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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
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1.  34.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ 

ΑΜΙΣΟΥ 

Με το 20314/18-08-2020 έγγραφο της 

προέδρου της Κοινότητας Δράμας, 

μεταξύ άλλων, προτείνεται η 

παραχώρηση κατά χρήση του 

Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Νέας 

Αμισού,  στον ΠΑΟΠ Νέας Αμισού, έως 

31-08-2020, ημερομηνία λήξης της 

αδειοδότησης του γηπέδου, σύμφωνα 

με το 16777/13-07-2020 έγγραφο της 

ΔΚΠΠΠ 

 

Μειοψηφούντος του μέλους Ράδου 

Αλεξάνδρου, επί της πρότασης της 

προέδρου, συμφωνώντας με την εισήγηση 

της υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της 

σχετικής αδειοδότησης 

 

Με την προϋπόθεση και επισήμανση , 

όπως ανέφερε το μέλος Αποστολίδης 

Ιωάννης, να τηρούνται οι Πρακτικές 

Οδηγίες Γ΄Φασης για την ασφαλή άσκηση 

σε Οργανωμένους Αθλητικούς Χώρους 

αλλά και τα Προπονητικά πρωτόκολλα 

Αθλημάτων και τα Αγωνιστικά 

Πρωτόκολλα Αθλημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού για την 

προστασίας από την εξάπλωση του 

covid19, για όσο διάστημα είναι αυτές σε 

ισχύ. (Πληροφορίες στην σελίδα της 

ΓΓΑ) 

 

 
Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        κ α τ ά    

π λ ε ι ο ψ η φ ί α        
 
➢ Περί διάθεσης κατά 

χρήση του Δημοτικού γηπέδου 

ποδοσφαίρου Νέας Αμισού,  στον ΠΑΟΠ 

Νέας Αμισού, για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

πρωταθλημάτων και κυπέλλου του 

συλλόγου, έως 31-08-2020 

2.  35.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – ΜΑΣ 

«ΑΠΟΛΛΩΝ» ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

Με το 20314/18-08-2020 έγγραφο της 

προέδρου της Κοινότητας Δράμας, 

μεταξύ άλλων, προτείνεται η 

παραχώρηση κατά χρήση του 

Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Νέας 

Σεβάστειας,  στον ΜΑΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» 

ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ, έως 31-08-2020, 

ημερομηνία λήξης της αδειοδότησης 

του γηπέδου, σύμφωνα με το 16777/13-



07-2020 έγγραφο της ΔΚΠΠΠ 

 

Μειοψηφούντος του μέλους Ράδου 

Αλεξάνδρου, επί της πρότασης της 

προέδρου, συμφωνώντας με την εισήγηση 

της υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της 

σχετικής αδειοδότησης 

 

Με την προϋπόθεση και επισήμανση , 

όπως ανέφερε το μέλος Αποστολίδης 

Ιωάννης, να τηρούνται οι Πρακτικές 

Οδηγίες Γ΄Φασης για την ασφαλή άσκηση 

σε Οργανωμένους Αθλητικούς Χώρους 

αλλά και τα Προπονητικά πρωτόκολλα 

Αθλημάτων και τα Αγωνιστικά 

Πρωτόκολλα Αθλημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού για την 

προστασίας από την εξάπλωση του 

covid19, για όσο διάστημα είναι αυτές σε 

ισχύ. (Πληροφορίες στην σελίδα της 

ΓΓΑ) 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        κ α τ ά    
π λ ε ι ο ψ η φ ί α        

 
➢ Περί διάθεσης κατά 

χρήση του Δημοτικού γηπέδου 

ποδοσφαίρου Νέας Σεβάστειας,  στον 

ΜΑΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΝΕΑΣ 

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ, για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

πρωταθλημάτων και κυπέλλου του 

συλλόγου, έως 31-08-2020 

3.  36.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – Α.Σ. ΓΑΙΑ 

ΔΡΑΜΑΣ VOLLEYBALL 

Με το 20314/18-08-2020 έγγραφο της 

προέδρου της Κοινότητας Δράμας, 

μεταξύ άλλων, προτείνεται η 

παραχώρηση κατά χρήση στον Α.Σ. 

