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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
E-mail

: Διοικητήριο
: 66133 ΔΡΑΜΑ
: Ζυρνόβαλη Σ.
: 2521351322
: ygeiadramas@pamth.gov.gr

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ (ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΧΗ Σ ΑΝΑ ΤΟΛ ΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν τις κάτωθι διατάξεις :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144 ΦΕΚ 237/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.», όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την με αριθμ.πρωτ.οικ.340/05-09-2017 (ΑΔΑ: 7Ν317ΛΒ-ΖΨ7) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
«Αρμοδιότητα χορήγησης άδειας τέλεσης αγώνων».
4. Την υπ’αριθμ.Δ.Δ.οικ.1327/2016 (ΦΕΚ 1026/τ.Β΄/13-04-2016), απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘’ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’’,
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, με τις
υπ’αριθμ.ΔΔ:οικ.4099/2018 (ΦΕΚ 2696/09-07-2018) και ΔΔ:οικ.2674/2021 (ΦΕΚ 2532/14-06-2021) σχετικές
αποφάσεις του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
5. Τις διατάξεις του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α’/17-06-1999) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και
άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν.4479/2017 «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 (Α΄121) και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/τ.Α΄/14-03-2019) «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες
διατάξεις».
8. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. oικ.408808/29-08-2022 (ΦΕΚ 4602/τ.Β’/31-08-2021) κοινής υπουργικής
απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/583276/23085/3149/734/16.11.2018 (Β’
5207) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Πολιτισμού
και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός
και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5, του
ν.4479/2017 (Α’ 94)», με την οποία παρατείνεται η σχετική προθεσμία έως 31-08-2023.
9. Τα με αριθμ.πρωτ. οικ.15792/10-10-2013, 17266/1-11-2013, 18312/15-11-2013, 19228/29-11-2013, 1755/72-2014, οικ.1918/10-2-2014, οικ.1647/16-02-2016, οικ.13282/11-09-2015, οικ.13283/11-09-2015, 17321/0611-2015 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης: «Χορήγηση αδειών λειτουργίας σε
αθλητικές εγκαταστάσεις Νομού Δράμας».
10. Tην με Α.Π.: 321677/3660/26-10-2022 (πρωτ. υπηρεσίας) αίτηση του φορέα με την επωνυμία
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, με τα συνημμένα σχετικά δικαιολογητικά «Άδεια
διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης».
11. Το υπ’αριθμ.204/24-10-2022 έγγραφο της αναγνωρισμένης οικείας Ομοσπονδίας (ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ) «Έγκριση διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης»
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12. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 40, περ. 4, του Ν.4603/2019 «Τροποποίηση του άρθρου 56Β
του ν. 2725/1999», ως κάτωθι:
12.1 Το υπ’αριθμ.204/24-10-2022 έγγραφο της οικείας ομοσπονδίας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» με το οποίο βεβαιώνεται η καταλληλότητα και η ασφάλεια του χώρου στην
θέση Εργοστάσιο του Δήμου Προσοτσάνης ( υπ’αριθμ. 221 αγροτεμάχιο)
12.2 Την από 24-10-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Παπαδόπουλου Θεόφιλου (ιδιοκτήτη του χώρου στην
περιοχή Εργοστάσιο Προσοτσάνης , στη θέση αγροτεμάχιο 221) στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί το
δικαίωμα χρήσης στον «Μοτοσικλετικό Σύλλογο Προσοτσάνης», για αγώνες motocross στις 20-11-2022 και
ότι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το αγροτεμάχιο είναι Ζ2 (Προσωρινή εγκατάσταση για διοργάνωση
αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού).
12.3 Την από 24-10-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης (κ. Παπαδόπουλος Θεόφιλος νόμιμος εκπρόσωπος του αθλητικού σωματείου «ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ») ότι
τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία
του χώρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε στο φορέα με την επωνυμία

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, άδεια

διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης στο άθλημα της μοτοσυκλέτας, με την επιφύλαξη των
προϋποθέσεων των ως άνω σχετικών, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, ως κάτωθι:
Πρόγραμμα Αγώνα «3ΟΣ Αγώνας Κυπέλλου Motocross Βόρειας Ελλάδας» και όπως αυτό
ορίζεται στο υπ’αριθμ. πρωτ.204/24-10-2022 ανωτέρω συνημμένο σχετικό:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙ Α

ΩΡΑ

20-11-2022

Ώρα έναρξης: 08:00

ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ)

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Θέση : Αγροτεμάχιο 221

Οι αθλητικές συναντήσεις, οι αγωνιζόμενες ομάδες ή σωματεία, οι αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς
επίσης η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής των σχετικών συναντήσεων, καθορίζονται σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο πρόγραμμα αγώνων και όπως αυτό εγκρίθηκε από την αναγνωρισμένη διοργανώτρια
Αρχή.
Ο φορέας υποχρεούται να κοινοποιήσει στην υπηρεσία μας και στην οικεία Αστυνομική Διεύθυνση
το πρόγραμμα διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, καθώς και τις τροποποιήσεις που αυτό ενδέχεται
να έχει κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
Η παρούσα άδεια ισχύει με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του Ν.2725/1999, όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει έως σήμερα και της τήρησης των όρων και των
προϋποθέσεων που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις.
Η Αρ χή που χ ορηγεί τ ην άδ εια, δ εν φ έρει καμία ευθύνη για οτιδ ήποτε συμβεί κατ ά τη
διάρκεια και μ ετά τη διεξ αγ ωγή της α θλητ ικ ής συνάντησης.
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Σημείωση: Η ως άνω απόφαση χορηγείται με την επιφύλαξη των όρων των εκάστοτε
υγειονομικών πρωτοκόλλων, καθώς και των όρων που αναφέρονται στο αγωνιστικό
πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής, που έχει κατατεθεί και
εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).
ΜΕ ΕΝΤΟΛ Η ΠΕΡΙ ΦΕ Ρ ΕΙΑ ΡΧΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΡΟΣ:
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
E-mail: mospproso2009@gmail.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων
ασφάλειας και τάξης):
1.
2.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
E-mail : addramas@astynomia.gr
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
E-mail : at.prosotsanis@astynomia.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (προς ενημέρωση)
1. ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
E-mail: info@prosotsani.gr
2. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
E-mail: secretary@amotoe.gr
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ιδιοκτήτης αγροτ. 221)
E-mail: theofilospapad@gmail.com

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε. Δράμας
(Φάκελος: Γ. 7.5.)
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