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  ΚΟΙΝ:  - Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
    Π.Κ. 

 
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ.  389/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

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

389/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-2022), 

που αφορά στην Έγκριση του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας 

Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού- Πολιτισμού 2022. 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εντεταλμένο ΠΣ Πολιτισμού 
  & Απόδημου Ελληνισμού ΠΚ 
- Εντεταλμένο ΠΣ λειτουργίας κινητών μονάδων  
  για την πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας  
  και Αθλητισμού 
- Εντεταλμένο ΠΣ σε θέματα τέχνης σύγχρονου πολιτισμού,  
  με αρμοδιότητα το φεστιβάλ Κρήτης, σε επίπεδο Περιφέρειας. 
- 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: 389/2022 

 
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 82ο: Έγκριση του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας 
Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού- Πολιτισμού 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. 87031/29-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτισμού 
Αθλητισμού ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
«Ιστορικό : 
Με την υπ’ αριθμ. 118/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για την Έγκριση 
του Προγράμματος Εκδηλώσεων – Συνδιοργανώσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού 
για το έτος 2022, που περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθμ. 21/22-11-2021 απόσπασμα 
Πρακτικού Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν οι εκδηλώσεις του  
Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας  Κρήτης  για τους τομείς 
Αθλητισμού- Πολιτισμού 2022.  Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε στο πλαίσιο της 
συνεχούς προσπάθειας που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης με στόχο την 
ενθάρρυνση του Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Κρήτη, τη διατήρηση της τοπικής 
Πολιτιστικής & Ιστορικής κληρονομιάς, τη δημιουργία φήμης και την προσέλκυση 
επισκεπτών στην Κρήτη, ως ένα τόπο που παράγει Πολιτισμό και Αθλητισμό, τη 
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διάδοση του αθλητικού ιδεώδους και τη συμμετοχή του ευρέος κοινού και την 
ανάπτυξη επαφών και συνεργασιών με φορείς που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό. 
Οι συνδιοργανώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με πολιτιστικούς και 
αθλητικούς φορείς (συλλόγους, σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες), φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και της κυβέρνησης  και αφορούν σε: μουσικές συναυλίες, 
θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, πολυθεματικά φεστιβάλ, εκθέσεις, ημερίδες, 
ερασιτεχνικούς αγώνες, διεθνείς διοργανώσεις, τουρνουά, αγώνες δρόμου, 
διοργανώσεις όλων των αθλημάτων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας αλλά 
και κάθε είδους εκδηλώσεις και διοργανώσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
παραπάνω κατευθύνσεων.  
Επίσης, στο πλαίσιο της ανάδειξης του Πολιτισµού  
θα συνεχιστεί και κατά το έτος 2022 το παγκρήτιο καλλιτεχνικό γεγονός, το 
«Φεστιβάλ Κρήτης», που θεσμοθετήθηκε κατά το προηγούμενο έτος.  
Το Φεστιβάλ Κρήτης που υλοποιείται εντός των αρχαιολογικών τοπόσημων και 
μνημείων, έχει ως στόχο την υποστήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας 
με ταυτόχρονη ανάδειξη των αρχαιολογικών τόπων, στο πλαίσιο της προσπάθειας 
οικειοποίησης των αρχαιολογικών κατάλοιπων και ενσωμάτωσης τους στην 
καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών. Το Φεστιβάλ, καλλιεργώντας τη 
συνέχεια και επενδύοντας στη διαχρονικότητα, θα συμπεριλάβει μεγάλη γκάμα 
τεχνών και καλλιτεχνών 7 εντός και εκτός Κρήτης, θεσμοθετημένων ετήσιων 
εκδηλώσεων και μέρος των νέων προτάσεων που υποβάλλονται στην Περιφέρεια 
Κρήτης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. 
Θα κινηθεί, δε, στους παρακάτω άξονες:  
▪ Σύνδεση μεταξύ της ιστορίας του εκάστοτε μνημείου και αρχαιολογικού χώρου 
της Κρήτης όπου θα διεξαχθεί το Φεστιβάλ με τη σύγχρονη δημιουργία,  
▪ Ανάδειξη τόσο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης όσο και των σύγχρονων 
καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, 
 ▪ Διαθεματικές συνεργασίες τεχνών επιστημών και ψηφιακών μέσων,  
▪ Παρότρυνση των ενδιαφερομένων να στραφούν από καλλιτεχνικής πλευράς σε 
αχαρτογράφητα πεδία,  
▪ Κατανόηση του ιστορικού χρόνου,  
▪ Σύνδεση του χθες με το σήμερα.  
Ταυτόχρονα, ο καλλιτεχνικός του σχεδιασμός θα εμπεριέχει παραστάσεις θεάτρου, 
χορού, όπερας, περφόρμανς, μουσικού θεάτρου, συναυλίες, εικαστικά που θα 
υλοποιηθούν σε μνημεία, μουσεία και γενικότερα σε αρχαιολογικούς τόπους της 
Κρήτης.  
Οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα έχουν ως στόχο την επαφή 
των πολιτών με διαφορετικές μορφές τέχνης, την ψυχαγωγία τους και την 
αισθητική, ψυχική και κοινωνική καλλιέργεια τους.  Επίσης, προσανατολίζονται 
στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, την προώθηση της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας και των σύγχρονων καλλιτεχνών της Κρήτης, την 
υποστήριξη των τεχνών, τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον, την 
ανάδειξη της παλαιότερης και σύγχρονης τοπικής ιστορίας, την προβολή του 
πολιτιστικού έργου της Περιφέρειας. Οι δράσεις περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, 
τη βράβευση της προσφοράς προσωπικοτήτων της Τέχνης και του Αθλητισμού, 
δημιουργώντας πρότυπα στις μικρότερες ηλικίες καθώς και εκδηλώσεις μνήμης με 
σκοπό την απόδοση τιμών σε πολίτες που συνέβαλαν στην ιστορικότητα του 
τόπου, αλλά και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Και ακόμη, 
συμπεριλαμβάνουν τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση ποιοτικών αθλητικών 
δράσεων διεθνούς, πανελλήνιας ή τοπικής εμβέλειας,  με τη συνεργασία αθλητικών 
φορέων. Οι δράσεις αυτές, καθώς λαμβάνουν μαζικό χαρακτήρα, συντελούν στην 
αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά στον ρόλο του Αθλητισμού στην 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της επωφελούς για την 
υγεία σωματικής άσκησης και στην ανάδειξη υφιστάμενων σημαντικών αθλητικών 
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θεσμών. Όλες οι εκδηλώσεις συμβάλλουν γενικότερα στην παραγωγή θεάματος 
αλλά και στην καλλιέργεια ενός ευνοϊκού επικοινωνιακά κλίματος για την ίδια την 
Περιφέρεια Κρήτης. Συντείνουν επιπροσθέτως, στη δημιουργία φήμης και στην 
προσέλκυση επισκεπτών στην Κρήτη, ως τόπου αναγνωρίσιμου για την παραγωγή 
Πολιτισμού και Αθλητισμού αλλά και στη σύσφιξη των σχέσεων της Περιφέρειας με 
τις οργανώσεις αποδήμων. Επισημαίνεται ότι λόγω των έκτακτων μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν  σύμφωνα με τις 
εκάστοτε διατάξεις που αφορούν στα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας». Προκειμένου, δε, να διασφαλιστεί η επίτευξη του σκοπού 
των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κρήτης, πολλές 
εκδηλώσεις και δράσεις, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.  
Αναλυτικότερα στις συγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνονται  δαπάνες  που 
αφορούν σε:  

