ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.3/21-3-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 63

Περίληψη
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης κ. Χαράλαμπο
Δημαρχόπουλο για έγγραφη δήλωση αποδοχής μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 21 Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.9698/17-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 32
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
19) Μπένης Δημήτριος
3) Γουναρίδης Στυλιανός
20) Παρτσαλίδου Δέσποινα
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
21) Μποζ Ραμαδάν
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
22) Μυλωνάς Γεώργιος
6) Δημούδη Χρυσούλα
23) Ξυνίδης Αθανάσιος
7) Ηλιάδης Θωμάς
24) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
28) Τσέπελης Εμμανουήλ
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29) Τσιακίρογλου Σωτήριος
13) Κιρατζή Ερκάν
30) Φανουράκης Εμμανουήλ
14) Κολλάρος Γεώργιος
31) Χασάν Ογλού Φερτούν
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
32) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
17) Λύρατζης Πασχάλης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
6) Παπασταματίου Γεώργιος
2) Βασιλούδης Ηλίας
7) Τόπ Ισμέτ
3) Μούρκας Χρήστος
8) Τσεγγελίδης Ιωάννης
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
9) Χασάν Ογλού Ορχάν
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Ευμοίρου κ. Κυψελίδης Δημήτριος
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.9383/16-3-2016
εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισμού Παιδείας και Πολιτισμού η οποία έχει
ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι η πόλη της Ξάνθης προτάθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ως
σταθμός διέλευσης και διεξαγωγής τελετής υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας, των Ολυμπιακών Αγώνων
2016.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Λαμπαδηδρομίας με το αρ. πρωτ. 1549/9-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα
του Προέδρου της, αιτείται την έγγραφη δήλωση αποδοχής μνημονίου Συνεργασίας (έως 21-3-2016)
μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι
υποχρεώσεις τεχνικής υποστήριξης, παραίνεσης-ευαισθητοποίησης των κατοίκων και λήψης μέτρων
τάξεως – ασφάλειας για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης η οποία θα λάβει χώρα στις 25 Απριλίου
2016.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλώ να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Ξάνθης για την έγγραφη
δήλωση αποδοχής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου μας και της Ελληνικής Ολυμπιακής

Επιτροπής, το οποίο αφορά στη διέλευση και διεξαγωγή τελετής υποδοχής της Φλόγας των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2016.».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς
και 1) το αριθμ.πρωτ.1549/9-3-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προέδρου της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας
2) το μνημόνιο συνεργασίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και σε περίπτωση απουσίας του ή
κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή του για την έγγραφη δήλωση αποδοχής του μνημονίου συνεργασίας
μεταξύ του Δήμου μας και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο αφορά στη διέλευση και
διεξαγωγή τελετής υποδοχής της Φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 με τους παρακάτω όρους:
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ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ:
4
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΩΝ:
25/4/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Η επιλογή των λαμπαδηδρόμων οι οποίοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος, είναι στην ευχέρεια
του Δήμου.
Προτεραιότητα έχουν:
Οι Ολυμπιονίκες
Οι διακριθέντες στον Αθλητισμό με σειρά προτεραιότητας διάκρισης (όπως Παγκόσμια –
Ευρωπαϊκά – Πανελλήνια Πρωταθλήματα κ.ο.κ.)
Οι διακεκριμένοι στις Τέχνες, στα Γράμματα και στην κοινωνική προσφορά.
Στις ανωτέρω ιδιότητες περιλαμβάνονται αθλητές ή άτομα που ανήκουν στις ομάδες με ειδικές
δεξιότητες (ΑΜΕΑ).
Οι Λαμπαδηδρόμοι και οι Συνοδοί θα πληροφορηθούν την επιλογή τους και τις λεπτομέρειες που
αφορούν στη συμμετοχή τους (ημερομηνία, ώρα, τόπο, παραλαβή υλικού, κ.λ.π.) από το Δήμο, όπου και
θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους (επισυνάπτεται έντυπο).
Οι ανωτέρω θα συμμετάσχουν με κάθε σεβασμό προς τους κανονισμούς που διέπουν την Ολυμπιακή
Λαμπαδηδρομία, τον Ολυμπιακό Χάρτη και τις αρχές του, ενώ αποκλείονται όσοι έχουν τιμωρηθεί για
παραβίαση των κανονισμών περί ντόπινγκ ή έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που δημιουργούν
ασυμβίβαστα και κωλύματα κατά τη νομοθεσία.
O Δήμος έχει υποχρέωση να αποστείλει μέχρι τις 21/3/2016 στην ΕΟΕ τις συμπληρωμένες αιτήσεις των
λαμπαδηδρόμων που έχει επιλέξει.
Το τμήμα της διαδρομής που διανύει κάθε λαμπαδηδρόμος (έως 500μ περίπου), είναι καθορισμένο από
την Ε.Ο.Ε. και μόνο αυτή έχει το δικαίωμα να το τροποποιήσει.
Πέραν του αριθμού των λαμπαδηδρόμων που αναλογεί στο τμήμα κάθε Δήμου (ή κοινότητας), η ΕΟΕ έχει
δικαίωμα να τοποθετήσει σε αυτό επιπλέον λαμπαδηδρόμους αν κριθεί σκόπιμο.
Επίσης, η ΕΟΕ έχει το δικαίωμα να προβεί σε αντικατάσταση λαμπαδηδρόμου, εάν αυτό κριθεί
απαραίτητο.
Οι λαμπαδηδρόμοι θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο εκκίνησης της διαδρομής τους, τουλάχιστον
45΄νωρίτερα από την ώρα εκκίνησης, δεδομένου ότι θα περάσει για έλεγχο ο υπεύθυνος των σημείων
εκκίνησης, ο οποίος θα τους παραδώσει και τη Δάδα. Σε περίπτωση απουσίας του λαμπαδηδρόμου, η
θέση ακυρώνεται.
Εάν οι επιλεγμένοι λαμπαδηδρόμοι του Δήμου είναι κατηγορίας ΑΜΕΑ θα πρέπει η ΕΟΕ να ενημερωθεί
για τη σωστή και βάσει των δυνατοτήτων τους τοποθέτηση.
Η στολή και η δάδα που θα διατεθούν από την Ε.Ο.Ε., θα παραμείνουν στην κυριότητα του συμμετέχοντα
λαμπαδηδρόμου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής
εκμετάλλευσης.
Προαιρετική και κατόπιν συνεννόησης με την ΕΟΕ είναι η συμμετοχή Συνοδών λαμπαδηδρόμων (έως 4
ανά λαμπαδηδρόμο) οι οποίοι θα είναι ενδεδυμένοι με στολές που θα προσφέρει ο Δήμος ή ο Σύλλογος
που εκπροσωπούν στα χρώματα μπλέ – λευκό. Δεν επιτρέπεται η χρήση εμπορικού σήματος στις στολές,
παρά μόνο το λογότυπο του Δήμου ή Συλλόγων.

