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ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 10η/17-9-2020 
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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  43 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

‘’ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ’’ 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα, την παραχώρηση του 

ποδοσφαιρικού γηπέδου ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ έως 31/08/2021 

σύμφωνα με την ΚΥΑ «ΦΕΚ 3473/20/08/2020»,  υπό την 

προϋπόθεση της έκδοσης θετικής έκθεσης καταλληλότητας 

της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης της Κοινότητας 

Δράμας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας  

μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη και 

3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου, συμπληρώνοντας πως, σε 

περίπτωση επιμέρους προβλημάτων επικινδυνότητας 

στοιχείων τα οποία ΔΕΝ δημιουργούν σημαντικά προβλήματα 

επικινδυνότητας στην συνολική εγκατάσταση και χρήση, θα 

πρέπει αυτά ΠΡΩΤΑ να απομονωθούν-αποκλειστούν ως μη 

προσβάσιμα από την οποιαδήποτε χρήση έτσι ώστε να 

θεωρηθεί θετική η έκθεση καταλληλότητας και άρα η 

απόφαση παραχώρησης προς χρήση του ακινήτου να είναι 

θετική. 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

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 Προαστείου, στον ''ΠΑΟ 

ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ'' , για την διεξαγωγή προπονήσεων και την 

τέλεση αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη την 

ποδοσφαιρική περίοδο 2020 έως 31-08-2021, υπό την 

προϋπόθεση της έκδοσης θετικής έκθεσης καταλληλότητας 



της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης της Κοινότητας 

Δράμας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας  

μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

2.  44 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου - 

Γυμναστικός Σύλλογος 

Δράμας 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα: 

 την παραχώρηση του ΑΠΚ Δ ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ έως 

20/12/2021  

 την παραχώρηση του ΔΗ.Γ.Α. έως 31/08/2021 σύμφωνα 

με την ΚΥΑ «ΦΕΚ 3473/20/08/2020»   υπό την 

προϋπόθεση της έκδοσης θετικής έκθεσης 

καταλληλότητας της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης 

της Κοινότητας Δράμας από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Δράμας μέχρι τη λήψη απόφασης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 την παραχώρηση του προπονητηρίου «ΘΟΛΟΣ» για την 

περίοδο 2020/2021 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου, συμπληρώνοντας πως, σε 

περίπτωση επιμέρους προβλημάτων επικινδυνότητας 

στοιχείων τα οποία ΔΕΝ δημιουργούν σημαντικά προβλήματα 

επικινδυνότητας στην συνολική εγκατάσταση και χρήση, θα 

πρέπει αυτά ΠΡΩΤΑ να απομονωθούν-αποκλειστούν ως μη 

προσβάσιμα από την οποιαδήποτε χρήση έτσι ώστε να 

θεωρηθεί θετική η έκθεση καταλληλότητας και άρα η 

απόφαση παραχώρησης προς χρήση του ακινήτου να είναι 

θετική. 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

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 

Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας : 

 

 Του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδης” για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων του συλλόγου, 

έως 20-12-2021 

  Του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την 



τέλεση προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων του 

συλλόγου, έως 31-08-2021, υπό την προϋπόθεση της 

έκδοσης θετικής έκθεσης καταλληλότητας της εν λόγω 

αθλητικής εγκατάστασης της Κοινότητας Δράμας από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας μέχρι τη 

λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

 
Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί      ο μ ό φ ω ν α 

 
 Περί διάθεσης κατά χρήση στον 

Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας, του Προπονητηρίου “θόλος” 

για προπονήσεις των τμημάτων του συλλόγου, κατά την 

αγωνιστική περίοδο 2020-2021 

3.  45 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

‘’ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 

Δράμας’’ 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα: 

 την παραχώρηση του ΑΠΚ Δ ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ έως 

20/12/2021  

 την παραχώρηση του ΔΗ.Γ.Α. έως 31/08/2021 σύμφωνα 

με την ΚΥΑ «ΦΕΚ 3473/20/08/2020»   υπό την 

προϋπόθεση της έκδοσης θετικής έκθεσης 

καταλληλότητας της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης 

της Κοινότητας Δράμας από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Δράμας μέχρι τη λήψη απόφασης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 την παραχώρηση του προπονητηρίου «ΘΟΛΟΣ» για την 

