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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 

 
Ηράκλειο, 05 Απριλίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 93542 
 

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. Χανίων 
 

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

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

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ.  393/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

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

393/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-2022), 

που αφορά στην Έγκριση του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 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: 393/2022 

 
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 86ο: Έγκριση του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 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. 83590/28-03-2022 έγγραφο του Τμήματος Πολιτισμού 
Αθλητισμού Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
«Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 83578 / 28-03-
2022 αίτημα διατάκτη, προτίθεται να διοργανώσει τις εξής πολιτιστικές και 
αθλητικές δράσεις:  
1. Συνδιοργάνωση με το Δήμο Χανίων και τον Αθλητικό Όμιλο Χανίων «Ο 

ΚΥΔΩΝ» των Αγώνων Στίβου με την επωνυμία «Μάχη της Κρήτης» οι 
οποίοι θα διεξαχθούν στις 17 Απριλίου 2022 στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Στους 
παραπάνω αγώνες αναμένεται να συμμετέχουν πάνω από 300 αθλητές και 
αθλήτριες από την υπόλοιπη Κρήτη.  

2. Συνδιοργάνωση με το Δήμο Χανίων και τον Αθλητικό Όμιλο Χανίων «Ο 
ΚΥΔΩΝ» του 72ου Βενιζέλειου Αγώνα Δρόμου ο οποίος θα διεξαχθεί  στις 22 
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Μαΐου 2022, στην πόλη των Χανίων. Στους παραπάνω αγώνες αναμένεται να 
συμμετέχουν πάνω από 500 αθλητές και αθλήτριες από την υπόλοιπη Κρήτη.  

3. Συνδιοργάνωση με το Δήμο Χανίων και τον Αθλητικό Όμιλο Χανίων «Ο 
ΚΥΔΩΝ» των διήμερων Βενιζέλειων Αγώνων Ποδηλασίας οι οποίοι θα 
διεξαχθούν  στις 28 και 29  Μαΐου 2022. Οι διήμεροι αγώνες περιλαμβάνουν 
ποδηλατικούς αγώνες δρόμου στο Καστέλλι και σιρκουί στην πόλη των Χανίων. 
Στους παραπάνω αγώνες αναμένεται να συμμετέχουν πάνω από 600 
ποδηλάτες και ποδηλάτριες  από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα.  

4. Συνδιοργάνωση με την Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας (ΟΠΟΤΤΕ) και το 
Σύλλογο Τριτέκνων Χανίων ημερίδας με θέμα: «Το δημογραφικό πρόβλημα της 
χώρας και τρόποι αντιμετώπισής του». Στόχος της ημερίδας αυτής, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2022 στο Κ.Α.Μ.,  είναι η ανάδειξη του 
δημογραφικού προβλήματος της χώρας και η  υπογεννητικότητα που 
κυμαίνεται σε ανησυχητικά επίπεδα. Στην ημερίδα θα συμμετέχουν πάνω από 
60 Πανεπιστημιακοί, καθηγητές από όλη την Ελλάδα καθώς και μέλη του Δ.Σ. 
της ομοσπονδίας τριτέκνων.  

5. Συνδιοργάνωση με την Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος του 15ου 
Πανελλήνιου Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού 
Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 15 Μαΐου 2022 στο 
ATLANTICA CRETA HOTEL. Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν κατά μέσο όρο 
2.500 νοσηλευτές, επαγγελματίες υγείας, φοιτητές από όλη την Ελλάδα με 
φυσική ή διαδικτυακή παρουσία.  

6. Συνδιοργάνωση με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το Δήμο Χανίων 
της «Έκθεσης Ζωγραφικής με θέμα το Ποδήλατο»  για τους μαθητές της 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων καθώς και της «Έκθεσης Κλασικού 
Ποδηλάτου» στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του Διεθνούς 
Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, οι οποίες σε συνδυασμό με τον τερματισμό του 
Ποδηλατικού Γύρου στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων, θα  προβάλουν την Ιστορία 
μας και τον Πολιτισμό μας σε Παγκόσμιο επίπεδο.  

7. Συνδιοργάνωση με το Δήμο Χανίων και το  Ναυτικό Όμιλο Χανίων των 19ων 
Διεθνών Βενιζέλειων Αγώνων Κολύμβησης, οι οποίοι αποτελούν θεσμό για την 
πόλη μας και θα διεξαχθούν στο Κολυμβητήριο του Ε.Α.Κ. Χανίων στα τέλη 
Απριλίου. Οι παραπάνω αγώνες αποτελούν κριτήριο συμμετοχής των 
κολυμβητών και κολυμβητριών σε Πανευρωπαϊκά, Παγκόσμια πρωταθλήματα 
και Ολυμπιάδες. Ειδικότερα για το έτος 2022, θα έχουν την ευκαιρία οι Έλληνες 
και Ευρωπαίοι αθλητές να επιτύχουν επιδόσεις που θα τους εξασφαλίσουν τη 
συμμετοχή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανδρών, 
Γυναικών και Εφήβων – Νεανίδων.  

8. Συνδιοργάνωση με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων εκδήλωσης με 
περιεχόμενο θέματα που άπτονται του Εκπαιδευτικού τους Έργου, στο πλαίσιο 
της σειράς συναντήσεων «Οι Τετάρτες των Φιλολόγων», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, στην αίθουσα του 2ου ορόφου 
του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων συμμετέχει στην ως άνω 
δράση, στο πλαίσιο της μέριμνάς της για την ανάπτυξη και καλλιέργεια του 
πνευματικού επιπέδου των Εκπαιδευτικών μας και την αρωγή στο έργο τους.  

