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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 5Ο

«Έγκριση  εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο
Αυθεντικών Χωριών Αδριατικής-Ιονίου»
-“Adriatic-Ionian Network of Authentic

Villages”, με ακρωνύμιο- ADRIONET, στο
πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V

B – Adriatic Ionian»
Αριθμ. Συνεδρίασης  1η/20-01-2020
Αριθμ. Απόφασης     5/2020

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην
αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ. 27185 (26)/14-01-
2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα στις 14-01-2020 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και  σε καθένα από τους Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
         Από τα εβδομήντα  (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
16. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)
23. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

1. ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
2. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
4. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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24. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
25. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
26. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
27. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
28. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
29. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
30. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
31. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
32. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
33. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
34. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
35. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
36. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
37. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
38. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
39. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
40. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
41. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας)
42. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
43. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
44. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
45. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
46. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
47. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
48. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
49. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
50. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
51. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
52. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης)

53. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
54. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
55. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
56. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
57. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
58. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
59. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
60. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
61. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
62. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
63. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
64.  ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
65. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
66. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   
Επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

 Μετά  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ο  Πρόεδρος  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφώνησε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
εκτέλεσης  του  έργου «Δίκτυο  Αυθεντικών  Χωριών Αδριατικής-Ιονίου»  -“Adriatic-
Ionian Network of Authentic Villages”, με ακρωνύμιο- ADRIONET, στο πλαίσιο του
προγράμματος INTERREG V B – Adriatic Ionian» και  έδωσε το λόγο στην αρμόδια
εισηγήτρια η οποία έθεσε υπ΄ όψη του Συμβουλίου 
1. την με αρ. πρωτ. οικ. 784651 (2242)/12-12-2019 εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Υποστήριξης  Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Π.Κ.Μ. η οποία αναφέρει τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/81320+77909/30-12-2016)
και ισχύει.

3. Την υπ’αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ οικ.2482/3-09-2019  (ΦΕΚ 708/YOΔΔ/09.09.2019)  απόφαση του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Ορισμού  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση
τομέων  ευθύνης  στους  Θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας».  

4. Την  υπ΄αριθ.οικ.570607(7712)/12-9-2019(ΦΕΚ  3475/τ.Β’/16-09-2019)  απόφαση  του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων  της Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή   εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,
αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"  στους
Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  και  στους  προϊσταμένους  των
Υπηρεσιών.....».

5. Την  2η Πρόσκληση  για  υποβολή  προτάσεων  στον  άξονα  προτεραιότητας  2:  Βιώσιμη
Περιφέρεια  «Προώθηση  της  βιώσιμης  αξιοποίησης  και  τη  συντήρηση  φυσικών  και
πολιτιστικών  κληρονομιάς  ως  περιουσιακά  στοιχεία  της  ανάπτυξης  της  περιοχής
Αδριατικής-Ιονίου»,  στο πλαίσιο του προγράμματος  INTERREG ADRION V B:  Adriatic-
Ionian της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6. Την συμμετοχή της ΠΚΜ στην πρόταση με τίτλο  “Adriatic-Ionian Network of Authentic
Villages ”, με ακρωνύμιο –“ADRIONET”, «Δίκτυο Αυθεντικών Χωριών Αδριατικής-Ιονίου».

7. Το έγγραφο της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος  ADRION για την αξιολόγηση και
καταρχήν έγκριση του έργου (η οποία έλαβε χώρα από την   Επιτροπή Παρακολούθησης
του ΙNTERREG ADRION στις  17 Ιουλίου 2019).

8. Την ανακοίνωση (Ιούλιο 2019) στον ιστότοπο του προγράμματος «ΙNTERREG ADRION»
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων της 2ης πρόσκλησης.

