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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

                     Ορθή επανάληψη 
                                       20-04-2022 
 
 

Ηράκλειο, 11 Απριλίου 2022 
Αρ. πρωτ.:100567 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Γιατρομανωλάκη 
 Ευαγγελία  
:2813400235 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ  
 
 

ΚΟΙΝ: - Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΚ  
  

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σε Ορθή επανάληψη της αριθ. 376/2022 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, σε Ορθή επανάληψη (ως προς την κατανομή 

δαπανών και την έκδοση ΧΕΠ) για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. 

376/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-2022), 

που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Δαπάνες Διεύθυνσης 

Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
 
 

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
-  Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ 
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                                                                              Ορθή επανάληψη 
                                           (ως προς την κατανομή δαπανών και την έκδοση ΧΕΠ) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ: ΨΠ787ΛΚ-09Ρ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022 
Αριθμός Απόφασης: 376/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 01 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00, συνήλθε 

σε συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό Κατάστημα, 
Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 85525/29-03-2022 
Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 
και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567 (ΦΕΚ 1454/Β/25-03-2022) ΚΥΑ με θέμα: 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 
26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 04 Απριλίου 2022 και ώρα 
06:00». 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Σκουλάς Νικόλαος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

5 Χρονάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

6 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

7 Ανδρουλάκης Ιωάννης »               » Ως τακτικό μέλος 
 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακoί 
σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-
Γιακουμάκη Ειρήνη και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, 
Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα 
προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος 
Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη 
τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη 
Εμμανουέλλα, προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης 
Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη 
προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ξυδάκη Αικατερίνη 
υπάλληλος τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λιοδάκης Γεώργιος δικηγόρος (θέμα 
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26), Marcu Arben πολίτης (θέμα 26), Δακανάλης Παναγιώτης πολίτης (θέμα 26), 
και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη 
Άννα, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 69ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Δαπάνες Διεύθυνσης 

Αγροτικής Ανάπτυξης 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)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη 
Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

6. Το με αρ. πρωτ. 84743/28-03-2022 σε ορθή επανάληψη έγγραφο της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης 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 242/27-12-2010 

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.  
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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), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 

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. 02/2022 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. 120/2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην 
έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής και προώθηση αγροτικών 
προϊόντων Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2022. 

5. Την πρόσκληση της μοναδικής διοργανώτριας εταιρείας, για συμμετοχή της 
Περιφέρειας Κρήτης, στην 25η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
«ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας» 
που θα πραγματοποιηθεί  από 30  Απριλίου έως  8 Μαΐου 2022 στη 
Θεσσαλονίκη. 

 

Εισηγούμαστε 
 

Α. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 25η  Έκθεση Τοπικών 
Προϊόντων και Υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα 
&  Γεύσεις Ελλάδας» που θα πραγματοποιηθεί  από 30  Απριλίου έως  8 Μαΐου 
2022 στη Θεσσαλονίκη. 
Η έκθεση θεσμός «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση- Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας» 
πραγματοποιείται για 25η  φορά και έχει καθιερωθεί ως το ετήσιο ραντεβού 
συνάντησης των παραγωγών της Κρήτης με το κοινό της Θεσσαλονίκης. 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 στο στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, τόξο της 
ΧΑΝΘ, από   30  Απριλίου έως  8 Μαΐου 2022 στη Θεσσαλονίκη. Στην έκθεση θα 
συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της 
παραγωγικής διαδικασίας καθώς και συν/κες οργανώσεις, Επιμελητήρια, φορείς και 
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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 Θεσσαλονίκης, 
συνάπτοντας νέες συνεργασίες που θα δώσουν ώθηση στην τοπική 
οικονομία και παραγωγή 

• να γνωρίσουν οι καταναλωτές της Θεσσαλονίκης 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. 

