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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 206 / 2018  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 10 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : « Έγκριση ∆απανών ∆ηµοσίων Σχέσεων» 
 

 
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα την 20ή  Απριλίου   , του έτους 2018, 
ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή   και ώρα 18:30 και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση , ύστερα από την  µε αριθ. 
πρωτ. 11328 /  16/04/2018  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 ∆.Σ., οι κ.κ. :  
 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙ∆ΗΣ 
 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 
 3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 
 5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
 6) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ  
 7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ 
 8) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑ∆ΗΣ 
 9) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
 10) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
 11) ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 
 13) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ  
 14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙ∆ΗΣ 
 15) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙ∆ΟΥ - ΣΚΕΥΑ 

 16) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙ∆ΟΥ-
ΣΥΤΜΑΛΙ∆ΟΥ 

 17) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
 18) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 
 19) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 
 20) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 21) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ 
 22) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙ∆ΗΣ 
 23) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 
 24) ΣΑΒΒΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 25) ΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ 
 26) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
 27) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 
 28) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
 29) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 30) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ 

 
 
 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 
 1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 2) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
 5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ  
 6) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 

 7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙ∆ΗΣ 
 8) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 
 9) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ 
 10) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙ∆ΗΣ 
 11) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 
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 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθµού  συµβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 30  , 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, 
απόντος του ∆ηµάρχου κ. Ευάγγελου Λαµπάκη, ο οποίος αναπληρώνεται νόµιµα 
από τον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παντελίδη 
Γεώργιο, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 10395/02-4-2018 Απόφαση 
∆ηµάρχου. 
 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης, 
εισηγούµενος το 18ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση ∆απανών 
∆ηµοσίων Σχέσεων» δίνει το λόγο στον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών και 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παντελίδη Γεώργιο, ο οποίος ως εισηγητής του 
θέµατος, λέει τα εξής: 

«Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι, 
1. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών του ∆ήµου 

Αλεξανδρούπολης θα διοργανώσει διεθνές συνέδριο µε θέµα “ ∆ιαχρονική 
προσέγγιση Ισλάµ- Χριστιανισµού : Προκλήσεις και Προοπτικές”. Το συνέδριο 
πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και της Ιεράς 
Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαµοθράκης.  
Ο ∆ήµος Αλεξανδρούπολης θα καλύψει τις δαπάνες που θα προκύψουν από 
την ενοικίαση αίθουσας, την παροχή µπουφέ µε εδέσµατα και καφέ (100 
ατόµων) κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και την ηχοφωτιστική κάλυψη. Το 
κόστος των δαπανών θα ανέρχεται µέχρι το ποσό 9.000,00€ και θα επιβαρύνει 
το Κ.Α: 00.6442.003(∆ιοργάνωση Συνεδρίων, Συναντήσεων, ∆ιαλέξεων του 
Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών).   

 
2. Στο πλαίσια των εκδηλώσεων της 9ης Μαΐου 2018 ήµερα όπου γιορτάζεται η 

λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και στις 19ης Μαΐου 2018 ηµέρα µνήµης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα πραγµατοποιηθούν στην 
Αλεξανδρούπολη καταθέσεις στεφανιών. Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στα 
56,00€ και θα  επιβαρύνει το Κ.Α.: 00.6443.001 (∆απάνες δεξιώσεων και 
εθνικών ή τοπικών εορτών ∆.Ε. Αλεξ/πολης ) 

 
3. Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης που υπάρχει µεταξύ του ∆ήµου 

Αλεξανδρούπολης  και της διοικητικής περιοχής Βίµπορσγκσκι Αγ. 
Πετρούπολης και σε συνέχεια των συνεχών επαφών που έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας σε οικονοµικό, τουριστικό και 
πολιτιστικό επίπεδο, θα πραγµατοποιηθεί εκ νέου επίσκεψη από αντιπροσωπεία 
της αυτοδιοικητικής περιοχής Βίµπορσγκσκι της Αγίας Πετρούπολης  στο ∆ήµο 
Αλεξανδρούπολης το χρονικό διάστηµα 04-05-2018 έως 07-05-2018. Η 
αντιπροσωπεία θα αποτελείται από αξιωµατούχους της αυτοδιοικητικής 
περιοχής Βίµπορσγκσκι µε επικεφαλής τον Κυβερνήτη κ. Βάλερι Γκάρνετς και 
ένα πολυµελή µπαλέτο. Στις 06 Μαϊου 2018 θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση 
όπου το Ρωσικό µπαλέτο θα παρουσιάσει την παράστασή του. Κατά την 
επίσκεψη θα προκύψουν δαπάνες στο πλαίσιο της φιλοξενίας που διακρίνει το 
∆ήµο Αλεξανδρούπολης. Οι δαπάνες που θα προκύψουν θα αφορούν την 
κάλυψη δύο γευµάτων και ενός δείπνου, την ενοικίαση ενός λεωφορείου όπου 
θα χρησιµοποιηθεί για της µετακινήσεις τους το χρονικό διάστηµα που θα είναι 
στο ∆ήµο Αλεξανδρούπολης, αναµνηστικά δώρα και την ηχητική κάλυψη της 
εκδήλωσης. Το κόστος των δαπανών που θα προκύψει θα ανέρχεται µέχρι το 
ποσό των 3300,00€  τα όποια  θα  επιβαρύνουν το Κ.Α: 00.6433.001(Τιµητικές 
διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών)». 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των Κυρίων 
Συµβούλων µετά το τέλος της οποίας, το ∆ηµοτικό 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. Μιχαηλίδης 
Π., Ρηγόπουλος Ν., Ταρτανής Ιω., Σεφεριάδης Σ., ενώ από τους παρόντες 
ψήφισαν: ΥΠΕΡ -22-, ΚΑΤΑ -4- οι κ.κ. ∆ευτεραίος Σ., Τρέλλη Φ., ∆ραµανίδου Ν., 
Αραµπατζής Κυρ., 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1.    Εγκρίνει τις δαπάνες που θα προκύψουν από την πραγµατοποίηση των   