9. Το αντικείμενο του έργου «Δίκτυο Αυθεντικών Χωριών Αδριατικής-Ιονίου»,  που έχει  ως
εξής:

Στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα στις περιοχές που βρέχονται από την
Αδριατική και το Ιόνιο υπάρχουν πολλά μικρά «αυθεντικά» χωριά, σε πολύ όμορφες τοποθεσίες
δίπλα σε ποτάμια, λίμνες, σε ορεινούς όγκους και αγροτικές περιοχές. Πολλά από τα χωριά αυτά
όμως  σε  όλη  την  περιοχή  που  καλύπτει  το  πρόγραμμα  Αδριατικής-Ιονίου  αντιμετωπίζουν  μία
συνεχιζόμενη «ερήμωση» και εγκατάλειψη. 

Αυτά τα χωριά διαθέτουν όμως μία σημαντική πολιτιστική, περιβαλλοντική αξία αλλά και κοινωνική
αξία,  καθώς «συντηρούν» ένα απόθεμα τοπικών χαρακτηριστικών  και  ιδιαίτερης  φυσιογνωμίας,
παραγωγικής  τεχνογνωσίας,  παραδοσιακών  τροφίμων  και  προϊόντων,  που  πρέπει  να
ταυτοποιηθούν και να ενσωματωθούν σε περιφερειακές στρατηγικές και  δράσεις διατήρησης και
αξιοποίησης, μέσω μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης που ενισχύουν την υπάρχουσα πολιτιστική και
φυσική κληρονομιά.
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Ο βασικός στόχος του έργου ADRIONET είναι να γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η σημερινή
περιθωριοποίηση, ο κατακερματισμός και η υπο-αξιοποίηση αυτών των περιοχών, με τη δημιουργία
ενός  Διακρατικού  Δικτύου  «Αυθεντικών  Χωριών»,  με  σκοπό  τη  διατήρηση  των  φυσικών  και
πολιτιστικών τους αγαθών, επιδιώκοντας ανάπτυξη βασισμένη σε μια κοινωνική, περιβαλλοντική και
οικονομική βιωσιμότητα, με επίκεντρο πρωταρχικά την ποιότητα ζωής και την ευημερία των τοπικών
πληθυσμών,  ως  προϋπόθεση  για  τη  διατήρηση  των  φυσικών  τους  τοπίων,  καθώς  και  την
προσέλκυση και ικανοποίηση των επισκεπτών/τουριστών.

Όλα αυτά θα ενσωματωθούν στην καινοτόμο έννοια της "φιλόξενης κοινότητας", στην οποία η ίδια η
κοινότητα  θα  αποτελεί  την  κινητήρια  δύναμη  της  τοπικής  ανάπτυξης  και,  ταυτόχρονα  τον
διοργανωτή, με βάση τους πόρους και τις αξίες της, μιας διάχυτης φιλοξενίας.

Η διακρατική συνεργασία θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρά διάσπαρτα χωριά, τα οποία ως μονάδες
δεν θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν, να συνδεθούν μεταξύ τους και να αποτελέσουν  ένα δίκτυο
αυθεντικών χωριών.

Οι  εταίροι  εκπροσωπούν  δημόσιους  φορείς  και  ερευνητικά  κέντρα  που  προέρχονται  από  την
Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία την Σλοβενία, την Αλβανία, την Σερβία και την Βοσνία-Εζεργοβίνη. 

Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά  8 εταίρους,  από  7 ευρωπαϊκές χώρες και
αποτελείται από τους εξής: 

1. Emilia-Romagna Region, Ιταλία (Συντονιστής Εταίρος).

2. Authentic Villages of Italy Association, Ιταλία.

3. Regional Development Agency Zasavje, Σλοβενία.

4. Regional Development Agency Međimurje, Κροατία.

5. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα.

6. Department for Development and International Projects of Zenica-Doboj Canton, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη.

