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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
            19 Απριλίου 2022 
 

Ηράκλειο,15 Απριλίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 108659 
 

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

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Νικάκη Δέσποινα 
:2813400237 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ  
 
 

ΚΟΙΝ: - Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΚ  
  

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σε Ορθή Επανάληψη της αριθ. 377/2022 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε Ορθή Επανάληψη (ως προς το θέμα και το 

σημείο Α), για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. 377/2022 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-2022), που αφορά στην 

Έγκριση διάθεσης πίστωσης  για την σύναψη  της Προγραμματικής Σύμβασης  

με τίτλο: «Επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για βέλτιστη 

συγκομιδή και ποιότητα ελαιόλαδου στην Περιφέρεια της Κρήτης» συνολικού 

προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,000), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
 
 

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
-  Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ 
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                 Ορθή Επανάληψη (ως προς το θέμα και το σημείο Α) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ: ΨΓ6Σ7ΛΚ-ΒΩΡ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022 
Αριθμός Απόφασης: 377/2022 

 
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 

ΑΔΑ: ΨΓ6Σ7ΛΚ-ΒΩΡ



3 

 

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 70ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης  για την σύναψη  της Προγραμματικής 
Σύμβασης  με τίτλο: «Επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για 
βέλτιστη συγκομιδή και ποιότητα ελαιόλαδου στην Περιφέρεια της Κρήτης» 
συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,000), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 
 
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. 87657/30-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Ανάπυξης 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 Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 242/27-12-
2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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γ) του Ν. 2362/1995: «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 
υπ’ αριθ. 21 και 23 άρθρα του Ν. 3871/2010. 
δ) του Π.Δ. 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 υπ’ αριθμ. 35130/739 Απόφασης Υπ. Οικονομικών (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 
τροποποιήθηκε 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. Την υπ’ αριθμ. 89/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης που 
αφορά στην εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Την υπ’ αριθμ. 120/2021/22-11-2021  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κρήτης που αφορά στην έγκριση του προγράμματος δράσεων προβολής και 
προώθηση αγροτικών προϊόντων Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2022. 

Προοίμιο  

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού της ρόλου για τον πρωτογενή 
τομέα και συγκεκριμένα τη συμβολή της στη βιωσιμότητα και αειφορία της 
ελαιοκαλλιέργειας, που συνιστά αναμφίβολα τη βασική καλλιέργεια στο Νησί, 
προτίθεται να συνεργαστεί με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) – 
Εργαστήριο Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής, ώστε:  

α) να προσδιοριστεί επιστημονικά και με ακρίβεια ο βέλτιστος χρόνος συγκομιδής 
του ελαιόκαρπου, με ολιστικό προσδιορισμό όλων των εμπλεκόμενων 
παραγόντων,  

β) να παραχθεί άριστη ποιότητα ελαιόλαδου και να τεθούν ορθές πρακτικές βάσεις 
για τη βελτίωση της παραγωγής και  

γ) να δημιουργηθεί το απαραίτητο λογισμικό λήψης αποφάσεων για τον 
προσδιορισμό του άριστου χρόνου συγκομιδής από τους ελαιοπαραγωγούς.  

Εφαλτήριο για αυτή τη συνεργασία αποτέλεσε:  
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α) η συγκομιδή του ελαιόκαρπου προηγούμενων ετών, όπου υπήρξαν απώλειες 
παραγωγής,  

β) η εφαρμογή μη ορθών καλλιεργητικών πρακτικών μετά την συγκομιδή, που 
οδηγούν σε μείωση της παραγωγής κατά τα επόμενα έτη, καθώς και  

γ) η ανάγκη προσδιορισμού, επιστημονικά και με ακρίβεια, του βέλτιστου χρόνου 
συγκομιδής γεγονός που θα βελτιώσει ποιοτικά το κρητικό ελαιόλαδο.  

Για το σκοπό αυτό, θα μελετηθούν σε αντιπροσωπευτικές ελαιοκομικές περιοχές, 
όλες οι παράμετροι που συντελούν στην ανάπτυξη και ωρίμανση του ελαιόκαρπου, 
τον σχηματισμό του ελαιόλαδου καθώς και τον προσδιορισμό της περιεκτικότητάς 
του σε συστατικά σχετιζόμενα με την ανθρώπινη διατροφή και υγεία.  

