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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 

 
Ηράκλειο,13 Απριλίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 105492 
 

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

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Άννα Μιχελινάκη 
:2813400228 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ. 
 
 

  ΚΟΙΝ:  - Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
   Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. 

 
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ.  378/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. 

378/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-2022), 

που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκπόνηση του ερευνητικού 

προγράμματος με τίτλο: «Βελτιστοποίηση της εφαρμογής των δολωματικών 

ψεκασμών στην ΠΚ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας με τη 

χρήση τεχνολογιών γεωπληροφορικής και αυτοματισμών (DacusSOS  2022-

2024)» συνολικού προϋπολογισμού εκατό είκοσι χιλιάδες & εννιακόσια ευρώ 

(120.900,000), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και 

του  Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα. 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022 
Αριθμός Απόφασης: 378/2022 

 
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 
26), Marcu Arben πολίτης (θέμα 26), Δακανάλης Παναγιώτης πολίτης (θέμα 26), 
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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 71ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκπόνηση του ερευνητικού 
προγράμματος με τίτλο: «Βελτιστοποίηση της εφαρμογής των δολωματικών 
ψεκασμών στην ΠΚ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας με τη 
χρήση τεχνολογιών γεωπληροφορικής και αυτοματισμών (DacusSOS  2022-
2024)» συνολικού προϋπολογισμού εκατό είκοσι χιλιάδες & εννιακόσια ευρώ 
(120.900,000), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και 
του  Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα. 

 
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 την 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. 87222/30-03-2022 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΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΔΑ: 95ΧΝ7ΛΚ-ΑΑ5



4 

 

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), 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. Τη με αρ. 250/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης που 
αφορά στην εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

3.  Τη με αρ. 120/2021/22-11-2021  απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που 
αφορά στην έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής και προώθηση 
αγροτικών προϊόντων Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2022. 

 
Προοίμιο  
Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού της ρόλου και συγκεκριμένα 
της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα συνεργάζεται με τον Ελληνικό Γεωργικό 
Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην εν λόγω προγραμματική σύμβαση, προκειμένου να 
συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Προγράμματος 
Δακοκτονίας (ΕΠΔ) με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και εργαλεία με στόχο την 
αύξηση της ποσότητας και την βελτίωση της ποιότητας των ελαιοκομικών 
προϊόντων  στην Κρήτη.  
 

Η Κρήτη είναι η μόνη περιφέρεια της χώρας που ενσωμάτωσε τα τελευταία δύο 
χρόνια νέες τεχνολογικές λύσεις για την  ορθή εφαρμογή των δολωματικών 
ψεκασμών σχεδόν σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές αποτελώντας  παράδειγμα και 
για υπόλοιπες  περιφέρειες της χώρας.  
 

Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης,  αποτελεί  ένα 
σημαντικό βήμα εξ ορθολογισμού του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας, 
υιοθετώντας τις διαθέσιμες νέες τεχνολογίες και αλληλοεπιδρώντας συνεχώς με 
όλους τους εμπλεκόμενους ώστε να ανατροφοδοτείται με νέες βελτιώσεις για 
καλύτερα αποτελέσματα. 
 

Συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή  η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 
αναφέρεται στο ερευνητικό - αναπτυξιακό έργο με τίτλο «Βελτιστοποίηση της 
εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών στην ΠΚ με την χρήση τεχνολογιών 
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γεωπληροφορικής και αυτοματισμών (DacusSOS 2022-2024)». Αποσκοπεί στη 
διασφάλιση της επίτευξης των κοινών στόχων των φορέων, ήτοι την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των δολωματικών ψεκασμών που γίνονται στα πλαίσια του 
ΕΠΔ στην Κρήτη και εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. 
 

Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει 1000 συσκευές δορυφορικού εντοπισμού θέσης 
(GPS trackers) που μπορούν να εγκατασταθούν σε αντίστοιχο αριθμό ψεκαστικών 
συγκροτημάτων. Επίσης διαθέτει 160 συσκευές ατομικών καταγραφικών για 
ψεκαστές που χρησιμοποιούν επινώτιους ψεκαστήρες. Οι συσκευές αυτές έχουν 
παραμετροποιηθεί από το ΙΕΛΥΑ από προηγούμενα έργα και θα εγκατασταθούν 
στα ψεκαστικά συγκροτήματα με ευθύνη των εργολάβων δακοκτονίας και σύμφωνα 
με σχετικές οδηγίες που θα δοθούν από το Ινστιτούτο και τις Διευθύνσεις Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης.  
 