παρακάτω εκδηλώσεων, σύµφωνα µε την εισήγηση, συνολικού ποσού 
12.356,00€: 

 
- Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών του ∆ήµου 
Αλεξανδρούπολης θα διοργανώσει διεθνές συνέδριο µε θέµα “ ∆ιαχρονική 
προσέγγιση Ισλάµ- Χριστιανισµού : Προκλήσεις και Προοπτικές”. Το συνέδριο 
πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και της Ιεράς 
Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαµοθράκης.  
    Ο ∆ήµος Αλεξανδρούπολης θα καλύψει τις δαπάνες που θα προκύψουν από 
την ενοικίαση αίθουσας, την παροχή µπουφέ µε εδέσµατα και καφέ (100 
ατόµων) κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και την ηχοφωτιστική κάλυψη. Το 
κόστος των δαπανών θα ανέρχεται µέχρι το ποσό 9.000,00€ και θα 
επιβαρύνει το Κ.Α: 00.6442.003(∆ιοργάνωση Συνεδρίων, Συναντήσεων, 
∆ιαλέξεων του Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών).   

 
-  Στο πλαίσια των εκδηλώσεων της 9ης Μαΐου 2018 ήµερα όπου γιορτάζεται η 
λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και στις 19ης Μαΐου 2018 ηµέρα µνήµης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα πραγµατοποιηθούν στην 
Αλεξανδρούπολη καταθέσεις στεφανιών. Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στα 
56,00€ και θα  επιβαρύνει το Κ.Α.: 00.6443.001 (∆απάνες δεξιώσεων και 
εθνικών ή τοπικών εορτών ∆.Ε. Αλεξ/πολης ) 

 
- Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης που υπάρχει µεταξύ του ∆ήµου 

Αλεξανδρούπολης  και της διοικητικής περιοχής Βίµπορσγκσκι Αγ. 
Πετρούπολης και σε συνέχεια των συνεχών επαφών που έχουν ως στόχο την 
ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας σε οικονοµικό, τουριστικό και 
πολιτιστικό επίπεδο, θα πραγµατοποιηθεί εκ νέου επίσκεψη από αντιπροσωπεία 
της αυτοδιοικητικής περιοχής Βίµπορσγκσκι της Αγίας Πετρούπολης  στο ∆ήµο 
Αλεξανδρούπολης το χρονικό διάστηµα 04-05-2018 έως 07-05-2018. Η 
αντιπροσωπεία θα αποτελείται από αξιωµατούχους της αυτοδιοικητικής 
περιοχής Βίµπορσγκσκι µε επικεφαλής τον Κυβερνήτη κ. Βάλερι Γκάρνετς και 
ένα πολυµελή µπαλέτο. Στις 06 Μαϊου 2018 θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση 
όπου το Ρώσικο µπαλέτο θα παρουσιάσει την παράστασή του. Κατά την 
επίσκεψη θα προκύψουν δαπάνες στο πλαίσιο της φιλοξενίας που διακρίνει το 
∆ήµο Αλεξανδρούπολης.  
Οι δαπάνες που θα προκύψουν θα αφορούν την κάλυψη δύο γευµάτων και 
ενός δείπνου, την ενοικίαση ενός λεωφορείου, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για 
τις µετακινήσεις τους το χρονικό διάστηµα που θα είναι στο ∆ήµο 
Αλεξανδρούπολης, αναµνηστικά δώρα και την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης. 
Το κόστος των δαπανών που θα προκύψει θα ανέρχεται µέχρι το ποσό των 
3.300,00€  τα όποια  θα  επιβαρύνουν το Κ.Α: 00.6433.001(Τιµητικές 
διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών). 
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2. Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού 12.356,00€ σε βάρος των  παρακάτω 

Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2018: 
 
 Κ.Α: 00.6442.003                                        9.000,00€ 
   (∆ιοργάνωση Συνεδρίων, Συναντήσεων,  
∆ιαλέξεων του Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών).                                         

  
        Κ.Α.: 00.6443.001                                             56,00€ 

     (∆απάνες ∆εξιώσεων και Εθνικών 
 ή Τοπικών εορτών  
 ∆.Ε. Αλεξανδρούπολης) 

 
Κ.Α: 00.6433.001                                        3.300,00€   
(Τιµητικές διακρίσεις,  
αναµνηστικά δώρα και 
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και  
αντιπροσωπειών) 

 
  

Τα χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν από το Λογιστήριο του ∆ήµου, 
σύµφωνα µε τα νόµιµα δικαιολογητικά  στο όνοµα των δικαιούχων.  
 
 
 
 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια µέρα. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα µέλη 

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