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ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: <<Χορήγηση άδειας λειτουργίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΑΧΑΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΑΣ ΚΑΡΤ Α.Ε.  >>. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
           

                Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 56 Α του Ν. 2725/1999(ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το   άρθρο 4 του Ν.4479/2017(ΦΕΚ  94/Α/29-6-2017) και του άρθρου 
56Β του Ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» 
όπως αυτό προστέθηκε με τον ν.4479/2017 και την  Α. 
Π.:ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603 στις 6/10/2017(ΦΕΚ Β΄3568/10-
10-2017).                                                                                                

• Την  υπ’ αριθ.55619/03-08-2018 αίτηση του  κ. Δούβρη Φώτη, εκπροσώπου των 
εγκαταστάσεων της ΑΧΑΙΚΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΚΑΡΤ Α.Ε, που βρίσκεται στα Βραχνέικα  
Πατρών, στην  περιοχή Ισώματα. 

• Την  υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού της  παραπάνω αθλητικής εγκατάστασης όπου 
δηλώνει υπεύθυνα ότι η εγκατάσταση ανήκει στην κατηγορία Β2, με βάση άρθρο  56 Α 
του Ν. 2725/1999(ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την  υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού της  παραπάνω αθλητικής εγκατάστασης όπου 
δηλώνει υπεύθυνα ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της.  

• Την   απόφαση  του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που  βεβαιώνει ότι στα 
σωματεία ΑΟΠ-ΦΙΛΜΠΑ-ΠΟΠ   έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση. 

 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

       Την ΧΟΡΗΓΗΣΗ  άδειας λειτουργίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του της ΑΧΑΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΑΣ ΚΑΡΤ Α.Ε., που βρίσκεται στα Βραχνέικα  Πατρών, στην  περιοχή Ισώματα, για την 
πραγματοποίηση  προπονήσεων και αγώνων καρτ, μοτό, δεξιοτεχνίας και επίδειξης αυτοκινήτων, 
ποδηλασίας επειδή σύμφωνα με τις κατατεθειμένες υπεύθυνες δηλώσεις του μηχανικού της 
αθλητικής εγκατάστασης πληροί   τις   προϋποθέσεις που ορίζονται στις προαναφερόμενες 
διατάξεις, με ανώτατο επιτρεπόμενο  αριθμό θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα 
τετρακόσιοι (400).   
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       Η απόφαση αυτή ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία χορήγησή της, εφόσον ένα 
μήνα πριν τη λήξη  κάθε έτους από τη χορήγησή της, υποβληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου 
υπεύθυνη δήλωση α)ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή στην 
εγκατάσταση, β)βεβαίωση ότι η ομάδα που αγωνίζεται στην ως άνω εγκατάσταση δεν έχει 
ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία. 
  
Η παρούσα χορηγείται μόνο για την διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων  και δεν 
αντικαθιστά κάθε άλλη άδεια που τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις νόμων και 
κανονισμών. 

 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΤΡΕΩΝ 
 
 

 
 

 
                                                                                         ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ       ΚΩΣΤΑΣ 
 

 
 
 
 

 
Κοιν.  

     

• Αστυνομική Δ/νση Αχαΐας  
(με την παράκληση κοινοποίησης της παρούσας στο οικείο Α.Τ.) 

 
• Γενική Γραμματεία Αθλητισμού/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
 
• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 
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