9. Συνδιοργάνωση με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακή Ενότητας Χανίων δράσεων πρόληψης, 
οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 6 Απριλίου και την Τετάρτη 13 
Απριλίου 2022, όπως και την Τετάρτη 4 Μαΐου και την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, 
στην αίθουσα του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.  Τα θέματα που θα 
αναπτυχθούν αντίστοιχα, είναι Πρώιμη Ανίχνευση Αναπτυξιακών Διαταραχών 
και Πένθος – Απώλεια στην προσχολική ηλικία. Οι δράσεις απευθύνονται στις 
Βρεφονηπιοκόμους και τις Νηπιαγωγούς της Κοινότητάς μας και έχουν ως 
στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών στη διαχείριση 
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των συγκεκριμένων θεμάτων. Για το λόγο αυτό, η Π.Ε. Χανίων συμμετέχει ως 
συνδιοργανώτρια των δράσεων. 

10.  Συνδιοργάνωση με το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα τα 
Χανιά, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προσωπικού του 
Κέντρου από τον υπεύθυνο του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ κ. Μιχάλη Σκουλά. Η Π.Ε. 
Χανίων συμμετέχει στην ως άνω δράση, στο πλαίσιο της μέριμνάς της για την 
ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των γνώσεων που κατέχει το προσωπικό με 
στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των ατόμων που επικουρούν.  

11. Συνδιοργάνωση με το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης έκδοσης δέκα παραμυθιών, 
εμπνευσμένων από τις λαογραφικές συλλογές του Αρχείου. Τα παραμύθια 
αφηγήθηκε, μια καλοκαιρινή νύχτα το περασμένο έτος σε πολιτιστική βραδιά 
που διοργανώθηκε στο Ιστορικό Αρχείο, ο Νίκος Βλαζάκης, 
καραγκιοζοπαίχτης, ζωγράφος, παραμυθάς και μελετητής του λαϊκού 
πολιτισμού, οι πρωτότυπες ζωγραφιές του οποίου συνοδεύουν την έκδοση. Η 
Π.Ε. Χανίων συμμετέχει στην ως άνω δράση με στόχο την ανάδειξη και 
προβολή μιας από τις πολλές πλευρές και σημασίες της λειτουργίας του 
Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, τις άγνωστες στου περισσότερους λαογραφικές 
συλλογές του.  

12. Συνδιοργάνωση με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Χανίων της θεατρικής παράστασης «Εύρηκα», στο πλαίσιο της 
Έκθεσης Μαθητικής Ψηφιακής Δημιουργίας, που θα πραγματοποιηθεί στα 
Χανιά την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022, στους χώρους του 
Πνευματικού Κέντρου Χανίων. Η παράσταση είναι αποτέλεσμα μιας 
δημιουργικής διαδικασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο 
TIM – Theatre in Mathematics. Η Π.Ε. Χανίων συμμετέχει στην ως άνω δράση 
στο πλαίσιο της μέριμνάς της για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας. 

13. Προμήθεια της ηλεκτρονικής συσκευής Keysight Techologies 3511 Waveform 
Generator, 20 MHz, 1- Channel, with Arb η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε 
πρόγραμμα που εκπονείται από την Ομάδα TUCer – Intelligent Systems and 
Robotics Laboratory του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με την Π.Ε. 
Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων συμμετάσχει στην ως άνω δράση, στο πλαίσιο της 
στήριξης του έργου που επιτελείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης με προεκτάσεις 
τόσο ωφέλιμες για το κοινωνικό σύνολο, όσο και ενισχυτικές για την ανάπτυξη 
του ερευνητικού τομέα του Ιδρύματος. 

14. Προμήθεια 188 τόμων του βιβλίου με τίτλο, ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, «Εμείς 
ξέραμε πως γράφαμε Ιστορία…», των Λευτέρη Λαμπράκη και Ματθαίου 
Φραντζεσκάκη.  Ένα βιβλίο για το κορυφαίο αυτό γεγονός της Σύγχρονης 
Ιστορίας μας, μέσα από τις πηγές της εποχής, σημαντικές αναφορές, 
καταγραφή των γεγονότων μέρα προς μέρα από τον ξένο τύπο κατά τη διάρκεια 
της Μάχης και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η Π.Ε. Χανίων προβαίνει στην ως 
άνω προμήθεια με στόχο να σταλεί στις βιβλιοθήκες των Σχολείων του Νομού 
μας  και να δοθεί η δυνατότητα στους Εκπαιδευτικούς χρησιμοποιώντας το ως 
εποπτικό υλικό να φέρουν κοντά τους μαθητές τους στα γεγονότα της εποχής 
και τα συναισθήματα των ανθρώπων.  

15. Συνδιοργάνωση με το Πνευματικό Κέντρο Χανίων προβολών ντοκιμαντέρ με 
περιεχόμενο τη Μάχη της Κρήτης, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της 
επετείου της Μάχης, κατά τις ημερομηνίες από την Τρίτη 17 έως και την Πέμπτη 
19 Μαΐου 2022, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Μεταξύ των προβολών 
συγκαταλέγονται το «Οι Γιοί του Θεού του Πολέμου», παραγωγής Michael 
Havas, όπως και το «Όταν ο Ερμής κράτησε την αναπνοή του: Η Μάχη της 
Κρήτης», παραγωγής του History της Cosmote TV, που προβάλλεται στην 
Κρήτη για πρώτη φορά. Η Π.Ε. Χανίων συμμετέχει στην ως άνω δράση, στο 
πλαίσιο της ανάδειξης και προβολής της σημαντικής αυτής στιγμής της Ιστορίας 
μας, καθώς και της ενδυνάμωσης της συλλογικής μας ταυτότητας.  
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16. Συνδιοργάνωση με τον Ελληνογαλλικό Σύλλογο Χανίων, το Δήμο Χανίων και 

την ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ και υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας στην 
Ελλάδα,  της 2ης φάσης του Διαγωνισμού «Η Κρέπα με άρωμα Κρήτης», μια 
δράση στην οποία οι σπουδαστές των Σχολών Μαγειρικής Τέχνης και 
Ζαχαροπλαστικής του νομού μας καλούνται να διαγωνιστούν στη δημιουργία 
μιας αλμυρής και μιας γλυκιάς κρέπας, με τοπικά προϊόντα, με τα αρώματα και 
τις γεύσεις των αγαθών της κρητικής γης. Η Επιτροπή των κριτών αποτελείται 
από ειδικούς της γαστρονομίας, μεταξύ των οποίων, ο Στέλιος Παρλιάρος και 
ο σεφ της Γαλλικής Πρεσβείας Jean – Marie Hofmann. Η δράση προσφέρει 
πολλαπλά οφέλη, όπως την κινητοποίηση των γνώσεων και της δημιουργικής 
φαντασίας των σπουδαστών μας, την επαφή τους με καταξιωμένους σεφ την 
επαφή των σεφ με τα τοπικά προϊόντα και την προοπτική να τα εισάγουν στις 
δημιουργίες τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο συμμετέχει η Π.Ε. Χανίων στην ως άνω 
διοργάνωση.  

17. Συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» και την ΕΠΣ φιλικού αγώνα μεταξύ των ποδοσφαιρικών 
ομάδων Ιωνία και Ίκαρος Πασακίου. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 15 Μαϊου 2022, στα Χανιά και εντάσσεται στις εκδηλώσεις Τιμής και 
Μνήμης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή.  

18. Συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και την 
Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» 
Προσκυνήματος Θρησκευτικών Κειμηλίων των Μικρασιατών, στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας Χανίων, κατά τις ημερομηνίες Σάββατο 28 και 
Κυριακή 29 Μαΐου 2022. Παράλληλη Δράση, την Κυριακή 29 Μαΐου 2022, σε 
συνδιοργάνωση με το Δήμο Χανίων, παιδάκια φυτεύουν 100 λουλούδια και 
ανάβουν 100 κεράκια στο Μνημείο Μικρασιατών, στα Χανιά. Οι ως άνω δράσεις 
εντάσσονται στις εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για τα 100 χρόνια από την 
Μικρασιατική Καταστροφή. 

19. Συνδιοργάνωση με την  Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ», τον Δήμο Χανίων και το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Χανίων 
έκθεσης με αντικείμενα, φωτογραφικό υλικό και αρχειακό υλικό των Αθλητικών 
Σωματείων που ίδρυσαν οι Μικρασιάτες με Κρητικούς, όταν ήρθαν στο Νησί. Η 
Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Γιαλί Τζαμισί, κατά τη διάρκεια του 1ου 
εικοσαήμερου του Ιουνίου 2022, και εντάσσεται στις εκδηλώσεις Τιμής και 
Μνήμης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή.  

20. Συνδιοργάνωση με την  Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» και τον Δήμο Χανίων εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τα 100 
χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή που θα πραγματοποιηθεί την 
τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου στις Μουρνιές Χανίων.  

21. Συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ», την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και το Δήμο Χανίων 
Συναυλίας με τους VAMOS ORCHESTRA, αφιερωμένης στα 100 χρόνια της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, και με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
Μουσικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου στο Φρούριο 
Φιρκά.  

22. Συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ», τον Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ, Βραδιάς 
Μικρασιάτικου Γλεντιού και Μικρασιάτικης Κουζίνας στην Παραλία της Νέας 
Χώρας Χανίων, το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022. Η δράση εντάσσεται στις 
εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική 
Καταστροφή. Τη Μικρασιατική Κουζίνα θα διευθύνει η Μαρία Εκμεκτσίογλου, 
μαζί με Σεφ του Νησιού μας.  
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23. Συνδιοργάνωση με την  Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» και τον Δήμο Χανίων εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τα 100 
χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή που θα πραγματοποιηθεί την 
τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου στο Πασακάκι Χανίων.  

24. Συνδιοργάνωση με την  Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» και το Δήμο Χανίων της Μουσικοθεατρικής Παράστασης «Aπ’ 
τη Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά» με τη γυναικεία ορχήστρα 
παραδοσιακής μουσικής «Smyrna» και τη συμμετοχή της Ερωφίλης. Πτυχές 
από την πολύμορφη μουσική ζωή της Σμύρνης, από το 1900 μέχρι τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, θα παρουσιαστούν σε μια μουσικοθεατρική 
παράσταση με βιντεοπροβολές και κείμενα. Η παράσταση εντάσσεται στις 
εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική 
Καταστροφή.  

25. Συνδιοργάνωση με την  Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» και το Δήμο Χανίων Τελετή Τιμής και Μνήμης στο Μνημείο 
των Μικρασιατών την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, Εις Μνήμην της 14ης 
Σεπτεμβρίου 1922. Στη συνέχεια της Τελετής, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων 
χανιώτικα καΐκια και βάρκες θα περισυλλέξουν δεκάδες φαναράκια τα οποία θα 
ταξιδέψουν για λίγη ώρα στα νερά του Λιμανιού, μαζί με τις Προσευχές των 
πολιτών για τις Ψυχές των προγόνων μας.  

