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1.  31.  1ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παράταση ωραρίου μουσικής 

σε κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

 
Ομόφωνα 

2.  32.  2ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Κατά πλειοψηφία 
 
Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου 

Χαρίσκου – Στυλιανίδου Ευγενίας διότι, δεν 

υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση του 

Κολυμβητηρίου και για το εάν υπάρχει η 

απαιτούμενη ασφάλεια προσθέτοντας πως, 

φυσικά και θέλει να λειτουργεί το 

Κολυμβητήριο αλλά, με την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια των αθλουμένων, 

που είναι κυρίως παιδιά.  

 

Τα μέλη του Συμβουλίου: 1) Συμενίδου – 

Λενικάκη Παναγιώτα, 2) Αβράμη Αναστασία 

και 3) Ορφανίδης Αδάμ, ψήφισαν τη διάθεση 

κατά χρήση του Κολυμβητηρίου, με την 

προϋπόθεση ότι, στο αποφασιστικό μέρος της 

απόφασης, θα προστεθεί ότι, η διάθεση 

πραγματοποιείται, εφόσον τηρούνται όλοι οι 

κανόνες ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την 

ασφάλεια των παιδιών διότι, είναι γνωστό πως 

υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας. Επίσης 

ανέφεραν πως, θα πρέπει να γίνει ενημέρωση 

από τον Δήμαρχο Δράμας, για τις διορθωτικές 

παρεμβάσεις που έχουν γίνει καθώς και τι έχουν 

διατυπώσει οι υπηρεσίες.   
3.  33.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       
π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στον Αθλητικό Σωματείο καλαθοσφαίρισης 

Τιτάνες Γυναικών Δράμας, του Δημοτικού 

Γυμναστηρίου αθλοπαιδιών και του Α.Π.Κ. ‘Δ. 

Κραχτίδης’ για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων των τμημάτων του συλλόγου καθώς 

επίσης και του προπονητηρίου «θόλος» για 

προπονήσεις των τμημάτων του συλλόγου, κατά 

την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 



 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

4.  34.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       
π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στην  Α.Ε. Αμπελοκήπων Δράμας, του 

Δημοτικού  ποδοσφαιρικού γηπέδου που 

βρίσκεται στο Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση 

αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη 

την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 

Αναλαμβάνουν επίσης, την συντήρηση του 

χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που προχωρεί ο 

δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που θα 

προκληθούν κατά τις εργασίες συντήρησης που 

θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου 

και του Δ.Σ. του Σωματείου 

 
5.  35.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       
π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στον  σύλλογο ΓΑΙΑ Δράμας VOLLEYBALL, 

του Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων του 

συλλόγου, το Δημοτικό Γυμναστήριο 

Αθλοπαιδιών καθώς επίσης και του 

προπονητηρίου «θόλος» για προπονήσεις των 

αγωνιστικών τμημάτων του συλλόγου, κατά την 

αγωνιστική περίοδο 2018-2019. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 
6.  36.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       
π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στην  Α.Ε. Ανακάλυψη Αμπελοκήπων Δράμας, 

του δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου που 



βρίσκεται στο Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση 

αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη 

την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 

Αναλαμβάνουν επίσης, την συντήρηση του 

χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που προχωρεί ο 

δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που θα 

προκληθούν κατά τις εργασίες συντήρησης που 

θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου 

και του Δ.Σ. του Σωματείου 

7.  37.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       
π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στον  Καλαθοσφαιρικό Όμιλο Απόλλων 

Δράμας, του δημοτικού Γυμναστηρίου 

Αθλοπαιδιών και του Α.Π.Κ. “Δ. Κραχτίδης” 

για την τέλεση προπονήσεων και αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου, καθώς επίσης και το 

προπονητηρίου “θόλος” για προπονήσεις των 

τμημάτων του συλλόγου, κατά την αγωνιστική 

περίοδο 2018-2019. 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 
8.  38.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       
π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στον  Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Ν. 

Σεβάστειας ''Ο ΑΠΟΛΛΩΝ'', του δημοτικού 

ποδοσφαιρικού γηπέδου Νέας Σεβάστειας για 

την διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση 

αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη 

την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 

Αναλαμβάνουν επίσης, την συντήρηση του 

χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που προχωρεί ο 

δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 



ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που θα 

προκληθούν κατά τις εργασίες συντήρησης που 

θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου 

και του Δ.Σ. του Σωματείου 

 
9.  39.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       
π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στον  Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας, του 

δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και 

του Α.Π.Κ. “Δ. Κραχτίδης” προπονητήριο για 

την τέλεση προπονήσεων και αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου, καθώς επίσης και του 

προπονητηρίου ''θόλος'' για προπονήσεις των 

τμημάτων του συλλόγου κατά την αγωνιστική 

περίοδο 2018-2019. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 
10.  40.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       
π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στον  Γ. Σ. ''ΚΕΡΑΥΝΟΣ'' Αρκαδικού, του 

δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου 

Αμπελακίων, για την διεξαγωγή προπονήσεων 

και την τέλεση αγώνων πρωταθλήματος και 

κυπέλλου για όλη την ποδοσφαιρική περίοδο 

2018-2019. 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 

Αναλαμβάνουν επίσης, την συντήρηση του 

χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που προχωρεί ο 

δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που θα 

προκληθούν κατά τις εργασίες συντήρησης που 

θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου 

και του Δ.Σ. του Σωματείου 

 
11.  41.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       
π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στον  Σύλλογο ''Δράμα 1986'' HANDBALL - 

SWIMMING, α) του Α.Π.Κ. “Δ. Κραχτίδη” 

για την τέλεση αγώνων και προπονήσεων του 

ανδρικού τμήματος χειροσφαίρισης  Handball 



Premier κατηγορίας, β) του Δημοτικού 

γυμναστηρίου αθλοπαιδιών για το τμήμα 

γυναικών, γ) του προπονητηρίου θόλος για 

προπονήσεις των τμημάτων ανάπτυξης και δ) 

του δημοτικού κολυμβητηρίου για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων του κολυμβητικού 

τμήματος. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 
12.  42.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       
π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στον  Γυμναστικό Σύλλογο Ν. Κρώμνης ''Ο 

ΑΚΡΙΤΑΣ'', του δημοτικού ποδοσφαιρικού 

γηπέδου Νέας Κρώμνης, για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την τέλεση αγώνων 

πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη την 

ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019. 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 

Αναλαμβάνουν επίσης, την συντήρηση του 

χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που προχωρεί ο 

δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που θα 

προκληθούν κατά τις εργασίες συντήρησης που 

θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Προέδρου 

και του Δ.Σ. του Σωματείου 

 
13.  43.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α       
π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση 

στον  Καλαθοσφαιρικό Αθλητικό Όμιλο 

Δράμας, του Δημοτικού Γυμναστήριο 

Αθλοπαιδιών και του Α.Π.Κ. “Δ. Κραχτίδης” 

για την τέλεση προπονήσεων και αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου καθώς επίσης και του 

προπονητηρίου “θόλος” για προπονήσεις των 

τμημάτων του συλλόγου, κατά την αγωνιστική 

περίοδο 2017-2018 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 



σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 

 

Δράμα 04/09/2018 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


