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AΠΟΠΑΜΑ
ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΣΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 2/2020 ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΠΟΛΖ
ΣΖ 15εο IANOYAΡΗΟΤ 2020
ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ 2/2020
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ Οιπκπηαθή Λακπαδεδξνκία
"ΣΟΚΤΟ 2020" θαη ςήθηζε ζρεηηθνύ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ
Σξίπνιεο κε ηελ Διιεληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή γηα ηελ ηειεηή ζηελ Σξίπνιε
ζηηο 13/3/2020.
ηελ Σξίπνιε ζήκεξα ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
11.00΄ ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα
ζπλεδξίαζε ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 896/141-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ.
Παλαγνπνύινπ Γεσξγίαο, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύηεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν
74 ηνπ Ν.4555/2018.
Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Σδηνύκε Κσλζηαληίλνπ θαη θαηά ηελ εθθώλεζε
ηνπ θαηαιόγνπ δηαπηζηώζεθε, από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πσο
ππήξρε λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν 41 κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 41 θαη
νλνκαζηηθά νη:
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Παλαγνπνύινπ Γεσξγία (Πξόεδξνο Γ..)
Φπρνγπηόο Βαζίιεηνο (Αληηπξόεδξνο Γ.)
Καξαιήο Θεόδσξνο (Γξακκαηέαο Γ.)
Υαηδόπνπινο ηέθαλνο
Κνύξνο Ζιίαο
Λαγόο Γεώξγηνο
Μαθαξνύλεο Γεκήηξηνο
πειηόπνπινο Γεώξγηνο
Καλειιόπνπινο Αιέμαλδξνο
Σζαγθαξέιεο Αληώληνο
Οηθνλνκόπνπινο Γεώξγηνο
Αιεμάθεο Βαζίιεηνο
Καξνύληδνπ Διέλε
Παπαδάηνο Ησάλλεο
κπξληώηεο Ησάλλεο
Κνζθηλάο Γεκήηξηνο
Σαζηγηαλλάθεο Γεκήηξηνο
Εακπαζά Υξηζηίλα
Παξαζθεπόπνπινο Ησάλλεο
Κνπθάθεο ηαύξνο
Νηθήηαο Δπάγγεινο
Μπνπξηζνπθιήο Αγακέκλσλ
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ακπξάθνο Ησάλλεο
Κνζθηλάο Παλαγηώηεο
Λνπκπαξδηάο ηπιηαλόο
Σξίθνιαο Κσλζηαληίλνο
Παπιήο Γεκήηξηνο
Παπαδεκεηξίνπ σηήξηνο
Καξώλεο Γεώξγηνο
Μπξαθνπκάηζνπ Θενδώξα
Γεσξγαλόπνπινο Νηθόιανο
Σζηακνύινο Νηθόιανο
Σζακνύινο Εαραξίαο
Μαξθόπνπινο Γεώξγηνο
Φαρνύξη Ηκπξαρήκ
Παξαζθεπνπνύινπ
Καιαζνύληα Βαζηιηθή
ηακάηεο Υαξάιακπνο
Καηζαθάλαο Κσλζηαληίλνο
Σζαληήια Κσλζηαληίλα
Βόζλνο Γεκήηξηνο
Γνύξγαξεο Δπάγγεινο

–
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ηε πλεδξίαζε παξεπξέζεθε θαη ν δεκνηηθόο ππάιιεινο θ. Παλαγόπνπινο Ησάλλεο
γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ε θα Πξόεδξνο αλέθεξε όηη πξέπεη ην ώκα λ’
απνθαλζεί, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 παξ. 5 γηα ην θαηεπείγνλ απηνύ
θαη αλέθεξε όηη ν ιόγνο ηνπ θαηεπείγνληνο ζπλίζηαηαη ζην όηη ν Γήκνο ππνρξενύηαη
λα θαηαγξάςεη ηηο αηηήζεηο ησλ επηιεγέλησλ ζην ζύζηεκα αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
ιακπαδεδξνκίαο ηεο ΔΟΔ ζην link www.hoc/torchrelay/municipalities κέρξη ηηο
17/1/2020.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην νκόθσλα απεθάλζε γηα ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη απεδέρζε ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.
Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Παλαγνπνύινπ Γεσξγία έζεζε ππόςε
ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ αθόινπζε εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ:
Έρνληαο ππόςε ην κε αξηζ. πξση. 160/3-1-2020 έγγξαθν ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο
Δπηηξνπήο γηα ηελ Οιπκπηαθή Λακπαδεδξνκία "ΣΟΚΤΟ 2020" παξαθαιείηαη ην
Γεκνηηθό πκβνύιην λα:
α) εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηελ αλσηέξσ δηνξγάλσζε ηειεηή ππνδνρήο
ηεο Οιπκπηαθήο Φιόγαο ζηελ Σξίπνιε ζηηο 13/3/2020 θαη
β) λα ςεθίζεη ην κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιεληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή γηα
ηελ ηειεηή ππνδνρήο ηεο Οιπκπηαθήο Φιόγαο ζηελ Σξίπνιε ζηηο 13/3/2020, κε ηνπο
θαησηέξσ όξνπο :
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ΓΖΜΟ:

ΣΡΗΠΟΛΖ

ΠΟΛΖ:

ΣΡΗΠΟΛΖ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΣΔΓΑΗΑ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΛΑΜΠΑΓΖΓΡΟΜΩΝ:

