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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 550 / 2017  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 27 / 2017  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : « Έγκριση Δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου  και Δημοτικών 
Συμβούλων στην Αγία Πετρούπολη , από  20 έως 25  Σεπτεμβρίου 2017 , 
για το συνέδριο ¨Αγία Πετρούπολη- Ελλάδα, ενώνοντας τις δυνάμεις 
μας¨». 
 

 
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 4η Οκτωβρίου , του έτους 2017, ημέρα 
της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 19:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό 
Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση , ύστερα από την  με αριθ. πρωτ. 
45876 /  28/09/2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010.  
 
 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  
 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 
 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 
 5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
 6) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  
 7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
 8) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
 9) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 
 10) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
 11) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
 12) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
 13) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 
 14) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  
 15) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 
 16) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ 

 17) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-
ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 

 18) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
 19) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
 20) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 
 21) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 
 22) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 23) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
 24) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ 
 25) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 
 26) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 27) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 
 28) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
 29) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
 30) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
 31) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 
 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 
 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 
 2) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ  
 4) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ 
 5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 6) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 
 7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
 8) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 9) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ 
 10) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 31  , αποτελούντες  την απόλυτη 
πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 
Ν.3463/8-6-2006 «Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον 
ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων, 
παρόντος του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη. 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης, 
εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Δαπανών 
μετακίνησης του Δημάρχου  και Δημοτικών Συμβούλων στην Αγία 
Πετρούπολη , από  20 έως 25  Σεπτεμβρίου 2017 , για το συνέδριο ¨Αγία 
Πετρούπολη- Ελλάδα, ενώνοντας τις δυνάμεις μας¨, λέει τα εξής:  

«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,  
Με την αρ. 450/2017  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  εγκρίθηκε η 
μετάβαση  του κ.Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη,  καθώς και 
αντιπροσωπείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποτελούμενης από τον 
Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Παντελίδη 
Γεώργιο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γκοτσίδη Κωνσταντίνο, τη 
Δημοτική Σύμβουλο κ.Τσονίδου-Σκεύα  Ελισάβετ (ο κ.  Γουμενίδης Ευάγγελος 
ακύρωσε),  καθώς και τον  κ. Γκαμπαερίδη Κωνσταντίνο ως διερμηνέα,  στη Ρωσία 
από 20   έως  25  Σεπτεμβρίου  2017, προκειμένου να συμμετέχουν στο 
Ελληνορωσικό συνέδριο «Αγία Πετρούπολη-Ελλάδα: Ενώνοντας δυνάμεις»  που 
διοργάνωσε  ο Δήμος Αγίας Πετρούπολης και  συμμετείχαν όλες οι 
αδελφοποιημένες πόλεις με την Αγία Πετρούπολη. 

   Η μετάβαση στην Αγία Πετρούπολη των μελών της αντιπροσωπείας 
πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου οδικώς με ΙΧ αυτοκίνητο  λόγω βλάβης 
του υπηρεσιακού αυτοκινήτου και μεταφοράς μεγάλου όγκου αρχείων και 
εγγράφων,  στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και στη συνέχεια αεροπορικώς στην Αγία 
Πετρούπολη, μέσω Αθηνών και Μόσχας, ενώ η επιστροφή  στις 24 Σεπτεμβρίου 
2017 έγινε κατά τον ίδιο τρόπο. Ο κ. Παντελίδης παρέμεινε μία μέρα παραπάνω 
όπου και πραγματοποίησε συναντήσεις στη Μόσχα για θέματα που αφορούν τον 
αθλητισμό.   
Αναλυτικά:  
- τα αεροπορικά έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 3250,00 € (650,00€ για τον 
καθένα)  
- τα έξοδα διανυκτέρευσης ανέρχονται στα 2800,00€ (560,00€ για τον καθένα) 
- τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης ανέρχονται στα 1900,00 €  που καθορίζονται 
ως εξής: πέντε (5) ημέρες εκτός έδρας στο εξωτερικό,  με ημερήσια αποζημίωση 
100,00 € για τον κ.Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Λαμπάκη Ευάγγελο και 80,00€ 
για τους κ.Τσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ  και κ.Γκοτσίδη Κωνσταντίνο,  έξι (6) ημέρες 
εκτός έδρας στο εξωτερικό με ημερήσια αποζημίωση 100,00 € για τον κ. 
Παντελίδη Γεώργιο. 
- τα έξοδα χιλιομετρικής αποζημίωσης ανέρχονται στα 111,90€ που καθορίζονται 
ως εξής:325  Χ 2 = 650 χλμ ως το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με 0,15€  και τα 
διόδια 14,40€ 
  Εισηγούμαι την έγκριση των ανωτέρω δαπανών και τη διάθεση πίστωσης ποσού  
έξι χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα  ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών σε βάρος του 
Κ.Α. 00.6421.001 και χιλίων διακοσίων ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6423.001 του 
Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2017 ,ως ακολούθως: 
-Χίλια επτακόσια δέκα ευρώ, τα έξοδα μετακίνησης του κ. Δημάρχου, κ.Λαμπάκη 
Ευάγγελου. 
(100,00 * 5) + 560,00 + 650,00 = 1710,00 € 
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Χίλια εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά τα έξοδα μετακίνησης του κ. 
Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παντελίδη Γεωργίου. 
(100,00 * 6) + 560,00 + 650,00 + (325*2*0,15) + (2,40*6) = 
600,00+ 560,00 +650,00 + 97,50 + 14,40 = 1921,90 € 
Χίλια εξακόσια δέκα ευρώ, τα έξοδα μετακίνησης της κ. Τσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ. 
( 80,00 * 5) + 560,00 + 650,00= 1610,00 € 
Χίλια εξακόσια δέκα ευρώ, τα έξοδα μετακίνησης του κΠροέδρου του Δ.Σ.,  
κ.Γκοτσίδη Κωνσταντίνου. 
( 80,00 * 5) + 560,00 + 650,00= 1610,00 € 
Χίλια διακόσια δέκα ευρώ , τα έξοδα μετακίνησης του κ. Γκαμπαερίδη 
Κωνσταντίνου. 
560,00 + 650,00 =1210,00 €». 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 
Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την 
εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς 
και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία απουσίαζαν οι κ.κ.Ταρτανής 
Ι., Μιχαηλίδης Π.,  