• Εκτυπώσεις προγραμμάτων, φυλλαδίων, αφισών, banners, διπλωμάτων καθώς 
και γραφιστικού σχεδιασμού και γραφιστικής επιμέλειας σε ηλεκτρονική και 
έντυπη μορφή. 

• Διαφημιστικό υλικό εκδήλωσης (μπλουζάκια, καπελάκια, στυλό κ.λπ.).  

• Ενοικίαση ηχητικής και φωτιστικής εγκατάστασης, καθώς και ενοικίαση εξεδρών.  

• Αγορά θεατρικών παραστάσεων, μουσικών συναυλιών, κινηματογραφικών 
προβολών ή ανάθεση της οργάνωσης της παραγωγής μιας εκδήλωσης, υπηρεσία 
που θα περιλαμβάνει την επιμέλεια, την  εκτέλεση της παραγωγής, την 
καλλιτεχνική υποστήριξη, τη μαγνητοσκόπηση,  την ηχογράφηση, τη δημιουργία 
βίντεο ή/και  ηχητικών αρχείων. 

• Υπηρεσίες μετακίνησης - ενοικίαση λεωφορείου.  

• Κάλυψη μεταφορικών εξόδων για την πραγματοποίηση εκθέσεων, πολιτιστικών 
και αθλητικών εκδηλώσεων (π.χ. μεταφορά πινάκων και κάλυψη των εξόδων 
ασφάλισης των πινάκων, μεταφορά αθλητικού υλικού στην αθλητική 
εγκατάσταση, μεταφορά πιάνου στον χώρο παράστασης).  

• Πληρωμή μουσικών και μουσικών συγκροτημάτων μόνο όταν εκπροσωπούνται.  

• Διαμονή – διατροφή (έως 60 ευρώ ανά άτομο/ ημέρα) σε συμμετέχοντες.  

• Δαπάνες ταξιδιωτικών γραφείων για μεταφορά, διαμονή, αεροπορικά και 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κ.λπ.  

• Κύπελλα - Μετάλλια - Πλακέτες.  

• Δαπάνη για επίσημο γεύμα ή δείπνο διακεκριμένων Προσωπικοτήτων που 
συμμετέχουν στην εκδήλωση. 

• Παράθεση μπουφέ.  

• Δημιουργία διαφημιστικού spot  εκδήλωσης. 

• Ενοικίαση ηλεκτρονικής πλατφόρμας διοργάνωσης Virtual αθλητικών αγώνων με 
διαθέσιμες  εφαρμογές σε λειτουργικά συστήματα για κινητά (Android  και iOS). 

• Ενοικίαση ηλεκτρονικών χρονομέτρων αγώνων. 

• Αγορά αθλητικού υλικού μιας χρήσης και αναλώσιμων, το οποίο χρησιμοποιείται 
για την πραγματοποίηση αγώνων (μπάλες, φιλές κτλ).  

• Ενοικίαση αθλητικού ή καλλιτεχνικού υλικού,  το οποίο χρησιμοποιείται για την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης (π.χ. πιάνο, τάπητας για την πραγματοποίηση 
αγώνων μαχητικών τεχνών)  

• Ενοικίαση  χώρου διεξαγωγής της δράσης (π.χ. αίθουσα ξενοδοχείου, θέατρο, 
αθλητική εγκατάσταση) 

• Βιντεοσκόπηση, που θα χρησιμοποιηθεί προς εξυπηρέτηση των σκοπών των 
δράσεων. 

• Η κάλυψη δαπανών για έξοδα μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων που 
συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων καθώς και η 
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κάλυψη δαπανών για έξοδα μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων που 
συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις για την προετοιμασία τους, εφόσον 
αποδεδειγμένα εκπροσωπούν την Περιφέρεια Κρήτης. Από τις δράσεις αυτές, 
εξαιρούνται οι αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες. 

 
Α.  Στο παραπάνω πλαίσιο των Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων είναι 
αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η παρακάτω Μία (1) Αθλητική δράση:  
1. Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Παιδικό αθλητικό τουρνουά 
ποδοσφαίρου Φίλαθλου Σωματείου Πόμπιας “Ο ΚΟΡΑΚΑΣ”», που συνδιοργανώνει 
η Περιφέρεια Κρήτης με το Φίλαθλο Σωματείο Πόμπιας “Ο ΚΟΡΑΚΑΣ”.  
Πρόκειται για ένα παιδικό αθλητικό τουρνουά ποδοσφαίρου, στο οποίο θα λάβουν 
μέρος, ομάδες από όλη την Κρήτη.  
Η παραπάνω Συνδιοργάνωση έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση του 
αθλητικού πνεύματος καθώς και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, όσον αφορά 
στο ρόλο του Αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. 
Για τις ανάγκες της Συνδιοργάνωσης, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου θα 
πραγματοποιήσει τις παρακάτω πέντε (5) δαπάνες:  
α) Ηχητική και φωτιστική κάλυψη, με ενδεικτικό κόστος 1.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., β) Διαφημιστικό υλικό (μπλουζάκια, καπελάκια), με 
ενδεικτικό κόστος 2.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. γ) Εκτυπώσεις 
(αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια), με ενδεικτικό κόστος 500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δ) Μετάλλια και Κύπελλα, με ενδεικτικό κόστος 
500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ε) Επίσημο γεύμα για 25 άτομα, με 
ενδεικτικό κόστος 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Πέντε χιλιάδων (5.000,00 €)   
  