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΛΑΜΠΑΓΖΓΡΟΜΗΑ

4 (Σξίπνιε) & 1
(Αξρ. Υώξνο
Σεγαίαο)
13/3/2020
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Η. Ζ επηινγή ησλ ιακπαδεδξόκσλ νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη
ην 18ν έηνο, είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ Γήκνπ.
Πξνηεξαηόηεηα έρνπλ:
Οη Οιπκπηνλίθεο
Οη δηαθξηζέληεο ζηνλ Αζιεηηζκό κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο δηάθξηζεο (όπσο
Παγθόζκηα – Δπξσπατθά – Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα θ.ν.θ.)
Οη δηαθεθξηκέλνη ζηηο Σέρλεο, ζηα Γξάκκαηα θαη ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά.
ηηο αλσηέξσ ηδηόηεηεο πεξηιακβάλνληαη αζιεηέο ή άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο
νκάδεο κε εηδηθέο δεμηόηεηεο (ΑΜΔΑ).
ε πεξίπησζε πνπ γηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθό ιόγν ν Γήκνο επηιέμεη ιακπαδεδξόκν
έσο 16 εηώλ απηό γίλεηαη κόλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο ΔΟΔ θαη θαη΄ εμαίξεζε ησλ
θαλόλσλ.
Οη ιακπαδεδξόκνη θαη νη ζπλνδνί ζα πιεξνθνξεζνύλ ηελ επηινγή ηνπο θαη ηηο
ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο (εκεξνκελία, ώξα, ηόπν, παξαιαβή
πιηθνύ, θ.ι.π.) από ην Γήκν, όπνπ θαη ζα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο.
Ο Γήκνο ππνρξενύηαη λα θαηαγξάςεη ηηο αηηήζεηο ησλ επηιεγέλησλ ζην ζύζηεκα
αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο
ιακπαδεδξνκίαο
ηεο
ΔΟΔ
ζην
link
www.hoc/torchrelay/municipalities κέρξη ηηο 17/1/2020.
Οη αλσηέξσ ζα ζπκκεηάζρνπλ κε θάζε ζεβαζκό πξνο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ
ηελ Οιπκπηαθή ιακπαδεδξνκία, ηνλ Οιπκπηαθό Υάξηε θαη ηηο αξρέο ηνπ, ελώ
απνθιείνληαη όζνη έρνπλ ηηκσξεζεί γηα παξαβίαζε ησλ θαλνληζκώλ πεξί ληόπηλγθ ή
έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ αζπκβίβαζηα θαη θσιύκαηα
θαηά ηε λνκνζεζία.
Παξαθαινύληαη νη ζπκκεηέρνληεο λα γλσξίδνπλ ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο θαζώο θαη
ηνπο θαλνληζκνύο GDPR πνπ δηέπνπλ ηε δηνξγάλσζε θαη λα ζπλαηλέζνπλ ζε απηνύο
θαηά ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο.
Σν ηκήκα ηεο δηαδξνκήο πνπ δηαλύεη θάζε ιακπαδεδξόκνο (έσο 300κ πεξίπνπ), είλαη
θαζνξηζκέλν από ηελ Δ.Ο.Δ. θαη κόλν απηή έρεη ην δηθαίσκα λα ην ηξνπνπνηήζεη.
Πέξαλ ηνπ αξηζκνύ ησλ ιακπαδεδξόκσλ πνπ αλαινγεί ζην ηκήκα θάζε Γήκνπ (ή
θνηλόηεηαο), ε ΔΟΔ έρεη δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζεη ζε απηό επηπιένλ
ιακπαδεδξόκνπο αλ θξηζεί ζθόπηκν ή λα αιιάμεη ηε ζεηξά ηνπο.
Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη επηιεγέληα ιακπαδεδξόκν, κόλν αλ
είλαη εθηθηό νξγαλσηηθά θαη ρξνληθά από ηελ ΔΟΔ.
Δπίζεο, ε ΔΟΔ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ιακπαδεδξόκνπ, εάλ
απηό θξηζεί απαξαίηεην.
ΠΡΟΟΥΖ: Οη ιακπαδεδξόκνη ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο
δηαδξνκήο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ 45΄λσξίηεξα από ηελ ώξα εθθίλεζεο, δεδνκέλνπ όηη
ζα πεξάζεη γηα έιεγρν ν ππεύζπλνο ησλ ζεκείσλ εθθίλεζεο, ν νπνίνο ζα ηνπο
παξαδώζεη ηε Γάδα, ζα θάλεη έιεγρν ηαπηνπξνζσπίαο, ζηνιήο, ζέζεο θαη ζα
ππνδείμεη ηνλ νξζό θαη αζθαιή γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα ηξόπν κεηαθνξάο ηεο
Οιπκπηαθήο Φιόγαο.
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ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ιακπαδεδξόκνπ, ε ζέζε αθπξώλεηαη.
ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Δάλ νη επηιεγκέλνη ιακπαδεδξόκνη ηνπ Γήκνπ είλαη θαηεγνξίαο
ΑΜΔΑ ζα πξέπεη ε ΔΟΔ λα ελεκεξσζεί θαη λα ππάξρεη ζπλελλόεζε γηα ηελ αζθαιή,
ζσζηή θαη βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ηνπνζέηεζε. Δπίζεο απαηηείηαη
γλσζηνπνίεζε γηα αλάγθε ηπρόλ ηδηνθαηαζθεπώλ κεηαθνξάο ηεο Οιπκπηαθήο Γάδαο
από ηνλ ιακπαδεδξόκν.
Ζ ΔΟΔ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε έγθξηζεο ρξήζεο ηέηνησλ ηδηνθαηαζθεπώλ
κόλν γηα ιόγνπο αζθάιεηαο.
Απαγνξεύεηαη ξεηά, βάζεη ζπκβνιαίνπ κε ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ησλ εθάζηνηε
Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ , ε παξαπνίεζε ζηνιήο , ε ρξήζε γπαιηώλ ειίνπ, θαπέισλ ή
άιισλ αμεζνπάξ (ειεθηξνληθώλ ή κε), πέξαλ όζσλ ζπκπεξηιακβάλεη ε επίζεκε
ζηνιή ιακπαδεδξόκνπ θαηά πεξίπησζε.
Ζ ζηνιή θαη ε δάδα πνπ ζα δηαηεζνύλ από ηελ Δ.Ο.Δ., ζα παξακείλνπλ ζηελ
θπξηόηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα ιακπαδεδξόκνπ.
ΠΡΟΟΥΖ: Πξέπεη λα ηνληζηεί από ηνλ Γήκν όηη, ζε θακία πεξίπησζε ε ζηνιή
θαη ε δάδα δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο,
άιισο ζα ππάξμνπλ αλάινγεο θπξώζεηο.
ΖΜΔΗΩΖ: Σν κέγεζνο ζηνιήο πνπ ζα δεισζεί ζηελ αίηεζε ηνπ ιακπαδεδξόκνπ
ζα πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθό θαη αληίζηνηρν ηνπ ύςνπο/βάξνπο, δηόηη είλαη αδύλαηε
θάζε είδνπο αιιαγή κεηά ηελ παξαιαβή.
Πξναηξεηηθή θαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ ΔΟΔ είλαη ε ζπκκεηνρή πλνδώλ
ιακπαδεδξόκσλ (έσο 4 αλά ιακπαδεδξόκν) νη νπνίνη ζα είλαη ελδεδπκέλνη κε
ζηνιέο πνπ ζα πξνζθέξεη ν Γήκνο ή ν ύιινγνο πνπ εθπξνζσπνύλ ζηα ρξώκαηα
κπιέ – ιεπθό. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε εκπνξηθνύ ζήκαηνο ζηηο ζηνιέο, παξά κόλν
ην ινγόηππν ηνπ Γήκνπ ή πιιόγσλ.
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ΗΗ. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΔΛΔΣΖ ΤΠΟΓΟΥΖ
Άθημε Οιπκπηαθήο Φιόγαο – Αθή βσκνύ από ιακπαδεδξόκν.
Άθημε αληηπξνζσπείαο επηζήκσλ ηεο Δ.Ο.Δ. θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο
ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ «ΣΟΚΤΟ 2020»
Αλάθξνπζε κε απόιπηε ζεηξά ησλ: ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΤΜΝΟΤ– ΔΘΝΗΚΟΤ
ΤΜΝΟΤ ΗΑΠΧΝΗΑ– ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΜΝΟΤ ΔΛΛΑΓΟ (Ο Γήκνο έρεη ηελ
επρέξεηα λα επηιέμεη επίζεο Υνξσδία ή Μνπζηθό ύλνιν)
Έπαξζε ζεκαηώλ : Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, Ηαπσλίαο θαη Διιάδνο κε ηελ
αλάθξνπζε ησλ αληίζηνηρσλ Ύκλσλ
ηελ πεξίπησζε πνπ ε θιόγα ζα αθηρζεί κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ, νη
ζεκαίεο ζα είλαη ήδε αλαξηεκέλεο θαη ΓΔΝ ζα γίλεη έπαξζε
Υαηξεηηζκόο Γεκάξρνπ
Υαηξεηηζκόο εθπξνζώπνπ Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ
«ΣΟΚΤΟ 2020»
Υαηξεηηζκόο εθπξνζώπνπ Δ.Ο.Δ.
Αληαιιαγή δώξσλ (1 γηα ηελ ΔΟΔ θαη 1 γηα ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή)
Πνιηηηζηηθό πξόγξακκα επηινγήο ηνπ Γήκνπ
Η δηάξθεηα ηεο ηειεηήο ζα εμαξηεζεί από ηελ πξόζεζε ηνπ Δήκνπ θαη ηε ρξνληθή
επρέξεηα βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ιακπαδεδξνκίαο.

