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Επείγον
ΠΡΟΣ :
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας ΑΜΘ
(Δια του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων
Διεύθυνσης Διοίκησης Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας ΑΜΘ)
ΚΟΙΝ. :
Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ –
Εκτελεστικής Γραμματέως

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: : Έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ διά της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ’’» (Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2021, Κωδικός δράσης 200002013, ΚΑΕ 9899, Πηγή
χρηματοδότησης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, Μέγιστος προϋπολογισμός 38.000,00 ευρώ)
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης έχοντας υπόψη :
1.To άρθρο 186 παρ.ΙΙ Δ του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) όπως ισχύει
2.Το Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α’/27-122010) όπως ισχύει
3. Tις διατάξεις των άρθρων 21 και 22Α του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-1995) «Περί Δημόσιου
Λογιστικού κλπ», όπως τροποποιήθηκαν με τα αρθρ. 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) και τα
άρθρα 65, 66, 67, 68 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. 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»
6. Tις 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 τροποποιήθηκαν και ισχύουν
7. Το αρ. πρωτ. 63519/911/5.2.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «1η εσωτερική εγκύκλιος ένταξης, διαχείρισης και
παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σ’ όλη την ΠΑΜΘ, τα οποία εντάσσονται στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΠΑΜΘ και στα ετήσια προγράμματα δράσης»
8. Το αρ. πρωτ. 57157/1103/9-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «2η Εσωτερική Εγκύκλιος ένταξης, διαχείρισης και
παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ, τα οποία
εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ και στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης»
9. Το υπ’ αριθμ. οικ. 57/05-01-2018 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη ΑΜΘ – Εκτελεστικής
Γραμματέως «3η Εσωτερική Εγκύκλιος ένταξης, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται
και υλοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ, τα οποία εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της
ΠΑΜΘ και στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης»
10. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 464/30-1-2019 Εγκύκλιο αρ. 3 του Γεν. Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας της
Περιφέρειας ΑΜΘ « Έγκριση δαπανών απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ»
11. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 4476/25-9-2019 Εγκύκλιο του Γεν. Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας της
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Περιφέρειας ΑΜΘ «Σχετικά με την εξειδίκευση των πιστώσεων»
12. Την με αριθ. πρωτ. ΔΔ οικ. 5923/18-12-2019 Εγκύκλιο αρ. 1 του Γεν. Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας
της Περιφέρειας ΑΜΘ «Παροχή διευκρινίσεων»
13. Το με αριθ. πρωτ. οικ.3482/23-8-2017 έγγραφο της Εκτελεστικής Γραμματέως με θέμα «Οδηγίες
δημοσιότητας δαπανών απευθείας ανάθεσης»
14. Την 205/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ «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)
15. Το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 όπως αυτό τροποποιεί το άρθρ. 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες
Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», τα άρθρα «103 Οικονομική επιτροπή - Αντικατάσταση του άρθρου