Β. Επιπροσθέτως και στο πλαίσιο των Πολιτιστικών εκδηλώσεων και της 
δημιουργίας του Πολιτιστικού Φεστιβάλ «Φεστιβάλ Κρήτης», είναι αναγκαίο να 
πραγματοποιηθεί η παρακάτω Πολιτιστική δράση:  
1. Πολιτιστική δράση με τίτλο «Έρευνα, Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός, Συντονισμός, 
Επιμέλεια και Επίβλεψη για την πραγματοποίηση Δέκα (10) Πολιτιστικών δράσεων 
του “Φεστιβάλ Κρήτης”», για την υλοποίηση της οποίας εισηγούμαστε τη δαπάνη 
παροχής υπηρεσιών, Έρευνας, Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού, Συντονισμού, 
Επιμέλειας και Επίβλεψης για την πραγματοποίηση Δέκα (10) Πολιτιστικών 
δράσεων του «Φεστιβάλ Κρήτης», ενδεικτικού κόστους 24.800,00 ευρώ, που θα 
αποτελέσουν μέρος και θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του 
«Φεστιβάλ Κρήτης» (σε τόπο και χρόνο που θα αποφασίζεται από την αρμόδια 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης). 
Με στόχο την ανάδειξη του πολιτισμού και με όραμα την ετήσια καθιέρωσή του, το 
«Φεστιβάλ Κρήτης», που θεσμοθετήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, θα συνεχιστεί 
και    κατά το έτος 2022, με σκοπό τη συνέχεια, τη διαχρονικότητα, την υποστήριξη 
της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, την ανάδειξη αρχαιολογικών τόπων και 
μνημείων και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 
  Το «Φεστιβάλ Κρήτης» θα συμπεριλάβει μεγάλη γκάμα τεχνών και καλλιτεχνών 
εντός και εκτός Κρήτης, θεσμοθετημένων ετήσιων εκδηλώσεων και μέρος των νέων 
προτάσεων που υποβάλλονται στην Περιφέρεια Κρήτης, συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Θα κινηθεί, δε, στους 
παρακάτω άξονες: Σύνδεση μεταξύ της ιστορίας του εκάστοτε μνημείου και 
αρχαιολογικού χώρου όπου θα διεξαχθεί το Φεστιβάλ με τη σύγχρονη δημιουργία, 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης και της σύγχρονης δημιουργίας, 
διαθεματικές συνεργασίες τεχνών, επιστημών και ψηφιακών μέσων, παρότρυνση 
των ενδιαφερομένων να στραφούν από καλλιτεχνικής πλευράς σε αχαρτογράφητα 
πεδία, κατανόηση του ιστορικού χρόνου, σύνδεση του χθες με το σήμερα. 
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  Στόχο αποτελεί η σύνθεση ενός πολιτιστικού «πάζλ», όπου η κάθε εκδήλωση / 
δράση που θα παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ καθώς και η επιλογή των χώρων 
διεξαγωγής των δράσεων, να αποτελέσουν ένα συνεκτικό κομμάτι της γενικότερης 
εικόνας, με απώτερο σκοπό την εξωστρέφεια. Ταυτόχρονα, είναι σημαντική η 
καθιέρωση ενός πολιτιστικού brand name της Κρήτης που θα συντελέσει στη 
δημιουργία φήμης και στην προσέλκυση επισκεπτών καθώς και η διάνοιξη ενός 
δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, των πολιτιστικών φορέων 
και των πολιτών της.  
  Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη μας το πολιτιστικό μέγεθος, 
την πληθώρα θεματικών ενοτήτων του και τη σπουδαιότητα που έχει για την 
Περιφέρεια το «Φεστιβάλ Κρήτης», οι παραπάνω δαπάνη είναι απολύτως 
αναγκαία, για την αποφυγή προχειρότητας και για την επιτυχημένη υλοποίησή του. 
  Για τις ανάγκες της Δράσης, η Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσει την 
παρακάτω 
Μία (1) δαπάνη:  
