE» και «H/S/F MYKONOS PALACE».
Από το 1972 έως σήμερα η εταιρεία “MINOAN LINES”, πρωτοπορώντας στο
χώρο της ακτοπλοΐας δημιούργησε το στόλο της με στόχο να προσφέρει στο επιβατικό
κοινό από και προς την Κρήτη αρχικά, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε προσιτές τιμές,
μετατρέποντας έτσι το ταξίδι από μία απλή μεταφορά σε μοναδική, άνετη και ασφαλή
ταξιδιωτική εμπειρία. Σήμερα πλέον, έχοντας αποκτήσει ηγετική θέση στον τομέα των
επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων, αφού διαθέτει τα πολυτελέστερα Cruise Ferries στη
Μεσόγειο, έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει με άνεση και ασφάλεια σε λιμενικούς
προορισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
H εταιρεία “MINOAN LINES” είναι η πρώτη εταιρεία στο χώρο της ελληνικής
επιβατηγού ναυτιλίας, που τα πλοία της «H/S/F KNOSSOS PALACE», «H/S/F FESTOS
PALACE» και «H/S/F MYKONOS PALACE» έχουν εναρμονιστεί πλήρως με τις νέες
απαιτήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (I.M.O.). Σύμφωνα δε με τα στοιχεία
έτους 2019 η επιβατική κίνηση στα εν λόγω τρία επιβατικά/οχηματαγωγά πλοία
ξεπέρασε τους 1.850.000 επιβάτες.
Τα παραπάνω δεδομένα προσδίδουν το χαρακτηριστικό της μοναδικότητας των
προαναφερθέντων επιβατικών πλοίων και με την παράθεση του αιτιολογικού σκεπτικού
της παρούσας, που είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016,
καθίσταται σαφές ότι η τουριστική προβολή στα εν λόγω μέσα μαζικής μεταφοράς
αποτελεί σημαντική διαφημιστική προωθητική ενέργεια της Περιφέρειας Κρήτης, με
πολλαπλάσια αποτελέσματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το
ευρύ και διαφοροποιημένο τουριστικό κοινό που θα ενημερωθεί για την αυθεντικότητα
της Κρήτης ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου και θα
το εμπνεύσει για την ενδελεχή εξερεύνηση του νησιού από άκρη σε άκρη και των
πολυποίκιλων εμπειριών που προσφέρει, όσο και για μία μελλοντική επίσκεψη για
διακοπές για περαιτέρω διερεύνηση, με τα αντίστοιχα οφέλη για την τοπική οικονομία.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.465,00 € (με Φ.Π.Α.) και θα
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης ειδικό φορέα Κ.Α.Ε. 00.07100.9179.01, ως εξής: α) για το οικονομικό έτος 2020 το ποσό του 1,00 € (με Φ.Π.Α.) και
β) για το οικονομικό έτος 2021 το ποσό των 4.464,00 € (με Φ.Π.Α.).
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ΑΔΑ: ΩΜ6Μ7ΛΚ-1ΥΛ
8. Το με αρ. πρωτ. 169196/05-08-2020 έγγραφο του Τμήματος
Τουρισμού ΠΕ
Ηρακλείου, 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
«Δράση 4» η οποία αφορά σε υλικό προβολής.
Αναλυτικότερα στην δράση αυτή περιλαμβάνεται και η προμήθεια
αναμνηστικών δώρων που θα μοιράζονται στις τουριστικές εκθέσεις ή θα
προσφέρονται σε κατάλληλα επιλεγμένα πρόσωπα, που μπορούν να ενισχύσουν
την διαδικασία προβολής της Κρήτης, κατά τις επαφές μας στο εξωτερικό και σε
δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες που επισκέπτονται την Κρήτη στα
πλαίσια ταξιδιών γνωριμίας που διοργανώνονται από την Περιφέρεια Κρήτης.
Τα δώρα αυτά θα είναι είτε παραδοσιακά τοπικά προϊόντα του τόπου μας, είτε
κάθε είδους αναμνηστικά όπως π.χ. βιβλία – λευκώματα (πολυτελείς εκδόσεις
coffee table book με φωτογραφικό υλικό) που θα αναφέρονται στον πολιτισμό, στην
αρχαιολογία, στην ιστορία, στην κρητική διατροφή κλπ.