ΓΑΙΑ Δράμας VOLLEYBALL: 

• Του ΑΠΚ «Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ» 
έως 20-12-2021, σύμφωνα με το 
16777/13-07-20 της ΔΚΠΠΠ  

• Του Δημοτικού Γυμναστηρίου 
Αθλοπαιδιών, έως 31-08-2020, 
σύμφωνα με το 16777/13-07-20 
της ΔΚΠΠΠ  

• Του προπονητηρίου 
«ΘΟΛΟΣ», έως 31-12-2021, 
σύμφωνα με το 16777/13-07-20 
της ΔΚΠΠΠ  

 

 Μειοψηφούντος του μέλους Ράδου 

Αλεξάνδρου, επί της πρότασης της 

προέδρου, συμφωνώντας με την εισήγηση 

της υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της 

σχετικής αδειοδότησης 

 

Με την προϋπόθεση και επισήμανση , 

όπως ανέφερε το μέλος Αποστολίδης 



Ιωάννης, να τηρούνται οι Πρακτικές 

Οδηγίες Γ΄Φασης για την ασφαλή άσκηση 

σε Οργανωμένους Αθλητικούς Χώρους 

αλλά και τα Προπονητικά πρωτόκολλα 

Αθλημάτων και τα Αγωνιστικά 

Πρωτόκολλα Αθλημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού για την 

προστασίας από την εξάπλωση του 

covid19, για όσο διάστημα είναι αυτές σε 

ισχύ. (Πληροφορίες στην σελίδα της 

ΓΓΑ) 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        κ α τ ά    
π λ ε ι ο ψ η φ ί α        

 
➢ Περί διάθεσης κατά 

χρήση στον Α.Σ. ΓΑΙΑ Δράμας 

VOLLEYBALL: 

• Του ΑΠΚ «Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ» 
έως 20-12-2021, σύμφωνα με 
το 16777/13-07-20 της 
ΔΚΠΠΠ, για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου 
• Του Δημοτικού Γυμναστηρίου 

Αθλοπαιδιών, έως 31-08-2020, 
σύμφωνα με το 16777/13-07-
20 της ΔΚΠΠΠ, για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου 
• Του προπονητηρίου 

«ΘΟΛΟΣ», έως 31-12-2021, 
σύμφωνα με το 16777/13-07-
20 της ΔΚΠΠΠ , για 

προπονήσεις των τμημάτων του 

συλλόγου 

4.  37.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – Α.Σ. 

«ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΡΑΜΑΣ 

Με το 20314/18-08-2020 έγγραφο της 

προέδρου της Κοινότητας Δράμας, 

μεταξύ άλλων, και σε συνέχεια του 

19854/13-08-2020 εγγράφου προς τη 

νομική υπηρεσία του Δήμου, σχετικά με 

την παροχή γνώμης για τη νομιμότητα 

των 17055, 17056 και 17082/15-07-2020 

αποφάσεων της Αντιδημάρχου Τόλιου 

Δάντζερα Αναστασίας, προτείνεται η 

αναβολή έκφρασης γνώμης, έως την 

απάντηση της υπηρεσίας 

 

Μειοψηφούντος του μέλους Ράδου 

Αλεξάνδρου, επί της πρότασης της 

προέδρου, συμφωνώντας με την εισήγηση 

της υπηρεσίας 

 