ΙΙΙ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΗΜΟΤ
Καηαζθεπή εμέδξαο ή νξηνζέηεζε ρώξνπ
(κε δηαζηάζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή θαη άλεηε ηνπνζέηεζε βσκνύ
ηξηγσληθήο βάζεο 1x1x1 θαη ύςνο 1,70 πεξίπνπ, κηθξνθώλνπ, θαη παξνπζία
νκηιεηώλ θαη ιακπαδεδξόκνπ)
Σνπνζέηεζε θαζηζκάησλ γηα ηνπο επηζήκνπο ζην ρώξν ηεο Σειεηήο
Σνπνζέηεζε ερεηηθήο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ εθθώλεζε ησλ Υαηξεηηζκώλ ηνπ
Γεκάξρνπ θαη ησλ εθπξνζώπσλ Δ.Ο.Δ. – Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο «ΣΟΚΤΟ
2020»
Σνπνζέηεζε 3 ηζηώλ πιεζίνλ ηνπ βσκνύ, όπνπ ζα αλαξηεζνύλ κε ζεηξά από
ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά νη ζεκαίεο:
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ
(δηαζηάζεσλ 1,20 Υ 2,00 κ.)
ΗΑΠΧΝΗΚΖ
Ζ Διιεληθή ζεκαία ζα δηαηεζεί από ην Γήκν.
Απνζηνιή ζηελ ΔΟΔ ιεπηνκεξνύο ζρεδηαγξάκκαηνο ηνπ ρώξνπ ηειεηήο
(πξναηξεηηθά)
εκαηνζηνιηζκόο ηεο δηαδξνκήο θαη ηνπ ρώξνπ ηεο ηειεηήο, πνπ ζα
θηινμελήζεη ηελ Οιπκπηαθή Φιόγα. (πξναηξεηηθά)
Δνξηαζηηθή εθδήισζε κε πνιηηηζηηθό πξόγξακκα (πξναηξεηηθά), αλάινγα
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κε ηνλ ρξόλν παξακνλήο ηεο Οιπκπηαθήο Φιόγαο ζηνλ ρώξν.
Παξαίλεζε & επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ καζεηώλ ησλ
ζρνιείσλ, ώζηε θαηά ηε δηέιεπζε ηεο θιόγαο λα είλαη αζξόα ε ζπκκεηνρή
ηνπο
Δμαζθάιηζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηεο πνκπήο ησλ απηνθηλήησλ ηεο
ιακπαδεδξνκίαο ζε ζεκείν πιεζίνλ ηεο ηειεηήο (15 πεξίπνπ απηνθίλεηα)
Απνκάθξπλζε θάζε είδνπο νρεκάησλ από ηε δηαδξνκή ηεο ιακπαδεδξνκίαο
θαη ηνπο ρώξνπο ησλ ηειεηώλ
Μέξηκλα γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ εππξεπή θαηάζηαζε ησλ πεξηνρώλ από
ηηο νπνίεο ζα δηέιζεη θαη ζα αλάςεη ζε βσκό ε Οιπκπηαθή Φιόγα,
ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε εηθόλα απηή ζα κεηαδνζεί παγθνζκίσο
Πηζαλή αλάζεζε ζε
δηεξκελέα ηεο απόδνζεο ηνπ ραηξεηηζκνύ ηνπ
εθπξνζώπνπ ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο «ΣΟΚΤΟ 2020» (κεηάθξαζε
ζπλήζσο από ηελ αγγιηθή γιώζζα ζηελ ειιεληθή) γηα ηελ νπνία ζα
ελεκεξσζείηε ελ επζέησ ρξόλσ.
Δμαζθάιηζε ρώξνπ, ζηνλ νπνίν ζα θπιαρζεί ην πιηθό ηεο ιακπαδεδξνκίαο
(ζηνιέο,ζεκαίεο,cd θ.ι.π.), πνπ ζα ζηείιεη ε Δ.Ο.Δ .
Δθηζηάηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε θύιαμή ηνπ, δεδνκέλνπ όηη δελ κπνξεί
λα αληηθαηαζηαζεί ζε πεξίπησζε απώιεηαο ή θζνξάο.
Σνπνζέηεζε ησλ ιακπαδεδξόκσλ θαη ζπλνδώλ ζηηο αθεηεξίεο ηεο δηαδξνκήο
ηνπο (45΄λσξίηεξα από ηελ θαζνξηζκέλε ώξα)
Πξόβιεςε ειεύζεξνπ δηαδξόκνπ ζην ρώξν ηεο ηειεηήο γηα ηελ είζνδν θαη
έμνδν ηνπ ιακπαδεδξόκνπ θαη ησλ επηζήκσλ
πλελλόεζε κε ηελ Αζηπλνκηθή Γ/λζε γηα ιήςε κέηξσλ ηάμεσο – αζθάιεηαο
– ηξνραίαο θαη δηαθξηηηθήο θξνύξεζεο ηνπ βσκνύ. (Ζ θιόγα ζην βσκό ζα
παξακείλεη αλακκέλε κέρξη θαη ηελ αλαρώξεζε ηεο).
Σεκεηώλεηαη όηη ε Ε.Ο.Ε. γηα ην ζθνπό απηό έρεη δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ
Αξρεγείνπ ηεο ΕΛΑΣ.
Παξνρή θάζε δπλαηήο δηεπθόιπλζεο ζην ηειενπηηθό ζπλεξγείν θαη ζην
θσηνγξαθηθό ζπλεξγείν πνπ ζα έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή θάιπςε ηεο
ιακπαδεδξνκίαο
Παξνρή θάζε δπλαηήο δηεπθόιπλζεο ζηνπο ηερληθνύο εγθαηάζηαζεο βσκώλ
(είζνδνο θαη ζηάζκεπζε ζην ρώξν ηειεηήο ή πιαηεία)