περίοδο 2020/2021 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου, συμπληρώνοντας πως, σε 

περίπτωση επιμέρους προβλημάτων επικινδυνότητας 

στοιχείων τα οποία ΔΕΝ δημιουργούν σημαντικά προβλήματα 

επικινδυνότητας στην συνολική εγκατάσταση και χρήση, θα 

πρέπει αυτά ΠΡΩΤΑ να απομονωθούν-αποκλειστούν ως μη 

προσβάσιμα από την οποιαδήποτε χρήση έτσι ώστε να 

θεωρηθεί θετική η έκθεση καταλληλότητας και άρα η 

απόφαση παραχώρησης προς χρήση του ακινήτου να είναι 

θετική. 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 



πρότασης της προέδρου 

 
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 «ΑΣ  

ΤΙΤΑΝΕΣ Δράμας»: 

 Του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδης” για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων του συλλόγου, 

έως 20-12-2021 

 Του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την 

τέλεση προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων του 

συλλόγου, έως 31-08-2021, υπό την προϋπόθεση της 

έκδοσης θετικής έκθεσης καταλληλότητας της εν λόγω 

αθλητικής εγκατάστασης της Κοινότητας Δράμας από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας μέχρι τη 

λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί      ο μ ό φ ω ν α         
 

 Περί διάθεσης κατά χρήση στον «ΑΣ  

ΤΙΤΑΝΕΣ Δράμας», του Προπονητηρίου “θόλος” για 

προπονήσεις των τμημάτων του συλλόγου, κατά την 

αγωνιστική περίοδο 2020-2021. 

 
4.  46 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

‘’ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΔΡΑΜΑΣ’’ 

 
Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί    ο μ ό φ ω ν α  

    
 Περί διάθεσης κατά χρήση στην 

΄΄ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ΄΄, του 

Προπονητηρίου “θόλος” για την διεξαγωγή προπονήσεων 

καλαθοσφαίρισης και χειροσφαίρισης των τμημάτων του 

συλλόγου,  κατά την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 

 
5.  47 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – ‘’ 

ΓΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ 

Ο ΑΚΡΙΤΑΣ’’ 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα: 

την παραχώρηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου Νέας Κρώμνης, 

στον ’’Γ.Σ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ’’, έως 

31/08/2021 σύμφωνα με την ΚΥΑ «ΦΕΚ 3473/20/08/2020»   

υπό την προϋπόθεση της έκδοσης θετικής έκθεσης 

καταλληλότητας της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης της 

Κοινότητας Δράμας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Δράμας μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 



πρότασης της προέδρου, συμπληρώνοντας πως, σε 

περίπτωση επιμέρους προβλημάτων επικινδυνότητας 

στοιχείων τα οποία ΔΕΝ δημιουργούν σημαντικά προβλήματα 

επικινδυνότητας στην συνολική εγκατάσταση και χρήση, θα 

πρέπει αυτά ΠΡΩΤΑ να απομονωθούν-αποκλειστούν ως μη 

προσβάσιμα από την οποιαδήποτε χρήση έτσι ώστε να 

θεωρηθεί θετική η έκθεση καταλληλότητας και άρα η 

απόφαση παραχώρησης προς χρήση του ακινήτου να είναι 

θετική. 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

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 ΄΄ΓΣ 

ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ΄΄,                   του Δημοτικού 

γηπέδου ποδοσφαίρου Νέας Κρώμνης για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων πρωταθλημάτων και 

κυπέλλου του συλλόγου για την ποδοσφαιρική περίοδο 2020 

έως 31-08-2021, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης θετικής 

έκθεσης καταλληλότητας της εν λόγω αθλητικής 

εγκατάστασης της Κοινότητας Δράμας από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Δράμας μέχρι τη λήψη απόφασης από 

το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
6.  48 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