Με την προϋπόθεση και επισήμανση , 

της ανέφερε το μέλος Αποστολίδης 

Ιωάννης, να τηρούνται οι Πρακτικές 

Οδηγίες Γ΄Φασης για την ασφαλή άσκηση 

σε Οργανωμένους Αθλητικούς Χώρους 

αλλά και τα Προπονητικά πρωτόκολλα 

Αθλημάτων και τα Αγωνιστικά 



Πρωτόκολλα Αθλημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού για την 

προστασίας από την εξάπλωση του 

covid19, για όσο διάστημα είναι αυτές σε 

ισχύ. (Πληροφορίες στην σελίδα της 

ΓΓΑ) 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        κ α τ ά    
π λ ε ι ο ψ η φ ί α        

 
➢ Περί αναβολής λήψης 
οριστικής απόφασης, περί 

διάθεσης κατά χρήση στον Α. 

Σ.’ΑΠΟΛΛΩΝ’ ΔΡΑΜΑΣ , του 
Δημοτικού Σταδίου (αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων) για την διεξαγωγή 

προπονήσεων γυμναστικής για την 

αγωνιστική περίοδο 2020-2021, έως την 

απάντηση της νομικής υπηρεσίας, στο 

19854/13-08-2020 έγγραφο της προέδρου 

της Κοινότητας Δράμας 

5.  38.  Αποδοχή δωρεάς αστικού ακινήτου 

κτήματος (οικόπεδο) 

Ομόφωνα 

6.  39.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – Αθλητικός 

Σύλλογος ΑΜΕΑ ‘’ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ’’ 

Η κ. πρόεδρος, για μεν την 

παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου 

(αίθουσας πολλαπλών χρήσεων) στον 

Αθλητικό Σύλλογο ΑμεΑ «ΟΙ 

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ», για τη διεξαγωγή 

προπονήσεων για την αγωνιστική περίοδο 

2020-2021 και σε συνέχεια του 19854/13-

08-2020 εγγράφου  προς τη νομική 

υπηρεσία του Δήμου, σχετικά με την 

παροχή γνώμης για τη νομιμότητα των 

17055, 17056 και 17082/15-07-2020 

αποφάσεων της Αντιδημάρχου Τόλιου 

Δάντζερα Αναστασίας, πρότεινε την 

αναβολή έκφρασης γνώμης, έως την 

απάντηση της υπηρεσίας 

 

για δε την παραχώρηση του δημοτικού 

κολυμβητηρίου (μικρή πισίνα) στον 

Αθλητικό Σύλλογο ΑμεΑ «ΟΙ 

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ», για τη διεξαγωγή 

προπονήσεων για την αγωνιστική περίοδο 

2020-2021, σύμφωνα με το 16777/13-07-

2020 έγγραφο της ΔΚΠΠΠ, πρότεινε την 

διάθεση του συγκεκριμένου ακινήτου, 

έως 31-08-2020 – ημερομηνία λήξης της 

αδειοδότησής του 

 

Μειοψηφούντος του μέλους Ράδου 

Αλεξάνδρου, επί των προτάσεων της 

προέδρου, συμφωνώντας με την εισήγηση 

της υπηρεσίας 

 

Μειοψηφούντος του μέλους Τζιερτζίδη 

Δημητρίου,  επί της πρώτης πρότασης 

της προέδρου, ψηφίζοντας να 

παραχωρηθεί η αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων του Δημοτικού Σταδίου:  για την 



αγωνιστική περίοδο 2020-2021, σύμφωνα 

με την 17056/15-07-2020 απόφαση 

Αντιδημάρχου,  με την επιφύλαξη για τη 

νομιμότητα της αδειοδότησης του  

Δημοτικού Σταδίου και υπέρ της 

παραχώρησης της μικρής πισίνας του 

κολυμβητηρίου έως 31-08-2020, 

σύμφωνα με το 16777/13-07-2020 

έγγραφο της ΔΚΠΠΠ 

 

