
   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες  : Ελένη Βουλτσιάδου
Ταχ. Δ/νση :Φιλίππου 82
Ταχ. Κωδ. : 69132 Κομοτηνή
Τηλέφωνο : 2531354228
Φαξ                     : 2531354227
e-mail :evoultsiadou@pamth.gov.gr
                          

Κομοτηνή       26/10/2021
Αρ. πρωτ. ΔΒΜΑ/οικ. 

ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΜΘ
  (Δια του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων 
Διεύθυνσης Διοίκησης Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας)

ΚΟΙΝ. : Γραφείο Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.-

             Εκτελεστικής Γραμματέως 

                                                                                        

                                                                                           

ΘΕΜΑ :Εισήγηση για την έγκριση – εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης  
με τίτλο: «Μαθητικό Φεστιβάλ Αθλητικού Τουρισμού μέσω καλαθοσφαίρισης»  δια της 
Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού (Πηγή 
Χρηματοδότησης ΚΑΠ Επενδύσεις Κ.Α.Ε 9899, Κ.Ε 210002017) συνολικού 
προϋπολογισμού 35.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.To άρθρο 186 παρ.ΙΙ Δ του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010),
2.Το Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 
237Β/27-12-2010),
3. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» και την υπ’αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) σχετική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
5.Την 205/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ’’Τροποποίηση της 240/2011 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τροποποίηση των αποφάσεων μεταβίβασης 
αρμοδιότητας έγκρισης δαπανών, ανάθεσης προμηθειών παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης 
εργασιών και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων στην Οικονομική 
Επιτροπή’’.ΑΔΑ:ΒΛΩΧ7ΛΒ-09Μ
6. Το άρθρ.5 του Ν.4071/2012 όπως αυτό τροποποιεί το άρθρ. 176 του Ν.3852/2010 
«Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών»
7.Την υπ’ αρίθ. 156/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης «Συγκρότηση Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου και ορισμός των μελών 
τους» όπως τροποποιήθηκε με τις  αποφάσεις  171/2014, 10/2016 και 182/2016, 
8. Την αριθμ. πρωτ. οικ.4162/3-9-2019(ΦEK 694/τΥ ΟΔΔ/4-9-2019) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης "Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
9.Την αριθμ. οικ 1327/30-3-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους  Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
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Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης(ΦΕΚ 1026/Β/13-4-2016),
10.Την αρ. 226/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ «Έγκριση ετήσιου 
προγράμματος δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2021» 
11. Την αριθ.204/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ «Έγκριση 
τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2021» 
12. Το γεγονός ότι το έργο εντάσσεται στον Κ.Ε:210002017 και υπάρχουν οι σχετικές 
πιστώσεις στον ΚΑΕ 9899
13. Την ανάγκη προώθησης δράσεων προβολής τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου, 
οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.

                14.Τα παρακάτω στοιχεία,

Περιγραφή του έργου:. Α)Αθλητικά Τουρνουά 3on3

-Διεξαγωγή δύο τουρνουά 3on3, ένα στην Κομοτηνή και ένα στη Χρυσούπολη ή το 
Σουφλί. Εκτιμάται συμμετοχή 400-450 ατόμων στην Κομοτηνή και 200 περίπου στη 
Χρυσούπολη ή το Σουφλί(κυρίως παιδιών των πόλεων και της όλης της περιοχής). Η 
Διάρκειά του σχετίζεται με τον αριθμό της προηγούμενης εγγραφής εθελοντών-
παικτών(παικτριών) προς συμμετοχή.

-Τα πλήρη γήπεδα προδιαγραφών FIBA έχουν διαστάσεις 28×14m, προστασία κρούσης 
ολυμπιακών προδιαγραφών και πιστοποιημένο δάπεδο προστασίας. Επίσης η εγκατάσταση 
περιβάλλεται από σύγχρονες ψηφιακές Πινακίδες ανακοινώσεων και επαναλαμβανόμενης 
προβολής Μηνυμάτων αθλητικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και χορηγικού χαρακτήρα. 
Προσφέρονται δε για προβολή μηνυμάτων και ανακοινώσεων Αυτοδιοικητικού 
περιεχομένου(συγκεκριμένα της ΠΑΜΘ).

-Σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Τουρνουά διανέμονται μπλουζάκια και καπελάκια 
με συγκεκριμένο Μότο-Μήνυμα, συνήθως για την προαγωγή του fairplay ή του 
αυτοδιοικητικού φορέα υποστήριξης(συγκεκριμένα της ΠΑΜΘ).

B) Ακαδημαϊκές παρουσιάσεις «Το Μέλλον Ξεκίνησε»

-Προτείνεται η διεξαγωγή 3 τριπλών προβολών σε κατάλληλα προσφερόμενους χώρους-
αίθουσες σε 3 πόλεις της ΠΑΜΘ(Ξάνθη, Δράμα και Χρυσούπολη ή Σουφλί) για τον κεντρικό 
πυρήνα των μεγάλων τεχνολογικο-ψηφιακών εξελίξεων στους θεμελιακούς τομείς της ζωής 
και δράσης στον Πλανήτη. Κάθε προβολή θα αποτελείται από 3 15-20λεπτες ενότητες με όλα 
τα μείζονα επιτεύγματα και τις επίκαιρες εξελίξεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και τις 
σημαντικότατες εφαρμογές της στην καθημερινότητα, τις ανάγκες και προσδοκίες του 
σύγχρονου ανθρώπου μαζί με προσεγγίσεις και ερωτήματα Φιλοσοφικού, Ηθικού και 
Υπαρξιακού χαρακτήρα

Σκοπός της δράσης : Προβολή της Περιφέρειας ΑΜΘ και αύξηση της τουριστικής 
επισκεψιμότητας. 

Τόπος Υλοποίησης της δράσης:  Περιφέρεια ΑΜΘ
Ημερομηνία Υλοποίησης της δράσης:  Νοέμβριος  – Δεκέμβρης  2021, διάρκειας 4 ημερών



Η παραπάνω δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων και 
εννιακοσίων εξήντα  ευρώ (35.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή επιμέρους δράσεων – δαπανών  Ποσότητα /Είδος - 
Τιμή σε ευρώ

Σύνολο 
αξίας σε 
ευρώ με 

ΦΠΑ
  
1.Δυο πτυσσόμενες επιφάνειες ( ολόκληρο γήπεδο 
διατάσεων FIBA 18x13 η κάθε μια )    

2.      Δυο (2)   κινητές μπασκετες  ολυμπιακού τύπου  με 
προστατευτικά 
στον κορμό και στο ταμπλό 

3. Δυο (2)   κινητές μπασκετες ( mini) με προστατευτικά στον 
κορμό και στο ταμπλό   

4.  Δυο ( 2)  πίνακες  σκορ με χρονόμετρα επίθεσης 

5. Hχητική  &  μικροφωνικη εγκατάσταση 

6. Πίνακες led ( matrix 20 μέτρα )
Παρουσία τεχνικού καθολη την διάρκεια του τουρνουά για την 
λειτουργία των LE

7. Μεταφορικό κόστος εξοπλισμού 

8. Διαχείριση διεξαγωγή τουρνουά / accommodation

9. Tρεις παρουσιάσεις-διαλέξεις «ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ»  (3 ακαδημαϊκοί )    σε Ξάνθη, Δράμα και Σουφλί η 
Χρυσούπολη                                                                                         
                                

10.000,00€

2.500,00€

1.000,00€

500,00 €

500,00€

7.000,00€

4.000,00€

2.500,00€

1.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 35.960,00€

Πρόγραμμα: Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης 2021 - Κ.Ε 210002017
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Τρόπος εκτέλεσης : Απευθείας ανάθεση , κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς οικονομικούς 
φορείς για υποβολή προσφορών.

ΕΕ ιι σσ ηη γγ οο ύύ μμ αα σσ ττ εε

Την έγκριση - εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης «Μαθητικό Φεστιβάλ 
Αθλητικού Τουρισμού μέσω καλαθοσφαίρισης»  συνολικού προϋπολογισμού  τριάντα 
πέντε χιλιάδων και εννιακοσίων εξήντα ευρώ (35.960,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, 
Εμπορίου και Τουρισμού  σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   Κ.Α.Ε.  9899,  με κωδικό έργου 210002017.

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Η αν. Προϊσταμένη 

Αντωνία Κοροβέση
ΠΕ Διοικ - Οικον
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