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1.
54.

Γνωμοδότηση για 
τη διάθεση χρήσης 
δημοτικού 
ακινήτου στον  
Αθλητικό Σύλλογο 
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 
Δράμας

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

Περί μη διάθεσης χρήσης στον Αθλητικό Σύλλογο 
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ Δράμας του

  Αλ.  Φρούσιος πρώην δημοτικό στάδιο (γήπεδο)για
την  διεξαγωγή  προπονήσεων  και  την  τέλεση  αγώνων  του
συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, λόγω των
εργασιών που πραγματοποιούνται (αλλαγή ταρτάν).

Περί  διάθεσης  χρήσης  στον  Αθλητικό  Σύλλογο
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ Δράμας των

 αιθουσών   του  Αλ.  Φρούσιος  (αίθουσα  πολλαπλών
χρήσεων,  αίθουσα  βαρών,  αίθουσα  ρυθμικής  γυμναστικής
πάλης  τζούντο)  κατά  την  αγωνιστική  περίοδο  2022-2023
(ημερομηνία λήξης της άδειας  λειτουργίας  της αθλητικής
εγκατάστασης 20-04-2024). 

Το Σωματείο είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (11/08/2022).

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.

55.

Γνωμοδότηση  για
τη διάθεση χρήσης
δημοτικού
ακινήτου  στον
Αθλητικό  Όμιλο
Δράμας

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

Περί μη διάθεσης χρήσης στον Αθλητικό Όμιλο Δράμας του
  Αλ.  Φρούσιος πρώην δημοτικό στάδιο (γήπεδο)  για

την  διεξαγωγή  προπονήσεων  και  την  τέλεση  αγώνων  του
συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, λόγω των
εργασιών που πραγματοποιούνται (αλλαγή ταρτάν).

Περί διάθεσης χρήσης στον Αθλητικό Όμιλο Δράμας των
 αιθουσών   του  Αλ.  Φρούσιος  (αίθουσα  πολλαπλών

χρήσεων,  αίθουσα  βαρών,  αίθουσα  ρυθμικής  γυμναστικής
πάλης  τζούντο)  κατά  την  αγωνιστική  περίοδο  2022-2023
(ημερομηνία λήξης της άδειας  λειτουργίας  της αθλητικής
εγκατάστασης 20-04-2024). 



Το Σωματείο είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (22/06/2022).

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. 56.  
Γνωμοδότηση για 
τη διάθεση χρήσης 
δημοτικού 
ακινήτου στον  
Α.Ο.Μ. 
ΜΠΡΙΤΖ΄΄ΑΣΤΕΡ
ΑΣ΄΄Δράμας

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  
Περί  διάθεσης  χρήσης  στον  ΑΟΜ  ΜΠΡΙΤΖ  ‘ΑΣΤΕΡΑΣ’
Δράμας  του  Α.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ’ (ισόγεια αίθουσα) για
την  διεξαγωγή  προπονήσεων  και  την   τέλεση  αγώνων  του
συλλόγου,  κατά  την  αγωνιστική  περίοδο  2022-2023
(ημερομηνία λήξης της άδειας  λειτουργίας  της αθλητικής
εγκατάστασης 30-04-2024).

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ ‘ΑΣΤΕΡΑΣ’ 
ΔΡΑΜΑΣ είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού για το 2022 (14/06/2022).

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.

4. 57. Γνωμοδότηση  για
τη διάθεση χρήσης
δημοτικού
ακινήτου  στο
Σύλλογο
Κλασσικού
Αθλητισμού
Δράμας

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  

Περί  μη  διάθεσης  χρήσης  στον  Σύλλογο  Κλασσικού
Αθλητισμού Δράμας του

  Αλ.  Φρούσιος πρώην δημοτικό στάδιο (γήπεδο)  για
την  διεξαγωγή  προπονήσεων  και  την  τέλεση  αγώνων  του
συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 , λόγω των
εργασιών που πραγματοποιούνται (αλλαγή ταρτάν).