175 του ν. 3852/2010» και «104 Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής - Αντικατάσταση του άρθρου 177
του ν. 3852/2010» του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018) και τα άρθρα «2 Συγκρότηση – Εκλογή
Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και «3 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
δήμων και περιφερειών» του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/09-08-2019)
16. Την υπ’ αριθμ. 104/01-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ «Εκλογή μελών της
οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
17.Την αρ. πρωτ. οικ.4162/3-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών
στην ΠΑΜΘ»
18. Την αριθμ. οικ 1327/30-3-2016 (ΦΕΚ 1026/Β’/13-4-2016) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων
και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
19. Την υπ’αρ. 226/05-11-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης «Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
για το έτος 2021» (ΑΔΑ : ΨΕ017ΛΒ-Β9Ω)
20. Την υπ’αρ. 5/27-01-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
«Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2021» (ΑΔΑ : 67ΚΚ7ΛΒ-7Ξ1)
21. Την υπ’αρ. 66/13-04-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης «Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2021» (ΑΔΑ :
63ΣΤ7ΛΒ-Β4Δ)
22. Την υπ’αρ. 107/31-05-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης «Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΑΜΘ 2021» (ΑΔΑ : 6ΓΩΧ7ΛΒ-5ΟΔ)
23. Την υπ’αρ. 126/28-06-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης «Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΑΜΘ 2021» (ΑΔΑ : 65617ΛΒ-Χ5Ξ)
24. Την υπ’αρ. 204/29-09-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης «Έγκριση τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ για το έτος 2021» (ΑΔΑ:
ΨΘ0Π7ΛΒ-24Ο)
25. Το γεγονός ότι η εν θέματι δράση έχει ενταχθεί στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ
έτους 2021, με πρόβλεψη της σχετικής πίστωσης, Κωδικός δράσης 200002013, ΚΑΕ 9899, Πηγή
χρηματοδότησης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
26. Τα παρακάτω στοιχεία της δράσης – έργου :
Σκοπός του έργου – δράσης είναι ο εορτασμός της επετείου της ενσωμάτωσης της Θράκης στην ελεύθερη
Ελλάδα το 1920. Σειρά δράσεων και εκδηλώσεων είχαν σχεδιαστεί να υλοποιηθούν κατά το έτος 2020
όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό λόγω της πανδημίας και των σχετικών μέτρων. Τουλάχιστον προς το τέλος
του έτους 2021 (έτους ορόσημου κατά το οποίο εορτάζονται τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση
του 1821) επιχειρείται η διοργάνωση επετειακών εκδηλώσεων όπως η παρούσα, η οποία περιλαμβάνει
ένα Επετειακό – Ιστορικό Συνέδριο που απαρτίζεται από δύο ημερίδες: α) η πρώτη πραγματεύεται το
ιστορικό πλαίσιο της εποχής της απελευθέρωσης της Θράκης και β) η δεύτερη αφορά στην εξέλιξη των
νεοελληνικών διαλέκτων της Θράκης (Σουφλιώτικα, Ξυλαγανιώτικα, Γρατινιώτικα, Ιασμιώτικα) και μία
έκθεση Θρακιώτικης Κληρονομιάς με παραδοσιακές ενδυμασίες και καθημερινά αντικείμενα, σημαντικά
έγγραφα της εποχής που παρουσιάζουν τους αγώνες, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Θράκης με
παράλληλες εκδηλώσεις γευσιγνωσίας καθώς και μουσικοχορευτικού παραδοσιακού χαρακτήρα.
Στόχος του έργου – δράσης είναι ο επετειακός εορτασμός της απελευθέρωσης της Θράκης, η εξύψωση
του φρονήματος των Θρακιωτών, η ανάδειξη του αγώνα τους και της συμβολής τους στην εξέλιξη του
ελληνικού κράτους, η προβολή της Θρακιώτικης Κληρονομιάς.
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Σύνδεση της δράσης με τους σκοπούς της Περιφέρειας : Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : «2. Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και

υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις Αρχές
της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και
ευρωπαϊκές πολιτικές.»
Καλυπτόμενες ανάγκες - αναγκαιότητα έργου - δράσης : Το έργο - δράση επιδιώκει να συμβάλλει στην
ανάπτυξη της περιοχής, στην ανάδειξη του αγώνα των Θρακιωτών και της συμβολής τους στην εξέλιξη
του ελληνικού κράτους, στην προβολή της Θρακιώτικης Κληρονομιάς.
Χωροθέτηση / Υλοποίηση της δράσης - έργου : Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
Χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της δράσης : Δεκέμβριος 2021
Σκοπιμότητα προτεινόμενου έργου – δράσης : Η συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής
Αναμενόμενα αποτελέσματα : Τα παραδοτέα όπως περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας
Περιγραφή δράσης
Η αναλυτική περιγραφή της δράσης και οι επιμέρους δράσεις και δαπάνες αυτής παρουσιάζονται στον
πίνακα που ακολουθεί.
Περιγραφή επιμέρους δράσεων – δαπανών

1) Οπτικοακουστικός εξοπλισμός συνεδρίου – τεχνική
– γραμματειακή υποστήριξη συνεδρίου 11 & 12
Δεκεμβρίου 2021:

2) Έξοδα μετακίνησης (αεροπορικά εισιτήρια και
ΜΜΜ) και φιλοξενίας διαμονής εισηγητών
του συνεδρίου :
3) Coffee break συνεδρίου :
Ένα για περίπου 150 άτομα κατά την διάρκεια κάθε ημέρας
που θα περιλαμβάνει ζεστά ροφήματα, αναψυκτικά, νερό,
βουτήματα, κέικ.
4) Διοργάνωση εκδήλωση υποδοχής με παραδοσιακά
κεράσματα σε fingerfood - έναρξης συνεδρίου :
5) Live Streaming των εργασιών του συνεδρίου :
To live streaming θα πραγματοποιηθεί με 3κάμερη κάλυψη
και οι εργασίες του συνεδρίου θα μεταδίδονται ζωντανά από
το κανάλι You Tube της Περιφέρειας. Ο Ανάδοχος θα παρέχει
τον εξοπλισμό και τους κατάλληλους τεχνικούς για τον
χειρισμό των καμερών και της μίξης εικόνας
6) Back Drop – Roll ups banner συνεδρίου :
Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει Back drop
(Πλάτη συνεδρίου) όπου θα εντεθεί και η οθόνη προβολών,
και 4 Roll up banner 80X20 που θα τοποθετηθούν στην
είσοδο του χώρου.

Ποσότητα /Είδος
παραδοτέων /
Επιμέρους τιμή
σε ευρώ
συνεδριακά μικρόφωνα
(τουλάχιστον 5), προβολικός
εξοπλισμός (Projector),
Δύο laptop ροής περιεχομένου,
μίκτης ήχου (για την ηχητική και
φωτιστική υποδομή θα
χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός
του χώρου), τεχνική
γραμματειακή υποστήριξη σε
όλη την διάρκεια του συνεδρίου

Σύνολο
αξίας σε
ευρώ με
ΦΠΑ

Έξοδα μετακίνησης και έξοδα
διαμονής και φιλοξενίας

έως
2.000,00

2Χ150=300 άτομα

Έως
1.500,00

Καλωσόρισμα,
100 άτομα,
πρώτο βράδυ του συνεδρίου

1.000,00

Live Streaming των εργασιών
του συνεδρίου

Back drop (Πλάτη συνεδρίου) &
4 Roll up banner 80X20

2.000,00

2.000,00

1.200,00
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7) Κατάρτιση προγράμματος - πρόσκλησης συνεδρίου
& πεπραγμένων συνεδρίου - πρακτικά
8) Μεταφορά εκθεμάτων έκθεσης από Αθήνα προς τον
χώρο διεξαγωγής της έκθεσης και μετά το πέρας συλλογή –
συσκευασία και μεταφορά στην Αθήνα.
9) Μουσειολογική επιμέλεια έκθεσης και κατασκευές
προθηκών και διαχωριστικών θεμάτων
10) Έξοδα μετακίνησης (αεροπορικά εισιτήρια) και
φιλοξενίας- διαμονής του επιμελητή της έκθεσης και 2
συνεργατών του
(η διαμονή θα ξεκινήσει δυο ημέρες πριν την έναρξη της
έκθεσης και θα ολοκληρωθεί την επομένη λήξης της)
11) Διοργάνωση εκδρομής αντιπροσωπείας –
χορευτικού
συγκροτήματος
του
συλλόγου
Θρακιωτών Αθήνας (για συμμετοχή του στα εγκαίνια της
έκθεσης και στην έναρξη του συνεδρίου)
Η Αναχώρηση τους θα γίνει την Παρασκευή 19/11/2021 και
επιστροφή τους 21/11/2021. Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύψει
την μεταφορά με λεωφορείο για 20 άτομα την διαμονή τους
και τη διατροφή τους.
12) Ήχος - Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων έναρξης - λήξης
13) Μουσική εκδήλωση έναρξης συνεδρίου και
εγκαινίων έκθεσης με το συγκρότημα κλασσικής
μουσική Thracian Trio
14) Παραδοσιακή ορχήστρα για τη μουσική επένδυση
των χορευτικών συγκροτημάτων της εκδήλωσης για τη λήξη
του συνεδρίου
15) Υποστήριξη τήρησης μέτρων Covid-19 και
υπηρεσίες ασφάλειας "Security" της Έκθεσης και του
Συνεδρίου
16) Αμοιβή οικονομικού φορέα – διοργανωτή
συνεδρίου – έκθεσης
ΣΥΝΟΛΟ

