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  ΚΟΙΝ:  - Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
    Π.Κ. 

 
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ.  387/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

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

387/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-2022), 

που αφορά στην Έγκριση Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης - 

Εκδόσεων (2020-2022). 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εντεταλμένο ΠΣ Πολιτισμού 
  & Απόδημου Ελληνισμού Π.Κ. 
- 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: 387/2022 

 
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 80ο: Έγκριση Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης - 
Εκδόσεων (2020-2022). 

 
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. 87321/30-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτισμού 
Αθλητισμού ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 

«Ιστορικό: Με την υπ’ αριθμ. 22/2020 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που 
περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθμ. 4/27-02-2020 απόσπασμα Πρακτικού και την υπ’ 
αριθμ. 118/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στο υπ’ 
αριθμ. 21/22-11-2021 απόσπασμα Πρακτικού, με την οποία Εγκρίνεται η 
τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης Περιφέρειας Κρήτης και των ΠΕ, η Δ/νση 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιεί την πολυετή 
δράση «Δράση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, Εκδόσεων 2020-2021», που 
εξυπηρετεί τον σκοπό της ενθάρρυνσης του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και των 
Τεχνών, της διατήρησης της τοπικής πολιτιστικής & ιστορικής κληρονομιάς, της 
προβολής, διάδοσης και προώθησης των ελληνικών γραμμάτων και του βιβλίου, 
της υποστήριξης του έργου νέων συγγραφέων και τη διακίνησή του εντός και εκτός 
Ελλάδας και της υποστήριξης πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην προώθηση 
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της φιλαναγνωσίας. Επίσης, η δράση επιτυγχάνει την προβολή των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της Κρήτης, ικανοποιεί την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού με 
συντονισμένες ενέργειες ανάδειξης και πληροφόρησης και προάγει τη βελτίωση της 
επικοινωνίας με τους πολίτες και την πληροφόρησή τους μέσω έντυπης, 
ηλεκτρονικής και διαδικτυακής ενημέρωσης, καθώς και την πρόληψη και 
αντιμετώπιση πλήθους κοινωνικών θεμάτων, μέσω της ενημέρωσης και της 
ευαισθητοποίησης τους. Κεντρικές στοχεύσεις της δράσης αποτελούν, συνεπώς, η 
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού όπως και η συμμετοχικότητα στα 
πολιτιστικά αγαθά. 
Ειδικότερα, στη δράση αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες υπηρεσιών και προμήθειας 
αναγνωστικού υλικού, καθώς και ενημερωτικού υλικού και υλικού 
ευαισθητοποίησης του  πολίτη (βιβλία, περιοδικά, λευκώματα, ημερολόγια, 
ενημερωτικά έντυπα, φωτογραφίες, banners κ.λ.π.) σε ηλεκτρονική και έντυπη 
μορφή και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (ντοκιμαντέρ, ταινίες, σποτ, 
ηχητικό υλικό, βιντεοσκόπηση υλικού που θα χρησιμοποιηθεί προς εξυπηρέτηση 
των σκοπών των δράσεων κλπ). Το υλικό αυτό θα προσφέρεται σε ανάλογους κατά 
περίπτωση αναγνωρισμένους από το κράτος Οργανισμούς ή Σωματεία για τη 
δωρεάν προώθησή του στους πολίτες, σε κατάλληλα επιλεγμένα πρόσωπα, τα 
οποία μπορούν να συμβάλουν θετικά μέσω της επιστημονικής τους κατάρτισης ή 
ειδίκευσής τους στους σκοπούς των παραπάνω δράσεων, σε εκδηλώσεις 
(αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές κλπ), που το αντικείμενό τους θα συνάδει με 
αυτό του υλικού, καθώς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κοινωνικής 
δικτύωσης, προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.  
Επίσης, στις δαπάνες των  Δράσεων  Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, 
Εκδόσεων (2020-2022) συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω, στο πλαίσιο που 
εξυπηρετούν τον σκοπό τους:   

• Σχεδιασμό - παραγωγή του δημιουργικού μέρους: α) τηλεοπτικών ενημερωτικών 
μηνυμάτων και μηνυμάτων ευαισθητοποίησης πολιτών β) ηχητικών μηνυμάτων 
ενημερωτικών μηνυμάτων και μηνυμάτων ευαισθητοποίησης πολιτών. 