ΙV. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ Ε.Ο.Ε.
Σνπνζέηεζε ηνπ βσκνύ θαη εγθαηάζηαζε ησλ απαξαηηήησλ θηαιώλ
πγξαεξίνπ 1 ώξα πξηλ ηελ ηειεηή από εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνύο ζην ρώξν
ηεο ηειεηήο, ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ έρεη κόλν ε ΔΟΔ.
Απνζηνιή κίαο (1) Οιπκπηαθήο ζεκαίαο θαη κίαο (1) ζεκαίαο ηεο Ηαπσλίαο
(δηαζηάζεσλ 1,20 Υ 2,00) γηα ηελ πιαηζίσζε ηνπ βσκνύ
Απνζηνιή ηνπ Οιπκπηαθνύ Τκλνπ θαη ησλ Δζληθώλ ΄Τκλσλ ηεο
Ηαπσλίαο θαη ηεο Διιάδαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD) ή παξηηηνύξα.
Απνζηνιή ηνπ πιηθνύ ηεο ιακπαδεδξνκίαο, πνπ ζα θπιαρηεί κε επζύλε ηνπ
Γήκνπ κέρξη ηε δηαλνκή ηνπ ζηνπο ιακπαδεδξόκνπο
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V. ΣΗΛΕOΠΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ
Γηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ηειενπηηθήο θάιπςεο ηεο ηειεηήο Αθήο, ηεο
δηαδξνκήο θαη ηεο παξάδνζεο ηεο Οιπκπηαθήο Φιόγαο, ζα έρεη ην θαλάιη πνπ
ζα επηιέμεη ε Δ.Ο.Δ.
Ζ Δ.Ο.Δ. επηηξέπεη ζηα ηνπηθά Μ.Μ.Δ. λα κεηαδώζνπλ ηηο ηειεηέο ή
ζηηγκηόηππα απηώλ αξθεί λα κελ παξεκπνδίδεηαη ην έξγν ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ
έρεη ηελ απνθιεηζηηθή θάιπςε