Με την προϋπόθεση και επισήμανση , 

όπως ανέφερε το μέλος Αποστολίδης 

Ιωάννης, να τηρούνται οι Πρακτικές 

Οδηγίες Γ΄Φασης για την ασφαλή άσκηση 

σε Οργανωμένους Αθλητικούς Χώρους 

αλλά και τα Προπονητικά πρωτόκολλα 

Αθλημάτων και τα Αγωνιστικά 

Πρωτόκολλα Αθλημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού για την 

προστασίας από την εξάπλωση του 

covid19, για όσο διάστημα είναι αυτές σε 

ισχύ. (Πληροφορίες στην σελίδα της 

ΓΓΑ) 

 

 
Α ν α β ά λ  ε ι    κ α τ ά  

   π λ ε ι ο ψ η φ ί α        
 
➢ Την έκφραση γνώμης 
περί διάθεσης κατά χρήση του 

Δημοτικού Σταδίου (αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων) στον Αθλητικό 

Σύλλογο ΑμεΑ «ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ», για 

τη διεξαγωγή προπονήσεων για την 

αγωνιστική περίοδο 2020-2021, έως την 

απάντηση της νομικής υπηρεσίας, στο 

19854/13-08-2020 έγγραφο της 

Κοινότητας Δράμας, σχετικά με την 

παροχή γνώμης για τη νομιμότητα των 

17055, 17056 και 17082/15-07-2020 

αποφάσεων της Αντιδημάρχου Τόλιου 

Δάντζερα Αναστασίας 

 
Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί    κ α τ ά 

    π λ ε ι ο ψ η φ ί α        
 

➢ Περί διάθεσης κατά 
χρήση του δημοτικού κολυμβητηρίου 

(μικρή πισίνα) στον Αθλητικό Σύλλογο 

ΑμεΑ «ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ», για τη 

διεξαγωγή προπονήσεων για την 

αγωνιστική περίοδο 2020-2021, σύμφωνα 

με το 16777/13-07-2020 έγγραφο της 

ΔΚΠΠΠ έως 31-08-2020 – ημερομηνία 

λήξης της αδειοδότησής του 

7.  40.  Τροποποίηση της 06/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της Κοινότητας 

Δράμας 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        κ α τ ά    
π λ ε ι ο ψ η φ ί α        

 
➢ Περί τροποποίησης της 



06/2020 γνώμης της Κοινότητας Δράμας, 

αναφορικά με τη διάθεση κατά χρήση στον 

Γυμναστικό Σύλλογο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», του 

δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου 

Αμπελοκήπων που βρίσκεται στο Α.Π.Κ. 

‘Δ. Κραχτίδης’ για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την τέλεση αγώνων, 

αποκλειστικά και μόνο σε ότι αφορά την 

χρονική περίοδο παραχώρησης, από « για 

όλη την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020» 

σε «έως 31-08-2020», η οποία θα διαβιβαστεί 

στην αρμόδια Αντιδήμαρχο για την διαβίβασή 

της αρμοδίως για έγκρισή της από το ΔΣ και 

τροποποίηση της 74/2020 ΑΔΣ 
 

Μειοψηφούντος του μέλους Ράδου 

Αλεξάνδρου, επί της εισήγησης της 

προέδρου διότι, δεν συντρέχουν λόγοι για 

την τροποποίηση της 06/2020 γνώμης της 

Κοινότητας Δράμας  

 

Με την προϋπόθεση και επισήμανση , 

όπως ανέφερε το μέλος Αποστολίδης 

Ιωάννης, να τηρούνται οι Πρακτικές 

Οδηγίες Γ΄Φασης για την ασφαλή άσκηση 

σε Οργανωμένους Αθλητικούς Χώρους 

αλλά και τα Προπονητικά πρωτόκολλα 

Αθλημάτων και τα Αγωνιστικά 

Πρωτόκολλα Αθλημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού για την 

προστασίας από την εξάπλωση του 

covid19, για όσο διάστημα είναι αυτές σε 

ισχύ. (Πληροφορίες στην σελίδα της 

ΓΓΑ) 

8.  41.  Τροποποίηση της 13/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της Κοινότητας 

Δράμας 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        κ α τ ά    
π λ ε ι ο ψ η φ ί α        

 
➢ Περί τροποποίησης της 

13/2020 γνώμης της Κοινότητας Δράμας, 

αναφορικά με τη διάθεση κατά χρήση 

στον Σύλλογο Παραδοσιακού ΤΑΕ ΚΒΟ 

ΝΤΟ ΔΡΑΜΑΣ, του Α.Π.Κ.  ''Δ. 