Στόχος της προγραμματικής σύμβασης είναι ο προσδιορισμός του βέλτιστου 
χρόνου συγκομιδής του ελαιόκαρπου, σε σχέση με τις παραμέτρους που τον 
προσδιορίζουν, και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και παραγωγικότητας ενός 
κλάδου με τεράστια σημασία στη γεωργική παραγωγή της Περιφέρειας Κρήτης στο 
πλαίσιο των μεταβαλλόμενων οικονομικών, κοινωνικών και κλιματικών συνθηκών.  

Το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις βελτίωσης της 
ελαιοκαλλιέργειας και αναμένεται να καλύψει το κενό που υφίσταται, σχετικά με τον 
χρόνο συγκομιδής και την επίδραση που έχουν σε αυτόν οι καλλιεργητικές 
πρακτικές, οι χρησιμοποιούμενες εισροές και οι αγροοικολογικές συνθήκες. 
Συγκεκριμένα με την εκτέλεση του έργου: 

▪ θα προσδιοριστεί ο άριστος χρόνος συγκομιδής της κύριας 
καλλιεργούμενης ποικιλίας παραγωγής ελαιόλαδου, Κορωνέικη, στην 
Κρήτη. Για το σκοπό αυτό, θα μελετηθεί η καμπύλη ελαίωσης σε 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές περιοχές και Περιφερειακές Ενότητες, σε 
δύο διαφορετικά συστήματα διαχείρισης και σε διαφορετικά 
αγροοικολογικά περιβάλλοντα. 

▪ θα δημιουργηθεί δείκτης ωρίμανσης για την ποικιλία Κορωνέικη, που 
θα περιλαμβάνει τους παράγοντες που επιδρούν στην ελαιογένεση του 
ελαιόκαρπου. 

▪ θα δημιουργηθεί ένα εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων για 
τον προσδιορισμό του άριστου χρόνου συγκομιδής από τους 
ελαιοπαραγωγούς. 

▪ θα βελτιωθεί η ελαιοπαραγωγή της Περιφέρειας, ποιοτικά και ποσοτικά, 
λαμβάνοντας υπόψη τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την εφαρμογή 
της.  

Φορείς υλοποίησης: το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) – 
Εργαστήριο Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής που 
διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία - εμπειρία για να εκπονήσει το ανωτέρω 
έργο, βάση πολυετών ερευνητικών προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει στο 
παρελθόν. 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου: ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες 
περιλαμβανομένου και του χρόνου αποπληρωμής. Ο καθαρός χρόνος υλοποίησης 
των εργασιών του ερευνητικού προγράμματος είναι είκοσι  (20) μήνες. 
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Σε συνέχεια των παραπάνω, εισηγούμαστε: 

Α) Την έγκριση  διάθεσης πίστωσης 59.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24%) από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης, ειδ. φορ. 
00.071, ΚΑΕ 00.9179 έτους 2022 (Ενάριθμος: 00.01.22.001) για την σύναψη  της 
Προγραμματικής Σύμβασης  με τίτλο: «Επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες 
δράσεις για βέλτιστη συγκομιδή και ποιότητα ελαιόλαδου στην Περιφέρεια της 
Κρήτης» 
 Ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 

- για το έτος 2022, ποσό 35.000,00 € 
- για το έτος 2023, ποσό 24.000,00 € 

7. Την εισήγηση της κας  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 ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης 59.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) 
από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης, ειδ. φορ. 00.071, 
ΚΑΕ 00.9179 έτους 2022 (Ενάριθμος: 00.01.22.001) για την σύναψη  της 
Προγραμματικής Σύμβασης  με τίτλο: «Επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες 
δράσεις για βέλτιστη συγκομιδή και ποιότητα ελαιόλαδου στην Περιφέρεια της 
Κρήτης» 
 Ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 

- για το έτος 2022, ποσό 35.000,00 € 
- για το έτος 2023, ποσό 24.000,00 € 

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 

Στην παρούσα απόφαση δήλωσε παρών 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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