Παράλληλα με το εμπορικό της μέρος, η έκθεση θα εμπλουτίζεται από πλήθος 
πολιτιστικών, μουσικοχορευτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων που αναδύουν το 
άρωμα και την κουλτούρα των τοπικών περιοχών της Ελλάδας και γίνονται πόλος 
έλξης για τους χιλιάδες επισκέπτες. Για την άρτια διεξαγωγή των παράλληλων 
εκδηλώσεων, θα υπάρξει συνεργασία με δεκάδες πολιτιστικά Σωματεία της 
Θεσσαλονίκης, με εξέχουσες προσωπικότητες και άριστους επαγγελματίες 
Η προγραμματισμένη προβολή σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές , 
καταχωρίσεις σε περιοδικά και εφημερίδες γενικότερου ενδιαφέροντος, προβολή – 
διανομή φυλλαδίων, 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 23.380,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
24% για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Κρήτης στην  25η  Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
«ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας» που 
θα πραγματοποιηθεί  από  30  Απριλίου έως  8 Μαΐου 2022 στη Θεσσαλονίκη. 
 

Το ποσό των  23.380,00 € (με ΦΠΑ) κατανέμεται ανά είδος δαπάνης ως εξής: 
 

1 Ενοικίαση εκθεσιακού περιπτέρου 54 τ.μ. και λοιπές παροχές 
(δομή περιπτέρου, λειτουργικός εξοπλισμός, τηλεόραση για 
προβολή dvd, επιμέλεια κατασκευής και αποξήλωσης 
περιπτέρου, γραφιστικά περιπτέρου κ.λ.π.), μεταφορικά 
εκθεμάτων και εξοπλισμού από και προς Ηράκλειο) 

20.000,00 € 

2 Δαπάνες αεροπορικών εισιτηρίων και εισιτηρίων ΜΜΜ, 
διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης για ένα αιρετό και δύο 
(2) υπαλλήλους. 

3.080,00 € 

3 Προμήθεια κερασμάτων   300,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ:  23.380,00 € 

 
Γ. Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 1.420,00 € με 
υπόλογο την υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου 
Δρακουλάκη Αντωνία. 
 
Δ. Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης παρακαλείται για την έκδοση της 
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης μετά τη λήψη απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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 Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί: 
από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης ειδ. Φορ. 00.071 ΚΑΕ 00. 
9179 έτους 2022, (ενάριθμος: 00.01.22.001) ποσού  € 24.800,00. 

7. Την εισήγηση της κ. Ξυδάκη Αικατερίνης υπαλλήλου τμήματος Συντονισμού και 
Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Δ/νσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης ΠΚ 

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 
Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει: 
Α. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 25η  Έκθεση Τοπικών 
Προϊόντων και Υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα 
&  Γεύσεις Ελλάδας» που θα πραγματοποιηθεί  από 30  Απριλίου έως  8 Μαΐου 
2022 στη Θεσσαλονίκη. 
 
Β. Τη διάθεση ποσού 23.380,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% για την 
κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Κρήτης στην  25η  Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ: Η 
Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας» που θα 
πραγματοποιηθεί  από  30  Απριλίου έως  8 Μαΐου 2022 στη Θεσσαλονίκη. 
 
Το ποσό των  23.380,00 € (με ΦΠΑ) κατανέμεται ανά είδος δαπάνης ως εξής: 

 

1 Ενοικίαση εκθεσιακού περιπτέρου 54 τ.μ. και λοιπές παροχές 
(δομή περιπτέρου, λειτουργικός εξοπλισμός, τηλεόραση για 
προβολή dvd, επιμέλεια κατασκευής και αποξήλωσης 
περιπτέρου, γραφιστικά περιπτέρου κ.λ.π.), μεταφορικά 
εκθεμάτων και εξοπλισμού από και προς Ηράκλειο) 

20.000,00 € 

2 Δαπάνες αεροπορικών εισιτηρίων και εισιτηρίων ΜΜΜ, 
διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης για ένα αιρετό και δύο 
(2) υπαλλήλους. 

3.080,00 € 

3 Προμήθεια κερασμάτων   300,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ:  23.380,00 € 

 
Γ. Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 1.420,00 € με 
υπόλογο την υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου 
Δρακουλάκη Αντωνία,  
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

 
Στην παρούσα απόφαση ψήφισε κατά ο κ. Μανουσάκης Νικόλαος τακτικό μέλος 
της Επιτροπής, για τους λόγους που ανέφερε και καταγράφηκαν στα πρακτικά. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 01-04-2022 
 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Λιονή Μαρία 
Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Ρεθύμνου 
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