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Ηράκλειο,6 Απριλίου 2022 
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Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνα 
e-mail 

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

ΠΡΟΣ: - Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού 
 Π.Ε. Λασιθίου 
 

ΚΟΙΝ:  - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου 
 - Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

 Π.Ε. Λασιθίου 
          - Δ/νση Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ. 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ.  392/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

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

392/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-2022), 

που αφορά στην Έγκριση του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 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: 392/2022 

 
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 85ο: Έγκριση του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων 
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 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. 80224/28-03-2022 έγγραφο του Τμήματος Πολιτισμού 
Αθλητισμού Π.Ε. Λασιθίου, 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 Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου  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 
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Αθλητισμό, τη 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.  
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 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 
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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 
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.  
 
Στο παραπάνω πλαίσιο είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η παρακάτω 
εκδήλωση από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου:  
 
Α) Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σητείας της πολιτιστικής 
εκδήλωσης με τίτλο «8ο Μεσογειακό Ραδιοφωνικό Φεστιβάλ Σητείας», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στη Σητεία, εντός του έτους 2022, πάντα με την εφαρμογή των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, λόγω Covid 19, όπως ορίζουν οι συστάσεις που 
δόθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για 
την ασφαλή λειτουργία ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων διαδικτυακά ή σε 
ανοιχτούς χώρους κλπ. 
Για τις ανάγκες της Συνδιοργάνωσης, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  θα 
πραγματοποιήσει τις παρακάτω δαπάνες: α) Ηχητική και φωτιστική κάλυψη, με 
ενδεικτικό κόστος 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Β) Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σητείας της πολιτιστικής 
εκδήλωσης με τίτλο «ΑΙΒΑΛΙ ΣΟΛΟΥΠ» , η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Νομό 
Λασιθίου, εντός του έτους 2022, πάντα με την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και 
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ασφάλειας, λόγω Covid 19, όπως ορίζουν οι συστάσεις που δόθηκαν από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την ασφαλή 
λειτουργία ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων διαδικτυακά ή σε ανοιχτούς 
χώρους κλπ. 
Για τις ανάγκες της Συνδιοργάνωσης, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  θα 
πραγματοποιήσει τις παρακάτω δαπάνες: α) Ηχητική και φωτιστική κάλυψη, με 
ενδεικτικό κόστος 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
  
