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Θέμα : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Α΄ 87)
2. ΤοΠ.Δ. 144 ΦΕΚ 237/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»
3. Το αρθ.. 56Δ του Ν. 2725/99 “Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων”
4.Την υπ’αριθμ.Δ.Δ.οικ.1327/2016(ΦΕΚ1026/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»
5. Το αριθ. Πρωτ. οικ. 340/05-09-2017 (ΑΔΑ:7Ν317ΛΒ-ΖΨ7) Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Αρμοδιότητα χορήγησης 
άδειας τέλεσης αγώνων»
6.To άρθρο 1 παρ. 3 της αρ.408113/21902/2725/603/4-10-2017 απόφασης  (ΦΕΚ3568/Τ.Β./10-10-2017) ΥΑ καθορισμός 
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 568 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).
7 Την αρ. πρωτ. 267986/573/29-10-2021 (ΑΔΑ:68ΑΧ7ΛΒ-973) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης περί άδειας λειτουργίας Υπαίθριας Μόνιμης Αθλητικής Εγκατάστασης, διαμορφωμένης σε φυσικό περιβάλλον, 
Ομάδας Ζ1: Motocross Πίστα MOTOCROSS ΚΡΗΝΙΔΩΝ στη θέση Τενάγη Φιλίππων – «Αλωνότοπος» του Δημοτικού 
Διαμερίσματος Κρηνίδων.
8. Την από 06-09-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης ότι δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή 
στην αθλητική εγκατάσταση με βάση την  ανωτέρω χορηγηθείσα άδεια.
9. Το πρόγραμμα της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας  του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS 2023, το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας.
10.  Tην αριθ. πρωτ. 1117/17-03-2023 αίτηση του φορέα με την επωνυμία «Αθλητικός Μοτοσυκλετικός Όμιλος 
Κρηνίδων» με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Χορηγούμε άδεια τέλεσης αθλητικών συναντήσεων στον Αθλητικό Σύλλογο «Αθλητικός Μοτοσυκλετικός Όμιλος 
Κρηνίδων» με αριθμό ειδικής αθλητικής αναγνώρισης  ΧΙ62 για το άθλημα της  μοτοσυκλέτας,  με νόμιμο εκπρόσωπο 
τον ΚΑΛΠΑΚΙΔΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ οι οποίες θα διεξαχθούν: Ο 1ος αγώνας στις 08-09/04 από τις 08:00 έως 20:00 και 
ο 2ος αγώνας 23-24/09 από τις 08:00 έως 20:00, του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS 2023 
στην Υπαίθρια Μόνιμη Αθλητική Εγκατάσταση, διαμορφωμένη σε φυσικό περιβάλλον, Ομάδας Ζ1: «Motocross Πίστα 
MOTOCROSS ΚΡΗΝΙΔΩΝ» στη θέση Τενάγη Φιλίππων – «Αλωνότοπος» του Δημοτικού Διαμερίσματος Κρηνίδων.
Η παρούσα χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56Δ του Ν. 2725/1999 υπό την προϋπόθεση τήρησης των 
αναφερομένων στην 7 και 8 σχετική. 
Οι αγώνες δεν θα διεξαχθούν εάν δεν δοθεί έγκριση από τον αρμόδιο παρατηρητή της ΑΜΟΤΟΕ ο οποίος θα εξετάσει αν 
πληρούνται όλα τα υποδειγμένα μέτρα ασφαλείας.
Ο φορέας για τον οποίο εκδίδεται η παρούσα, έχει την υποχρέωση τήρησης κάθε απαίτησης που προκύπτει από την 
ισχύουσα νομοθεσία, για την νόμιμη και ασφαλή διεξαγωγή των ανωτέρω αθλητικών συναντήσεων, και ιδίως για την 
υποχρέωσή του να εξασφαλίσει την παρουσία ιατρού και ασθενοφόρου κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Η παρούσα άδεια ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής της ημερ/νίας και ώρας διεξαγωγής υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 
λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης, και εφόσον ο φορέας ενημερώσει προς τούτο εγκαίρως εγγράφως την Υπηρεσία μας 
καθώς και την Αρχή που είναι υπεύθυνη για την λήψη των μέτρων ασφάλειας και τάξης. 
Η Αστυνομική Δ/νση Καβάλας στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται τις δικές της ενέργειες για την λήψη των 
αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.  

                                                                                              Εντολή Περιφερειάρχη                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                     Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                            α.α.
                                                             
                                                                                                                           Στυλιανή Ράπτη     
                                                                                                                 ΠΕ Διοικητικού/ οικονομικού
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