Ι. ΤΕΛΕΤΗ
Άφιξη Ολυμπιακής Φλόγας – Αφή βωμού από λαμπαδηδρόμο.
Άφιξη αντιπροσωπείας επισήμων της Ε.Ο.Ε. και της Οργανωτικής Επιτροπής των Ο.Α. «RIO
2016»
Ανάκρουση με απόλυτη σειρά των: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΥΜΝΟΥ– ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ
ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ– ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο Δήμος έχει την ευχέρεια να επιλέξει επίσης
Χορωδία ή Μουσικό Σύνολο)
Έπαρση σημαιών : Ολυμπιακών Αγώνων, Βραζιλίας και Ελλάδος με την ανάκρουση των
αντίστοιχων Ύμνων
Στην περίπτωση που η φλόγα θα αφιχθεί μετά τη δύση του ηλίου, οι
σημαίες θα είναι ήδη αναρτημένες και ΔΕΝ θα γίνει έπαρση
Χαιρετισμός Δημάρχου
Χαιρετισμός εκπροσώπου Οργανωτικής Επιτροπής «RIO 2016»
ή/και εκπροσώπου της Βραζιλιανής Πρεσβείας
Χαιρετισμός εκπροσώπου Ε.Ο.Ε.
Ανταλλαγή δώρων (1 για την ΕΟΕ και 1 για την Οργανωτική Επιτροπή)
Πολιτιστικό πρόγραμμα επιλογής του Δήμου
Η διάρκεια της τελετής θα εξαρτηθεί από την πρόθεση του Δήμου και τη χρονική ευχέρεια βάσει του
προγράμματος της λαμπαδηδρομίας.