Ειδικότερα, με αφορμή και τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση, η προμήθεια ενός σημαντικού τόμου που πραγματεύεται τη ζωή και
την ιστορία σημαντικών Φιλελλήνων από την Αμερική, καθώς και τον τρόπο με τον
οποίο συνέδραμαν σημαντικά με το έργο τους στη ζωή όλων των Ελλήνων και δη
των Κρητικών, αποτελεί μια κίνηση με συμβολικό χαρακτήρα. Πολύ περισσότερο
όταν το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από την αξιόλογη καλλιτέχνη και συγγραφέα κ.
Φρειδερίκη Παππά, η οποία γεννήθηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και στη
συνέχεια ασχολήθηκε με την τέχνη, με έργα της να ευρίσκονται στο Πολεμικό
Μουσείο της Αθήνας, την Εθνική Τράπεζα, αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Η συγκεκριμένη έκδοση των 240 σελίδων παρουσιάζει με επιστημονικό τρόπο
τη ζωή, την πορεία και την ενεργή προσφορά στον αγώνα του Ελληνισμού μεγάλων
προσωπικοτήτων της Αμερικής.
Ιδιαίτερη και μοναδική βαρύτητα στο ανωτέρω αναμνηστικό βιβλίο έχει η
εκτενέστατη αναφορά με άρθρα και αναλύσεις σε ειδικό κεφάλαιο της συμβολής του
φιλέλληνα Σαμουήλ Χάου (Samuel Gridley Howe), ο οποίος συνδέθηκε άμεσα με
υποδειγματική αφοσίωση πραγματοποιώντας επιτυχείς και καίριες επεμβάσεις στον
αγώνα για την ελευθερία των Κρητών.
Πιο συγκεκριμένα, o Σαμουήλ Χάου (Samuel Gridley Howe, 1801-1876) ήταν
Αμερικανός γιατρός και φιλέλληνας με πλούσιο έργο στον τομέα της φιλανθρωπίας
και της εκπαίδευσης των τυφλών. Εργάστηκε επίσης για την κατάργηση της
δουλείας. Στην Ελλάδα έγινε γνωστός κυρίως για τη συμβολή του στην Ελληνική
Επανάσταση του 1821. Ευρισκόμενος στην επαναστατημένη Ελλάδα από το 1824
ως το 1831, οπότε και επέστρεψε στην Αμερική, βοήθησε τόσο με την παρουσία
του όσο και με τη συγκέντρωση χρηματικού ποσού τον Αγώνα της Ελλάδας για
Ανεξαρτησία. Με την έκρηξη της Κρητικής Επανάστασης το 1866 ανέλαβε εκ νέου
δράση υπέρ των Κρητών προσφύγων. Αρχικά διέτρεξε την Αμερική συστήνοντας
διάφορες Επιτροπές εράνων για να συγκεντρώσει χρήματα και βοηθήματα για την
ανακούφιση και περίθαλψη των προσφύγων που είχαν καταφύγει στην Αθήνα και
σε άλλα μέρη του ελληνικού κράτους. Στη συνέχεια μετέβη στην Ελλάδα όπου αφού
σύστησε μία ελληνοαμερικανική επιτροπή, επέβλεψε προσωπικά τη διανομή της
βοήθειας, παραμένοντας στη χώρα μέχρι τη λήξη της Επανάστασης στην Κρήτη. Σε
σχετική αναφορά του που απευθυνόταν προς την Επιτροπή της Βοστώνης εκθέτει
αναλυτικά και με γλαφυρό ύφος, γεμάτο συναισθηματική φόρτιση και δραματικούς
τόνους, τη φιλανθρωπική του δράση για τους Κρήτες πρόσφυγες. Παραθέτει το
ιστορικό των απελευθερωτικών αγώνων των Κρητών και περιγράφει το οδοιπορικό
του στα σημεία εγκατάστασης των προσφυγικών πληθυσμών ανά την Ελλάδα, ενώ
συγχρόνως παρέχει πληροφορίες για την εικόνα και την καθημερινότητά τους και τη
δράση Αμερικανών ιεραποστόλων.
Αναφέρεται στην προσπάθειά του να
λειτουργήσουν «σχολεία» όπου θα μάθαιναν να ράβουν και να πλέκουν οι γυναίκες
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πρόσφυγες για να μην μείνουν άεργες. Ζητά, τέλος, ΑΔΑ:
να κινητοποιηθούν
συμπατριώτες του, οι ηγέτες της χώρας του και οι Μεγάλες Δυνάμεις υπέρ των
Κρητών και του αγώνα τους.
Τα παραπάνω δεδομένα προσδίδουν μοναδική αξία στο προαναφερθέν βιβλίο
και η προμήθεια του εν λόγω τόμου αποτελεί μια σημαντική κίνηση από την
Περιφέρεια Κρήτης στην προσπάθεια για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της
περαιτέρω εμπέδωσης των σχέσεων με προσωπικότητες από όλους τους τομείς
της πολιτικής, επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής κοινότητας κ.α. που κατά καιρούς
πραγματοποιούν επίσκεψη στο νησί, στους οποίους θα αποδίδεται ως αναμνηστικό
δώρο. Με τον τρόπο αυτό θα συντελέσει ως τον καλύτερο «πρεσβευτή» για τον
τόπο μας προς τις αγγλόφωνες χώρες, τόσο την Αμερική που αποτελεί μια χώρα με
ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα λόγω της μεγάλης κοινότητας απόδημων
Ελλήνων και αλλά και δυνητική τουριστική αγορά με μεγάλη δυναμική, όσο και την
Αγγλία λόγω των ιδιαίτερων δεσμών της με την Αμερική, η οποία αποτελεί τη
δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για την Κρήτη.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Περιφέρεια Κρήτης θα προμηθευτεί ως αναμνηστικό
δώρο τριάντα (30) τεμάχια του αναμνηστικού βιβλίου με τίτλο: «Portraits of Historic
American Philhellenes», συνολικού ποσού 1.500,00€.
Η συνολική δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης
οικονομικού έτους 2020 και ειδικό φορέα Κ.Α.Ε. 00.071-00.9179.01.
Θεσμικό πλαίσιο – Διατάξεις:.
1.
Τις διατάξεις:
1. του N.2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις»,
2. του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν.
4270/2014 (ΦΕΚ 143Α),
3. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
όπως ισχύει,
4. του Ν. 3498/2006 «Περί προγραμμάτων Τουριστικής Προβολής των φορέων
του Δημοσίου 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»,
5. 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.
6. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ),
7. 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..»,
8. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου
176 παρ. 1 εδαφ. ιδ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
9. του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»,
όπως έχει τροποποιηθεί με την αρ. 16721/28.12.2016 (ΦΕΚ 4403 Β΄) απόφαση
του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης και την αρ. 8847/13.7.2018 (ΦΕΚ 3243 Β’) απόφαση της Συντονίστριας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
10. 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
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ΑΔΑ:
παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α'147)
γιαΩΜ6Μ7ΛΚ-1ΥΛ
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
Αντιπεριφερειάρχες 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. Την ανάγκη πραγματοποίησης συνολικής δαπάνης 1.500,00€ για την
προμήθεια αναμνηστικών δώρων και συγκεκριμένα τριάντα (30) τεμαχίων του
αναμνηστικού βιβλίου με τίτλο: «Portraits of Historic American Philhellenes», με
στόχο την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κρήτης.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης για το
οικονομικό έτος 2020, ειδικός φορέας 00.071, ΚΑΕ 00.9179.01.
7. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι
εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Εισηγούμαστε
την έγκριση διάθεσης πίστωσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500,00€,
για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων και συγκεκριμένα τριάντα (30) τεμαχίων
του αναμνηστικού βιβλίου με τίτλο: «Portraits of Historic American Philhellenes»,
με στόχο την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κρήτης.
Με αφορμή και τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση, η προμήθεια ενός σημαντικού τόμου που πραγματεύεται τη ζωή και
την ιστορία σημαντικών Φιλελλήνων από την Αμερική, καθώς και τον τρόπο με τον
οποίο συνέδραμαν σημαντικά με το έργο τους στη ζωή όλων των Ελλήνων και δη
των Κρητικών, αποτελεί μια κίνηση με συμβολικό χαρακτήρα. Πολύ περισσότερο
όταν το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από την αξιόλογη καλλιτέχνη και συγγραφέα κ.
