ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 31/2017 ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Θέμα: ΄Δγκπιζη ςπογπαθήρ για ηην διακήπςξη ηηρ πποώθηζηρ ηος θεζμού ηηρ
Ολςμπιακήρ Δκεσειπίαρ.
Απιθ. Απόθαζηρ: 330/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 18059/08-11-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε
απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε
ζύλνιν 27 κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 23 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Νάηζεο Ισάλλεο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βεξάλε Φσηεηλή
Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
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Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπινο Γξεγόξηνο, Φηιώηα θ. Μαξθόπνπινο Αλέζηεο θαη θιήζξνπ θ.
Σζαθθόπνπινο Ισάλλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Θενδσξίδεο Αβξαάκ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: Η Αξραία Οιπκπία γελέηεηξα πόιε ησλ
Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ θαη ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο, εθθξάδνληαο ηελ
βνύιεζε ησλ ζπιινγηθώλ ηνπο νξγάλσλ πνπ επηζεκνπνηήζεθαλ κε ηηο νκόθσλεο
απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αξραίαο Οιπκπίαο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΔ θαη αληιώληαο δπλάκεηο από ηνλ ηεξό ρώξν ηεο Οιπκπίαο κε
ηνλ παλάξραην εηξεληθό ζπκβνιηζκό
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να ζπλελώζνπλ θαη ελεξγνπνηήζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηε πξνζηαζία, αλάδεημε θαη
δηάδνζε ηεο Οιπκπηαθήο Ιδέαο ζαλ παλαλζξώπηλεο αμίαο θαη ζηελ πξνώζεζε ηεο
Δθερεηξίαο ζαλ πξώην βήκα γηα ηελ παγθόζκηα Δηξήλε.
Φέξλνληαο ζηνπο ώκνπο καο κηα ηζηνξία ηξηώλ ρηιηάδσλ ρξόλσλ, νξακαηηδόκαζηε
έλα θόζκν εηξεληθό, δνκεκέλν κε αλζξσπνθεληξηθνύο θαλόλεο, πνπ ζα γηνξηάδεη κε
ηηο αμίεο θαη δελ ζα ηηο εκπνξεύεηαη.
ην πιαίζην απηό αλαιακβάλνπκε πξσηνβνπιίεο ώζηε ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζε
Δζληθό, Δπξσπατθό θαη Παγθόζκην Δπίπεδν λα πξνσζήζεη κηα ακνηβαία θαη εηιηθξηλή
ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο ηεο, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο
αξκνληθήο ζπλύπαξμεο ηεο ζπλαδέιθσζεο θαη ηεο δηαθύιαμεο ηνπ αλζξώπηλνπ
πνιηηηζκνύ από θάζε απεηιή.
Με αθεηεξία επίζεο ηελ Σειεηή Αθήο θαη Λακπαδεδξνκίαο γηα ηνπο ΧΧΙΙΙ
Χεηκεξηλνύο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο, δεζκεπόκαζηε λα πξνσζήζνπκε ελέξγεηεο πνπ ζα
θαηαζηήζνπλ ηελ Οιπκπία ζύγρξνλν θέληξν
Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Δηξήλεο γηα ηελ Δπξσπατθή Απηνδηνίθεζε.
Γηα ην ζθνπό απηό ππνγξάθνπκε ζήκεξα εδώ ζην Γεκαξρείν ηεο Οιπκπίαο πνπ
απνηειεί ηνλ ζεκαηνθύιαθα ησλ αμηώλ ηνπ Οιπκπηζκνύ ηελ πξάμε απηή θαη θαινύκε
όινπο ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο απηνδηνίθεζεο λα παιέςνπκε γηα έλα θαιύηεξν θόζκν.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 330/2017
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ
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