‘’ΑΕ  ΔΟΞΑΤΟΥ’’ 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα: 

 την παραχώρηση του ΑΠΚ Δ ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ έως 

20/12/2021,  

 την παραχώρηση του ΔΗΓΑ έως 31/08/2021 σύμφωνα με 

την ΚΥΑ «ΦΕΚ 3473/20/08/2020»   υπό την 

προυπόθεση της έκδοσης θετικής έκθεσης 

καταλληλότητας της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης 

της Κοινότητας Δράμας από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Δράμας μέχρι τη λήψη απόφασης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου, συμπληρώνοντας πως, σε 

περίπτωση επιμέρους προβλημάτων επικινδυνότητας 



στοιχείων τα οποία ΔΕΝ δημιουργούν σημαντικά προβλήματα 

επικινδυνότητας στην συνολική εγκατάσταση και χρήση, θα 

πρέπει αυτά ΠΡΩΤΑ να απομονωθούν-αποκλειστούν ως μη 

προσβάσιμα από την οποιαδήποτε χρήση έτσι ώστε να 

θεωρηθεί θετική η έκθεση καταλληλότητας και άρα η 

απόφαση παραχώρησης προς χρήση του ακινήτου να είναι 

θετική. 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

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 στην ΄΄ΑΕ 

ΔΟΞΑΤΟΥ΄΄:  

 του Α.Π.Κ. “Δ. Κραχτίδης”, για την τέλεση  αγώνων των 

τμημάτων Παίδων  του συλλόγου,  κατά την αγωνιστική 

περίοδο 2020 έως 20-12-2021. 

 του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών, για την 

τέλεση  αγώνων των τμημάτων Παίδων  του συλλόγου,  

κατά την αγωνιστική περίοδο 2020 έως 31-08-2021, υπό 

την προϋπόθεση της έκδοσης θετικής έκθεσης 

καταλληλότητας της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης 

της Κοινότητας Δράμας από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Δράμας μέχρι τη λήψη απόφασης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
7.  49 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου - 

ΑΣ ΄1986 ΔΡΑΜΑ΄ 

ΤΜΗΜΑ ΤΖΟΥΝΤΟ 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα, την αναβολή λήψης 

οριστικής απόφασης για την παραχώρηση του Δημοτικού 

σταδίου,  ενόψει της απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 

24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 



πρότασης της προέδρου 

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

        
 Υπέρ αναβολής  λήψης απόφασης, περί 

παραχώρησης στον Α.Σ.΄1986 ΔΡΑΜΑ΄ ΤΜΗΜΑ 

ΤΖΟΥΝΤΟ, του Δημοτικού σταδίου (αίθουσα ρυθμικής-

πάλης-τζούντο), για την διεξαγωγή προπονήσεων των 

τμημάτων του συλλόγου, για την αγωνιστική περίοδο 2020 -

2021, ενόψει της απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 

24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

8.  50 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου - 

ΠΣ ΔΟΞΑ 

ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα, την αναβολή λήψης 

οριστικής απόφασης για την παραχώρηση του Δημοτικού 

σταδίου,  ενόψει της απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 

24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

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

   
 Υπέρ αναβολής  λήψης απόφασης, περί 

παραχώρησης στον Π.Σ. ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ, 

του Δημοτικού σταδίου (γήπεδο ποδοσφαίρου) για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

ποδοσφαίρου για την αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021, ενόψει 

της απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 

έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

9.  51 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

‘’Δράμα 1986’’ 

HANDBALL - 

SWIMMING 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα: 

 την παραχώρηση του ΑΠΚ Δ ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ έως 

20/12/2021,  

 την παραχώρηση του ΔΗΓΑ έως 31/08/2021 σύμφωνα με 

την ΚΥΑ «ΦΕΚ 3473/20/08/2020»   υπό την προυπόθεση 

της έκδοσης θετικής έκθεσης καταλληλότητας της εν 



λόγω αθλητικής εγκατάστασης της Κοινότητας Δράμας 

από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας μέχρι τη 

λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 την παραχώρηση  του προπονητηρίου ΘΟΛΟΣ για την 

περίοδο 2020/2021  

 την αναβολή λήψης απόφασης για την παραχώρηση του 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου, ενόψει της απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο της 

Κοινότητας Δράμας 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου, συμπληρώνοντας για το ΔΗ.Γ.Α. 