• Γραφιστική επιμέλεια, γραφιστικό σχεδιασμό και δημιουργία μακέτας για έντυπο 
αναγνωστικό υλικό, ενημερωτικό υλικό και υλικό ευαισθητοποίησης. 

• Προμήθεια αναγνωστικού υλικού, ενημερωτικού υλικού και υλικού 
ευαισθητοποίησης (βιβλία, περιοδικά, λευκώματα, ημερολόγια, φυλλάδια, 
φωτογραφίες, κ.λ.π.) σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 

• Χρηματοδότηση βιντεοσκόπησης υλικού, που θα χρησιμοποιηθεί προς 
εξυπηρέτηση των σκοπών των δράσεων. 

• Υλοποίηση στοχευμένων Ενημερωτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων 
Ευαισθητοποίησης πολιτών. 

• Παραγωγή ντοκιμαντέρ ή συμπαραγωγή ντοκιμαντέρ με Δήμους, Συλλόγους κτλ. 
 
 Στο παραπάνω πλαίσιο η Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης 
θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 
των πολιτών:   

    Α) Προμήθεια του Λευκώματος με τίτλο «Rudo Schwarz, Κρήτη 1943», του   
Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Η έκδοση με τίτλο «Rudo Schwarz, Κρήτη 1943» 
αφορά στο Λεύκωμα από την ομότιτλη περιοδική έκθεση του Ιστορικού Μουσείου 
Κρήτης που πραγματοποιήθηκε από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο του 2010. Ο 
ζωγράφος Ρούντο Σβάρτς (1906-1982) βρέθηκε στρατιώτης στην Κρήτη κατά τη 
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Στο διάστημα της παραμονής του στο νησί 
αποτύπωσε με τον φωτογραφικό φακό, την πένα και τον χρωστήρα του, 
αρχαιότητες, φυσικά τοπία και εικόνες από την καθημερινή ζωή της Κρήτης. 

     Η εν λόγω δράση έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών 
αναφορικά με την περίοδο της γερμανικής κατοχής στο νησί μέσα από την 
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καλλιτεχνική ματιά του Rudo Schwarz και τις καταγραφές του στο Ημερολόγιο της 
Κρήτης (I & II), όπου δίδονται πολύτιμες πληροφορίες για τον πόλεμο αλλά και για 
τον τρόπο που τον βίωσε ο ίδιος. Το λεύκωμα παρέχει εξαιρετικό φωτογραφικό 
υλικό (περίπου 400 φωτογραφίες) και έργα ζωγραφισμένα με μολύβι, από τις 
περιπλανήσεις του στο νησί και ειδικότερα στη Μεσσαρά, το Μαλεβύζι, το 
Ηράκλειο, τον κόλπο των Μαλίων και του Μεραμβέλλου.    

           Για τις ανάγκες της ανωτέρω δράσης, η Περιφέρεια Κρήτης θα 
πραγματοποιήσει την παρακάτω Μία (1) δαπάνη: 

            1) Προμήθεια 800 τεμαχίων του Λευκώματος με τίτλο ««Rudo Schwarz    
               Κρήτη 1943», του   Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με ενδεικτικό συνολικό  
               κόστος 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί να δαπανηθεί για τη δράση είναι Δέκα Χιλιάδες 
ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
 
B) Προμήθεια του Τόμου με τίτλο «30 έτη Αρχιερατικής διακονίας, προσφοράς και 
αγάπης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος β΄ 1990-2020 “Ο Πατέρας της 
ηπείρου του μέλλοντος”». Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης 
του ιεραποστολικού έργου, σε ένδειξη τιμής στο πρόσωπο του Κρητικού Πατριάρχη 
Αλεξάνδρειας κ.κ. Θεοδώρου Β’. 
Το βιβλίο έχει εξειδικευμένο περιεχόμενο και θα απευθυνθεί κυρίως στο ευρύ κοινό, 
καθώς ο τόμος θα είναι δίγλωσσος. Μετά το τέλος των κειμένων στα ελληνικά, θα 
ακολουθεί η αγγλική μετάφραση τους. Το βιβλίο θα κατανεμηθεί και στους πολίτες 
της Κρήτης. 
Σκοπός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες 
για την ιστορία μας, ενθαρρύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, τη διατήρηση της τοπικής 
ιστορικής κληρονομιάς μας, 
Για τις ανάγκες της ανωτέρω δράσης η περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσει την 
παρακάτω Μία (1) δαπάνη: 

1) Προμήθεια 1.000 τεμαχίων του Τόμου με τίτλο «30 έτη Αρχιερατικής 
διακονίας, προσφοράς και αγάπης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. 
Θεόδωρος β΄ 1990-2020 “Ο Πατέρας της ηπείρου του μέλλοντος”», με 
ενδεικτικό συνολικό κόστος 8.798,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί να δαπανηθεί για τη δράση είναι Οκτώ Χιλιάδες 
επτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ (8.798,00ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

 
Γ) Προμήθεια  έκδοσης κασετίνας με ένθετο βιβλίο του κινηματογραφικού έργου 
μικρού μήκους «Περήφανη Ράτσα», του Γιώργου Ασαργιωτάκη, αφιερωμένη στην 
μνήμη του Νίκου Καζαντζάκη.  
Η προμήθεια αφορά το κινηματογραφικό έργου μικρού μήκους, στη μνήμη του 
μεγάλου μας συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη με τίτλο «ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΡΑΤΣΑ», που 
γυρίστηκε στο Ηράκλειο το 1963 από τον σκηνοθέτη Γεώργιο Ασαργιωτάκη.  
Θα αποτελείται από μια πολυτελή κασετίνα με 2 CD και 1 DVD και θα συνοδεύεται 
από έντυπη έκδοση με σπάνιο φωτογραφικό υλικό και έντυπες δημοσιεύσεις της 
εποχής εκείνης. 
Σκοπός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες 
για την ιστορία μας, ενθαρρύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, τη διατήρηση της τοπικής 
ιστορικής κληρονομιάς μας, 
Για τις ανάγκες της ανωτέρω δράσης, η Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσει 
την παρακάτω Μία (1) δαπάνη: 

1) Προμήθεια 100 τεμαχίων κασετίνας με 2 CD και 1 DVD, το οποίο θα 
συνοδεύεται με ένθετο βιβλίο, του κινηματογραφικού έργου μικρού μήκους 
«Περήφανη Ράτσα», του Γιώργου Ασαργιωτάκη αφιερωμένη στην μνήμη του 
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Νίκου Καζαντζάκη, με ενδεικτικό συνολικό κόστος 3.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί να δαπανηθεί για τη δράση είναι Τρεις χιλιάδες 
ευρώ (3.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
 

Θεσµικό πλαίσιο – ∆ιατάξεις : 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων 159 παρ. 1εδαφ. στ και 176 παρ. 1 εδαφ. 
ιδ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/27-12-2010 τ. Α΄) «Οργανισμός 
Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί με την αρ. 1218/16.02.2021 
(ΦΕΚ 762 Β’/26.02.21) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης.  

3. Τις διατάξεις 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 έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις 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)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συγκεκριμένα, 
αναφορικά με τη δράση α) Προμήθεια του Λευκώματος με τίτλο «Rudo 
Schwarz, Κρήτη 1943», του   Ιστορικού Μουσείου Κρήτης β) Προμήθεια του 
Τόμου με τίτλο «30 έτη Αρχιερατικής διακονίας, προσφοράς και αγάπης. 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος β΄ 1990-2020 “Ο Πατέρας της 
ηπείρου του μέλλοντος”», γ) Προμήθεια  έκδοσης κασετίνας με ένθετο βιβλίο 
του κινηματογραφικού έργου μικρού μήκους «Περήφανη Ράτσα», του Γιώργου 
Ασαργιωτάκη, αφιερωμένη στην μνήμη του Νίκου Καζαντζάκη, άρθρο  32, 
παράγρ. 2 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση» («... εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να 
παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για 
οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους : αα) στόχος της σύμβασης είναι η 
δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής 
εκδήλωσης…»). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις 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 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «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». 

8. Το Ν. 3861/ 2010 (ΦΕΚ 112 / τ. Α’ / 13.07.2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις. 

9. Τις διατάξεις του 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) περί «Λειτουργίας του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει. 
10. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ  45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
11. Την υπ’ αριθμ. 22/2020 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που 

περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθμ. 4/27-02-2020 απόσπασμα Πρακτικού και αφορά 
στην Έγκριση Σχεδίου Δράσης έτους 2020 της Περιφέρειας Κρήτης και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων και συγκεκριμένα την Έγκριση Δράσεων 
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, Εκδόσεων (2020-2022). 

12. Tην υπ’ αριθμ. 118/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που 
περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθμ. 21/22-11-2021 απόσπασμα Πρακτικού, με την 
οποία Εγκρίνεται η τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης, Περιφέρειας Κρήτης και 
των Π.Ε..  

13. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 10.000,00€ (με 
ΦΠΑ) για την προμήθεια Οκτακοσίων (800) τεμαχίων  του βιβλίου με τίτλο 
«Rudo Schwarz, Κρήτη 1943». 

14. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 8.798,00 € (με 
ΦΠΑ), για την Προμήθεια 1.000 τεμαχίων του Τόμου με τίτλο «30 έτη 
Αρχιερατικής διακονίας, προσφοράς και αγάπης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας 
κ.κ. Θεόδωρος β΄ 1990-2020 “Ο Πατέρας της ηπείρου του μέλλοντος”». 

15. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 3.000,00 € (με 
ΦΠΑ) για την προμήθεια 100 τεμαχίων κασετίνας με 2 CD και 1 DVD, το οποίο 
θα συνοδεύεται με ένθετο βιβλίο, του κινηματογραφικού έργου μικρού μήκους 
«Περήφανη Ράτσα», του Γιώργου Ασαργιωτάκη αφιερωμένη στην μνήμη του 
Νίκου Καζαντζάκη. 

16. Ότι οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που επιβάλλει το πρωτόκολλο της κείμενης νομοθεσίας, σε ότι αφορά τα μέτρα 
πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. 

 

Μετά τα παραπάνω: 
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε: 
 

Την έγκρισή σας για την υλοποίηση των παρακάτω Δράσεων Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης, Εκδόσεων 2020-2022 και συγκεκριμένα, για τις  παρακάτω 
Δράσεις, με συνολικό ποσό  των Είκοσι ενός χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ 
ευρώ (21.798,00 ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Φορέας 00.071-00, ΚΑΕ 
00.071-00.9179.01.001 και κωδικός έργου 00.14.20.002. : 
 
Α) Προμήθεια του Λευκώματος με τίτλο «Rudo Schwarz, Κρήτη 1943», του   
Ιστορικού Μουσείου Κρήτης,  
Για τις ανάγκες της ανωτέρω δράσης η Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσει την 
παρακάτω Μία (1) δαπάνη: 

1) Προμήθεια 800 τεμαχίων του βιβλίου με τίτλο ««Rudo Schwarz, Κρήτη 1943», 
του   Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με ενδεικτικό συνολικό κόστος 10.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

Το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί να δαπανηθεί για τη δράση είναι Δέκα Χιλιάδες 
ευρώ (10.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
B) Προμήθεια του Τόμου με τίτλο «30 έτη Αρχιερατικής διακονίας, προσφοράς και 
αγάπης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος β΄ 1990-2020 “Ο Πατέρας της 
ηπείρου του μέλλοντος”». 
Για τις ανάγκες της ανωτέρω δράσης η Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσει την 
παρακάτω Μία (1) δαπάνη: 

1) Προμήθεια 1.000 τεμαχίων του Τόμου με τίτλο «30 έτη Αρχιερατικής 
διακονίας, προσφοράς και αγάπης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. 

ΑΔΑ: ΨΥΨΚ7ΛΚ-ΗΣ1



8 

 

Θεόδωρος β΄ 1990-2020 “Ο Πατέρας της ηπείρου του μέλλοντος”», με 
ενδεικτικό συνολικό κόστος 8.798,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί να δαπανηθεί για τη δράση είναι Οκτώ Χιλιάδες 
επτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ (8.798,00ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
 
Γ) Προμήθεια  έκδοσης κασετίνας με ένθετο βιβλίο του κινηματογραφικού έργου 
μικρού μήκους «Περήφανη Ράτσα», του Γιώργου Ασαργιωτάκη αφιερωμένη στην 
μνήμη του Νίκου Καζαντζάκη.  
Για τις ανάγκες της ανωτέρω δράσης η περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσει την 
παρακάτω Μία (1) δαπάνη: 

1) Προμήθεια 100 τεμαχίων κασετίνας με 2 CD και 1 DVD, το οποίο θα 
συνοδεύεται με ένθετο βιβλίο, του κινηματογραφικού έργου μικρού μήκους 
«Περήφανη Ράτσα», του Γιώργου Ασαργιωτάκη αφιερωμένη στην μνήμη του 
Νίκου Καζαντζάκη, με ενδεικτικό συνολικό κόστος 3.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ..  
 

Το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί να δαπανηθεί για τη δράση είναι Τρεις χιλιάδες 
ευρώ (3.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

 
Το Γενικό Σύνολο για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι μια 
χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (21.798,00 ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Φορέας 00.071-00, ΚΑΕ 00.071-00.9179.01.001 
και κωδικός έργου 00.14.20.002.» 

7. Την εισήγηση της κ. Γερογιαννάκη Εμμανουέλλας, προϊσταμένης Δ/νσης 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ. 

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 
Επιτροπής. 

    Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
     Εγκρίνει την υλοποίηση των παρακάτω Δράσεων Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης, Εκδόσεων 2020-2022 και συγκεκριμένα, για τις  παρακάτω 
Δράσεις, με συνολικό ποσό  των Είκοσι ενός χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ 
ευρώ (21.798,00 ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Φορέας 00.071-00, ΚΑΕ 
00.071-00.9179.01.001 και κωδικός έργου 00.14.20.002. : 
 
Α) Προμήθεια του Λευκώματος με τίτλο «Rudo Schwarz, Κρήτη 1943», του   
Ιστορικού Μουσείου Κρήτης,  
Για τις ανάγκες της ανωτέρω δράσης η Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσει την 
παρακάτω Μία (1) δαπάνη: 

1) Προμήθεια 800 τεμαχίων του βιβλίου με τίτλο ««Rudo Schwarz, Κρήτη 1943», 
του   Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με ενδεικτικό συνολικό κόστος 10.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

Το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί να δαπανηθεί για τη δράση είναι Δέκα Χιλιάδες 
ευρώ (10.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
B) Προμήθεια του Τόμου με τίτλο «30 έτη Αρχιερατικής διακονίας, προσφοράς και 
αγάπης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος β΄ 1990-2020 “Ο Πατέρας της 
ηπείρου του μέλλοντος”». 
Για τις ανάγκες της ανωτέρω δράσης η Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσει την 
παρακάτω Μία (1) δαπάνη: 

1) Προμήθεια 1.000 τεμαχίων του Τόμου με τίτλο «30 έτη Αρχιερατικής 
διακονίας, προσφοράς και αγάπης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. 
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Θεόδωρος β΄ 1990-2020 “Ο Πατέρας της ηπείρου του μέλλοντος”», με 
ενδεικτικό συνολικό κόστος 8.798,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί να δαπανηθεί για τη δράση είναι Οκτώ Χιλιάδες 
επτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ (8.798,00ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Γ) Προμήθεια  έκδοσης κασετίνας με ένθετο βιβλίο του κινηματογραφικού έργου 
μικρού μήκους «Περήφανη Ράτσα», του Γιώργου Ασαργιωτάκη αφιερωμένη στην 
μνήμη του Νίκου Καζαντζάκη.  
Για τις ανάγκες της ανωτέρω δράσης η περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσει την 
παρακάτω Μία (1) δαπάνη: 

1) Προμήθεια 100 τεμαχίων κασετίνας με 2 CD και 1 DVD, το οποίο θα 
συνοδεύεται με ένθετο βιβλίο, του κινηματογραφικού έργου μικρού μήκους 
«Περήφανη Ράτσα», του Γιώργου Ασαργιωτάκη αφιερωμένη στην μνήμη του 
Νίκου Καζαντζάκη, με ενδεικτικό συνολικό κόστος 3.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ..  
 

Το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί να δαπανηθεί για τη δράση είναι Τρεις χιλιάδες 
ευρώ (3.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Το Γενικό Σύνολο για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι μια 
χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (21.798,00 ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Φορέας 00.071-00, ΚΑΕ 00.071-00.9179.01.001 
και κωδικός έργου 00.14.20.002., 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
Στην παρούσα απόφαση για την προμήθεια του τόμου με τίτλο «30 έτη 
Αρχιερατικής διακονίας, προσφοράς και αγάπης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. 
Θεόδωρος β΄ 1990-2020 “Ο Πατέρας της ηπείρου του μέλλοντος”», δήλωσε 
παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Τακτικό μέλος της επιτροπής κ. 
Μανουσάκης Νικόλαος, 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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