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Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 14º 
της  25ης Αυγούστου  2015 

 
Αριθμός Απόφασης 181 

 
Θ Ε Μ Α 12ο: « Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση του Ράλλυ  
                          “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” 2015 »  

                                          

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 25η του μηνός 
Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ’ αριθμ. 
15420/21-08-2015 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, Αγ. 
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 δεκαέξι 
(16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 
3.Θυμής Φίλιππος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Παντελέου 
Κων/νος, 7.Πέρρας Σωτήριος, 8.Πρωτοπαππά Μαρία, 9.Ράτης Σπυρίδων, 
10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σακελλαρίου Αναστάσιος,  12.Στάμου 
Γεώργιος, 13.Λογοθέτης Κων/νος, 14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Δόσχορης 
Κων/νος, 16.Θεοδώρου Αγγελική. 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ. 
Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - 
Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. 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.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Παπαθανασίου 
Αθανάσιος, 4.Σπύρου Κων/νος, 5.Παύλου Παύλος, 6.Πρωτονοτάριος 
Δημήτριος, 7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Κοφινάς 
Ηλίας, 10.Ασημακόπουλος Χρήστος, 11.Λάμπρου Κων/νος. 

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1.Παπαθανασίου 
Αθανάσιος, 2.Παύλου Παύλος και 3.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, οι οποίοι 
παρέμειναν μέχρι και την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. 



Επί του 12ου θέματος ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του 
Σώματος, τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
1. Η από 20-08-2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
προς το Δ.Σ., η οποία έχει ως εξής:  
«Είναι γνωστό ότι η έδρα του ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, είναι το Λουτράκι. Έκτοτε 
έχουν διοργανωθεί είτε το WRC είτε το ERC. Έτσι και φέτος, στις 9-10 
Οκτωβρίου, ο Δήμος  
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων θα είναι το κέντρο διεξαγωγής 
του Εθνικού μας Αγώνα, όπου σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο θα 
φιλοξενήσουμε χιλιάδες επισκέπτες, με οφέλη πολλαπλά για την τοπική 
Οικονομία. Με βάση το ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ κάθε μέρα όλη η Ελλάδα θα βλέπει, 
ακούει και διαβάζει για τον Δήμο μας. Μέσα από τα δεκάδες διεθνή μέσα 
ενημέρωσης το Λουτράκι θα βγει και πάλι σε όλο τον κόσμο, αποκομίζοντας 
διαφήμιση που αξίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ. 
Το ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ είναι μια οργάνωση με σημαντικό τζίρο για τη χώρα μας. 
Όπως κατέγραψε παγκόσμια έρευνα της Repucom (2014) που έγινε για 
λογαριασμό του Eurosport: 

 93 διαφορετικοί τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδωσαν προγράμματα σχετικά 
με το Acropolis Rally 2014 σε 160 χώρες παγκοσμίως. 

 362 διαφορετικές μεταδόσεις παγκοσμίως σε περίοδο δύο εβδομάδων 

 104 ώρες μετάδοσης 

 32 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως 

 Μία καμπάνια προβολής αντίστοιχου επιπέδου θα είχε κοστίσει € 
1.392.771 

 Η αξία του Acropolis Rally logo που εμφανίστηκε στην τηλεόραση ήταν 
€ 205.000 

Πέρα από αυτά τα στοιχεία υπολογίζεται σε περίπου 8 εκ. ευρώ ο τζίρος στην 
περιοχή Λουτρακίου από τα έξοδα των επισκεπτών (ομάδες, οδηγοί, 
τουρίστες). Τέλος πρόκειται για ένα δωρεάν θέαμα υψηλού επιπέδου, το 
οποίο, αν κρίνει κανείς από την προσέλευση χιλιάδων θεατών το εκτιμούν 
ιδιαίτερα οι Έλληνες. 
Η χρηματοδότηση της διοργάνωσης, ύψους 32.000 ευρώ συν το ΦΠΑ, θα 
γίνει από Δημοτικούς Πόρους (Κ.Α. 15-6472.002), με την διαδικασία του 
Πρόχειρου Διαγωνισμού.»  
2. Η υπ΄ αριθ. 32/2015 Μελέτη με θέμα: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΡΑΛΛΥ 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2015» η οποία αφορά την υλοποίηση μιας σειράς εργασιών στα 
πλαίσια της διοργάνωσης του εν λόγω αγώνα, ως κάτωθι: 

 Προωθητικό διαφημιστικό υλικό 

 Χάρτες των ειδικών διαδρομών 

 Ασφαλή φύλαξη όλων των ειδικών διαδρομών 

 Κατάλληλο διαφημιστικό ραδιοτηλεοπτικό υλικό  

 Ασφαλή φύλαξη του Park – service, που θα εγκατασταθεί στο 
Στρατόπεδο της Σχολής Μηχανικού στο Λουτράκι 

 Διάνοιξη – αποκατάσταση των ειδικών διαδρομών  

 Διάθεση επάθλων και αναμνηστικών δώρων. 
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της εν λόγω μελέτης η συνολική δαπάνη 
ανέρχεται στο ποσό των #32.000,00# € και προστιθεμένου Φ.Π.Α. 23% εξ € 
#7.360,00#, διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των #39.360,00# €.  
3. Ο Δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους, στον οποίο προβλέπεται η 
απαιτούμενη πίστωση για την εκτέλεση των ανωτέρω, στον Κ.Α. 15-6472.002 
του σκέλους των εξόδων, με τίτλο: «Έξοδα διοργάνωσης Ράλλυ Ακρόπολις».  

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα να εγκρίνει την 
συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις, ενημερώνοντας 



ταυτόχρονα ότι η διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνει με επόμενη 
απόφαση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς και εκείνες του άρθρου 158 
του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των μελών του 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ      ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. 
Θεοδώρων στην διοργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις 2015, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Οκτωβρίου στον Δήμο μας, σύμφωνα με την 
αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσας εισήγηση του Αντιδημάρχου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Οι δαπάνες του Δήμου για την ανωτέρω διοργάνωση ανέρχονται στο 
συνολικό ποσό των #39.360,00# €, σύμφωνα με την 32/2015 Μελέτη.  

Με επόμενη Απόφαση θα γίνει η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σύμφωνα με την πρόταση του Προεδρείου. 
 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 181/2015. 
 

Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 
(΄Επονται υπογραφές ) 

Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτράκι 28 Αυγούστου 2015 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 