Γ) Συνδιοργάνωση με το Σκοπευτικό Όμιλο Αγίου Νικολάου της αθλητικής 
εκδήλωσης με τίτλο «Κύπελλο Κρήτης» η οποία θα πραγματοποιηθεί στην 
Ιεράπετρα, εντός του έτους 2022, πάντα με την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής 
και ασφάλειας, λόγω Covid 19, όπως ορίζουν οι συστάσεις που δόθηκαν από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την ασφαλή 
λειτουργία ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων διαδικτυακά ή σε ανοιχτούς 
χώρους κλπ. 
Για τις ανάγκες της Συνδιοργάνωσης, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  θα 
πραγματοποιήσει τις παρακάτω δαπάνες: α) Εκτυπώσεις με ενδεικτικό κόστος 
1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β) Μπλουζάκια με ενδεικτικό 
κόστος 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Δ) Συνδιοργάνωση με την Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ των αθλητικών εκδηλώσεων  
με τίτλο «ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Α –Γ & Κ16, Κ18» οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο και οι μετακινήσεις θα αφορούν αθλητές από 
Σητεία, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο στο Ηράκλειο μετ΄ επιστροφής (συγκεκριμένα: 
από Σητεία- Άγιος Νικόλαος – Ηράκλειο και επιστροφή- ένα λεωφορείο 50 θέσεων 
για διασυλλογικούς αγώνες Α-Γ & Κ16, από Ιεράπετρα-Άγιος Νικόλαος-Ηράκλειο 
και επιστροφή- ένα λεωφορείο 50 θέσεων για διασυλλογικούς αγώνες  Α-Γ & Κ16, 
από Ιεράπετρα – Άγιος Νικόλαος- Ηράκλειο και επιστροφή- ένα λεωφορείο 50 
θέσεων για διασυλλογικούς αγώνες Α-Γ & Κ18), εντός του έτους 2022, πάντα με 
την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, λόγω Covid 19, όπως ορίζουν 
οι συστάσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων για την ασφαλή λειτουργία ζωντανών θεαμάτων και 
ακροαμάτων διαδικτυακά ή σε ανοιχτούς χώρους κλπ. 
Για τις ανάγκες της Συνδιοργάνωσης, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  θα 
πραγματοποιήσει την παρακάτω δαπάνη: α) Μετακινήσεις/ενοικιάσεις λεωφορείων 
με ενδεικτικό κόστος 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) 
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.  
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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. 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 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. 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. 
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. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 1.500,00 € (με ΦΠΑ) 
για τη συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «8ο Μεσογειακό 
Ραδιοφωνικό Φεστιβάλ Σητείας», που συνδιοργανώνεται με το Σύλλογο Φίλων 
Μουσικής Σητείας. 
14. Τη αρ. 68854/11-3-2022 Βεβαίωση του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σητείας. 
15. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 1.500,00 € (με ΦΠΑ) 
για τη συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΑΙΒΑΛΙ ΣΟΛΟΥΠ»  
που αναφέρεται στη Μικρασιατική Καταστροφή, τον ξεριζωμό, τις χαμένες 
πατρίδες, τη Συνθήκη της Λοζάνης, την πρώτη μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμών στη 
σύγχρονη Ιστορία,  για την προβολή του παραδοσιακού Πολιτισμού της Μικρασίας 
και την παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων με θέμα «Ανεστορούμε γλέντια» 
που συνδιοργανώνεται με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σητείας. 
16. Τη αρ. 68852/11-3-2022 Βεβαίωση του Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα 
Σητείας. 
17. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 2.000,00 € (με ΦΠΑ) 
για τη συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Κύπελλο Κρήτης», που 
συνδιοργανώνεται με το Σκοπευτικό Όμιλο Αγίου Νικολάου. 
18. Τη αρ. 73052/16-3-2022 Βεβαίωση του Σκοπευτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου. 
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19. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 2.000,00 € (με ΦΠΑ) 
για τη συνδιοργάνωση  αθλητικών εκδηλώσεων  με τίτλο «ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ Α –Γ & Κ16, Κ18», που συνδιοργανώνεται με την  Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
ΚΡΗΤΗΣ. 
20. Τη αρ. 81190/23-3-2022 Βεβαίωση της Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ. 
21. 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 παρακάτω εκδηλώσεων του 
Προγράμματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 
2022, με συνολικό προϋπολογισμό Επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Φορέας 04-071 και ΚΑΕ 9779.01.002 και 
συγκεκριμένα για τις παρακάτω  πολιτιστικές εκδηλώσεις :  
 
1) Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σητείας της πολιτιστικής 
εκδήλωσης με τίτλο «8ο Μεσογειακό Ραδιοφωνικό Φεστιβάλ Σητείας», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στη Σητεία, εντός του έτους 2022, πάντα με την εφαρμογή των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, λόγω Covid 19, στην οποία περιλαμβάνεται μία  
(1) δαπάνη:    
α)  Ηχητική και φωτιστική κάλυψη, με ενδεικτικό κόστος 1.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
 
2) Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σητείας της πολιτιστικής 
εκδήλωσης με τίτλο «ΑΙΒΑΛΙ ΣΟΛΟΥΠ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο νομό 
Λασιθίου, εντός του έτους 2022, πάντα με την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας, λόγω Covid 19, στην οποία περιλαμβάνεται μία  (1) δαπάνη:    
α)  Ηχητική και φωτιστική κάλυψη, με ενδεικτικό κόστος 1.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
 