Φρειδερίκη Παππά, η οποία γεννήθηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και στη
συνέχεια ασχολήθηκε με την τέχνη, με έργα της να ευρίσκονται στο Πολεμικό
Μουσείο της Αθήνας, την Εθνική Τράπεζα, αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Η συγκεκριμένη έκδοση των 240 σελίδων παρουσιάζει με επιστημονικό
τρόπο τη ζωή, την πορεία και την ενεργή προσφορά στον αγώνα του Ελληνισμού
μεγάλων προσωπικοτήτων της Αμερικής. Ιδιαίτερη και μοναδική βαρύτητα στο
ανωτέρω αναμνηστικό βιβλίο έχει η εκτενέστατη αναφορά με άρθρα και αναλύσεις
σε ειδικό κεφάλαιο της συμβολής του φιλέλληνα Σαμουήλ Χάου (Samuel Gridley
Howe), ο οποίος συνδέθηκε άμεσα με υποδειγματική αφοσίωση
πραγματοποιώντας επιτυχείς και καίριες επεμβάσεις στον αγώνα για την ελευθερία
των Κρητών.
Τα παραπάνω δεδομένα προσδίδουν μοναδική αξία στο προαναφερθέν
βιβλίο και η προμήθεια του εν λόγω τόμου αποτελεί μια σημαντική κίνηση από την
Περιφέρεια Κρήτης στην προσπάθεια για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της
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περαιτέρω εμπέδωσης των σχέσεων με προσωπικότητεςΑΔΑ:
από ΩΜ6Μ7ΛΚ-1ΥΛ
όλους τους τομείς
της πολιτικής, επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής κοινότητας κ.α. που κατά καιρούς
πραγματοποιούν επίσκεψη στο νησί, στους οποίους θα αποδίδεται ως
αναμνηστικό δώρο. Με τον τρόπο αυτό θα συντελέσει ως τον καλύτερο
«πρεσβευτή» για τον τόπο μας προς τις αγγλόφωνες χώρες, τόσο την Αμερική
που αποτελεί μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα λόγω της μεγάλης
κοινότητας απόδημων Ελλήνων και αλλά και δυνητική τουριστική αγορά με μεγάλη
δυναμική, όσο και την Αγγλία λόγω των ιδιαίτερων δεσμών της με την Αμερική, η
οποία αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για την Κρήτη.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης
για το οικονομικό έτος 2020, ειδικός φορέας 00.071, ΚΑΕ 00.9179.01.
9. Την εισήγηση του κ. Αλεξάκη Νικόλαου Προϊστάμενου της Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ.
10. Τις απόψεις της Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει:
Α. Τη διάθεση πίστωσης συνολικής δαπάνης 4.465,00 € (με Φ.Π.Α.) για την
παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Κρήτης θα
πραγματοποιήσει, για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, διαφημιστική
προβολή τηλεοπτικού σποτ σε είκοσι δύο (22) οθόνες σε επιλεγμένα σημεία
συγκέντρωσης επιβατών τριών επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων της
ναυτιλιακής εταιρείας “MINOAN LINES ανά 20 επαναλαμβανόμενα λεπτά και
συγκεκριμένα των «H/S/F KNOSSOS PALACE», «H/S/F FESTOS PALACE» και
«H/S/F MYKONOS PALACE».
Η συνολική δαπάνη των 4.465,00 € (με Φ.Π.Α.) θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Κρήτης ειδικό φορέα Κ.Α.Ε. 00.071-00.9179.01, ως εξής: α) για το
οικονομικό έτος 2020 το ποσό του 1,00 € (με Φ.Π.Α.) και β) για το οικονομικό έτος
2021 το ποσό των 4.464,00 € (με Φ.Π.Α.).
Β. Τη διάθεση πίστωσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500,00€, για την
προμήθεια αναμνηστικών δώρων και συγκεκριμένα τριάντα (30) τεμαχίων του
αναμνηστικού βιβλίου με τίτλο: «Portraits of Historic American Philhellenes»,
με στόχο την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κρήτης.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης για το
οικονομικό έτος 2020, ειδικός φορέας 00.071, ΚΑΕ 00.9179.01,
σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας απόφασης
Στην παρούσα απόφαση ψήφισε ΚΑΤΑ 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 Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
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ΑΔΑ: ΩΜ6Μ7ΛΚ-1ΥΛ

Ηράκλειο 12 Αυγούστου 2020
Αρ. πρωτ.: 175109

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

ΠΡΟΣ: - Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΚ
- Γενική Δ/νση Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 991/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.
991/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 28/07-08-2020), που
αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση δράσεων του Τμήματος
Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου (διαφημιστικό σποτ MINOAN LINES, αναμνηστικά δώρα).
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εντεταλμένο ΠΣ Τουρισμού
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
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