  α) Παροχή υπηρεσιών, Έρευνας, Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού, Συντονισμού, 
Επιμέλειας και Επίβλεψης για την πραγματοποίηση Δέκα (10) Πολιτιστικών 
δράσεων του “Φεστιβάλ Κρήτης” », με ενδεικτικό κόστος 24.800,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
  Ο επιμερισμός δαπάνης και η παραλαβή της ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει 
σύμφωνα με τα παρακάτω παραδοτέα: 
    1ο  Παραδοτέο, με ημερομηνία παράδοσης και ολοκλήρωσης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, έως και τις 30 Απριλίου 2021 :  
     Υπηρεσίες Έρευνας και κατάθεση προσχέδιου Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού, που 
αφορά στην επιλογή πολιτιστικών δράσεων, καλλιτεχνών, χώρων 
πραγματοποίησης των δράσεων και έρευνα για τη διαθεσιμότητά τους, επαφή με 
πολιτιστικούς φορείς και φορείς του Δημοσίου   που συμβαδίζουν με το πνεύμα και 
εξυπηρετούν τον πολιτιστικό σκοπό του «Φεστιβάλ Κρήτης», με ενδεικτικό κόστος  
4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
2ο Παραδοτέο, και με ημερομηνία παράδοσης και ολοκλήρωσης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, έως τις 30 Μαΐου 2022:  
Υπηρεσίες κατάθεσης οριστικού  καλλιτεχνικού σχεδιασμού Δέκα (10) Πολιτιστικών 
δράσεων του “Φεστιβάλ Κρήτης” », με ενδεικτικό κόστος 5.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
3ο Παραδοτέο, και με ημερομηνία παράδοσης και ολοκλήρωσης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, έως τις 15 Ιουνίου 2022: 
Υπηρεσίες Συντονισμού της ύλης (έντυπο, φυλλάδια, αφίσες, ανακοινώσεις) του 
«Φεστιβάλ Κρήτης», με ενδεικτικό κόστος 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α..  
4ο Παραδοτέο: 
     Επιμέλεια Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού και Επίβλεψη, των Δέκα (10) πολιτιστικών 
εκδηλώσεων (γενικός συντονισμός των καλλιτεχνών, τεχνικών και άλλων φορέων 
στις περιπτώσεις που θα υπάρχει συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τον 
Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και επίβλεψη των δράσεων), οι 
οποίες θα αποτελέσουν μέρος και θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης 
του «Φεστιβάλ Κρήτης» (σε τόπο και χρόνο που θα αποφασίζεται από την αρμόδια 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης) σε διοργάνωση, συνδιοργάνωση αλλά 
και σε συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς, με ενδεικτικό κόστος 12.300,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με επιμερισμό του συγκεκριμένου 
παραδοτέου σε Δέκα (10) παραδοτέα, όσες και οι εκδηλώσεις, με ενδεικτικό κόστος 
υπηρεσιών Επιμέλειας καλλιτεχνικού σχεδιασμού ανά εκδήλωση 1.230,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με ημερομηνία παράδοσης και ολοκλήρωσης 
της υπηρεσίας, την ημερομηνία λήξης της κάθε εκδήλωσης.  
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Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
οκτακοσίων 
ευρώ (24.800,00 €) 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. 1 εδαφ. 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. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση 
και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

7. 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. 

8. 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».  

9. 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. 

10. Τις διατάξεις του 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) περί «Λειτουργίας του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ  45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα  
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

12. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 288630/22-06-2021 επικαιροποιημένες οδηγίες Ασφαλούς 
διεξαγωγής ζωντανών Θεαμάτων, ακροαμάτων και λοιπών παραστατικών 
τεχνών σε ανοικτούς (υπαίθριους χώρους)  του γραφείου Γεν. Γραμματέως 
σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

13. Tην υπ’ αριθμ. 118/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για την 
Έγκριση του Προγράμματος Εκδηλώσεων – Συνδιοργανώσεων Πολιτισμού – 
Αθλητισμού για το έτος 2022, που περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθμ. 21/22-11-
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2021 απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.  
14. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 5.000,00 € (με 

ΦΠΑ) για τη Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Παιδικό αθλητικό 
τουρνουά ποδοσφαίρου Φίλαθλου Σωματείου Πόμπιας “Ο ΚΟΡΑΚΑΣ”». 

15. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 24.800,00  € για την 
Πολιτιστική δράση με τίτλο «Έρευνα, Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός, Συντονισμός, 
Επιμέλεια και Επίβλεψη για την πραγματοποίηση Δέκα (10) Πολιτιστικών 
δράσεων του “Φεστιβάλ Κρήτης”». 

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

Μετά τα παραπάνω: 
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ  α σ τ ε: 
 
Την έγκριση σας για την υλοποίηση των παραπάνω Συνδιοργανώσεων του  
Προγράμματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης 2022 και 
συγκεκριμένα, για υπερτοπικές εκδηλώσεις Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης, με 
συνολικό προϋπολογισμό Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 
€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Φορέας 00-071 και ΚΑΕ 9179 και για υπερτοπικές 
εκδηλώσεις Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης, με συνολικό προϋπολογισμό 
Πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Φορέας 00-071 
και ΚΑΕ 9179, όπως παρακάτω:  
 
Α. Αθλητική δράση: 
1.   Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Παιδικό αθλητικό τουρνουά 
ποδοσφαίρου Φίλαθλου Σωματείου Πόμπιας “Ο ΚΟΡΑΚΑΣ”», που συνδιοργανώνει 
η Περιφέρεια Κρήτης με το Φίλαθλο Σωματείο Πόμπιας “Ο ΚΟΡΑΚΑΣ”.  
Για τις ανάγκες της Συνδιοργάνωσης, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου θα 
πραγματοποιήσει τις παρακάτω πέντε (5) δαπάνες:  
α) Ηχητική και φωτιστική κάλυψη, με ενδεικτικό κόστος 1.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., β) Διαφημιστικό υλικό (μπλουζάκια, καπελάκια), με 
ενδεικτικό κόστος 2.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. γ) Εκτυπώσεις 
(αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια), με ενδεικτικό κόστος 500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δ) Μετάλλια και Κύπελλα, με ενδεικτικό κόστος 
500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ε) Επίσημο γεύμα για 25 άτομα, με 
ενδεικτικό κόστος 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 
Β. Πολιτιστική δράση:  
1. Πολιτιστική δράση με τίτλο «Έρευνα, Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός, Συντονισμός, 
Επιμέλεια και Επίβλεψη για την πραγματοποίηση Δέκα (10) Πολιτιστικών δράσεων 
του “Φεστιβάλ Κρήτης”». 
     Για τις ανάγκες της Δράσης, η Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσει την 
παρακάτω 
Μία (1) δαπάνη:  
