
 

 

 

 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 11/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή (20η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 11/16.7.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η 

οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι προσκλήθηκε 

και παρίσταται  ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών 

συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Δέας Παύλος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Τσινάς Αργύριος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Δημητριάδης Χρήστος 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Κυριάκου Ιφιγένεια 23 Πάνος Ιωακείμ 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Γκλάβας Γεώργιος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Ζιούπου Άννα 

4 Λιόντας  Γεώργιος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Σειρά 

Εμμανουήλ, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης και η Πρόεδρος της Τ.Κ 

Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη. 

 

Αριθμός θέματος: 1ο  Απονομή πλακετών στις ομάδες Μπάσκετ Πολυγύρου και 

Γαλάτιστας για την άνοδό τους στις Εθνικές κατηγορίες Β΄ 

και Γ΄ αντίστοιχα  

Αριθμός Απόφασης :236  

       

ΑΔΑ: ΩΛΗ0ΩΞΜ-ΣΣΗ
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 1ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Φυλαχτό, ο 

οποίος τόνισε: « Ο ΑΟΠ από το 1969 που ιδρύθηκε, φέτος κατάφερε να ανέβει στην Β΄ Εθνική 

κατηγορία, έχει απασχολήσει πάρα πολλά παιδιά με το ΜΠΑΣΚΕΤ και είναι αξιόλογη η 

προσφορά του. 

Επίσης ο Α.Ο. Γαλάτιστας που ιδρύθηκε το 1987, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 

πάρα πολλά παιδιά στο Μπάσκετ, παρόλο που είχε πολλά προβλήματα σχετικά με το γήπεδο. 

Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και εκδηλώνοντας τις ευχαριστίες μας και 

την περηφάνια μας για σας, παρακαλώ τον κ. Δήμαρχο να απονείμει τις πλακέτες και στις δύο 

ομάδες». 

Ο κ. Δήμαρχος τόνισε: «Συγχαρητήρια στους Αθλητές, στους Προέδρους και τα 

Διοικητικά Συμβούλια, που μέσα σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες κατάφεραν να φτάσουν σε 

αυτά τα αποτελέσματα. Μέλημά μας πλέον είναι να τους στηρίξουμε στο βαθμό που 

μπορούμε, μόλις τελειώσουμε τις υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος στα Πολιτιστικά Κέντρα 

Ολύνθου και Ορμύλιας. 

Πρότεινα και στα παιδιά, με απόφαση του Δ.Σ. να παραχωρηθούν κατά χρήση τα 

λεωφορεία που έχει ο Δήμος για τις δικές τους μετακινήσεις, αρκεί να έχουν δικό τους οδηγό, 

διότι ο Δήμος δεν έχει δικαίωμα μεταφοράς ομάδων, ΚΑΠΗ, Συλλόγων κ.λ.π.». 

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς, ο οποίος 

έδωσε τα συγχαρητήρια όλης της παράταξης στους αθλητές, στους εθελοντές –μέλη των 

διοικητικών συμβουλίων και συμφώνησε με την πρόταση του Δημάρχου για την παραχώρηση 

κατά χρήση των λεωφορείων, αρκεί να εξεταστεί αν υπάρχει η άδεια για τέτοια παραχώρηση. 

Τον λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, η 

οποία έδωσε τα συγχαρητήρια στους αθλητές, λέγοντας ότι αποτελούν έμπνευση για τους 

νέους ανθρώπους και τόνισε την αξία της ενασχόλησης με τον αθλητισμό και πολιτισμό καθώς 

αποφεύγονται οι κακοτοπιές. 

Ο δημοτικός σύμβουλος  κ. Αθανάσιος Ματθαίου πήρε τον λόγο, ο οποίος εξέφρασε 

και εκείνος ως παλιός διοικούντας του Α.Ο.Γ. τα συγχαρητήρια στους αθλητές και των δύο 

ομάδων. 

Ο Πρόεδρος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τα θερμά συγχαρητήρια 

όλων στους αθλητές αλλά και στους αθλητικούς παράγοντες, και κάλεσε το σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Την απονομή πλακετών στις ομάδες Μπάσκετ  Α. Ο. Πολυγύρου και  Α. Ο. Γαλάτιστας 

για την άνοδό τους στις Εθνικές κατηγορίες Β΄ και Γ΄ αντίστοιχα. 

 Την ηθική και υλική συμπαράσταση του Δήμου Πολυγύρου στις δύο ομάδες και 

στο μέτρο του δυνατού. 

 

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 236/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 6-8-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΛΗ0ΩΞΜ-ΣΣΗ
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