πως, σε περίπτωση επιμέρους προβλημάτων επικινδυνότητας 

στοιχείων τα οποία ΔΕΝ δημιουργούν σημαντικά προβλήματα 

επικινδυνότητας στην συνολική εγκατάσταση και χρήση, θα 

πρέπει αυτά ΠΡΩΤΑ να απομονωθούν-αποκλειστούν ως μη 

προσβάσιμα από την οποιαδήποτε χρήση έτσι ώστε να 

θεωρηθεί θετική η έκθεση καταλληλότητας και άρα η 

απόφαση παραχώρησης προς χρήση του ακινήτου να είναι 

θετική. 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

 

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 σύλλογο 

΄΄ΔΡΑΜΑ 1986΄΄ HANDBALL-SWIMMING: 

 

 Του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδη” για την τέλεση αγώνων και 

προπονήσεων του ανδρικού τμήματος χειροσφαίρισης  

Handball Premier κατηγορίας για την περίοδο 2020, έως 

20-12-2021 

 Του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για το 

τμήμα ανδρών-γυναικών, για την περίοδο 2020 έως 31-

08-2021, υπό την προυπόθεση της έκδοσης θετικής 

έκθεσης καταλληλότητας της εν λόγω αθλητικής 

εγκατάστασης της Κοινότητας Δράμας από την 



Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας μέχρι τη λήψη 

απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί      ο μ ό φ ω ν α         
 

 Περί διάθεσης κατά χρήση στον σύλλογο 

΄΄ΔΡΑΜΑ 1986΄΄ HANDBALL-SWIMMING , του 

Προπονητηρίου “θόλος” για προπονήσεις των τμημάτων 

ανάπτυξης, για την περίοδο 2020-2021 

 

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

 

 Υπέρ αναβολής  λήψης απόφασης, περί 

παραχώρησης στον σύλλογο ΄΄ΔΡΑΜΑ 1986΄΄ HANDBALL-

SWIMMING, του Δημοτικού Κολυμβητήριου για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων του κολυμβητικού τμήματος, για 

την περίοδο 2020 -2021, ενόψει της απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο της 

Κοινότητας Δράμας 

10.  52 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου - 

Kαλαθοσφαιρικός 

Όμιλος Απόλλων 

Δράμας 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα: 

 την παραχώρηση του ΔΗΓΑ έως 31/08/2021 σύμφωνα με 

την ΚΥΑ «ΦΕΚ 3473/20/08/2020»   υπό την 

προυπόθεση της έκδοσης θετικής έκθεσης 

καταλληλότητας της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης 

της Κοινότητας Δράμας από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Δράμας μέχρι τη λήψη απόφασης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 την παραχώρηση του ΑΠΚ Δ ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ έως 

20/12/2021,  

 την παραχώρηση του προπονητηρίου ΘΟΛΟΣ για την 

περίοδο 2020/2021 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου, συμπληρώνοντας πως, σε 

περίπτωση επιμέρους προβλημάτων επικινδυνότητας 

στοιχείων τα οποία ΔΕΝ δημιουργούν σημαντικά προβλήματα 

επικινδυνότητας στην συνολική εγκατάσταση και χρήση, θα 

πρέπει αυτά ΠΡΩΤΑ να απομονωθούν-αποκλειστούν ως μη 

προσβάσιμα από την οποιαδήποτε χρήση έτσι ώστε να 

θεωρηθεί θετική η έκθεση καταλληλότητας και άρα η 

απόφαση παραχώρησης προς χρήση του ακινήτου να είναι 

θετική. 



