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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1996/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 08-
09-2022. 
 

Θέμα 43ο  
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Ένωσης Ελληνίδων για την Οικογένεια & την Νεότητα Καλλιθέας, περί 
παραχώρησης χώρου έμπροσθεν του παραχωρημένου κατά χρήση κτιρίου στο Δήμο Καλλιθέας και 
έμπροσθεν των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής κτιρίων 210Α και 220Α, για την διεξαγωγή 
εκδήλωσης την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 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: 
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1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.10), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018). 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238/27.12.2010/τ. Α΄), «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις της υπ. αρ.: 37419/13479/08-05-18 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018) «‘Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
4. Την με αριθμό 499022/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών  και Προέδρου  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/ Υ.Ο.Δ.Δ./03.09.2019), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 809239/26.08.2022 ( 
ΦΕΚ 764/Υ.Ο.Δ.Δ./26.08.2022 ) απόφαση Περιφερειάρχη περί παράτασης της θητείας των 
Αντιπεριφερειαρχών μέχρι τις 30.09.2022. 
5. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 
6. Την υπ΄αριθ. 23612/11-01-2022 (ΦΕΚ 9/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής: Ορισμός  Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
7. Την υπ΄αριθμ. 809239/26-8-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
764/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-08- 2022), περί παράτασης μέχρι 30-9-2022 της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών 
Περιφέρειας Αττικής 
8. Σύμφωνα με το 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» 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 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. 
9. Το με αριθμ. 2541/2008 κωδικοποιημένο καταστατικό με το οποίο ιδρύεται το σωματείο με την 
επωνυμία " ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΟΤΗΤΑ" και διακριτικό τίτλο 
ΕΝ.Ε.Ο.Ν. σύμφωνα με την από 05-11-07 απόφαση Γ. Σ. 
10. Απόσπασμα πρακτικού με αριθμ. 126/24-06-2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ένωσης 
Ελληνίδων για την Οικογένεια και την Νεότητα όπου ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει η εκδήλωση η 
οποία θα είναι παραδοσιακού χαρακτήρα με παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια για ενίσχυση των 
οικονομικών του συλλόγου. 
11. Το με αρ. πρωτ. 839302/05-09-22 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα με το οποίο 
μας διαβιβάστηκε το από 05-09-22 αίτημα της Ένωσης Ελληνίδων για την Οικογένεια & την Νεότητα 
Καλλιθέας, περί παραχώρησης χώρου για τη διεξαγωγή εκδήλωσης παραδοσιακού και λαϊκού 
τραγουδιού στον χώρο μπροστά από τα γραφεία του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής & Άθλησης 
"Γιάννης Γάλλος" από το πρωί της 16-09-2022 έως την επομένη 17-09-2022 και ώρα 07:00π.μ. και 
στον χώρο μπροστά από τα γραφεία της Π.Ε.Ν.Τ Αθηνών από το μεσημέρι 12:00μ.μ. έως αργά το 
βράδυ. Σύμφωνα με το έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη: «Η τυχόν έγκριση της παραχώρησης θα τελεί 
υπό τους όρους αφενός εξασφάλισης εγκριτικής άδειας για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης, εάν 
και εφόσον απαιτείται, αφετέρου ανάληψης από τη διοίκηση της Ένωσης Ελληνίδων για την Οικογένεια 
& την Νεότητα Καλλιθέας της πλήρους ευθύνης τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων, 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 της Ένωσης Ελληνίδων για την 
Οικογένεια & την Νεότητα Καλλιθέας, περί παραχώρησης χώρου για τη διεξαγωγή εκδήλωσης 
παραδοσιακού και λαϊκού τραγουδιού στον χώρο μπροστά από τα γραφεία του Οργανισμού Παιδικής 
Αγωγής & Άθλησης "Γιάννης Γάλλος" από το πρωί της 16-09-2022 έως την επομένη 17-09-2022 και 
ώρα 07:00π.μ. και στον χώρο μπροστά από τα γραφεία της Π.Ε.Ν.Τ Αθηνών (κτίρια 210Α και 220Α) 
από το μεσημέρι 12:00μ.μ. έως αργά το βράδυ, με πλήρη ευθύνη της διοίκησης της Ένωσης 
Ελληνίδων για την Οικογένεια & την Νεότητα Καλλιθέας για την τήρηση των υγειονομικών 

ΑΔΑ: ΩΑΞΗ7Λ7-Ξ2Η



 

 3 

πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται από υπουργικές αποφάσεις 
ή/και εγκυκλίους.  
       Οι διοργανωτές υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των 
συμμετεχόντων και εν γένει για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Επίσης, 
υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την καλή χρήση του παραχωρημένου χώρου ο 
οποίος μετά το πέρας της διοργάνωσης θα παραδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής, στην κατάσταση που 
παρελήφθη.  Τυχόν φθορές βαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη. 
       Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και θα τηρηθούν από 
την οργάνωση, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, οι διατάξεις της κοινής ησυχίας (15:00-17:30, 
23:00-07:00) και η ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες ή τυχόν εγκρίσεις, όπου αυτές απαιτούνται.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 

Την παραχώρηση χρήσης χώρου κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Ελληνίδων για την Οικογένεια & την 
Νεότητα Καλλιθέας, για τη διεξαγωγή εκδήλωσης παραδοσιακού και λαϊκού τραγουδιού, στον χώρο 
μπροστά από τα γραφεία του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής & Άθλησης "Γιάννης Γάλλος" από το πρωί 
της 16-09-2022 έως την επομένη 17-09-2022 και ώρα 07:00π.μ. και στον χώρο μπροστά από τα 
γραφεία της Π.Ε.Ν.Τ Αθηνών (κτίρια 210Α και 220Α) από το μεσημέρι 12:00μ.μ. έως αργά το βράδυ, 
με πλήρη ευθύνη της διοίκησης της Ένωσης Ελληνίδων για την Οικογένεια & την Νεότητα Καλλιθέας 
για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που 
τίθενται από υπουργικές αποφάσεις ή/και εγκυκλίους.  
       Οι διοργανωτές υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των 
συμμετεχόντων και εν γένει για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Επίσης, 
υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την καλή χρήση του παραχωρημένου χώρου ο 
οποίος μετά το πέρας της διοργάνωσης θα παραδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής, στην κατάσταση που 
παρελήφθη.  Τυχόν φθορές βαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη. 
       Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και θα τηρηθούν από 
την οργάνωση, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, οι διατάξεις της κοινής ησυχίας (15:00-17:30, 
23:00-07:00) και η ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες ή τυχόν εγκρίσεις, όπου αυτές απαιτούνται.  

 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν 
από την ψηφοφορία.  

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή δηλώνει λευκό.  
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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