 

Εισηγούμαστε: 
 

1. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 800,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) για τη συνδιοργάνωση των Αγώνων Στίβου με την επωνυμία «Μάχη 
της Κρήτης», μεταξύ της Π.Ε. Χανίων και του Αθλητικού Ομίλου Χανίων «Ο 
ΚΥΔΩΝ», , οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 17 Απριλίου 2022 στο Εθνικό Στάδιο 
Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει καλύπτοντας τη 
δαπάνη που αφορά στην προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων καθώς και στον 
σχεδιασμό και την εκτύπωση του υλικού προβολής των αγώνων (CPV: 
92622000-7).   

2. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.300,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  για την συνδιοργάνωση του 72ου Βενιζελείου 
Αγώνα Δρόμου, μεταξύ της Π.Ε. Χανπιων και του Αθλητικού Ομίλου Χανίων 
«Ο ΚΥΔΩΝ», που θα διεξαχθεί στις 22 Μαϊου στην πόλη των Χανίων. Η Π.Ε. 
Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει καλύπτοντας τη δαπάνη που 
αφορά στην προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων καθώς και στον σχεδιασμό και 
την εκτύπωση του υλικού προβολής του αγώνα (CPV: 92622000-7).   

3. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.500,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση των διήμερων 
Βενιζέλειων Αγώνων Ποδηλασίας, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων,  του Δήμου 
Χανίων και του Αθλητικού Ομίλου «Ο ΚΥΔΩΝ», οι οποίοι θα διεξαχθούν  στις 
29 και 30  Μαΐου 2022. Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ως συνδιοργανώτρια 
θα συμβάλει καλύπτοντας τη δαπάνη που αφορά στην προμήθεια κυπέλλων 
και μεταλλίων καθώς και στον σχεδιασμό και την εκτύπωση του υλικού 
προβολής των αγώνων (CPV: 92622000-7).  

4. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 800,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Το δημογραφικό πρόβλημα 
της χώρας και τρόποι αντιμετώπισής του», μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, της 
Ομοσπονδίας Τριτέκτων Ελλάδας (ΟΠΟΤΤΕ) και του Συλλόγου Τριτέκνων 
Χανίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2022 στο ΚΑΜ.. Η Π.Ε. 
Χανίων, ως συνδιοργανώτρια θα συμβάλει με την κάλυψη της δαπάνης που 
αφορά στην παράθεση ενός γεύματος φιλοξενίας στους Πανεπιστημιακούς, 
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καθηγητές και μέλη της Ομοσπονδίας που θα επισκεφθούν την πόλη μας για 
το σκοπό αυτό.  (CPV: 79952100-3).  

5. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση του 15ου Πανελλήνιου 
Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, μεταξύ της Π.Ε. 
Χανίων και της Ένωσης Νοσηλευτών – τριών Ελλάδος, το οποίο θα διεξαχθεί 
από τις 12 έως και τις 15 Μαϊου 2022, στο ATLANTICA CRETA HOTEL. Η Π.Ε. 
Χανίων, ως συνδιοργανώτρια θα συμβάλει με την κάλυψη δαπάνης που αφορά 
στην ενοικίαση των συνεδριακών αιθουσών, στην εκτύπωση του υλικού 
προβολής και στην προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες το συνεδρίου (CPV: 
79950000-8). (22REQ010291700)  

6. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.300,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση «Έκθεσης 
Ζωγραφικής με θέμα το «Ποδήλατο»  για τους μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Χανίων καθώς και της «Έκθεσης Κλασικού Ποδηλάτου» στο 
πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου 
Ελλάδας, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, του Δήμου Χανίων και της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια θα συμβάλει με 
την κάλυψη δαπάνης που αφορά στον σχεδιασμό και την εκτύπωση του υλικού 
προβολής των εκθέσεων καθώς και στην προμήθεια αναλωσίμων,   γραφικής 
ύλης  (CPV: 79950000-8).  

7. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση των 19ων Διεθνών 
Βενιζελείων Αγώνων Κολύμβησης, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, του Δήμου Χανίων 
και του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, που θα διεξαχθούν στο Κολυμβητήριο του 
Ε.Α.Κ. Χανίων στα τέλη Απριλίου. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια θα 
συμβάλει με την κάλυψη δαπάνης που αφορά στη διαμονή και διατροφή των 
αθλητών, στον σχεδιασμό και την εκτύπωση του υλικού προβολής, στην 
προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών  και αναλωσίμων καθώς και 
στις μετακινήσεις τους.   (CPV: 92622000-7). (22REQ010291799) 

8. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 200,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με περιεχόμενο θέματα που άπτονται 
του Εκπαιδευτικού τους Έργου, στο πλαίσιο της σειράς συναντήσεων «Οι 
Τετάρτες των Φιλολόγων», μεταξύ της Π.Ε. Χανίων και του Συνδέσμου 
Φιλολόγων Νομού Χανίων, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, 
στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. Η Π.Ε. 
Χανίων, ως συνδιοργανώτρια θα συμβάλει με την κάλυψη δαπάνης που αφορά 
στα λειτουργικά έξοδα χρήσης της αίθουσας. (CPV: 79952100 – 3).  

9. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 640,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση δράσεων πρόληψης, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων και 
του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την 
Τετάρτη 6 Απριλίου και την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, όπως και την Τετάρτη 
4 Μαΐου και την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, στην αίθουσα του Δ.Σ. του 
Πνευματικού Κέντρου Χανίων.  Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια θα 
συμβάλει με την κάλυψη δαπάνης που αφορά στα λειτουργικά έξοδα χρήσης 
της αίθουσας. (CPV: 79952100 – 3).  

10. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 160,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου, μεταξύ της Π.Ε. 
Χανίων και του Πολυδύναμου Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα τα Χανιά, 
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ,  η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Απριλίου 
2022, στην αίθουσα του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων, 
ως συνδιοργανώτρια θα συμβάλει με την κάλυψη δαπάνης που αφορά στα 
λειτουργικά έξοδα χρήσης της αίθουσας. (CPV: 79952100 – 3).  
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11. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 979,60 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), για την έκδοση δέκα παραμυθιών – 200 τεμάχια -  εμπνευσμένα από τις 
λαογραφικές συλλογές του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων 
και του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης. (CPV: 79952100 – 3).  

12. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 992,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), για την οργάνωση και παραγωγή της θεατρικής παράστασης «Εύρηκα», 
μεταξύ της Π.Ε. Χανίων και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Χανίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 και την 
Παρασκευή 13 Μαϊου 2022, στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, 
στο πλαίσιο της Έκθεσης Μαθητικής Ψηφιακής Δημιουργίας. (CPV: 79952100 
– 3).  

13. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.492,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την προμήθεια της ηλεκτρονικής 
συσκευής Keysight Techologies 3511 Waveform Generator, 20 MHz, 1- 
Channel, with Arb, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Π.Ε. Χανίων και της 
Ομάδας TUCer – Intelligent Systems and Robotics Laboratory του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. (CPV: 79952100 – 3).  

14. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.989,20 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την προμήθεια 188 τόμων του βιβλίου με 
τίτλο, ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, «Εμείς ξέραμε πως γράφαμε Ιστορία…», των 
Λευτέρη Λαμπράκη και Ματθαίου Φραντζεσκάκη.  (CPV: 22113000-5).  

15. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την οργάνωση και την παραγωγή 
τριήμερου αφιερώματος προβολών ντοκιμαντέρ για τη Μάχη της Κρήτης, στο 
πλαίσιο του εορτασμού της φετινής επετείου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
από την Τρίτη 17 έως την Πέμπτη 19 Μαϊου 2022, στο Πνευματικό Κέντρο 
Χανίων. (CPV: 79952100-3).  

16. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.500, 00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την οργάνωση και παραγωγή της 2ης 
Φάσης του Διαγωνισμού «Η Κρέπα με άρωμα Κρήτης», μεταξύ της Π.Ε. 
Χανίων, του Ελληνογαλλικού Συλλόγου Χανίων, του Δήμου Χανίων και της 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2022 στο Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στα Χανιά. (CPV: 79952100-3). 
(22REQ010291894) 

17. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.100, 00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση Φιλικού αγώνα μεταξύ 
των ποδοσφαιρικών ομάδων Ιωνία και Ίκαρος Πασακίου, μεταξύ της Π.Ε. 
Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων και της ΕΠΣ, που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαϊου 2022. Η Π.Ε. Χανίων, ως 
συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει με την κάλυψη της δαπάνης που αφο΄ρα στην 
προμήθεια φανέλων, κυπέλων και μεταλλλίων, το σχεδιασμό και την εκτύπωση 
του υλικού προβολής, καθώς και οργάνωσης και παραγωγής μικρής έκθεσης 
με υλικό από την Ιστορία των Ομάδων. ((CPV: 92622000-7).  

18. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση Προσκυνήματος 
Θρησκευτικών Κειμηλίων των Μικρασιατών και εκδήλωσης Τιμής και Μνήμης 
στο Μνημείο των Μικρασιατών,  μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, της Αδελφότητας Μικρασιατών 
Νομού Χανίων και του Δήμου Χανίων, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 
28 και την Κυριακή 28 Μαϊου 2022, στα Χανιά. Η Π.Ε. Χανίων, ως 
συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στις ως άνω δράσεις με την κάλυψη της 
δαπάνης που αφορά στην φιλοξενία Μικρασιατών από την υπόλοιπη Κρήτη, 
όπως και στη δημιουργία και εκτύπωση επαίνων και σελιδοδεικτών. (CPV: 
79952100-3).  
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19.  τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.100,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση έκθεσης με 
αντικείμενα, φωτογραφικό και αρχειακό υλικό των Αθλητικών Σωματείων που 
ίδρυσαν οι Μικρασιάτες με Κρητικούς όταν ήρθαν στο Νησί, μεταξύ της Π.Ε. 
Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων, του Δήμου Χανίων και 
του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Χανίων, που θα πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια του 1ου εικοσαημέρου του Ιουνίου 2022, στο Γιαλί Τζαμισί. Η Π.Ε. 
Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στην ως άνω δράση με την κάλυψη 
της δαπάνης που αφορά μέρος του κόστους της οργάνωσης και της 
παραγωγής της Έκθεσης, καθώς και το σχεδιασμό και την εκτύπωση του 
υλικού προβολής. (CPV: 79952100-3).  

20. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης Τιμής και 
Μνήμης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή, μεταξύ της Π.Ε. 
Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων και του Δήμου Χανίων 
που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου στις Μουρνιές 
Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στην ως άνω δράση 
με την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στο σχεδιασμό και την εκτύπωση του 
υλικού προβολής της δράσης, καθώς και στην ηχοφωτιστική κάλυψη. (CPV: 
79952100-3).  

21. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.500,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση Συναυλίας με τους 
VAMOS ORCHESTRA, αφιερωμένης στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική 
Καταστροφή, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού 
Χανίων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων και του Δήμου Χανίων που θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, στο Φρούριο Φιρκά Χανίων. Η 
Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στην ως άνω δράση με την 
κάλυψη της δαπάνης που αφορά στην οργάνωση και παραγωγή της 
Συναυλίας, καθώς και στην ηχοφωτιστική κάλυψή της. (CPV: 79952100-3). 
(22REQ010292008) 

22. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.170,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση Μικρασιάτικου 
Γλεντιού και Μικρασιάτικης Κουζίνας, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, της Αδελφότητας 
Μικρασιατών Νομού Χανίων, του Δήμου Χανίων και της ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ, 
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022, στην Παραλία της Νέας 
Χώρας Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στην ως 
άνω δράση με την κάλυψη της δαπάνης που αφορά μέρος του κόστους 
οργάνωσης και παραγωγής του Μικρασιάτικου Γλεντιού (2.170, 00 €), καθώς 
και μέρος του κόστους οργάνωσης και παραγωγής της Μικρασιάτικης κουζίνας 
(2.000,00 €). (CPV: 79952100-3). (22REQ010292201) 

23. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης Τιμής και 
Μνήμης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή, μεταξύ της Π.Ε. 
Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων και του Δήμου Χανίων 
που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου στις Μουρνιές 
Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στην ως άνω δράση 
με την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στο σχεδιασμό και την εκτύπωση του 
υλικού προβολής της δράσης, καθώς και στην ηχοφωτιστική κάλυψη. (CPV: 
79952100-3).  

24. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.800,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση Μουσικοθεατρικής 
Παράστασης «Απ’ τη Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά», μεταξύ της Π.Ε. 
Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων και του Δήμου Χανίων 
που θα πραγματοποιηθεί τους καλοκαιρινούς μήνες στα Χανιά. Η Π.Ε. Χανίων, 
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ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στην ως άνω δράση με την κάλυψη της 
δαπάνης που αφορά μέρος του κόστους οργάνωσης και παραγωγής της 
Παράστασης. (CPV: 79952100-3). (22REQ010292316)  

25. τη διαθεση πίστωσης συνολικού ποσού 700,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση Τελετής Τιμής και Μνήμης εις Μνήμην της 14ης 
Σεπτεμβρίου 1922, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών 
Νομού Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» και του Δήμου Χανίων, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Σεπμτεμβρίου 2022, στα Χανιά. Η Π.Ε. 
Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στην ως άνω δράση, με την κάλυψη 
της δαπάνης που αφορά στην δημιουργία υλικού προβολής και στην 
προμήθεια των υλικών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της δράσης. 
(CPV: 79952100-3).  

 

Οι  δράσεις  θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με  τις  κείμενες διατάξεις και τα 
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Οι δαπάνες που θα προκληθούν από την εκτέλεση της απόφασής σας, θα 
βαρύνουν τις εγκεκριμένες και υπάρχουσες πιστώσεις του Προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Χανίων, Οικονομικού Έτους 2022 και ειδικότερα του Φορέα 072 και ΚΑΕ 
0844.» 

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». 

    Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού : 
1) 800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη συνδιοργάνωση των Αγώνων 

Στίβου με την επωνυμία «Μάχη της Κρήτης», μεταξύ της Π.Ε. Χανίων και 
του Αθλητικού Ομίλου Χανίων «Ο ΚΥΔΩΝ», οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 17 
Απριλίου 2022 στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων, ως 
συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει καλύπτοντας τη δαπάνη που αφορά στην 
προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων καθώς και στον σχεδιασμό και την εκτύπωση 
του υλικού προβολής των αγώνων (CPV: 92622000-7).   

2) 1.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  για την συνδιοργάνωση του 72ου 
Βενιζελείου Αγώνα Δρόμου, μεταξύ της Π.Ε. Χανπιων και του Αθλητικού 
Ομίλου Χανίων «Ο ΚΥΔΩΝ», που θα διεξαχθεί στις 22 Μαϊου στην πόλη των 
Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει καλύπτοντας τη 
δαπάνη που αφορά στην προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων καθώς και στον 
σχεδιασμό και την εκτύπωση του υλικού προβολής του αγώνα (CPV: 
92622000-7).   

3) 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση των 
διήμερων Βενιζέλειων Αγώνων Ποδηλασίας, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων,  του 
Δήμου Χανίων και του Αθλητικού Ομίλου «Ο ΚΥΔΩΝ», οι οποίοι θα διεξαχθούν  
στις 29 και 30  Μαΐου 2022. Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ως 
συνδιοργανώτρια θα συμβάλει καλύπτοντας τη δαπάνη που αφορά στην 
προμήθεια κυπέλλων και μεταλλίων καθώς και στον σχεδιασμό και την 
εκτύπωση του υλικού προβολής των αγώνων (CPV: 92622000-7).  

4) 800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση ημερίδας με 
θέμα: «Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και τρόποι αντιμετώπισής του», 
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μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, της Ομοσπονδίας Τριτέκτων Ελλάδας (ΟΠΟΤΤΕ) και 
του Συλλόγου Τριτέκνων Χανίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 
Απριλίου 2022 στο ΚΑΜ.. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια θα συμβάλει με 
την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στην παράθεση ενός γεύματος φιλοξενίας 
στους Πανεπιστημιακούς, καθηγητές και μέλη της Ομοσπονδίας που θα 
επισκεφθούν την πόλη μας για το σκοπό αυτό.  (CPV: 79952100-3).  

