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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
1.  65 Γνωμοδότηση για την διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου στον  ΑΣ ΓΑΙΑ 

Δράμας 

ο μ ό φ ω ν α 

Περί διάθεσης κατά 
χρήση στον ΑΣ. ΓΑΙΑ 

Δράμας των Γηπέδων 

Αντισφαίρισης επί της οδού 1ης 

Ιουλίου και οδού Χελμού για τη 

διεξαγωγή προπονήσεων.  

2.  66 Γνωμοδότηση για την διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου στην Ελληνική 

Ομοσπονδία Άρσης Βαρών. 

ο μ ό φ ω ν α 

Περί διάθεσης κατά 
χρήση  στην Ελληνική 
Ομοσπονδία Άρσης 
Βαρών την αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του 
Αλ. Φρούσιος για τη 
διεξαγωγή 
Πρωταθλήματος. 

3.  67 Γνωμοδότηση για την διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου στην ΕΝΩΣΗ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΔΡΑΜΑΣ. 

ο μ ό φ ω ν α 

Περί διάθεσης κατά 
χρήση  στην ΕΝΩΣΗ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ. 

Του ΑΠΚ Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ 

(αίθουσα τύπου) για 

διεξαγωγή εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων. 

4.          68 Γνωμοδότηση για την διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου στο ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

(ΣΚΑΔ). 

ο μ ό φ ω ν α 
Περί διάθεσης κατά 
χρήση στο ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

(ΣΚΑΔ) του δημοτικού 

ποδοσφαιρικού γηπέδου Νέας 

Κρώμνης για τη διεξαγωγή 

προπονήσεων. 
 



5.  69 Γνωμοδότηση για την διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΟΜΙΛΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΟΔ). 

ο μ ό φ ω ν α   
 

Περί διάθεσης κατά 
χρήση στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΟΜΙΛΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΟΔ) του 

ποδοσφαιρικού γηπέδου 

Αμπελοκήπων που βρίσκεται στο  

ΑΠΚ Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ και του 

ποδοσφαιρικού γηπέδου 

Προαστίου για διεξαγωγή 

προπονήσεων. 
6.  70 Γνωμοδότηση για την διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ. 

ο μ ό φ ω ν α   
Περί διάθεσης κατά 
χρήση στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ  
των Γηπέδων Αντισφαίρισης επί 

της οδού 1ης Ιουλίου και οδού 

Χελμού για τη διεξαγωγή 

προπονήσεων. 
 

7.  71 Γνωμοδότηση για την διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου στον ΑΟ 

ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ. 

ο μ ό φ ω ν α   
Περί διάθεσης κατά 
χρήση στον ΑΟ 

ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ του 

ποδοσφαιρικού γηπέδου Νέας 

Αμισού για τη διεξαγωγή 

προπονήσεων. 

 
 

Δράμα 11-10-2021 

Η Γραμματέας  

 

 

Μαρίνα Βούγκα                                             