7. Association of Local Autonomy of Albania, Αλβανία.

8. Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd, Σερβία.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στα εξής Πακέτα Εργασίας:
 ΠΕ 0. Διαχείριση του έργου.  
Συμπεριλαμβάνεται η συνολική συμβατική, οικονομική και διοικητική διαχείριση του έργου. Επίσης
Θα  διοργανωθούν  διασυνοριακές  Τεχνικές  Συναντήσεις  και  συναντήσεις  της  Επιτροπής
καθοδήγησης  του  έργου. Πιο  συγκεκριμένα  στην  περιφέρεια  θα  διοργανωθούν  7  τεχνικές
συναντήσεις   και  οι  οποίες  θα έχουν σκοπό την χαρτογράφηση των φυσικών και  πολιτιστικών
στοιχείων των αυθεντικών χωριών, την εφαρμογή των πολιτικών δράσεων που θα προταθούν και
την συγκρότηση του διακρατικού δικτύου των "αυθεντικών χωριών" που θα επιλεχθούν.

 ΠΕ    T  1.    T   Διακρατική  χαρτογράφηση των φυσικών και  πολιτιστικών τοπίων:  δημιουργία  
ενός    Διακρατικού  Σχεδίου  Δράσης  και  μοντέλων  "αυθεντικών  χωριών  "  σε  επιλεγμένες  
πιλοτικές περιοχές.
Στο  πλαίσιο  του  συγκεκριμένου  πακέτου  εργασίας  θα  γίνει  μια  ακριβής  χωρική  ανάλυση:  α)
χαρτογράφηση πολιτιστικών / περιβαλλοντικών / φυσικών περιουσιακών στοιχείων των χωριών και
β)  έρευνα σχετικά με  τις  διαθέσιμες  υπηρεσίες  της κάθε περιοχής,  με στόχο την απόκτηση της
απαραίτητης γνώσης για κάθε περιοχή που θα λειτουργήσει ως υπόβαθρο για την δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου  Διακρατικού Σχεδίου  Δράσης,  στο  οποίο  θα  συμμετέχουν  τόσο  οι  δημόσιοι
φορείς (τοπικές αρχές των χωριών κ.λ.π.), όσο και ο ιδιωτικός τομέας, και φορείς που έχουν σχέση
με την παροχή φιλοξενίας, την πράσινη κινητικότητα, τον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό τουρισμό
κλπ. όλων των χωριών.

 ΠΕ   T  2.   Εφαρμογή δράσεων πιλοτικής εφαρμογής.  
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Βάσει του Διακρατικού Σχεδίου Δράσης που θα αναπτυχθεί στο προηγούμενο πακέτο εργασίας και
συγκεκριμένου  μοντέλου  "αυθεντικού  χωριού"  που  θα  επιλεχθεί  για  κάθε  περιοχή  πιλοτική
εφαρμογής,  οι  εταίροι  των προγράμματος θα συνεργαστούν (μέσω διακρατικών κοινών ομάδων
εργασίας) για την υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων και θα δοκιμασθούν οι λύσεις, οι προτάσεις
και  τα  έργα  που  θα  προταθούν  στο  Διακρατικό  Σχέδιο  Δράσης,  με  στόχο  να  προωθηθεί  μια
συνολική ανάπτυξη των εμπλεκόμενων αυθεντικών χωριών.

 ΠΕ   T  3.   Εγκαθίδρυση ενός διακρατικού δικτύου "αυθεντικών χωριών".  
Σκοπός του διακρατικού δικτύου "αυθεντικών χωριών" είναι να διατηρηθούν  και να αξιοποιηθούν,
με  καινοτόμες  προσεγγίσεις,  τα  φυσικά  και  πολιτιστικά  τοπία  που  συνθέτουν  τα  χωριά  και  οι
περιοχές γύρω από λεκάνες απορροής ποταμών/λιμνών, ορεινές ή/και περιθωριακές/περιφερειακές
περιοχές που κινδυνεύουν από την ερήμωση.
Το  κύριο  εργαλείο  του  συγκεκριμένου  δικτύου  θα  είναι  μια  διαδικτυακή  πλατφόρμα,  μέσω  της
οποίας  οι  διάφορες  εμπειρίες  εδαφικής/κοινωνικοοικονομικής  αναγέννησης  των  χωριών  θα
συγκεντρωθούν, θα τεκμηριωθούν και θα διαδοθούν.