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 1. Εγκρίνει τις δαπάνες μετακίνησης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. 
Ευάγγελου Λαμπάκη,  καθώς και της αντιπροσωπείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
αποτελούμενης από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Παντελίδη Γεώργιο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γκοτσίδη 
Κωνσταντίνο, τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Τσονίδου-Σκεύα  Ελισάβετ (ο κ.  
Γουμενίδης Ευάγγελος ακύρωσε),  καθώς και του  κ. Γκαμπαερίδη Κωνσταντίνου 
ως διερμηνέα,  στη Ρωσία από 20   έως  25  Σεπτεμβρίου  2017,    για τους λόγους 
που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας Απόφασης. 
  
    Αναλυτικά: 
 -  Η μετάβαση στην Αγία Πετρούπολη των μελών της αντιπροσωπείας 
πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου οδικώς με ΙΧ αυτοκίνητο  λόγω βλάβης 
του υπηρεσιακού αυτοκινήτου και μεταφοράς μεγάλου όγκου αρχείων και 
εγγράφων,  στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και στη συνέχεια αεροπορικώς στην Αγία 
Πετρούπολη, μέσω Αθηνών και Μόσχας, ενώ η επιστροφή  στις 24 Σεπτεμβρίου 
2017 έγινε κατά τον ίδιο τρόπο.  
Ο κ. Παντελίδης παρέμεινε μία μέρα παραπάνω όπου και πραγματοποίησε 
συναντήσεις στη Μόσχα για θέματα που αφορούν τον αθλητισμό.   
-  τα αεροπορικά έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 3250,00 € (650,00€ για τον 
καθένα)  
- τα έξοδα διανυκτέρευσης ανέρχονται στα 2800,00€ (560,00€ για τον καθένα) 
- τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης ανέρχονται στα 1900,00 €  που καθορίζονται 
ως εξής: πέντε (5) ημέρες εκτός έδρας στο εξωτερικό,  με ημερήσια αποζημίωση 
100,00 € για τον κ.Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Λαμπάκη Ευάγγελο και 80,00€ 
για τους κ.Τσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ  και κ.Γκοτσίδη Κωνσταντίνο,  έξι (6) ημέρες 
εκτός έδρας στο εξωτερικό με ημερήσια αποζημίωση 100,00 € για τον κ. 
Παντελίδη Γεώργιο. 
- τα έξοδα χιλιομετρικής αποζημίωσης ανέρχονται στα 111,90€ που καθορίζονται 
ως εξής:325  Χ 2 = 650 χλμ ως το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με 0,15€  και τα 
διόδια 14,40. 
 
2.  Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού έξι χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα  ενός 
ευρώ και ενενήντα λεπτών σε βάρος του Κ.Α. 00.6421.001  του Προϋπολογισμού 
του Δήμου οικ.έτους 2017 ,ως ακολούθως: 
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-Χίλια επτακόσια δέκα ευρώ, τα έξοδα μετακίνησης του κ. Δημάρχου, κ.Λαμπάκη 
Ευάγγελου. 
(100,00 * 5) + 560,00 + 650,00 = 1710,00 € 
Χίλια εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά τα έξοδα μετακίνησης του κ. 
Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παντελίδη Γεωργίου. 
(100,00 * 6) + 560,00 + 650,00 + (325*2*0,15) + (2,40*6) = 
600,00+ 560,00 +650,00 + 97,50 + 14,40 = 1921,90 € 
 
Χίλια εξακόσια δέκα ευρώ, τα έξοδα μετακίνησης του κ.Προέδρου του Δ.Σ.,  
κ.Γκοτσίδη Κωνσταντίνου. 
( 80,00 * 5) + 560,00 + 650,00= 1610,00 € 
 
Χίλια εξακόσια δέκα ευρώ, τα έξοδα μετακίνησης της κ. Τσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ. 
( 80,00 * 5) + 560,00 + 650,00= 1610,00 € 
 
 
3.Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού  χιλίων διακοσίων ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
00.6423.001 του  Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2017 ,ως ακολούθως: 
Χίλια διακόσια δέκα ευρώ , τα έξοδα μετακίνησης του κ. Γκαμπαερίδη 
Κωνσταντίνου. 
560,00 + 650,00 =1210,00 €. 
 

 
 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
Ακριβές απόσπασμα 
   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
 
 Γκοτσίδης Κωνσταντίνος 
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