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Ελληνική Δημοκρατία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΓΩΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 60 – Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 10564
Τηλέφωνο: 2132101390
E-mail: athl.pol@patt.gov.gr

Θέμα: “ Χορήγηση Αδείας Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης Ομάδας Ζ1, 
στην Πίστα Καρτ της Athens Kart Ε.Π.Ε. στον Δήμο Ωρωπού Αττικής”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 §1 περ. ιγ. του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα των άρθρων 159 & 242, 
όπως ισχύουν.

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37419/13479 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β’/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/09-03-99 (Φ.Ε.Κ. 45/Α’/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 9, όπως ισχύουν.

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 722070/12-11-2019 (Φ.Ε.Κ. 4258/Β’/20-11-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής αναφορικά με τη 
«Συμπλήρωση Ανάθεση-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121/Α’/1999 περί «Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλων 
διατάξεων», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4479/2017 σχετικά με τις «Τροποποιήσεις του Ν. 2725/1999 (Α121) και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
94/Α’/29-06-2017) και ειδικότερα τα άρθρα 56Α, 56Β και 56Γ, τα οποία χορηγούν αρμοδιότητες στους Περιφερειάρχες για 
θέματα αθλητισμού, όπως ισχύουν.

7. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12-07-2017 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/ 
558576/27822/3786/867/09-12-2017 (υπ’ αριθμ. 2) Εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περί 
«κατηγοριοποίησης και αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων - Ν. 4479/17.

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 268045/29-12-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού οργανικής μονάδας ως 
επισπεύδουσας υπηρεσίας για την άσκηση μεταβιβαζόμενης αρμοδιότητας».

9. Την υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/04-10-2017 (Φ.Ε.Κ. 3568/Β’/10-10-2017) 
Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής 
του άρθρου 56Β του Ν. 2725/1999 με θέμα: «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4479/2017 (Α’ 94).

10. Τις διατάξεις του Ν. 4014 αναφορικά με την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011), όπως ισχύουν.

11. Την Υ.Α. 1598 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) αναφορικά με την «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με τον Ν.4014/2011» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το άρθρο 48 του Ν. 4414/2016 (Φ.Ε.Κ. 149Α) αναφορικά με τη «Λειτουργία υφισταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων».
13. Τις διατάξεις του Ν. 4178 αναφορικά με την «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης- Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 174/Α’/08-08-2013), όπως ισχύουν.
14. Τα άρθρα 39 & 40 του Ν. 4603/2019 «Επιτροπή Επαγγελματισμού Και Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 48/Α’/14-03-2019).
15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8/Α/2020/05-06-2020 αίτημα της Athens Kart Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. 
16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1202/20/02-06-2020 βεβαίωση καταλληλότητας & ασφάλειας χώρου της Ομοσπονδίας 

Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος.
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17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 06/2020/13-01-2020 βεβαίωση καταλληλότητας & ασφάλειας χώρου της Αθλητικής 
Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

18. Την υπ’ αριθμ. 3186/2018/16-05-2018 Απόφαση & το (υπό κωδικό 40) Γ2 Πινάκιο Εγγραφής Πολιτικών Υποθέσεων του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

19. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4893/06-03-2020 βεβαίωση του Δήμου Ωρωπού Αττικής.
20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1003/9/46-α’/18-02-2020 Σύμφωνη Γνώμη του Αστυνομικού Τμήματος Ωρωπού Αττικής.
21. Τις από 05/06/2020 υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων της εν θέματι εταιρείας στις οποίες αναφέρουν ότι 

τηρούνται οι προδιαγραφές & οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη χορήγηση Αδείας Λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης υπαγομένης στην ομάδα Ζ1 στην Πίστα Καρτ της 
Athens Kart Ε.Π.Ε. στον Δήμο Ωρωπού Αττικής, η οποία βρίσκεται στο 28ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-
Λαμίας στη θέση Αφίδναι στον οικείο Δήμο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης 
νομοθεσίας. Η συγκεκριμένη άδεια χορηγείται κατόπιν προσκομίσεως των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως 
αυτά προβλέπονται στον Ν. 4603/2019 (σχετ. Νο. “14.”). 
Η παρούσα Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης αφορά αποκλειστικά και μόνο το χώρο της πίστας καρτ - 
που βρίσκεται στην ανωτέρω διεύθυνση, όπως αυτή προσδιορίζεται στις υπ’ ΑΔΑ: ΒΕΙΛΟΡ1Κ-ΧΝΠ και 70ΞΛΟΡ1Κ-
ΝΙΡ Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης – στον οποίο δεν προβλέπεται παρουσία θεατών 
και ισχύει για 2 (δύο) έτη (από 06/06/2020 έως 05/06/2022), με την προϋπόθεση ότι έως αυτή την ημερομηνία δεν 
έχει εκδοθεί σχετική τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση της υποθέσεως που εκκρεμεί (σχετ. Να. “18.” & “19.”) κι εφ’ 
όσον πριν τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή 
στην εγκατάσταση.
Η εν λόγω αθλητική εγκατάσταση θα χρησιμοποιείται για προπονήσεις, επιδείξεις και αγώνες μηχανοκίνητου 
αθλητισμού των ομοσπονδιών που αναφέρονται στα σχετικά Νο. “16.” & Νο. “17.”, (Ο.Μ.Α.Ε. & Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.), όπως 
προβλέπονται στα ανάλογα καταστατικά τους. 
Η ασφάλεια διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων οι οποίες θα διεξαχθούν στην εν λόγω πίστα είναι 
αποκλειστική ευθύνη των Ομοσπονδιών (Ο.Μ.Α.Ε., Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) και του χρήστη της εγκατάστασης (εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, υπό την επωνυμία «Γ. Καμιτσάκης - Κ. Μιχαλόπουλος Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» 
και με διακριτικό τίτλο «Athens Kart Ε.Π.Ε.»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά. 
Ο χρήστης της εγκατάστασης υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που υποδεικνύονται από 
τις συγκεκριμένες ομοσπονδίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και εν 
γένει για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων, σύμφωνα με τις  προδιαγραφές των 
αθλημάτων, όπως αυτές ορίζονται από τους υπεύθυνους φορείς.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για ενημέρωση και τυχόν ενέργειές τους

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αθλητισμού

Περιφέρειας Αττικής

Βάρσου Μαργαρίτα

Κοινοποίηση: 
1. Γ.Γ.Α.
2. Γ.Α.Δ.Α.
3. Athens Kart Ε.Π.Ε.
4. Ομοσπονδίες υπογράφουσες τα σχετικά Νο. “16.” & Νο. “17.”
5. Δήμο Ωρωπού
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