Σα αλσηέξσ απνηεινύλ ακνηβαίεο ππνρξεώζεηο θαη κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ
Γήκνπ θαη ηεο Δ.Ο.Δ., γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο ιακπαδεδξνκίαο θαη ησλ
εθδειώζεσλ απηήο.
Μεηά από απηό ην Γεκνηηθό πκβνύιην
ΑΠΟΦΑ ΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
α) Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηελ αλσηέξσ δηνξγάλσζε ηειεηή ππνδνρήο
ηεο Οιπκπηαθήο Φιόγαο ζηελ Σξίπνιε ζηηο 13/3/2020 θαη
β) Φεθίδεη ην κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιεληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή γηα ηελ
ηειεηή ππνδνρήο ηεο Οιπκπηαθήο Φιόγαο ζηελ Σξίπνιε ζηηο 13/3/2020, κε ηνπο
θαησηέξσ όξνπο :
Μ
ΜΝ
ΝΖ
ΖΜ
ΜΟ
ΟΝ
ΝΗΗΟ
Ο Τ
ΤΝ
ΝΔΔΡΡΓΓΑ
ΑΗΗΑ
Α
Ο
ΟΛ
ΛΤ
ΤΜ
ΜΠ
ΠΗΗΑ
ΑΚ
ΚΖ
Ζ Λ
ΛΑ
ΑΜ
ΜΠ
ΠΑ
ΑΓΓΖ
ΖΓΓΡΡΟ
ΟΜ
ΜΗΗΑ
Α
Υ
Υ
X
Η
Η
Ο
Λ
Τ
Μ
Π
Η
Α
Κ
Χ
Ν
Α
Γ
Χ
Ν
Χ
Ν
«
Σ
Ο
Κ
Τ
Ο
ΥΥXΗΗ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ «ΣΟΚΤΟ 22002200»»
ΓΖΜΟ:

ΣΡΗΠΟΛΖ

ΠΟΛΖ:

ΣΡΗΠΟΛΖ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΣΔΓΑΗΑ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΛΑΜΠΑΓΖΓΡΟΜΩΝ:

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:

4 (Σξίπνιε) & 1
(Αξρ. Υώξνο
Σεγαίαο)
13/3/2020

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΛΑΜΠΑΓΖΓΡΟΜΗΑ
Η. Ζ επηινγή ησλ ιακπαδεδξόκσλ νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη
ην 18ν έηνο, είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ Γήκνπ.
Πξνηεξαηόηεηα έρνπλ:
Οη Οιπκπηνλίθεο
Οη δηαθξηζέληεο ζηνλ Αζιεηηζκό κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο δηάθξηζεο (όπσο
Παγθόζκηα – Δπξσπατθά – Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα θ.ν.θ.)
Οη δηαθεθξηκέλνη ζηηο Σέρλεο, ζηα Γξάκκαηα θαη ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά.
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ηηο αλσηέξσ ηδηόηεηεο πεξηιακβάλνληαη αζιεηέο ή άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο
νκάδεο κε εηδηθέο δεμηόηεηεο (ΑΜΔΑ).
ε πεξίπησζε πνπ γηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθό ιόγν ν Γήκνο επηιέμεη ιακπαδεδξόκν
έσο 16 εηώλ απηό γίλεηαη κόλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο ΔΟΔ θαη θαη΄ εμαίξεζε ησλ
θαλόλσλ.
Οη ιακπαδεδξόκνη θαη νη ζπλνδνί ζα πιεξνθνξεζνύλ ηελ επηινγή ηνπο θαη ηηο
ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο (εκεξνκελία, ώξα, ηόπν, παξαιαβή
πιηθνύ, θ.ι.π.) από ην Γήκν, όπνπ θαη ζα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο.
Ο Γήκνο ππνρξενύηαη λα θαηαγξάςεη ηηο αηηήζεηο ησλ επηιεγέλησλ ζην ζύζηεκα
αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο
ιακπαδεδξνκίαο
ηεο
ΔΟΔ
ζην
link
www.hoc/torchrelay/municipalities κέρξη ηηο 17/1/2020.
Οη αλσηέξσ ζα ζπκκεηάζρνπλ κε θάζε ζεβαζκό πξνο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ
ηελ Οιπκπηαθή ιακπαδεδξνκία, ηνλ Οιπκπηαθό Υάξηε θαη ηηο αξρέο ηνπ, ελώ
απνθιείνληαη όζνη έρνπλ ηηκσξεζεί γηα παξαβίαζε ησλ θαλνληζκώλ πεξί ληόπηλγθ ή
έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ αζπκβίβαζηα θαη θσιύκαηα
θαηά ηε λνκνζεζία.
Παξαθαινύληαη νη ζπκκεηέρνληεο λα γλσξίδνπλ ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο θαζώο θαη
ηνπο θαλνληζκνύο GDPR πνπ δηέπνπλ ηε δηνξγάλσζε θαη λα ζπλαηλέζνπλ ζε απηνύο
θαηά ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο.
Σν ηκήκα ηεο δηαδξνκήο πνπ δηαλύεη θάζε ιακπαδεδξόκνο (έσο 300κ πεξίπνπ), είλαη
θαζνξηζκέλν από ηελ Δ.Ο.Δ. θαη κόλν απηή έρεη ην δηθαίσκα λα ην ηξνπνπνηήζεη.
Πέξαλ ηνπ αξηζκνύ ησλ ιακπαδεδξόκσλ πνπ αλαινγεί ζην ηκήκα θάζε Γήκνπ (ή
θνηλόηεηαο), ε ΔΟΔ έρεη δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζεη ζε απηό επηπιένλ
ιακπαδεδξόκνπο αλ θξηζεί ζθόπηκν ή λα αιιάμεη ηε ζεηξά ηνπο.
Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη επηιεγέληα ιακπαδεδξόκν, κόλν αλ
είλαη εθηθηό νξγαλσηηθά θαη ρξνληθά από ηελ ΔΟΔ.
Δπίζεο, ε ΔΟΔ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ιακπαδεδξόκνπ, εάλ
απηό θξηζεί απαξαίηεην.
ΠΡΟΟΥΖ: Οη ιακπαδεδξόκνη ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο
δηαδξνκήο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ 45΄λσξίηεξα από ηελ ώξα εθθίλεζεο, δεδνκέλνπ όηη
ζα πεξάζεη γηα έιεγρν ν ππεύζπλνο ησλ ζεκείσλ εθθίλεζεο, ν νπνίνο ζα ηνπο
παξαδώζεη ηε Γάδα, ζα θάλεη έιεγρν ηαπηνπξνζσπίαο, ζηνιήο, ζέζεο θαη ζα
ππνδείμεη ηνλ νξζό θαη αζθαιή γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα ηξόπν κεηαθνξάο ηεο
Οιπκπηαθήο Φιόγαο.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ιακπαδεδξόκνπ, ε ζέζε αθπξώλεηαη.
ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Δάλ νη επηιεγκέλνη ιακπαδεδξόκνη ηνπ Γήκνπ είλαη θαηεγνξίαο
ΑΜΔΑ ζα πξέπεη ε ΔΟΔ λα ελεκεξσζεί θαη λα ππάξρεη ζπλελλόεζε γηα ηελ αζθαιή,
ζσζηή θαη βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ηνπνζέηεζε. Δπίζεο απαηηείηαη
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γλσζηνπνίεζε γηα αλάγθε ηπρόλ ηδηνθαηαζθεπώλ κεηαθνξάο ηεο Οιπκπηαθήο Γάδαο
από ηνλ ιακπαδεδξόκν.
Ζ ΔΟΔ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε έγθξηζεο ρξήζεο ηέηνησλ ηδηνθαηαζθεπώλ
κόλν γηα ιόγνπο αζθάιεηαο.
Απαγνξεύεηαη ξεηά, βάζεη ζπκβνιαίνπ κε ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ησλ εθάζηνηε
Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ , ε παξαπνίεζε ζηνιήο , ε ρξήζε γπαιηώλ ειίνπ, θαπέισλ ή
άιισλ αμεζνπάξ (ειεθηξνληθώλ ή κε), πέξαλ όζσλ ζπκπεξηιακβάλεη ε επίζεκε
ζηνιή ιακπαδεδξόκνπ θαηά πεξίπησζε.
Ζ ζηνιή θαη ε δάδα πνπ ζα δηαηεζνύλ από ηελ Δ.Ο.Δ., ζα παξακείλνπλ ζηελ
θπξηόηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα ιακπαδεδξόκνπ.
ΠΡΟΟΥΖ: Πξέπεη λα ηνληζηεί από ηνλ Γήκν όηη, ζε θακία πεξίπησζε ε ζηνιή
θαη ε δάδα δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο,
άιισο ζα ππάξμνπλ αλάινγεο θπξώζεηο.
ΖΜΔΗΩΖ: Σν κέγεζνο ζηνιήο πνπ ζα δεισζεί ζηελ αίηεζε ηνπ ιακπαδεδξόκνπ
ζα πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθό θαη αληίζηνηρν ηνπ ύςνπο/βάξνπο, δηόηη είλαη αδύλαηε
θάζε είδνπο αιιαγή κεηά ηελ παξαιαβή.
Πξναηξεηηθή θαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ ΔΟΔ είλαη ε ζπκκεηνρή πλνδώλ
ιακπαδεδξόκσλ (έσο 4 αλά ιακπαδεδξόκν) νη νπνίνη ζα είλαη ελδεδπκέλνη κε
ζηνιέο πνπ ζα πξνζθέξεη ν Γήκνο ή ν ύιινγνο πνπ εθπξνζσπνύλ ζηα ρξώκαηα
κπιέ – ιεπθό. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε εκπνξηθνύ ζήκαηνο ζηηο ζηνιέο, παξά κόλν
ην ινγόηππν ηνπ Γήκνπ ή πιιόγσλ.
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ΗΗ. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΔΛΔΣΖ ΤΠΟΓΟΥΖ
Άθημε Οιπκπηαθήο Φιόγαο – Αθή βσκνύ από ιακπαδεδξόκν.
Άθημε αληηπξνζσπείαο επηζήκσλ ηεο Δ.Ο.Δ. θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο
ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ «ΣΟΚΤΟ 2020»
Αλάθξνπζε κε απόιπηε ζεηξά ησλ: ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΤΜΝΟΤ– ΔΘΝΗΚΟΤ
ΤΜΝΟΤ ΗΑΠΧΝΗΑ– ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΜΝΟΤ ΔΛΛΑΓΟ (Ο Γήκνο έρεη ηελ
επρέξεηα λα επηιέμεη επίζεο Υνξσδία ή Μνπζηθό ύλνιν)
Έπαξζε ζεκαηώλ : Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, Ηαπσλίαο θαη Διιάδνο κε ηελ
αλάθξνπζε ησλ αληίζηνηρσλ Ύκλσλ
ηελ πεξίπησζε πνπ ε θιόγα ζα αθηρζεί κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ, νη
ζεκαίεο ζα είλαη ήδε αλαξηεκέλεο θαη ΓΔΝ ζα γίλεη έπαξζε
Υαηξεηηζκόο Γεκάξρνπ
Υαηξεηηζκόο εθπξνζώπνπ Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ
«ΣΟΚΤΟ 2020»
Υαηξεηηζκόο εθπξνζώπνπ Δ.Ο.Δ.
Αληαιιαγή δώξσλ (1 γηα ηελ ΔΟΔ θαη 1 γηα ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή)
Πνιηηηζηηθό πξόγξακκα επηινγήο ηνπ Γήκνπ
Η δηάξθεηα ηεο ηειεηήο ζα εμαξηεζεί από ηελ πξόζεζε ηνπ Δήκνπ θαη ηε ρξνληθή
επρέξεηα βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ιακπαδεδξνκίαο.

