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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2403/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 888773/21-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 34ο  
Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ναυταθλητικού Ομίλου Ειρήνης και Φιλίας Καλλιθέας για την 
διάθεση από την Περιφέρεια Αττικής αίθουσας στο κτίριο 110 στις πρώην Ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις στο Φαληρικό Όρμο, για την απονομή επάθλων των αγώνων που διοργάνωσε ο 
όμιλος, την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 

 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Μουρτζανού, η οποία  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ’/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί 
Αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Tο άρθρο 78 του Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α΄/8-8-2016) «Παραχώρηση κατά χρήση στην 
Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και  εγκαταστάσεων, στη 
θέση του Φαληρικού Όρμου» με το οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», χωρίς αντάλλαγμα, για σαράντα (40) έτη, προς αξιοποίηση, 
διαχείριση και εκμετάλλευση, έκταση εμβαδού 487.393 τ.μ., μετά των υφιστάμενων κτισμάτων 
και εγκαταστάσεων» συμπεριλαμβανομένου και του κτιρίου Β110 και καθορίστηκαν οι όροι και 
λεπτομέρειες της παραχώρησης κατά χρήση, με την αρ. ΔΔΠ/Β 0016000/1186 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ 
3344/Β΄/19-10-2016) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.  
3.Την υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.61910/08-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674) ισχύουσα ΚΥΑ με Θέμα: 
“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του  
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 9 
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6.00΄ έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6.00, καθώς 
και επόμενες σχετικές ΚΥΑ όπως αυτές κάθε  φορά  ισχύουν.    
4.Το με αριθ. Πρωτ. 879272/19-10-2020  έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’ αρίθμ. 37581/19-10-2021 αίτημα του Ναυτικού Αθλητικού 
Ομίλου Ειρήνης Φιλίας Καλλιθέας για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων στο κτίριο 
110 (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Φαληρικού Όρμου), για την απονομή επάθλων 
των αγώνων που διοργάνωσε ο όμιλος,  με την επωνυμία «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2021» & «ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2021»,   την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρες από τις 18.00 έως τις 
22.00. 
  Σύμφωνα με το έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη: «Εξυπακούεται ότι η διοικούσα επιτροπή 
του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Ειρήνης Φιλίας Καλλιθέας αναλαμβάνει και πάντως, φέρει 
αποκλειστικά την ευθύνη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων (ενδ. μάσκες, γάντια, 
τήρηση αποστάσεων ασφαλείας) και ελέγχου ανά πάσα στιγμή του μέγιστου επιτρεπόμενου, 
κατ΄ αναλογίαν της επιφάνειας της αίθουσας και των συνθηκών παραμονής σε αυτήν, αριθμού 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται από υπουργικές 
αποφάσεις ή/και εγκυκλίους - οδηγίες που τυγχάνουν εφαρμογής εν προκειμένω».  

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε, 

  
     Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχετικού αιτήματος του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου 
Ειρήνης Φιλίας Καλλιθέας για την διάθεση από την Περιφέρεια Αττικής, της αίθουσας εκδηλώσεων 
στο κτίριο 110 (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Φαληρικού Όρμου), για την απονομή 
επάθλων των αγώνων που διοργάνωσε ο όμιλος, με την επωνυμία «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2021» & 
«ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2021»  την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρες από τις 18.00 έως 
τις 22.00, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, με αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών, που φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της 
τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς 
που τίθενται από υπουργικές αποφάσεις ή/και εγκυκλίους. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα   αποφασίζει 
 

Την αποδοχή του αιτήματος του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Ειρήνης Φιλίας Καλλιθέας για την 
διάθεση από την Περιφέρεια Αττικής, της αίθουσας εκδηλώσεων στο κτίριο 110 (πρώην 
Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Φαληρικού Όρμου), για την απονομή επάθλων των αγώνων που 
διοργάνωσε ο όμιλος, με την επωνυμία «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2021» & «ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2021»  
την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρες από τις 18.00 έως τις 22.00, τηρουμένων σε κάθε 
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περίπτωση όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με αποκλειστική 
ευθύνη των διοργανωτών, που φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της τήρησης των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων και ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται από 
υπουργικές αποφάσεις ή/και εγκυκλίους. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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