5) 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση του 15ου 
Πανελλήνιου Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, 
μεταξύ της Π.Ε. Χανίων και της Ένωσης Νοσηλευτών – τριών Ελλάδος, το 
οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 έως και τις 15 Μαϊου 2022, στο ATLANTICA 
CRETA HOTEL. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια θα συμβάλει με την 
κάλυψη δαπάνης που αφορά στην ενοικίαση των συνεδριακών αιθουσών, στην 
εκτύπωση του υλικού προβολής και στην προμήθεια αναλωσίμων για τις 
ανάγκες το συνεδρίου (CPV: 79950000-8). (22REQ010291700)  

6) 1.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση «Έκθεσης 
Ζωγραφικής με θέμα το «Ποδήλατο»  για τους μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Χανίων καθώς και της «Έκθεσης Κλασικού Ποδηλάτου» στο 
πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου 
Ελλάδας, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, του Δήμου Χανίων και της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια θα συμβάλει με 
την κάλυψη δαπάνης που αφορά στον σχεδιασμό και την εκτύπωση του υλικού 
προβολής των εκθέσεων καθώς και στην προμήθεια αναλωσίμων,   γραφικής 
ύλης  (CPV: 79950000-8).  

7) 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση των 19ων 
Διεθνών Βενιζελείων Αγώνων Κολύμβησης, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, του 
Δήμου Χανίων και του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, που θα διεξαχθούν στο 
Κολυμβητήριο του Ε.Α.Κ. Χανίων στα τέλη Απριλίου. Η Π.Ε. Χανίων, ως 
συνδιοργανώτρια θα συμβάλει με την κάλυψη δαπάνης που αφορά στη 
διαμονή και διατροφή των αθλητών, στον σχεδιασμό και την εκτύπωση του 
υλικού προβολής, στην προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών  και 
αναλωσίμων καθώς και στις μετακινήσεις τους.   (CPV: 92622000-7). 
(22REQ010291799) 

8) 200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης 
με περιεχόμενο θέματα που άπτονται του Εκπαιδευτικού τους Έργου, στο 
πλαίσιο της σειράς συναντήσεων «Οι Τετάρτες των Φιλολόγων», μεταξύ της 
Π.Ε. Χανίων και του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Χανίων, που θα διεξαχθεί 
την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Πνευματικού 
Κέντρου Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια θα συμβάλει με την 
κάλυψη δαπάνης που αφορά στα λειτουργικά έξοδα χρήσης της αίθουσας. 
(CPV: 79952100 – 3).  

9) 640,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση δράσεων 
πρόληψης, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων και του Κέντρου Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 6 Απριλίου και 
την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, όπως και την Τετάρτη 4 Μαΐου και την Τετάρτη 
11 Μαΐου 2022, στην αίθουσα του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.  Η 
Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια θα συμβάλει με την κάλυψη δαπάνης που 
αφορά στα λειτουργικά έξοδα χρήσης της αίθουσας. (CPV: 79952100 – 3).  

10) 160,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση 
εκπαιδευτικού σεμιναρίου, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων και του Πολυδύναμου 
Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα τα Χανιά, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ,  η οποία 
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, στην αίθουσα του Δ.Σ. 
του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια θα 
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συμβάλει με την κάλυψη δαπάνης που αφορά στα λειτουργικά έξοδα χρήσης 
της αίθουσας. (CPV: 79952100 – 3).  

11) 979,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την έκδοση δέκα παραμυθιών – 
200 τεμάχια -  εμπνευσμένα από τις λαογραφικές συλλογές του Ιστορικού 
Αρχείου Κρήτης, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων και του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης. 
(CPV: 79952100 – 3).  

12) 992,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την οργάνωση και παραγωγή 
της θεατρικής παράστασης «Εύρηκα», μεταξύ της Π.Ε. Χανίων και της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Χανίων, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Μαϊου 2022, στους 
χώρους του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, στο πλαίσιο της Έκθεσης 
Μαθητικής Ψηφιακής Δημιουργίας. (CPV: 79952100 – 3).  

13) 2.492,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την προμήθεια της 
ηλεκτρονικής συσκευής Keysight Techologies 3511 Waveform Generator, 20 
MHz, 1- Channel, with Arb, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Π.Ε. Χανίων και 
της Ομάδας TUCer – Intelligent Systems and Robotics Laboratory του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. (CPV: 79952100 – 3).  

14) 2.989,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την προμήθεια 188 τόμων του 
βιβλίου με τίτλο, ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, «Εμείς ξέραμε πως γράφαμε 
Ιστορία…», των Λευτέρη Λαμπράκη και Ματθαίου Φραντζεσκάκη.  (CPV: 
22113000-5).  

15) 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την οργάνωση και την 
παραγωγή τριήμερου αφιερώματος προβολών ντοκιμαντέρ για τη Μάχη της 
Κρήτης, στο πλαίσιο του εορτασμού της φετινής επετείου, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 17 έως την Πέμπτη 19 Μαϊου 2022, στο 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων. (CPV: 79952100-3).  

16) 3.500, 00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την οργάνωση και παραγωγή 
της 2ης Φάσης του Διαγωνισμού «Η Κρέπα με άρωμα Κρήτης», μεταξύ της Π.Ε. 
Χανίων, του Ελληνογαλλικού Συλλόγου Χανίων, του Δήμου Χανίων και της 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2022 στο Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στα Χανιά. (CPV: 79952100-3). 
(22REQ010291894) 

17) 3.100, 00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση Φιλικού 
αγώνα μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων Ιωνία και Ίκαρος Πασακίου, μεταξύ 
της Π.Ε. Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων και της ΕΠΣ, 
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαϊου 2022. Η Π.Ε. Χανίων, ως 
συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει με την κάλυψη της δαπάνης που αφο΄ρα στην 
προμήθεια φανέλων, κυπέλων και μεταλλλίων, το σχεδιασμό και την εκτύπωση 
του υλικού προβολής, καθώς και οργάνωσης και παραγωγής μικρής έκθεσης 
με υλικό από την Ιστορία των Ομάδων. ((CPV: 92622000-7).  

