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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 24

της 15ης Νοεμβρίου 2017

Αριθμός Απόφασης  264

            ΘΕΜΑ 17ο: Υπογραφή Διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της
                               Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, 
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 23834/10-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου 
του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των 
δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων, στον 
Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ 
Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει 
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα  δεκαπέντε (15), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Πρωτοπαππά Μαρία, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 6.Πέρρας 
Σωτήριος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Νικολάου Σωτήριος, 9.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 
10.Θυμής Φίλιππος, 11.Κορδαλή Σωτηρία, 12.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 13.Σπύρου 
Κων/νος 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος. 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, 
ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου Κων/νος, 
αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. 
Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Στάμου Γεώργιος, 4.Παύλου 
Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 7.Βαρελάς 
Παναγιώτης, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Κοφινάς Ηλίας, 10.Θεοδώρου Αγγελική, 
11.Πέτρου Θεόδωρος, 12.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόμιμα.



Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε 
θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Δόσχορης Κων/νος, Ασημακόπουλος 
Χρήστος, Θεοδώρου Αγγελική και Κοφινάς Ηλίας, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι την 
ολοκλήρωση αυτής. 

Πριν τη λήψη απόφασης επί του 2ου θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 
κκ. Θυμής Μιχαήλ και Βαρελάς Παναγιώτης, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι την 
ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Πέρρας Σωτήριος, ενώ πριν τη συζήτηση του 11ου αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 
κ. Μουζάκης Αθανάσιος, οι οποίοι απουσίαζαν μέχρι  την ολοκλήρωση της 
συνεδρίασης.

Επί του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός 
έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Την από 22-10-2017 ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ που υπεγράφη από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ) και τον Δήμο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, με αφορμή  τους 23ους χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες «PyeongChang 2018» που θα πραγματοποιηθούν στη Νότια 
Κορέα, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Η Αρχαία Ολυμπία γενέτειρα πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων και η Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας, εκφράζοντας την βούληση των συλλογικών τους οργάνων που επισημοποιήθηκαν 
με τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας και του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και αντλώντας δυνάμεις από τον ιερό χώρο της Ολυμπίας με τον 
πανάρχαιο ειρηνικό συμβολισμό

Αποφασίζουν

Να συνενώσουν και ενεργοποιήσουν τις δυνάμεις τους στη προστασία, ανάδειξη και διάδοση 
της Ολυμπιακής Ιδέας σαν πανανθρώπινης αξίας και στην προώθηση της Εκεχειρίας σαν 
πρώτο βήμα για την παγκόσμια Ειρήνη.
Φέρνοντας στους ώμους μας μια ιστορία τριών χιλιάδων χρόνων, οραματιζόμαστε ένα κόσμο 
ειρηνικό, δομημένο με ανθρωποκεντρικούς κανόνες, που θα γιορτάζει με τις αξίες και δεν θα 
τις εμπορεύεται.
Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Εθνικό, 
Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο να προωθήσει μια αμοιβαία και ειλικρινή συνεργασία και 
επικοινωνία ανάμεσα στους πολίτες της, στην κατεύθυνση της αρμονικής συνύπαρξης της 
συναδέλφωσης και της διαφύλαξης του ανθρώπινου πολιτισμού από κάθε απειλή.
Με αφετηρία επίσης την Τελετή Αφής και Λαμπαδηδρομίας για τους ΧΧΙΙΙ Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε ενέργειες που θα καταστήσουν την 
Ολυμπία σύγχρονο κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ειρήνης για την Ευρωπαϊκή 
Αυτοδιοίκηση.
Για το σκοπό αυτό υπογράφουμε σήμερα εδώ στο Δημαρχείο της Ολυμπίας που αποτελεί τον 
θεματοφύλακα των αξιών του Ολυμπισμού την πράξη αυτή και καλούμε όλους τους 
εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης να παλέψουμε για ένα καλύτερο κόσμο».    
2. Το υπ' αριθ. 3347/24-10-2017 (αριθ. πρωτ. Δήμου μας 22455/25-10-2017) έγγραφο του 
Προέδρου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), μεταξύ άλλων και προς το Δήμο 
μας, με το οποίο αφενός διαβιβάζει την ανωτέρω διακήρυξη κι αφετέρου καλεί να τεθεί 
προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας το κείμενο της εν λόγω 
Διακήρυξης, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της υπογραφής της από όλους τους 
Δήμους της χώρας, με σκοπό την ενίσχυση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και η 
Ολυμπιακή Εκεχειρία να τεθεί σε Διεθνείς Οργανισμούς έτσι ώστε να καθιερωθεί ως 
σύγχρονος θεσμός παύσης των εχθροπραξιών.   



Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την υπογραφή από τον Δήμο μας της Διακήρυξης για την προώθηση του 
θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, η οποία έγινε με πρωτοβουλία της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ) και του Δήμου ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, έτσι ώστε να τεθεί σε 
Διεθνείς Οργανισμούς και να καθιερωθεί ως σύγχρονος θεσμός παύσης των 
εχθροπραξιών.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  264/2017.
Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη

              (΄Επονται υπογραφές )
              Ακριβές Αντίγραφο

       Λουτράκι 16 Νοεμβρίου 2017
             Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.