Οι συσκευές θα αποστέλλουν σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα θέσης των 
ψεκαστικών μέσων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα δακοκτονίας στις 
τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Σε ορισμένες από τις παραπάνω 
συσκευές έχει θα συνδεθεί πιλοτικά και ροόμετρο ώστε μαζί με τα δεδομένα θέσης 
να υπάρχουν και δεδομένα που θα αφορούν στην ροή του ψεκαστικού διαλύματος 
και της συνολικής κατανάλωσής του κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.Τα δεδομένα 
θέσης και ροής από τις συσκευές θα αποστέλλονται μέσω κινητής τηλεφωνίας σε 
εξυπηρετητή που θα εγκατασταθεί στο Φορέα Υλοποίησης και θα χρησιμοποιεί την 
υψηλής ταχύτητας, μέσω οπτικών ινών, διασύνδεση του Ινστιτούτου. Στον 
εξυπηρετητή θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί κατάλληλα η πλατφόρμα 
ελεύθερου λογισμικού Traccar σε συνδυασμό με το πρόγραμμα διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων MySQL για την καταχώρηση και προβολή σε περιβάλλον web 
της πορείας των ψεκαστικών μέσων. Για την παρακολούθηση της πορείας στο 
πεδίο από κάθε ενδιαφερόμενο που έχει την κατάλληλη πρόσβαση στον 
εξυπηρετητή, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί συμβατή εφαρμογή για έξυπνα 
κινητά τηλέφωνα και Tablets. Η απεικόνιση της πορείας θα γίνεται πάνω σε 
υπόβαθρο δορυφορικής εικόνας με ενσωματωμένα τα όρια των δημοτικών 
διαμερισμάτων και τα όρια των βιολογικών ελαιώνων της Κρήτης. 
 

Παράλληλα με την καταγραφή της θέσης και της ροής του υγρού ψεκασμού ο 
Φορέας Υλοποίησης θα αναλάβει την δημιουργία ψηφιακών χαρτών με τις 
ψεκασμένες και αψέκαστες περιοχές των αγροτεμαχίων με ελαιώνες ανά δημοτικό 
διαμέρισμα. Οι χάρτες θα προκύπτουν μετά την εισαγωγή των δεδομένων πορείας 
και ροής ψεκαστικού υγρού και την εκτέλεση σχετικού αυτοματοποιημένου 
μοντέλου με χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα QGIS. Οι υπογεγραμμένοι από 
το Φορέα Υλοποίησης χάρτες, θα είναι άμεσα διαθέσιμοι στους επόπτες και τους 
τομεάρχες δακοκτονίας των ΔΑΑΚ της Κρήτης για τον τελικό έλεγχο της ορθής 
εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών στις ενταγμένες στο έργο περιοχές. 
Φορείς υλοποίησης : είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
(ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) καθώς είναι ο μοναδικός φορέας που διαθέτει την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία - εμπειρία, για να εκπονήσει την ανωτέρω έρευνα. 
Ειδικότερα, το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ από το 2014 έχει εφαρμόσει πιλοτικά σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και 
εργαλεία για την καταπολέμηση του δάκου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με 
σχετικά έργα που ολοκληρώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (“Συγκριτικές Πειραματικές Εργασίες για το 
Δάκο” & “ΝΤ4D”).  
 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου: ορίζεται σε 40 μήνες περιλαμβανομένου και 
του χρόνου αποπληρωμής. Ο καθαρός χρόνος υλοποίησης των εργασιών του 
ερευνητικού προγράμματος είναι τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  
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Σε συνέχεια των παραπάνω, 
 

Εισηγούμαστε : 
Α) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης 120.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24%) από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης ειδ. Φορ. 071 
ΚΑΕ 00. 9179 έτους 2022 (ενάριθμος: 00.01.22.001), για την υλοποίηση του  έργου 
Βελτιστοποίηση της εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών στην ΠΚ στο πλαίσιο 
του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας με τη χρήση τεχνολογιών 
γεωπληροφορικής και αυτοματισμών (DacusSOS 2022-2024)». 

Ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 

• για το έτος 2022, ποσό 47.120,00 € 

• για το έτος 2023, ποσό 36.580,00 € 

• για το έτος 2024, ποσό 37.200,00 € 
7. Την εισήγηση της κ. Ξυδάκη Αικατερίνης, υπαλλήλου Δ/νσης Αγροτικής 

Ανάπτυξης ΠΚ. 
8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 

Επιτροπής.   
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
      Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης 120.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24%) από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης ειδ. Φορ. 071 
ΚΑΕ 00. 9179 έτους 2022 (ενάριθμος: 00.01.22.001), για την υλοποίηση του  έργου 
Βελτιστοποίηση της εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών στην ΠΚ στο πλαίσιο 
του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας με τη χρήση τεχνολογιών 
γεωπληροφορικής και αυτοματισμών (DacusSOS 2022-2024)». 
 

Ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 

• για το έτος 2022, ποσό 47.120,00 € 

• για το έτος 2023, ποσό 36.580,00 € 

• για το έτος 2024, ποσό 37.200,00 € 

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο 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, 01-04-2022 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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