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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 5η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 225/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 23-01-2020. 

 
Θέμα 59ο  

Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ναυταθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών – Καλλιθέας (ΝΟΤΚ) για 
παραχώρηση χρήσης, άνευ ανταλλάγματος, αίθουσας στο κτίριο Β110 στις πρώην Ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις στο Φαληρικό Όρμο, στις 23-2-2020. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Μελάς Σταύρος 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 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 Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Δελημιχαήλ, η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 
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1.Τις διατάξεις του άρθρου 12 «Παραχώρηση της χρήσης ακινήτων και κινητών πραγμάτων»  του ΠΔ 
242/1995 περί «Καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, την 
δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, την μίσθωση και την αγορά ακινήτων και 
κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 179/Α/7-8-1996).  

2.  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» όπως 
αντικαταστάθηκε  και ισχύει, με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τΑ΄/2012) «Αρμοδιότητες της 
Οικονομικής Επιτροπής» 

3. 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.  

4.Το με αριθ. Πρωτ. 39913/16-1-2020  έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα με το οποίο μας 
ενημερώνει για το αίτημα του Ναυταθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών - Καλλιθέας (ΝΟΤΚ) για 
παραχώρηση χρήσης, άνευ ανταλλάγματος, αίθουσας στο κτίριο Β110, που βρίσκεται στις πρώην 
Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Φαληρικό Όρμο, για την πραγματοποίησης της Γενικής 
Συνέλευσης των μελών του στις 23-2-2020, στο οποίο συναινεί στο πλαίσιο έμπρακτης 
υποστήριξης της δράσης των αθλητικών σωματείων.  

5.Το από 17-1-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα, με το οποίο 
μας διαβιβάστηκε επαναδιατυπωμένο το από 17-1-2020 αίτημα του Ναυταθλητικού Ομίλου 
Τζιτζιφιών - Καλλιθέας (ΝΟΤΚ) σχετικά με τη διάθεση της αίθουσας του κτιρίου Β110, την Κυριακή 
23-2-2020 από τις 8:00 πμ έως τις 21:00 μμ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική 
Συνέλευση και εκλογές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων οργάνων του Ομίλου.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω, 
καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει επί του αιτήματος του Ναυταθλητικού Ομίλου 
Τζιτζιφιών - Καλλιθέας (ΝΟΤΚ). 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

  Τη διάθεση της αίθουσας του κτιρίου Β110, την Κυριακή 23-2-2020 από τις 8:00 πμ έως τις 21:00 
μμ,, στο Ναυταθλητικό Όμιλο Τζιτζιφιών - Καλλιθέας (ΝΟΤΚ), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων οργάνων του 
Ομίλου. 
 

 
 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

        Τα Μέλη  
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μπαλάφας Γεώργιος 
• Κατσικάρης Δημήτριος  
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Βλάχου Γεωργία 
• Μελάς Σταύρος 
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
•  
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