
                       

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

          ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

            ΔΗΜΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμός Απόφασης : 13 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 5/2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 

 

ΘΕΜΑ: 

“Διοργάνωση τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3” 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα, τη δεκάτη ενάτη (19η) Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 18:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου 

Πολυγύρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου 

του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 5999/15-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  τέσσερα  (4) μέλη: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κατσιακιώρης Νικήτας 

2. Σαμαράς Νικόλαος  

3. Ασημινάρης Χρήστος 

4. Βορδός Χρυσοβαλάντης 

 

 

 1. Ρόκου Άννα 

 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο. 

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου 

Πολυγύρου, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) έκτακτο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, 

κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το αν συμφωνούν με τον επείγοντα χαρακτήρα του 

θέματος και αφού πήρε την έγκριση, ανέφερε τα εξής::  
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Σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) μας 

δίνεται η δυνατότητα να διοργανώσουμε τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3 για παιδιά 

ηλικίας 8-15 ετών. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στον αύλειο  χώρο του Γυμνασίου 

Πολυγύρου και συνδιοργανωτές είναι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής και ο Α.Ο.Π. Τα έξοδα της διοργάνωσης αναλαμβάνει η 

Ε.Ο.Κ., πλην ενός διαφημιστικού πανό για την προβολή της εκδήλωσης.  

 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση 

του Προέδρου, έλαβε υπόψη του  το άρθρο 83 του Ν.3852/10  και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση της διοργάνωσης του τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3, σε 

συνεργασία με την Ε.Ο.Κ., στις 3 Ιουνίου 2017, στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου 

Πολυγύρου και την πίστωση ποσού 125€ (πλέον ΦΠΑ)  για την κατασκευή πανό 

προβολής της διοργάνωσης. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πολύγυρος 19 Μαΐου 2017 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
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