 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

 

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 

Καλαθοσφαιρικό Όμιλο Απόλλων Δράμας : 

 Του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

καλαθοσφαίρισης των τμημάτων του συλλόγου, για την 

αγωνιστική περίοδο 2020 έως 31-08-2021, υπό την 

προυπόθεση της έκδοσης θετικής έκθεσης 

καταλληλότητας της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης 

της Κοινότητας Δράμας από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Δράμας μέχρι τη λήψη απόφασης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 Του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδης” για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων καλαθοσφαίρισης των 

τμημάτων του συλλόγου, για την περίοδο 2020 έως 20-12-

2021 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί      ο μ ό φ ω ν α         
 

 Περί διάθεσης κατά χρήση στον 

Καλαθοσφαιρικό Όμιλο Απόλλων Δράμας, του 

Προπονητηρίου “θόλος”, για την διεξαγωγή προπονήσεων 

των τμημάτων του συλλόγου, για την αγωνιστική περίοδο 

2020-2021 

 
11.  53 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου - 

ΓΣ ‘’ΑΡΗΣ’’ 

Αμπελακίων 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα, την παραχώρηση του του 

ποδοσφαιρικού γηπέδου Αμπελακίων έως 31/08/2021 

σύμφωνα με την ΚΥΑ «ΦΕΚ 3473/20/08/2020»  υπό την 

προϋπόθεση της έκδοσης θετικής έκθεσης καταλληλότητας 

της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης της Κοινότητας 

Δράμας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας 

μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 



Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου, συμπληρώνοντας πως, σε 

περίπτωση επιμέρους προβλημάτων επικινδυνότητας 

στοιχείων τα οποία ΔΕΝ δημιουργούν σημαντικά προβλήματα 

επικινδυνότητας στην συνολική εγκατάσταση και χρήση, θα 

πρέπει αυτά ΠΡΩΤΑ να απομονωθούν-αποκλειστούν ως μη 

προσβάσιμα από την οποιαδήποτε χρήση έτσι ώστε να 

θεωρηθεί θετική η έκθεση καταλληλότητας και άρα η 

απόφαση παραχώρησης προς χρήση του ακινήτου να είναι 

θετική. 
 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

 

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 Γ. Σ. 

''ΑΡΗΣ'' Αμπελακίων, του Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου 

Αμπελακίων, για την διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση 

αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη την 

ποδοσφαιρική περίοδο 2020 έως 31-08-2021, υπό την 

προϋπόθεση της έκδοσης θετικής έκθεσης καταλληλότητας 

της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης, της Κοινότητας 

Δράμας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας, 

μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο 

 
12.  54 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου - 

Αθλητικός Σύλλογος 

Κολύμβησης 

‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ’ 

Δράμας 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα, την αναβολή λήψης 

οριστικής απόφασης για την παραχώρηση του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου,  ενόψει της απάντησης της Αποκεντρωμένης, 

στο 24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 



πρότασης της προέδρου 

 

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

      
 Υπέρ αναβολής  λήψης απόφασης, περί 

παραχώρησης στον Αθλητικό Σύλλογο Κολύμβησης 

΄ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ΄ Δράμας, του Δημοτικού κολυμβητηρίου, 

για την τέλεση αγώνων και προπονήσεων για την αγωνιστική 

περίοδο 2020 -31/08/2021, ενόψει της απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο της 

Κοινότητας Δράμας 

 
13.  55 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Αθλητικός Σύλλογος 

Χειροσφαίρισης 

«ΦΟΙΝΙΚΑΣ» 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα, την παραχώρηση του 

ΑΠΚ Δ ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ, έως 20/12/2021 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

 
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 Αθλητικό 

Σύλλογο Χειροσφαίρισης «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» του Α.Π.Κ.“Δ. 

Κραχτίδης” για την διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση 

αγώνων χειροσφαίρισης των τμημάτων του σωματείου κατά 

την αγωνιστική περίοδο 2020, έως 20-12-2021. 

