
 

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 14 της 

συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Α.Ο.  στις   

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017          

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ   

Ν.Π.Δ.Δ.                                            

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                                            

 

Αριθ. Αποφ.   50/2017     

 

                                                            

                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

           Λήψη απόφασης για τον ορισμό 

μέλους στην επιτροπή του άρθρου 56Α 

του Ν.2725/99. 

 

 

 

 

 

  

                       Στην Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε 

σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και ώρα 15.00 μ.μ., το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ σε 

Τακτική Συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄ αριθ. 248/10-08-2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Α.Ο., η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος του σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 5  & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄87/2010) 

και με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και δημοσιεύτηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι, επί συνόλου 

αριθμού μελών 7 παρέστησαν 6 ήτοι : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠ. 2. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Δ. 3. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ. 4. 

ΣΠΑΝΟΣ ΑΘ. 5. ΦΩΤΗΣ Β. 6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘ. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δ. 

 

ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Νταλιάρης Δ. για 

την τήρηση των πρακτικών. 

 

 

Εισηγούμενος το 2Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ¨ Λήψη απόφασης για τον ορισμό 

μέλους στην επιτροπή του άρθρου 56Α του Ν.2725/99 ¨ ο κ. Πούλιος είπε :  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004268
ΑΔΑ: ΩΙ78ΩΕΘ-Ρ8Π



Την 1/8/2017 μας κοινοποιήθηκε η απόφαση του συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ με αριθμό 

38887/21-07-17 για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 56Α του Ν.2725/99 περί 

ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων με τοπική αρμοδιότητα τα όρια της 

Περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή μας ζητείται να 

ορίσουμε ένα μέλος του Δ.Σ του Αθλητικού Οργανισμού που θα συμμετέχει στην 

συγκεκριμένη επιτροπή ως εκπρόσωπος του φορέα για τις επιθεωρούμενες αθλητικές 

εγκαταστάσεις. Προτείνω λοιπόν να οριστώ ως εκπρόσωπος του Α.Ο.Δ.Κ στην 

επιτροπή του άρθρου 56Α του Ν.2725/99  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπ' όψιν: 

 

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 280 του Ν.3852/10  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56Α του Ν.2725/99 όπως αυτές προστέθηκαν με το 

άρθρο 9 του Ν.3057/02 και τροποποιήθηκαν με την παρ.18α του άρθρου 8 του 

Ν.3207/03, το άρθρο 22 του Ν.4049/12 και το άρθρο 29 του Ν.4280/14 

3. Την αριθ.46596/22-11-04 ΚΥΑ Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και 

Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης περί καθορισμού λεπτομερειών 

εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν.2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την απόφαση του συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ με αριθμό 38887/21-07-17 για την 

συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 56Α του Ν.2725/99 περί ελέγχου αθλητικών 

εγκαταστάσεων με τοπική αρμοδιότητα τα όρια της Περιφερειακής ενότητας 

Χαλκιδικής. 

5. Το έγγραφο με αριθμό 13295/21-7-2017 της ΑΔΜΘ. 

6. Την εισήγηση του Προέδρου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να ορίσει ως εκπρόσωπο του ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας» 

στην επιτροπή του άρθρου 56Α του Ν.2725/99 περί ελέγχου αθλητικών 

εγκαταστάσεων τον κ. Πούλιο Σπυρίδωνα Πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθ. 50/2017. 

 

Έτσι συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              τα Μέλη 

 

Ακριβές απόσπασμα 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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