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Του  Πρακτικού αριθ.   39/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης 586/2011 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση έγκρισης συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ.  με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης 
χριστουγεννιάτικης γιορτής, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου του  Ειδικού  Φορέα 4071.  ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το 
έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011». 
 
 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  29 Νοεμβρίου 2011  ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση 
του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων  2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου 
μέλος  3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης  μέλος,5) Αϊχάν 
Σιακήρ  μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. 
  Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 586 : Εισηγούμενη το εικοστό έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Έβρου,  με το υπ’ αριθμ. 7174/10-11-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη 
των μελών της επιτροπής τα εξής: Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πέρα από το πολύ σημαντικό 
διοικητικό και αναπτυξιακό έργο που έχουν να φέρουν εις πέρας, οφείλουν να μεριμνούν και για την 
ψυχαγωγία των πολιτών τους και την σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και των 
νέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διοργάνωσης πρωτότυπων ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών 
δράσεων.  
   Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι η καταλληλότερη για τη διοργάνωση τέτοιων δράσεων. Τα 
Χριστούγεννα είναι μια γιορτή κυρίως πνευματική, που συνδέεται με τις έννοιες της αγάπης, της ελπίδας, 
της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού. Είναι όμως και η περίοδος που όλοι, μικροί και μεγάλοι, 
περιμένουν για να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν και να χαρούν. Εξίσου σημαντική είναι και για την 
καταναλωτική αγορά. Αποτελεί τη σημαντικότερη οικονομικά περίοδο διακοπών του έτους, καθώς η 
συνήθεια της ανταλλαγής δώρων δημιουργεί σημαντική διακίνηση προϊόντων. Σε μια χρονιά που σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και ιδίως στη χώρα μας, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά τις 
καταναλωτικές συνήθειες των κατοίκων της και είναι διάχυτη η μελαγχολία και το άγχος, απαιτείται μία 
διοργάνωση που θα δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να διασκεδάσουν, να αναπτερώσουν το ηθικό 
τους, και όλα αυτά χωρίς να ξοδέψουν πολλά χρήματα. Παράλληλα μπορεί να προσελκύσει νέους 
επισκέπτες στην περιοχή, αυξάνοντας έτσι την κίνηση στα εμπορικά καταστήματά της.  
  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η διοργάνωση μιας Χριστουγεννιάτικης γιορτής 
για τους μικρούς μας συμπολίτες και τους γονείς τους, σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και 
την εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων Target Pro Project Events & Advertisements μπορεί να πετύχει 
τους στόχους που θέσαμε και να καλύψει το κενό που υπάρχει σε τέτοιου είδους δράσεις στην περιοχή 
μας. Η γιορτή ονομάζεται «Μαγικά Χριστούγεννα» και θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από 
το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου μέχρι και 2 Ιανουαρίου 2012. Η πλατεία του φάρου στην παραλία 
της πόλης θα αποτελέσει τον πυρήνα του χριστουγεννιάτικου σκηνικού. Εντυπωσιακές κατασκευές, 
πληθώρα διαδραστικών δραστηριοτήτων, παιχνίδια, ψυχαγωγία και εκπαίδευση συνθέτουν το σκηνικό.    
Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν χριστουγεννιάτικα στολίδια στο φάρο μετατρέποντάς τον σε ένα μεγάλο 
χριστουγεννιάτικο δέντρο.  Θα στηθούν ειδικές ξύλινες κατασκευές – σπιτάκια, που θα φιλοξενούν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εορταστικής  περιόδου τις ποικίλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
και άλλες θεματικές κατασκευές (σπίτι Αη-Βασίλη, φάτνη, κ.α.) Παράλληλα τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι 
θα παρουσιάζουν τα τοπικά χριστουγεννιάτικα έθιμα, θα προσφέρουν παραδοσιακά κεράσματα και θα 
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προβάλλουν το έργο τους. Η γιορτή θα πλαισιωθεί από σειρά καλλιτεχνικών και μουσικών εκδηλώσεων, 
κάλαντα και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων στις οποίες θα συμμετέχουν και αρκετοί καλλιτέχνες, 
εκπαιδευτικοί  και επαγγελματίες της περιοχής εθελοντικά, οι οποίοι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ώστε να συμβάλουν στην επιτυχία της δράσης.  
Κύριος στόχος της δράσης για φέτος είναι να μαγέψει τα παιδιά και να ξαναδώσει στους ενήλικες το 
βλέμμα της παιδικής ξεγνοιασιάς, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να ξεφύγουν έστω και 
για λίγο από τα προβλήματα και την δύσκολη καθημερινότητά τους. Απώτερος στόχος μας όμως είναι, 
αν η δράση έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, να καθιερωθεί ως θεσμός, να στηρίζεται κάθε χρόνο, να 
αναπτυχθεί και να αναδειχθεί, όχι μόνο ως μία τοπική γιορτή, αλλά ως ένα διαπεριφερειακό εορταστικό 
γεγονός και ως πόλος έλξης τουριστών από όλη την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες. 
   Για όλους τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε τη συμμετοχή της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Έβρου στη 
συγκεκριμένη διοργάνωση. Η Π.Ε. Έβρου θα καλύψει τη δαπάνη αγοράς 2 από τις ξύλινες κατασκευές - 
σπιτάκια που θα διαμορφώσουν το χριστουγεννιάτικο χωριό και θα στεγάσουν τις εκπαιδευτικές και 
εορταστικές δραστηριότητες. Στόχος μας είναι οι κατασκευές αυτές να αποτελέσουν μια μόνιμη δομή της 
Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου, που κάθε χρόνο θα αξιοποιείται κατάλληλα για τη συγκεκριμένη δράση, αλλά 
και για άλλες που πιθανόν να προκύψουν (π.χ. εκθέσεις, τουριστική προβολή, εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες κ.α.) 
Η δαπάνη αγοράς των ξύλινων κατασκευών, που ανέρχεται στα 5.000 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα 
Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011».  
   Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ.  με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης χριστουγεννιάτικης γιορτής, 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του  Ειδικού  
Φορέα 4071.  ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα Πολιτιστικού 
Ενδιαφέροντος 2011». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ με το Δήμο Αλεξανδρούπολης,  Χριστουγεννιάτικης γιορτής, 
και την κάλυψη μέρους της δαπάνης της διοργάνωσης  με το ποσό των 5.000 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), για αγορά δύο ξύλινων κατασκευών, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του  Ειδικού  Φορέα 4071.  ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ 
και αφορά το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011». 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 586 /2011. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε. 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 

                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ 
          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
          ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ   
          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 
           

 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 
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