  α) Παροχή υπηρεσιών, Έρευνας, Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού, Συντονισμού, 
Επιμέλειας και Επίβλεψης για την πραγματοποίηση Δέκα (10) Πολιτιστικών 
δράσεων του «Φεστιβάλ Κρήτης », με ενδεικτικό κόστος 24.800,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
Ο επιμερισμός δαπάνης και η παραλαβή της ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει 
σύμφωνα με τα παρακάτω παραδοτέα: 
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    1ο  Παραδοτέο, με ημερομηνία παράδοσης και ολοκλήρωσης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, έως και τις 30 Απριλίου 2021 :  
     Υπηρεσίες Έρευνας και κατάθεση προσχέδιου Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού, που 
αφορά στην επιλογή πολιτιστικών δράσεων, καλλιτεχνών, χώρων 
πραγματοποίησης των δράσεων και έρευνα για τη διαθεσιμότητά τους, επαφή με 
πολιτιστικούς φορείς και φορείς του Δημοσίου   που συμβαδίζουν με το πνεύμα και 
εξυπηρετούν τον πολιτιστικό σκοπό του «Φεστιβάλ Κρήτης», με ενδεικτικό κόστος  
4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
2ο Παραδοτέο, και με ημερομηνία παράδοσης και ολοκλήρωσης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, έως τις 30 Μαΐου 2022:  
Υπηρεσίες κατάθεσης οριστικού  καλλιτεχνικού σχεδιασμού Δέκα (10) Πολιτιστικών 
δράσεων του “Φεστιβάλ Κρήτης”», με ενδεικτικό κόστος 5.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
3ο Παραδοτέο, και με ημερομηνία παράδοσης και ολοκλήρωσης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, έως τις 15 Ιουνίου 2022: 
Υπηρεσίες Συντονισμού της ύλης (έντυπο, φυλλάδια, αφίσες, ανακοινώσεις) του 
«Φεστιβάλ Κρήτης», με ενδεικτικό κόστος 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α..  
4ο Παραδοτέο: 
     Επιμέλεια Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού και Επίβλεψη, των Δέκα (10) πολιτιστικών 
εκδηλώσεων (γενικός συντονισμός των καλλιτεχνών, τεχνικών και άλλων φορέων 
στις περιπτώσεις που θα υπάρχει συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τον 
Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και επίβλεψη των δράσεων), οι 
οποίες θα αποτελέσουν μέρος και θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης 
του «Φεστιβάλ Κρήτης» (σε τόπο και χρόνο που θα αποφασίζεται από την αρμόδια 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης) σε διοργάνωση, συνδιοργάνωση αλλά 
και σε συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς, με ενδεικτικό κόστος 12.300,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με επιμερισμό του συγκεκριμένου 
παραδοτέου σε Δέκα (10) παραδοτέα, όσες και οι εκδηλώσεις, με ενδεικτικό κόστος 
υπηρεσιών Επιμέλειας καλλιτεχνικού σχεδιασμού ανά εκδήλωση 1.230,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με ημερομηνία παράδοσης και ολοκλήρωσης 
της υπηρεσίας, την ημερομηνία λήξης της κάθε εκδήλωσης.  
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
οκτακοσίων 
ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Την έγκριση σας για την υλοποίηση των παραπάνω Συνδιοργανώσεων του  
Προγράμματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης 2022 και 
συγκεκριμένα, για υπερτοπικές εκδηλώσεις Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης, με 
συνολικό προϋπολογισμό Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 
€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Φορέας 00-071 και ΚΑΕ 9179 και για υπερτοπικές 
εκδηλώσεις Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης, με συνολικό προϋπολογισμό 
Πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Φορέας 00-071 
και ΚΑΕ 9179. 
Το Γενικό Σύνολο για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι εννέα  
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (29.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.» 