 ΠΕ   C  .   Δράσεις Επικοινωνίας.  
Το  συγκεκριμένο  πακέτο  εργασίας  στοχεύει  στην  αξιοποίηση  των  αποτελεσμάτων  και  των
παραδοτέων όλων των εταίρων των έργων με:

- την  προσέγγιση συγκεκριμένων ομάδων στόχου, ώστε να συμμετάσχουν στο έργο,
- την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε ένα ευρύ φάσμα φορέων και ενδιαφερομένων.
Η ενσωμάτωση, η μεταφορά και η κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων έχουν επίσης στρατηγική
λειτουργία στην επικοινωνία του έργου.
Όλα τα παραπάνω θα επιτευχθούν με ισχυρή παρουσία του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
με δημιουργία βίντεο και ιστοσελίδας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για όλους τους εταίρους είναι 1.331.286,70€.
Το  έργο  θα  έχει  διάρκεια  30  μήνες  και  συγχρηματοδοτείται  85%  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 154.566,00€ και αναλύεται  στις
παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

Έξοδα
Προσωπικού

(Staff costs)

Διαχείριση και
Διοίκηση

(Office and
Administration)

Ταξίδια και
Διαμονή (Travel

and
Accommodation

)

Εξωτερικός
συνεργάτης (External

expertise and
services: Meetings &

Others)

Εξοπλισμός
(Equipment
expenditure)

Συνολικός
προϋπολογισμός

(Total budget)
(%)

26.300,00 € 2.630,00 € 13.040,00 € 102.596,00€ 10.000,00€ 154.566,00€

Μεταξύ των εταίρων του έργου θα εγκαθιδρυθεί ένα διακρατικό δίκτυο "Αυθεντικών χωριών" και θα
υπογραφεί  ένα Μνημόνιο  Συνεργασίας  με  σκοπό  τη  δημιουργία  μιας  ψηφιακής  διακρατικής
πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα συγκεντρωθούν, θα τεκμηριωθούν και θα διαδοθούν οι εμπειρίες
των χωριών που συμμετέχουν στο έργο ADRIONΕΤ.
5. Την ανάγκη για άμεση έναρξη των προβλεπόμενων  δράσεων.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε σχετικά στην Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια στο Περιφερειακό
Συμβούλιο  την αποδοχή εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αυθεντικών Χωριών Αδριατικής-Ιονίου»
-“Adriatic-Ionian  Network  of  Authentic  Villages”, με  ακρωνύμιο  - ADRIONET,  στο  πλαίσιο  του
προγράμματος INTERREG V B: Adriatic-Ionian». 

2.  την  υπ΄  αρ.  2737/17-12-2019  (ΑΔΑ:  67Κ17ΛΛ-ΚΤ3)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής Π.Κ.Μ.

     Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω και  τη  διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε
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Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  την  αποδοχή  εκτέλεσης  του  έργου «Δίκτυο  Αυθεντικών  Χωριών
Αδριατικής-Ιονίου» -“Adriatic-Ionian  Network  of  Authentic  Villages”,  με  ακρωνύμιο  –
ADRIONET , στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V B: Adriatic-Ionian».

    Κατά ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.  Σ.  Αβραμόπουλος,  Ι.  Σκούφας,  Θ.
Ιγνατιάδης,  Ν.  Χρυσομάλλης,  Α.  Αρβανίτης,  Α.  Αγγελίδης,  Δ.  Χαραλαμπίδου  και   Α.
Αγαπητός.

     H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως : 

   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.  

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ                                          ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
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