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Του  Πρακτικού αριθ.   10 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης  189/2012 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης με το 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής της αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 
8 Απριλίου 2012. 
 
 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  4 Απριλίου 2012  ημέρα Τετάρτη και ώρα  13.00 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. 2384/30-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
   Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,            
5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 7)Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
  Απόντες ήταν: ο κ. Αϊχάν Σιακήρ μέλος και ο κ.Σταύρος Καβαρατζής μέλος, ο οποίοι απουσίαζαν αν 
και κλήθηκαν νόμιμα.               
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 189:Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. Δ.Δ.οικ.659 /2-4 -2012  έγγραφό της έθεσε 
υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Το 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής είναι ένα ιστορικό σχολείο που 
λειτουργούσε μέχρι τη σχολική χρονιά 1993-1994 στο παλαιό Γυμνάσιο Θηλέων Κομοτηνής και στη 
συνέχεια μετεγκαταστάθηκε στην οδό Γιάννη Ρίτσου.Από το 1994 το 2ο Γυμνάσιο και το Λανίτειο 
Γυμνάσιο Λεμεσού έχουν αδελφοποιηθεί και κάθε χρόνο μία ομάδα 35  περίπου μαθητών 
συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς και γονείς επισκέπτονται εναλλάξ την Κομοτηνή και τη Λεμεσό για 5 
ημέρες πριν τις διακοπές του Πάσχα.Με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου  της πόλης 
μας έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συναναστραφούν με τους Κυπρίους συμμαθητές τους, να 
τους ξεναγήσουν ως οικοδεσπότες σε χώρους ιστορικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος της Θράκης και να προβάλλουν τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου μας.Η 
αδελφοποίηση των 2 αυτών σχολείων δίνει την δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να αναπτυχθούν 
γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να καλλιεργήσουν 
σχέσεις αλληλεγγύης και ειλικρινούς φιλίας. Οι Κύπριοι μαθητές θα φιλοξενηθούν από μαθητές του 
ανωτέρω Γυμνασίου για 5 ημέρες(από 4-4-2012 έως 8-4-2012) ενώ οι συνοδοί τους θα διαμένουν σε 
ξενοδοχείο με δική τους δαπάνη.Στις 8-4-2012 θα πραγματοποιηθεί αποχαιρετιστήρια εκδήλωση μετά 
δείπνου στο ξενοδοχείο Chris and Eve “ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.” η οποία περιλαμβάνει 
χαιρετισμούς από τους επίσημους προσκεκλημένους, απολογισμό της επίσκεψης από τους Διευθυντές 
των σχολείων, τους Προέδρους των Συλλόγων Γονέων και τους Προέδρους των μαθητικών κοινοτήτων, 
απαγγελία έργων Ελλήνων ποιητών που αναφέρονται στην Κύπρο, παραδοσιακούς  χορούς της 
Θράκης και της Κύπρου και ανταλλαγή δώρων.Ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης ανέρχεται σε 650,00 
€ και ελήφθη με βάση την προσφορά του ξενοδοχείου  Chris and Eve “ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Α.Ε.” η οποία προτείνεται ως ανάδοχος επειδή είναι οικονομικότερη της  προσφοράς του   εστιατορίου 
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ “Ν. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ – Α. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Ο.Ε.”  για την κάλυψη παράθεσης δείπνου μόνο των  
μαθητών  (65 χ 10 ευρώ = 650 €). 
   Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση της κάλυψης μέρους της δαπάνης του προϋπολογισμού της διοργάνωσης της πολιτιστικής 
αυτής εκδήλωσης, ύψους 650,00 €, για παράθεση δείπνου στο ξενοδοχείο  Chris and Eve “ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.” σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α. Μ.-Θ. 
του Ειδικού Φορέα 0072 του ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012,προκειμένου να δαπανηθούν για τη 
συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση . 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το 2ο Γυμνάσιο 
Κομοτηνής αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου 2012 και την 
κάλυψη μέρους της δαπάνης του προϋπολογισμού της διοργάνωσης της εκδήλωσης, ύψους 650,00 €, 
για παράθεση δείπνου στο ξενοδοχείο  Chris and Eve “ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.” σε βάρος 
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της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α. Μ.-Θ. του Ειδικού Φορέα 0072 του ΚΑΕ 
0844 οικονομικού έτους 2012. 

 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 189/2012. 
 
 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

                                                                   ΣΜΑΡΩ  ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 
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