3) Συνδιοργάνωση με το Σκοπευτικό Όμιλο Αγίου Νικολάου της αθλητικής 
εκδήλωσης με τίτλο «ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΡΗΤΗΣ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην 
Ιεράπετρα εντός του έτους 2022, πάντα με την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας, λόγω Covid 19, στην οποία περιλαμβάνονται δύο (2) δαπάνες:    
α)  Εκτυπώσεις με ενδεικτικό κόστος 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
β)  Μπλουζάκια με ενδεικτικό κόστος 500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
 
4) Συνδιοργάνωση με την  Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ των  αθλητικών εκδηλώσεων  
με τίτλο «ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Α–Γ & Κ16, Κ18» οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο εντός του έτους 2022, πάντα με την εφαρμογή 
των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, λόγω Covid 19, στην οποία περιλαμβάνεται 
μία (1) δαπάνη:    
α)  Μετακινήσεις/ενοικιάσεις λεωφορείων με ενδεικτικό κόστος 2.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
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Το Γενικό Σύνολο της Εισήγησης για τις εκδηλώσεις Πολιτισμού και Αθλητισμού του 
Προγράμματος Πολιτισμού - Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 2022 
ανέρχεται στο ποσό των Επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.» 

7. Την εισήγηση του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου και 
τακτικού μέλους της Επιτροπής.  

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». 

    Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υλοποίηση των παρακάτω εκδηλώσεων του Προγράμματος 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 2022, με 
συνολικό προϋπολογισμό Επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Φορέας 04-071 και ΚΑΕ 9779.01.002 και 
συγκεκριμένα για τις παρακάτω  πολιτιστικές εκδηλώσεις :  
 
1) Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σητείας της πολιτιστικής 
εκδήλωσης με τίτλο «8ο Μεσογειακό Ραδιοφωνικό Φεστιβάλ Σητείας», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στη Σητεία, εντός του έτους 2022, πάντα με την εφαρμογή των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, λόγω Covid 19, στην οποία περιλαμβάνεται μία  
(1) δαπάνη:    
α)  Ηχητική και φωτιστική κάλυψη, με ενδεικτικό κόστος 1.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
 
2) Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σητείας της πολιτιστικής 
εκδήλωσης με τίτλο «ΑΙΒΑΛΙ ΣΟΛΟΥΠ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο νομό 
Λασιθίου, εντός του έτους 2022, πάντα με την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας, λόγω Covid 19, στην οποία περιλαμβάνεται μία  (1) δαπάνη:    
α)  Ηχητική και φωτιστική κάλυψη, με ενδεικτικό κόστος 1.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
 
3) Συνδιοργάνωση με το Σκοπευτικό Όμιλο Αγίου Νικολάου της αθλητικής 
εκδήλωσης με τίτλο «ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΡΗΤΗΣ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην 
Ιεράπετρα εντός του έτους 2022, πάντα με την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας, λόγω Covid 19, στην οποία περιλαμβάνονται δύο (2) δαπάνες:    
α)  Εκτυπώσεις με ενδεικτικό κόστος 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
β)  Μπλουζάκια με ενδεικτικό κόστος 500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
 
4) Συνδιοργάνωση με την  Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ των  αθλητικών εκδηλώσεων  
με τίτλο «ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Α–Γ & Κ16, Κ18» οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο εντός του έτους 2022, πάντα με την εφαρμογή 
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των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, λόγω Covid 19, στην οποία περιλαμβάνεται 
μία (1) δαπάνη:    
α)  Μετακινήσεις/ενοικιάσεις λεωφορείων με ενδεικτικό κόστος 2.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
 
Το Γενικό Σύνολο για τις εκδηλώσεις Πολιτισμού και Αθλητισμού του Προγράμματος 
Πολιτισμού - Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 2022 ανέρχεται στο 
ποσό των Επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
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. 
 
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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