14.  56 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Κολυμβητικός Όμιλος 

Δράμας 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα, την αναβολή λήψης 

οριστικής απόφασης για την παραχώρηση του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου,  ενόψει της απάντησης της Αποκεντρωμένης, 

στο 24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 



Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

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

       
 Υπέρ αναβολής  λήψης απόφασης, περί 

παραχώρησης στον Κολυμβητικό Όμιλο Δράμας, του 

Δημοτικού κολυμβητηρίου (μεγάλη και μικρή πισίνα), για 

την υλοποίηση των προπονητικών και αγωνιστικών 

υποχρεώσεων του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2020 

έως 31-08-2021. 

 
15.  57 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Γυμναστική Ένωση 

Δράμας, Τμήμα 

Χειροσφαίρισης 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα: 

 Την παραχώρηση του ΑΠΚ Δ ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ έως 

20/12/2021, 

 του ΔΗΓΑ έως 31/08/2021 σύμφωνα με την ΚΥΑ «ΦΕΚ 

3473/20/08/2020»   υπό την προυπόθεση της έκδοσης 

θετικής έκθεσης καταλληλότητας της εν λόγω 

αθλητικής εγκατάστασης της Κοινότητας Δράμας από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας μέχρι τη 

λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 του προπονητηρίου ΘΟΛΟΣ για την περίοδο 2020/2021 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου, συμπληρώνοντας πως, σε 

περίπτωση επιμέρους προβλημάτων επικινδυνότητας 

στοιχείων τα οποία ΔΕΝ δημιουργούν σημαντικά προβλήματα 

επικινδυνότητας στην συνολική εγκατάσταση και χρήση, θα 

πρέπει αυτά ΠΡΩΤΑ να απομονωθούν-αποκλειστούν ως μη 

προσβάσιμα από την οποιαδήποτε χρήση έτσι ώστε να 

θεωρηθεί θετική η έκθεση καταλληλότητας και άρα η 

απόφαση παραχώρησης προς χρήση του ακινήτου να είναι 

θετική. 



Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

 
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 στην 

Γυμναστική Ένωση Δράμας-τμήμα χειροσφαίρισης: 

 

 Του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

καλαθοσφαίρισης των τμημάτων του συλλόγου, για την 

αγωνιστική περίοδο 2020 έως 31-08-2021, υπό την 

προυπόθεση της έκδοσης θετικής έκθεσης 

καταλληλότητας της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης 

της Κοινότητας Δράμας από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Δράμας μέχρι τη λήψη απόφασης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 Του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδης” για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων καλαθοσφαίρισης των 

τμημάτων του συλλόγου, για την περίοδο 2020 έως 20-12-

2021 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί      ο μ ό φ ω ν α     
     

 Περί διάθεσης κατά χρήση στον 

Καλαθοσφαιρικό Όμιλο Απόλλων Δράμας, του 

Προπονητηρίου “θόλος”, για την διεξαγωγή προπονήσεων 

των τμημάτων του συλλόγου, για την αγωνιστική περίοδο 

2020-2021 

 
16.  58 Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Αθλητικός 

Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος Δράμας 

΄΄Ηνίοχος΄΄ 

Η κ. πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα, την αναβολή λήψης 

οριστικής απόφασης για την παραχώρηση του Δημοτικού 

σταδίου,  ενόψει της απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 

24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

Τα μέλη: 1) Γρηγορίου Χαρίκλεια, 2) Νικολαϊδου Ελένη 

και 3) Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν θετικά επί 

της πρότασης της προέδρου 

Τα μέλη: 1) Ράδος Αλέξανδρος, 2) Κρασόπουλος Αθανάσιος 

και 3) Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα όπως 

εισήχθη από την Υπηρεσία 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη, ψήφισε θετικά επί της 



πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

Το μέλος Ευθυμιάδης Ηλίας, ψήφισε θετικά επί της 

πρότασης της προέδρου 

 

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

        
 Υπέρ αναβολής  λήψης απόφασης, περί 

παραχώρησης στον Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Δράμας 

''Ηνίοχος'', του Δημοτικού Σταδίου (αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων και αίθουσα τζούντο – ρυθμικής γυμναστικής)  για 

την διεξαγωγή προπονήσεων των τμημάτων του συλλόγου 

κατά την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, ενόψει της 

απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 

έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

 

Δράμα 18-09-2020 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 