ΙΙΙ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΗΜΟΤ
Καηαζθεπή εμέδξαο ή νξηνζέηεζε ρώξνπ
(κε δηαζηάζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή θαη άλεηε ηνπνζέηεζε βσκνύ
ηξηγσληθήο βάζεο 1x1x1 θαη ύςνο 1,70 πεξίπνπ, κηθξνθώλνπ, θαη παξνπζία
νκηιεηώλ θαη ιακπαδεδξόκνπ)
Σνπνζέηεζε θαζηζκάησλ γηα ηνπο επηζήκνπο ζην ρώξν ηεο Σειεηήο
Σνπνζέηεζε ερεηηθήο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ εθθώλεζε ησλ Υαηξεηηζκώλ ηνπ
Γεκάξρνπ θαη ησλ εθπξνζώπσλ Δ.Ο.Δ. – Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο «ΣΟΚΤΟ
2020»
Σνπνζέηεζε 3 ηζηώλ πιεζίνλ ηνπ βσκνύ, όπνπ ζα αλαξηεζνύλ κε ζεηξά από
ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά νη ζεκαίεο:
ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ
(δηαζηάζεσλ 1,20 Υ 2,00 κ.)
ΗΑΠΧΝΗΚΖ
Ζ Διιεληθή ζεκαία ζα δηαηεζεί από ην Γήκν.
Απνζηνιή ζηελ ΔΟΔ ιεπηνκεξνύο ζρεδηαγξάκκαηνο ηνπ ρώξνπ ηειεηήο
(πξναηξεηηθά)
εκαηνζηνιηζκόο ηεο δηαδξνκήο θαη ηνπ ρώξνπ ηεο ηειεηήο, πνπ ζα
θηινμελήζεη ηελ Οιπκπηαθή Φιόγα. (πξναηξεηηθά)
Δνξηαζηηθή εθδήισζε κε πνιηηηζηηθό πξόγξακκα (πξναηξεηηθά), αλάινγα
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κε ηνλ ρξόλν παξακνλήο ηεο Οιπκπηαθήο Φιόγαο ζηνλ ρώξν.
Παξαίλεζε & επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ καζεηώλ ησλ
ζρνιείσλ, ώζηε θαηά ηε δηέιεπζε ηεο θιόγαο λα είλαη αζξόα ε ζπκκεηνρή
ηνπο
Δμαζθάιηζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηεο πνκπήο ησλ απηνθηλήησλ ηεο
ιακπαδεδξνκίαο ζε ζεκείν πιεζίνλ ηεο ηειεηήο (15 πεξίπνπ απηνθίλεηα)
Απνκάθξπλζε θάζε είδνπο νρεκάησλ από ηε δηαδξνκή ηεο ιακπαδεδξνκίαο
θαη ηνπο ρώξνπο ησλ ηειεηώλ
Μέξηκλα γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ εππξεπή θαηάζηαζε ησλ πεξηνρώλ από
ηηο νπνίεο ζα δηέιζεη θαη ζα αλάςεη ζε βσκό ε Οιπκπηαθή Φιόγα,
ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε εηθόλα απηή ζα κεηαδνζεί παγθνζκίσο
Πηζαλή αλάζεζε ζε
δηεξκελέα ηεο απόδνζεο ηνπ ραηξεηηζκνύ ηνπ
εθπξνζώπνπ ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο «ΣΟΚΤΟ 2020» (κεηάθξαζε
ζπλήζσο από ηελ αγγιηθή γιώζζα ζηελ ειιεληθή) γηα ηελ νπνία ζα
ελεκεξσζείηε ελ επζέησ ρξόλσ.
Δμαζθάιηζε ρώξνπ, ζηνλ νπνίν ζα θπιαρζεί ην πιηθό ηεο ιακπαδεδξνκίαο
(ζηνιέο,ζεκαίεο,cd θ.ι.π.), πνπ ζα ζηείιεη ε Δ.Ο.Δ .
Δθηζηάηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε θύιαμή ηνπ, δεδνκέλνπ όηη δελ κπνξεί
λα αληηθαηαζηαζεί ζε πεξίπησζε απώιεηαο ή θζνξάο.
Σνπνζέηεζε ησλ ιακπαδεδξόκσλ θαη ζπλνδώλ ζηηο αθεηεξίεο ηεο δηαδξνκήο
ηνπο (45΄λσξίηεξα από ηελ θαζνξηζκέλε ώξα)
Πξόβιεςε ειεύζεξνπ δηαδξόκνπ ζην ρώξν ηεο ηειεηήο γηα ηελ είζνδν θαη
έμνδν ηνπ ιακπαδεδξόκνπ θαη ησλ επηζήκσλ
πλελλόεζε κε ηελ Αζηπλνκηθή Γ/λζε γηα ιήςε κέηξσλ ηάμεσο – αζθάιεηαο
– ηξνραίαο θαη δηαθξηηηθήο θξνύξεζεο ηνπ βσκνύ. (Ζ θιόγα ζην βσκό ζα
παξακείλεη αλακκέλε κέρξη θαη ηελ αλαρώξεζε ηεο).
Σεκεηώλεηαη όηη ε Ε.Ο.Ε. γηα ην ζθνπό απηό έρεη δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ
Αξρεγείνπ ηεο ΕΛΑΣ.
Παξνρή θάζε δπλαηήο δηεπθόιπλζεο ζην ηειενπηηθό ζπλεξγείν θαη ζην
θσηνγξαθηθό ζπλεξγείν πνπ ζα έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή θάιπςε ηεο
ιακπαδεδξνκίαο
Παξνρή θάζε δπλαηήο δηεπθόιπλζεο ζηνπο ηερληθνύο εγθαηάζηαζεο βσκώλ
(είζνδνο θαη ζηάζκεπζε ζην ρώξν ηειεηήο ή πιαηεία)