Πρόγραμμα - πρόσκληση &
πεπραγμένα συνεδρίου
Μεταφορά εκθεμάτων

3.000,00

Μουσειολογική επιμέλεια,
κατασκευές προθηκών και
διαχωριστικών θεμάτων
3 άτομα Χ 12 τουλάχιστον
διανυκτερεύσεις

2.000,00

Μεταφορά 20 ατόμων με
λεωφορείο Αθήνα – Κομοτηνή –
Αθήνα, φιλοξενία – διαμονή 2
βράδια

4.000,00

Κατ’ αποκοπή

1.000,00

Κατ’ αποκοπή

2.500,00

Κατ’ αποκοπή

1.500,00

έως 250 ώρες

2.000,00

Κατ’ αποκοπή

3.100,00

3.000,00

2.200,00

34.000,00€

Σημειώνεται ότι το ποσό των 5.000,00 ευρώ που υπολείπεται από τον συνολικό προϋπολογισμό της
δράσης (38.000,00 – 34.000,00 = 4.000,00 ευρώ), μπορεί να εξειδικευθεί, εάν και εφόσον απαιτηθεί, για
κάποια άλλη επιμέρους δράση, με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Πρόγραμμα : Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έτους 2021
Φορέας υλοποίησης: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης
Χρηματοδότηση : ΚΑΕ 9899 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Κωδικός Δράσης : 200002013
Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV : 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
Τρόπος εκτέλεσης της δράσης : Εφαρμογή διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων – απευθείας
ανάθεση - σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα του
άρθρου 118. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης θα ληφθεί μέριμνα ώστε να ικανοποιηθούν
και να τηρηθούν οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της οικονομικότητας, νομιμότητας,
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, για την βέλτιστη δυνατή πραγματοποίηση αυτής και την
επίτευξη των στόχων – σκοπών της. Ο μέγιστος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των
38.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (στην παρούσα φάση εξειδικεύεται ποσό 34000,00
ευρώ). Το τελικό κόστος αυτής θα προκύψει αφού προηγηθούν οι σχετικές προβλεπόμενες επιμέρους
διαδικασίες ανάθεσης (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς οικονομικούς φορείς, λήψη
προσφορών, ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης κ.ά.). Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφερότερη από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής – χαμηλότερη τιμή. Σημειώνεται ότι η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς οικονομικούς φορείς θα είναι ενιαία για όλες τις επιμέρους δράσεις – δαπάνες που
παρουσιάστηκαν ανωτέρω. Ο ανάδοχος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν.
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το Νο2 της Περιγραφής επιμέρους δράσεων δαπανών του πίνακα
3688/05-08-2008 (ΦΕΚ 163 / Α’/05-08-2008) περί διαφημιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών επικοινωνίας και
πιστοποίησης.
Εισηγείται
την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
ΠΕ Ροδόπης «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ
"ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ’’» (Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2021, Κωδικός δράσης
200002013, ΚΑΕ 9899, Πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, Μέγιστος προϋπολογισμός 38.000,00
ευρώ), όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ (αναμενόμενη πρόσκληση 27/2021) καθώς εάν το
θέμα αυτό συζητηθεί σε μεταγενέστερη συνεδρίαση εκτιμάται ότι η υλοποίηση της δράσης
κινδυνεύει να καταστεί ανέφικτη εντός του έτους 2021.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν. Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης
α/α
Παντελής Δελίδης
ΠΕ Μηχανικών

5

