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ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για προμήθεια/παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της 

πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση  Εκδήλωσης “Η 

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στον Αρχαιολογικό χώρο Κνωσού”», στο 

πλαίσιο του 1ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΚΡΗΤΗΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200022 και κωδικό MIS 5177018 της ΝΠ502 

της Περιφέρειας Κρήτης  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 

 

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. Την υπ. αρ. πρωτ. 242575/1-10-2019 (Β΄ 3732) (ΑΔΑ: ΩΞ9Ν7ΛΚ-4Τ2) απόφαση 

Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 

Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης». 

4. 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. 

5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες» όπως ισχύει. 

6. 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 
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2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συγκεκριμένα, αναφορικά με 

τη δράση «Συνδιοργάνωση  Εκδήλωσης “Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στον 

Αρχαιολογικό χώρο Κνωσού”», το άρθρο  32, παράγρ. 2 «Προσφυγή στη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» («... εάν τα έργα, 

τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο 

οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους : αα) στόχος της 

σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής 

εκδήλωσης…»). 

7. 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». 

8. 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. 

9. 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». 

10. 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. 

11. Τις διατάξεις του 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) περί «Λειτουργίας του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

12. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

13. Την αριθμ. 89940/14-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΥ97ΛΚ-ΓΜ1) απόφαση περί ορισμού 

Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας 

Κρήτης καθώς και περί ορισμού Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων της 

Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης. 

14. Την απόφαση με αριθμό 25/2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης που αφορά 

την έγκριση του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025. 

15. Την υπ΄ αρ. 125512/ 16.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (ΦΕΚ 5419/Τεύχος B'/22.11.2021), με θέμα: «Έγκριση Περιφερειακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Κρήτης προγραμματικής 

περιόδου 2021 – 2025». 

16. Το με αρ. πρωτ 102281/12.04.2022 αίτημα της Διεύθυνσης Πολιτισμού και 

Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: 

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ 2022», προς τη Δ/νση Σχεδιασμού και 

Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης .   

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 113788/20-04-2022 Πρόσκληση με Κωδικό Π78-18 Α/Α ΟΠΣ 
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ΕΣΠΑ: 5847 με τίτλο: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ 2022» της Δ/νσης 

Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, με 

την οποία καλείται ως δυνητικός δικαιούχος η Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 5.6 «Υποδομές και δράσεις σύγχρονου 

πολιτισμού», με σκοπό τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου του 

θέματος. 

18. Την υπ. αριθμ. 630/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 13/24-

05-2022), που αφορά στην Α) Αποδοχή των όρων συμμετοχής της 

Δ/νσηςΠολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης ως δυνητικού δικαιούχου στο 

«ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 5.6 «Υποδομές και 

δράσεις σύγχρονου πολιτισμού», σύμφωνα με την Πρόσκληση με Κωδικό Π78-18 

Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5847 με τίτλο: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ 2022» της 

Δ/νσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Κρήτης, Β) Έγκριση της Υποβολής Πρότασης - Αίτησης Χρηματοδότησης της 

πράξης με τίτλο: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ 2022», προϋπολογισμού 

300.000,00 € με ΦΠΑ 24%, μέσω του ΠΣ ΕΠΑ και Γ) Εξουσιοδότηση του 

Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες και την υποβολή αιτήσεως 

χρηματοδότησης στην ανωτέρω Πρόσκληση ως ισχύει σήμερα και όπως αυτή 

τροποποιηθεί στο μέλλον. 

19. Τo υπ. αρ. πρωτ. 168458/09-06-2022 έγγραφο με θέμα «Τεχνική Έκθεση και 

Προϋπολογισμός για το έργο με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ 2022», 

της πρόσκλησης  Π78-18 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5847, της Δ/νσης Πολιτισμού και 

Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης. 

20. Το Τεχνικό δελτίο πράξης ΕΠΑ με Κωδ. Πράξης/MIS (OPS):  5177018. 

21. Την με αριθμ. πρωτ. 66388/30.06.2022 (ΑΔΑ: 68Ι846ΜΤΛΡ-2ΣΒ) απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο «ΠΠΑ Προγραμματικής 

Περιόδου 2021-2025 της Περιφέρειας Κρήτης» του έργου με Κ.Α. 2022ΝΠ50200022, 

κωδικό MIS 5177018 και τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ 2022» στην 

ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 300.000,00 €.  

22. Την υπ. αρ. πρωτ. 192859/30.06.2022 Έγκριση διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑ: 

Ψ7ΓΟ7ΛΚ-ΑΥ7) του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ 2022», 

Κ.Α. 2022ΝΠ50200022 και κωδικό MIS 5177018 της ΝΠ502 της Περιφέρειας 

Κρήτης. 

23. Τις υπ. αρ. πρωτ. 256809 & 25688/1-06-2022  επικαιροποιημένες οδηγίες 

Ασφαλούς διεξαγωγής ζωντανών Θεαμάτων, ακροαμάτων και λοιπών 

παραστατικών τεχνών σε ανοικτούς (υπαίθριους χώρους) και κλειστούς χώρους 

αντίστοιχα,  του γραφείου Γεν. Γραμματέως σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

24. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης 70.000,00 ευρώ, πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων για την υλοποίηση  της εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση  Εκδήλωσης 

“Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στον Αρχαιολογικό χώρο Κνωσού”», που θα 

πραγματοποιηθεί στον Αρχαιολογικό Χώρο Κνωσού, στο Ηράκλειο, στις 8 και 9 

Ιουλίου 2022,  του 1ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
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ΚΡΗΤΗΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200022 και κωδικό MIS 5177018 της ΝΠ502 της 

Περιφέρειας Κρήτης, η οποία ικανοποιεί τους στόχους της Περιφέρειας Κρήτης 

αναφορικά με την υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, συμβάλλοντας στη 

διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.  

Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπου διεξαγωγής της εκδήλωσης, λόγω 

των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας ή 

οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε νέο χρόνο ή τόπο 

χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για τον λόγο αυτό. 

25. Ότι η δράση θα πραγματοποιηθεί 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. 

26. Την υπ. Δήλωση του κ. Ζάχαρη Ευάγγελου. 

27. Την προσφορά που κατατέθηκε εμπρόθεσμα από τον οικονομικό φορέα: 

- «ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ», με ΑΦΜ 090340107, Δ.Ο.Υ Ψυχικού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών: 

• στον οικονομικό φορέα «ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ» , που εδρεύει επί της 

Λεωφ. Βασ. Σοφίας και Κοκκάλη 1, Τ.Κ 11521, Αθήνα , με ΑΦΜ 090340107, Δ.Ο.Υ 

Ψυχικού, ποσού 70.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ), για την καλλιτεχνική υποστήριξη της 

εκδήλωσης.  

Συνολική δαπάνη: Εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) θα 

πραγματοποιηθεί με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από την 

ανάδοχο ισόποσου γραμματίου είσπραξης και απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 

 

Συνημμένα: 

Φωτοαντίγραφα προσφορών 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη 

2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 

3. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Εσωτερικής Λειτουργίας 

 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 
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