ΙV. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ Ε.Ο.Ε.
Σνπνζέηεζε ηνπ βσκνύ θαη εγθαηάζηαζε ησλ απαξαηηήησλ θηαιώλ
πγξαεξίνπ 1 ώξα πξηλ ηελ ηειεηή από εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνύο ζην ρώξν
ηεο ηειεηήο, ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ έρεη κόλν ε ΔΟΔ.
Απνζηνιή κίαο (1) Οιπκπηαθήο ζεκαίαο θαη κίαο (1) ζεκαίαο ηεο Ηαπσλίαο
(δηαζηάζεσλ 1,20 Υ 2,00) γηα ηελ πιαηζίσζε ηνπ βσκνύ
Απνζηνιή ηνπ Οιπκπηαθνύ Τκλνπ θαη ησλ Δζληθώλ ΄Τκλσλ ηεο
Ηαπσλίαο θαη ηεο Διιάδαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD) ή παξηηηνύξα.
Απνζηνιή ηνπ πιηθνύ ηεο ιακπαδεδξνκίαο, πνπ ζα θπιαρηεί κε επζύλε ηνπ
Γήκνπ κέρξη ηε δηαλνκή ηνπ ζηνπο ιακπαδεδξόκνπο
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V. ΣΗΛΕOΠΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ
Γηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ηειενπηηθήο θάιπςεο ηεο ηειεηήο Αθήο, ηεο
δηαδξνκήο θαη ηεο παξάδνζεο ηεο Οιπκπηαθήο Φιόγαο, ζα έρεη ην θαλάιη πνπ
ζα επηιέμεη ε Δ.Ο.Δ.
Ζ Δ.Ο.Δ. επηηξέπεη ζηα ηνπηθά Μ.Μ.Δ. λα κεηαδώζνπλ ηηο ηειεηέο ή
ζηηγκηόηππα απηώλ αξθεί λα κελ παξεκπνδίδεηαη ην έξγν ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ
έρεη ηελ απνθιεηζηηθή θάιπςε
Σα αλσηέξσ απνηεινύλ ακνηβαίεο ππνρξεώζεηο θαη κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ
Γήκνπ θαη ηεο Δ.Ο.Δ., γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο ιακπαδεδξνκίαο θαη ησλ
εθδειώζεσλ απηήο.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 2/2020.
Ζ Πξόεδξνο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σξίπνιεο

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ
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