Περί διάθεσης χρήσης στον Σύλλογο Κλασσικού Αθλητισμού
Δράμας των

 αιθουσών   του  Αλ.  Φρούσιος  (αίθουσα  πολλαπλών
χρήσεων,  αίθουσα  βαρών,  αίθουσα  ρυθμικής  γυμναστικής
πάλης  τζούντο)  κατά  την  αγωνιστική  περίοδο2022-2023
(ημερομηνία λήξης της άδειας  λειτουργίας  της αθλητικής
εγκατάστασης 20-04-2024). 

Ο Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού (08/09/2022).
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.

5. 58. Γνωμοδότηση  για
τη διάθεση χρήσης
δημοτικών
ακινήτων  στο
Σύλλογο  Άρσης
Βαρών ΠΥΡΣΟΣ

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  
Περί  μη  διάθεσης  χρήσης  στο  Σύλλογο  Άρσης  Βαρών
Προσοτσάνης Ο ΠΥΡΣΟΣ του

  Αλ.  Φρούσιος πρώην δημοτικό στάδιο (γήπεδο)  για
την  διεξαγωγή  προπονήσεων  και  την  τέλεση  αγώνων  του
συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 , λόγω των
εργασιών που πραγματοποιούνται (αλλαγή ταρτάν).
Περί  διάθεσης  χρήσης  στο  Σύλλογο  Άρσης  Βαρών
Προσοτσάνης Ο ΠΥΡΣΟΣ των

 αιθουσών   του  Αλ.  Φρούσιος  (αίθουσα  πολλαπλών
χρήσεων,  αίθουσα  βαρών,  αίθουσα  ρυθμικής  γυμναστικής



πάλης τζούντο)  έως την 31/12/2022 λόγω μη ολοκλήρωσης
της  διαδικασίας  εγγραφής  στα  μητρώα  της  Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.

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.

6. 59.

Γνωμοδότηση για 
τη διάθεση χρήσης 
δημοτικών 
ακινήτων στον 
Α.Σ.ΑΡΤΕΜΙΣ 
Δράμας

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

Περί  διάθεσης  χρήσης  στον  Α.Σ.  ΑΡΤΕΜΙΣ  Δράμας  του
Δημοτικού σταδίου Αλ. Φρούσιος (αίθουσα ρυθμικής) για την
διεξαγωγή  προπονήσεων  των  αθλητριών  του  συλλόγου  και
τουΑ.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ’ για την διεξαγωγή προπονήσεων,
εκδηλώσεων  και  αγώνων  έως  31.12.2022 λόγω  μη
ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής  του στα μητρώα
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

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.

7. 60. Γνωμοδότηση για 
τη διάθεση χρήσης 
δημοτικών 
ακινήτων στο 
Σύλλογο Άρσης 
Βαρών ΄΄ΒΥΒΩΝ΄΄
Δράμας

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  

Περί μη διάθεσης χρήσης στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ Ο ΒΥΒΩΝτου

  Αλ.   Φρούσιος  πρώην δημοτικό στάδιο (γήπεδο)για
την  διεξαγωγή  προπονήσεων  και  την  τέλεση  αγώνων  του
συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 , λόγω των
εργασιών που πραγματοποιούνται (αλλαγή ταρτάν).

Περί  διάθεσης  χρήσης  στον  ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ Ο ΒΥΒΩΝ των

 αιθουσών   του  Αλ.  Φρούσιος  (αίθουσα  πολλαπλών
χρήσεων,  αίθουσα  βαρών,  αίθουσα  ρυθμικής  γυμναστικής
πάλης τζούντο)  έως την 31/12/2022 λόγω μη ολοκλήρωσης
της  διαδικασίας  εγγραφής  στα  μητρώα  της  Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.

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.

8. 61. Γνωμοδότηση  για
τη διάθεση χρήσης
δημοτικού
ακινήτου  στο  Γ.Σ.
Νέας Κρώμνης ΄΄Ο
ΑΚΡΙΤΑΣ΄΄» 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  
Περί  διάθεσης  χρήσης  στο  Γ.Σ.  ΝΕΑΣ  ΚΡΩΜΝΗΣ  ‘Ο
ΑΚΡΙΤΑΣ’  του  δημοτικού  ποδοσφαιρικού  γηπέδου ΝΕΑΣ
ΚΡΩΜΝΗΣ για την διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση
αγώνων πρωταθλήματος  και  κυπέλλου  έως  την ημερομηνία
που  ορίζει   η  άδεια  λειτουργίας  της  αθλητικής
εγκατάστασης (30-06-2023). 