18) 1.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση 
Προσκυνήματος Θρησκευτικών Κειμηλίων των Μικρασιατών και εκδήλωσης 
Τιμής και Μνήμης στο Μνημείο των Μικρασιατών,  μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, της 
Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, της Αδελφότητας 
Μικρασιατών Νομού Χανίων και του Δήμου Χανίων, που θα 
πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 και την Κυριακή 28 Μαϊου 2022, στα Χανιά. 
Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στις ως άνω δράσεις με την 
κάλυψη της δαπάνης που αφορά στην φιλοξενία Μικρασιατών από την 
υπόλοιπη Κρήτη, όπως και στη δημιουργία και εκτύπωση επαίνων και 
σελιδοδεικτών. (CPV: 79952100-3).  

19) 3.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση έκθεσης με 
αντικείμενα, φωτογραφικό και αρχειακό υλικό των Αθλητικών Σωματείων που 
ίδρυσαν οι Μικρασιάτες με Κρητικούς όταν ήρθαν στο Νησί, μεταξύ της Π.Ε. 
Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων, του Δήμου Χανίων και 

ΑΔΑ: ΨΩΙΑ7ΛΚ-3ΡΣ



14 

 

του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Χανίων, που θα πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια του 1ου εικοσαημέρου του Ιουνίου 2022, στο Γιαλί Τζαμισί. Η Π.Ε. 
Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στην ως άνω δράση με την κάλυψη 
της δαπάνης που αφορά μέρος του κόστους της οργάνωσης και της 
παραγωγής της Έκθεσης, καθώς και το σχεδιασμό και την εκτύπωση του 
υλικού προβολής. (CPV: 79952100-3).  

20) 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης 
Τιμής και Μνήμης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή, μεταξύ 
της Π.Ε. Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων και του Δήμου 
Χανίων που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου στις 
Μουρνιές Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στην ως 
άνω δράση με την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στο σχεδιασμό και την 
εκτύπωση του υλικού προβολής της δράσης, καθώς και στην ηχοφωτιστική 
κάλυψη. (CPV: 79952100-3).  

21) 4.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση Συναυλίας 
με τους VAMOS ORCHESTRA, αφιερωμένης στα 100 χρόνια από την 
Μικρασιατική Καταστροφή, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, της Αδελφότητας 
Μικρασιατών Νομού Χανίων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων και του Δήμου 
Χανίων που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, στο Φρούριο 
Φιρκά Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στην ως άνω 
δράση με την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στην οργάνωση και παραγωγή 
της Συναυλίας, καθώς και στην ηχοφωτιστική κάλυψή της. (CPV: 79952100-3). 
(22REQ010292008) 

22) 4.170,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση 
Μικρασιάτικου Γλεντιού και Μικρασιάτικης Κουζίνας, μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, 
της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων, του Δήμου Χανίων και της 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022, στην 
Παραλία της Νέας Χώρας Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα 
συμβάλει στην ως άνω δράση με την κάλυψη της δαπάνης που αφορά μέρος 
του κόστους οργάνωσης και παραγωγής του Μικρασιάτικου Γλεντιού (2.170, 
00 €), καθώς και μέρος του κόστους οργάνωσης και παραγωγής της 
Μικρασιάτικης κουζίνας (2.000,00 €). (CPV: 79952100-3). (22REQ010292201) 

23) 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης 
Τιμής και Μνήμης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή, μεταξύ 
της Π.Ε. Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων και του Δήμου 
Χανίων που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου στις 
Μουρνιές Χανίων. Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στην ως 
άνω δράση με την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στο σχεδιασμό και την 
εκτύπωση του υλικού προβολής της δράσης, καθώς και στην ηχοφωτιστική 
κάλυψη. (CPV: 79952100-3).  

24) 7.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση 
Μουσικοθεατρικής Παράστασης «Απ’ τη Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά», 
μεταξύ της Π.Ε. Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων και του 
Δήμου Χανίων που θα πραγματοποιηθεί τους καλοκαιρινούς μήνες στα Χανιά. 
Η Π.Ε. Χανίων, ως συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στην ως άνω δράση με την 
κάλυψη της δαπάνης που αφορά μέρος του κόστους οργάνωσης και 
παραγωγής της Παράστασης. (CPV: 79952100-3). (22REQ010292316)  

25) 700,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη συνδιοργάνωση Τελετής 
Τιμής και Μνήμης εις Μνήμην της 14ης Σεπτεμβρίου 1922, μεταξύ της Π.Ε. 
Χανίων, της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» και του Δήμου Χανίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 18 Σεπμτεμβρίου 2022, στα Χανιά. Η Π.Ε. Χανίων, ως 
συνδιοργανώτρια, θα συμβάλει στην ως άνω δράση, με την κάλυψη της 
δαπάνης που αφορά στην δημιουργία υλικού προβολής και στην προμήθεια 
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των υλικών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της δράσης. (CPV: 
79952100-3).  

 

Οι δαπάνες που θα προκληθούν θα βαρύνουν τις εγκεκριμένες και υπάρχουσες 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Χανίων, Οικονομικού Έτους 2022 και 
ειδικότερα του Φορέα 072 και ΚΑΕ 0844. 
 
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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