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1.  17 Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου-   

Ένωση Αθλητικών Σωματείων 

ΣΕΓΑΣ Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ. 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α        
 
 Περί διάθεσης κατά χρήση στην 

Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ. του Δημοτικού 

σταδίου για την διεξαγωγή  αγώνων στίβου 

‘Διασυλλογικού πρωταθλήματος Ανδρών – 

Γυναικών’ το Σάββατο 18.07.2020 το απόγευμα και 

την Κυριακή 19.07.2020 το πρωί υπό:  

 την επιφύλαξη της αδειοδότησης του 

σταδίου και 

 της ανάληψης της ευθύνης διεξαγωγής των 

αγώνων από την Ένωση Αθλητικών 

Σωματείων ΣΕΓΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ  

 

Σημειώνεται ότι, 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 

2.  18 Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου-   

Περιφερειακής Διεύθυνσης Π. &                 

Δ. Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας & 

Θράκης Διεύθυνση Π/θμιας 

εκπαίδευσης Περιφερειακής 

Ενότητας Δράμας. 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α        
 
 Περί διάθεσης κατά χρήση στην 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Π. &  Δ. Εκπ/σης Αν. 

Μακεδονίας & Θράκης Διεύθυνση Π/θμιας 

εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, του 

δημοτικού κολυμβητηρίου κατά το σχολικό έτος 

2020-2021, προκειμένου να υλοποιηθεί η 

υποχρεωτική διδασκαλία του αντικειμένου της 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ στο πλαίσιο του μαθήματος 

Φυσικής Αγωγής, για τη Γ΄ και Δ’ τάξη των 

Δημοτικών σχολείων της Π/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. 

Δράμας 

Σημειώνεται ότι, 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 

 



3.  19 Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου-   

Αγωνιστικός Όμιλος Μπριτζ 

ΑΣΤΕΡΑΣ Δράμας 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        ο μ ό φ ω ν α        
 
 Περί διάθεσης κατά χρήση στον 

Αγωνιστικό Όμιλο Μπριτζ «ΑΣΤΕΡΑΣ» Δράμας, 

της αίθουσας στην ΝΑ πλευρά του ισογείου, του 

Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ για τις προπονήσεις και την 

τέλεση αγώνων του συλλόγου για την αγωνιστική 

περίοδο 2020-2021 (το 12958/02-06-20 έγγραφο 

της ΔΚΠΠΠ), με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1) ότι ο συγκεκριμένος χώρος που εισηγείται η 

υπηρεσία προς παραχώρηση είναι χαρακτηρισμένος 

ως αθλητικός χώρος 

2)αν η υπηρεσία δεχτεί και άλλες παρόμοιες 

αιτήσεις θα φροντίσει για την ορθή κατανομή 

ημέρων και ωρών 

 
 

 

Δράμα 23-06-2020 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