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
Κατασκευή εξέδρας ή οριοθέτηση χώρου για την τοποθέτηση του βωμού
Τοποθέτηση καθισμάτων για τους επισήμους στο χώρο της Τελετής
Τοποθέτηση ηχητικής εγκατάστασης για την εκφώνηση των Χαιρετισμών του Δημάρχου και των
εκπροσώπων Ε.Ο.Ε. – Οργανωτικής Επιτροπής . «RIO 2016»
Τοποθέτηση 3 ιστών πλησίον του βωμού, όπου θα αναρτηθούν με σειρά από τα αριστερά προς τα
δεξιά οι σημαίες:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
(διαστάσεων 1,20 Χ 2,00 μ.)
BΡΑΖΙΛΙΑΝΗ
Η Ελληνική σημαία θα διατεθεί από το Δήμο.
Αποστολή στην ΕΟΕ λεπτομερούς σχεδιαγράμματος του χώρου τελετής (προαιρετικά)
Σημαιοστολισμός της διαδρομής και του χώρου της τελετής, που θα φιλοξενήσει την Ολυμπιακή
Φλόγα. (προαιρετικά)
Εορταστική εκδήλωση με πολιτιστικό πρόγραμμα (προαιρετικά)
Τοποθέτηση πανό όπου θα αναγράφεται το καλωσόρισμα της Ολυμπιακής Φλόγας (προαιρετικό)
Παραίνεση & ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των μαθητών των σχολείων, ώστε κατά τη
διέλευση της φλόγας να είναι αθρόα η συμμετοχή τους
Οι μαθητές να είναι παρατεταγμένοι κατά μήκος της διαδρομής. Προαιρετικά, μπορούν να
φέρουν σημαιάκια της Ελλάδος και της Βραζιλίας, για τη διανομή των οποίων θα έχει μεριμνήσει
ο Δήμος.
Εξασφάλιση χώρου στάθμευσης της πομπής των αυτοκινήτων της λαμπαδηδρομίας σε σημείο
πλησίον της τελετής
Απομάκρυνση κάθε είδους οχημάτων από τη διαδρομή της λαμπαδηδρομίας και τους χώρους των
τελετών
Μέριμνα για την καθαριότητα και την ευπρεπή κατάσταση των περιοχών από τις οποίες θα
διέλθει και θα ανάψει σε βωμό η Ολυμπιακή Φλόγα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εικόνα αυτή θα
μεταδοθεί παγκοσμίως
Πιθανή ανάθεση σε διερμηνέα της απόδοσης του χαιρετισμού του εκπροσώπου της Οργανωτικής
Επιτροπής «RIO 2016» (θα ενημερωθείτε εν ευθέτω χρόνω)
Εξασφάλιση χώρου, στον οποίο θα φυλαχθεί το υλικό της λαμπαδηδρομίας (στολές, κ.λ.π.), που
θα στείλει η Ε.Ο.Ε.

Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στη φύλαξή του , δεδομένου ότι
δεν μπορεί να
αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς.
Τοποθέτηση των λαμπαδηδρόμων και συνοδών στις αφετηρίες της διαδρομής τους (45΄νωρίτερα
από την καθορισμένη ώρα)
Πρόβλεψη ελεύθερου διαδρόμου στο χώρο της τελετής για την είσοδο και έξοδο του
λαμπαδηδρόμου και των επισήμων
Συνεννόηση με την Αστυνομική Δ/νση για λήψη μέτρων τάξεως – ασφάλειας – τροχαίας και
διακριτικής φρούρησης του βωμού. (Η φλόγα στο βωμό θα παραμείνει αναμμένη μέχρι και την
αναχώρηση της).
Σημειώνεται ότι η Ε.Ο.Ε. για το σκοπό αυτό έχει ζητήσει τη συνδρομή του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.
Αποστολή στην ΕΟΕ, για το αρχείο της, οπτικοακουστικού υλικού από την τελετή
Παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης στο τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ και στο φωτογραφικό
συνεργείο που θα έχουν την αποκλειστική κάλυψη της λαμπαδηδρομίας
Παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης στους τεχνικούς εγκατάστασης βωμών (είσοδος και
στάθμευση στο χώρο τελετής)
ΙII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ε.Ο.Ε.
Τοποθέτηση του βωμού και εγκατάσταση των απαραιτήτων φιαλών υγραερίου 1 ώρα πριν την
τελετή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς στο χώρο της τελετής, την ευθύνη λειτουργίας του
οποίου έχει μόνο η ΕΟΕ.
Αποστολή μίας (1) Ολυμπιακής σημαίας και μίας (1) σημαίας της Βραζιλίας (διαστάσεων 1,20 Χ
2,00) για την πλαισίωση του βωμού
Αποστολή του Ολυμπιακού Υμνου και των Εθνικών ΄Υμνων της
Βραζιλίας και της Ελλάδας
Αποστολή του υλικού της λαμπαδηδρομίας, που θα φυλαχτεί με ευθύνη του Δήμου μέχρι την ώρα
της διανομής στους λαμπαδηδρόμους
ΙV. ΤΗΛΕOΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Δικαίωμα αποκλειστικής τηλεοπτικής κάλυψης της τελετής Αφής, της διαδρομής και της
παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, θα έχει το κανάλι που θα επιλέξει η ΕΟΕ.
Η Ε.Ο.Ε. επιτρέπει στα τοπικά Μ.Μ.Ε. να μεταδώσουν τις τελετές ή
στιγμιότυπα αυτών αρκεί να μην παρεμποδίζεται το έργο της ΕΡΤ που έχει την αποκλειστική
κάλυψη
Τα ανωτέρω αποτελούν αμοιβαίες υποχρεώσεις και μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της
Ε.Ο.Ε., για την επιτυχή διεξαγωγή της λαμπαδηδρομίας και των εκδηλώσεων αυτής.
………………………………………………………………………………………………………………....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-3-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα