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, οι οποίοι μεταξύ άλλων ανέφεραν: «Οι δράσεις θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω  διασποράς του 
κορωνοϊού (COVID 19), με αποκλειστική ευθύνη μόνο των συνδιοργανωτών της 
Περιφέρειας». 
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    Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
     Εγκρίνει την υλοποίηση των Συνδιοργανώσεων του  Προγράμματος 
Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης 2022 και συγκεκριμένα, για 
υπερτοπικές εκδηλώσεις Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης, με συνολικό 
προϋπολογισμό Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Φορέας 00-071 και ΚΑΕ 9179 και για υπερτοπικές 
εκδηλώσεις Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης, με συνολικό προϋπολογισμό 
Πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Φορέας 00-071 
και ΚΑΕ 9179, όπως παρακάτω:  
 
Α. Αθλητική δράση: 
1.   Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Παιδικό αθλητικό τουρνουά 
ποδοσφαίρου Φίλαθλου Σωματείου Πόμπιας “Ο ΚΟΡΑΚΑΣ”», που συνδιοργανώνει 
η Περιφέρεια Κρήτης με το Φίλαθλο Σωματείο Πόμπιας “Ο ΚΟΡΑΚΑΣ”.  
Για τις ανάγκες της Συνδιοργάνωσης, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου θα 
πραγματοποιήσει τις παρακάτω πέντε (5) δαπάνες:  
α) Ηχητική και φωτιστική κάλυψη, με ενδεικτικό κόστος 1.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  
β) Διαφημιστικό υλικό (μπλουζάκια, καπελάκια), με ενδεικτικό κόστος 2.500,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
γ) Εκτυπώσεις (αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια), με ενδεικτικό κόστος 500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  
δ) Μετάλλια και Κύπελλα, με ενδεικτικό κόστος 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.,  
ε) Επίσημο γεύμα για 25 άτομα, με ενδεικτικό κόστος 500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 
Β. Πολιτιστική δράση:  
1. Πολιτιστική δράση με τίτλο «Έρευνα, Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός, Συντονισμός, 
Επιμέλεια και Επίβλεψη για την πραγματοποίηση Δέκα (10) Πολιτιστικών δράσεων 
του “Φεστιβάλ Κρήτης”». 
     Για τις ανάγκες της Δράσης, η Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσει την 
παρακάτω μία (1) δαπάνη:  
  α) Παροχή υπηρεσιών, Έρευνας, Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού, Συντονισμού, 
Επιμέλειας και Επίβλεψης για την πραγματοποίηση Δέκα (10) Πολιτιστικών 
δράσεων του «Φεστιβάλ Κρήτης», με ενδεικτικό κόστος 24.800,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
Ο επιμερισμός δαπάνης και η παραλαβή της ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει 
σύμφωνα με τα παρακάτω παραδοτέα: 
    1ο  Παραδοτέο, με ημερομηνία παράδοσης και ολοκλήρωσης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, έως και τις 30 Απριλίου 2021 :  
     Υπηρεσίες Έρευνας και κατάθεση προσχέδιου Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού, που 
αφορά στην επιλογή πολιτιστικών δράσεων, καλλιτεχνών, χώρων 
πραγματοποίησης των δράσεων και έρευνα για τη διαθεσιμότητά τους, επαφή με 
πολιτιστικούς φορείς και φορείς του Δημοσίου   που συμβαδίζουν με το πνεύμα και 
εξυπηρετούν τον πολιτιστικό σκοπό του «Φεστιβάλ Κρήτης», με ενδεικτικό κόστος  
4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
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2ο Παραδοτέο, και με ημερομηνία παράδοσης και ολοκλήρωσης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, έως τις 30 Μαΐου 2022:  
Υπηρεσίες κατάθεσης οριστικού  καλλιτεχνικού σχεδιασμού Δέκα (10) Πολιτιστικών 
δράσεων του “Φεστιβάλ Κρήτης”», με ενδεικτικό κόστος 5.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
3ο Παραδοτέο, και με ημερομηνία παράδοσης και ολοκλήρωσης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, έως τις 15 Ιουνίου 2022: 
Υπηρεσίες Συντονισμού της ύλης (έντυπο, φυλλάδια, αφίσες, ανακοινώσεις) του 
«Φεστιβάλ Κρήτης», με ενδεικτικό κόστος 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.  
4ο Παραδοτέο: 
     Επιμέλεια Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού και Επίβλεψη, των Δέκα (10) πολιτιστικών 
εκδηλώσεων (γενικός συντονισμός των καλλιτεχνών, τεχνικών και άλλων φορέων 
στις περιπτώσεις που θα υπάρχει συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τον 
Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και επίβλεψη των δράσεων), οι 
οποίες θα αποτελέσουν μέρος και θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης 
του «Φεστιβάλ Κρήτης» (σε τόπο και χρόνο που θα αποφασίζεται από την αρμόδια 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης) σε διοργάνωση, συνδιοργάνωση αλλά 
και σε συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς, με ενδεικτικό κόστος 12.300,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με επιμερισμό του συγκεκριμένου 
παραδοτέου σε Δέκα (10) παραδοτέα, όσες και οι εκδηλώσεις, με ενδεικτικό κόστος 
υπηρεσιών Επιμέλειας καλλιτεχνικού σχεδιασμού ανά εκδήλωση 1.230,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με ημερομηνία παράδοσης και ολοκλήρωσης 
της υπηρεσίας, την ημερομηνία λήξης της κάθε εκδήλωσης.  
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
 

Το Γενικό Σύνολο για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι εννέα  
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (29.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Οι παραπάνω δράσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού (COVID 19), με αποκλειστική ευθύνη μόνο των 
συνδιοργανωτών της Περιφέρειας, 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
Στην παρούσα απόφαση για την Πολιτιστική δράση με τίτλο «Έρευνα, 
Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός, Συντονισμός, Επιμέλεια και Επίβλεψη για την 
πραγματοποίηση Δέκα (10) Πολιτιστικών δράσεων του “Φεστιβάλ Κρήτης”» 
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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