Ο  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΕΑΣ  ΚΡΩΜΝΗΣ  Ο
ΑΚΡΙΤΑΣ είναι  εγγεγραμμένος  στα  μητρώα  της  Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (09/09/2022).

 
Με την 496/2016 ΑΔΣ τα σωματεία αναλαμβάνουν την 
συντήρηση του χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που παραχωρεί 



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. 62. Γνωμοδότηση  για
τη διάθεση χρήσης
δημοτικών
ακινήτων  στη
Γυμναστική
Ένωση Δράμας 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  

 Περί  διάθεσης  χρήσης  στη  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ του Α.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ’  και του Δημοτικού
Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την διεξαγωγή προπονήσεων
και την τέλεση αγώνων των τμημάτων του συλλόγου  καθώς
επίσης  και  του  προπονητηρίου  ‘θόλος’ για  την  διεξαγωγή
προπονήσεων των αναπτυξιακών τμημάτων του συλλόγου, έως
την  31.12.2022 λόγω  μη  ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας
εγγραφής  του  στα  μητρώα  της  Γενικής  Γραμματείας
Αθλητισμού.

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.
 

10. 63. Γνωμοδότηση  για
τη διάθεση χρήσης
δημοτικών
ακινήτων  στον
Ελληνικό
Ορειβατικό
Σύλλογο Δράμας

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  
 Περί μη διάθεσης χρήσης στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑΣ του

  Αλ.   Φρούσιος  πρώην δημοτικό στάδιο (γήπεδο)για
την  διεξαγωγή  προπονήσεων  και  την  τέλεση  αγώνων  του
συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 , λόγω των
εργασιών που πραγματοποιούνται (αλλαγή ταρτάν).

Περίδιάθεσης  χρήσης  στον  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑΣ των

 αιθουσών   του  Αλ.  Φρούσιος  (αίθουσα  πολλαπλών
χρήσεων,  αίθουσα  βαρών,  αίθουσα  ρυθμικής  γυμναστικής
πάλης  τζούντο)  κατά  την  αγωνιστική  περίοδο  2022-2023
(ημερομηνία λήξης της άδειας  λειτουργίας  της αθλητικής
εγκατάστασης 20-04-2024). 
 Ο Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού (08/09/2022).
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.
 

11. 64. Γνωμοδότηση  για
τη διάθεση χρήσης
δημοτικού
ακινήτου  στο
Σ.Ε.Ρ.Γ. Δράμας 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  

Περί  διάθεσης  χρήσης  στον  ΑΘΛΗΤΙΚΟ   ΣΥΛΛΟΓΟ
ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ  &  ΡΥΘΜΙΚΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΜΑΣ
του  Δημοτικού σταδίου Αλ. Φρούσιος (αίθουσα ρυθμικής) για
την διεξαγωγή προπονήσεων των αθλητριών του συλλόγου και
του  Α.Π.Κ.  ‘Δ.  ΚΡΑΧΤΙΔΗ’  για  την  διεξαγωγή
προπονήσεων , εκδηλώσεων και αγώνων έως 31.12.2022 λόγω
μη  ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας εγγραφής  του  στα
μητρώα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

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.



12. 65. Γνωμοδότηση  για
τη διάθεση χρήσης
δημοτικών
ακινήτων  στην
Α.Ε. Δοξάτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α

Περί διάθεσης χρήσης στην Α.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ του  Α.Π.Κ. ‘Δ.
ΚΡΑΧΤΙΔΗ’  και  του Δημοτικού  Γυμναστηρίου
Αθλοπαιδιών  για  την  τέλεση  αγώνων  των  τμημάτων  του
συλλόγου  έως  την  ημερομηνία  που  ορίζει   η  άδεια
λειτουργίας  της  αθλητικής   εγκατάστασης  (30-04-2024&
31/07/2023 αντίστοιχα).
Το Σωματείο είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (08/05/2022).

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.

Δράμα 01-10-2022
Η  γραμματέας  

Βούγκα Μαρίνα
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