Κραχτίδης''  για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την τέλεση 

αγωνιστικών προπονήσεων για την 

αγωνιστική περίοδο 2020-2021, 

αποκλειστικά και μόνο σε ότι αφορά την 

χρονική περίοδο παραχώρησης, από « για 

όλη την ποδοσφαιρική περίοδο 2020-

2021» σε «έως 20-12-2021», η οποία θα 

διαβιβαστεί στην αρμόδια Αντιδήμαρχο για 

την διαβίβασή της αρμοδίως για έγκρισή της 

από το ΔΣ και τροποποίηση της 105/2020 

ΑΔΣ 
 
Μειοψηφούντος του μέλους Ράδου 

Αλεξάνδρου, επί της εισήγησης της 

προέδρου διότι, δεν συντρέχουν λόγοι για 

την τροποποίηση της 13/2020 γνώμης της 

Κοινότητας Δράμας  

Με την προϋπόθεση και επισήμανση , 



όπως ανέφερε το μέλος Αποστολίδης 

Ιωάννης, να τηρούνται οι Πρακτικές 

Οδηγίες Γ΄ Φάσης για την ασφαλή 

άσκηση σε Οργανωμένους Αθλητικούς 

Χώρους αλλά και τα Προπονητικά 

πρωτόκολλα Αθλημάτων και τα 

Αγωνιστικά Πρωτόκολλα Αθλημάτων της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την 

προστασίας από την εξάπλωση του 

covid19, για όσο διάστημα είναι αυτές σε 

ισχύ. (Πληροφορίες στην σελίδα της 

ΓΓΑ) 

9.  42.  Τροποποίηση της 18/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της Κοινότητας 

Δράμας 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        κ α τ ά    
π λ ε ι ο ψ η φ ί α        

 
Περί τροποποίησης της 

18/2020 γνώμης της Κοινότητας Δράμας, 

αναφορικά με τη διάθεση κατά χρήση 

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π. &  Δ. 

Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας & Θράκης 

Διεύθυνση Π/θμιας εκπαίδευσης 

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, του 

δημοτικού κολυμβητηρίου , 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, αποκλειστικά και 

μόνο σε ότι αφορά την χρονική περίοδο 

παραχώρησης, από «κατά το σχολικό 

έτος 2020-2021», σε «έως 31/08/2020» 

 
Μειοψηφούντος του μέλους Ράδου 

Αλεξάνδρου, επί της εισήγησης της 

προέδρου διότι, δεν συντρέχουν λόγοι για 

την τροποποίηση της 18/2020 γνώμης της 

Κοινότητας Δράμας  

 

Με την προϋπόθεση και επισήμανση , 

όπως ανέφερε το μέλος Αποστολίδης 

Ιωάννης, να τηρούνται οι Πρακτικές 

Οδηγίες Γ΄Φασης για την ασφαλή άσκηση 

σε Οργανωμένους Αθλητικούς Χώρους 

αλλά και τα Προπονητικά πρωτόκολλα 

Αθλημάτων και τα Αγωνιστικά 

Πρωτόκολλα Αθλημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού για την 

προστασίας από την εξάπλωση του 

covid19, για όσο διάστημα είναι αυτές σε 

ισχύ. (Πληροφορίες στην σελίδα της 

ΓΓΑ) 

 

Δράμα 20-08-2020 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά       


