
Πεπραγμένα  

Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης Μαρίνας Δέλτα Φαλήρου 

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, 

 

Όπως γνωρίζετε και από την τελευταία συνέλευση της Ε.Ι.Ο. καθώς και από τις πληροφορίες 

που είχαμε για την κατάσταση που επικρατούσε στη ναυταθλητική Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου 

όσον αφορά το καθεστώς παραχώρησης και εκμετάλλευσης η τότε επικρατούσα κατάσταση 

παραμένει και σήμερα η ίδια. 

 

Είμαστε δηλαδή εν αναμονή της παραχώρησης της Μαρίνας στο Δήμο Καλλιθέας αλλά με τις  

δεσμεύσεις της ΕΙΟ απέναντι στους ομίλους της Μαρίνας και στην περιφέρεια που σας 

περιέγραψε ο Πρόεδρος μας τότε, να παραμένουν οι ίδιες. 

Εν αναμονή λοιπόν αυτής της μεταβίβασης της Ναυταθλητικής Μαρίνας στον Δήμο 

Καλλιθέας θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε  για τις τελευταίες ενέργειές μας ως Επιτροπή 

Διοίκησης και Διαχείρισης της Μαρίνας σχετικά με τη δραστηριότητα της Επιτροπής. 

Στις 9/1/2009 η Επιτροπή συνεδρίαση για λήψη αποφάσεων σε υποθέσεις της 

καθημερινότητας. 

 

Οι αποφάσεις και ενέργειες που ελήφθησαν και διεκπεραιώθηκαν είναι οι ακόλουθες : 

 Να σταλεί επιστολή όπως και εγένετο σε απάντηση αντίστοιχης των Ολυμπιακών 

Ακινήτων με επισυναπτόμενη επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη σχετική με την 

χρήση του κεκλιμένου επιπέδου (γλίστρας). (Επισυνάπτεται το έγγραφο απάντηση 

78/20.1.2009). 

 Την πρόταση της Επιτροπής προς το Δ.Σ. της ΕΙΟ για είσοδο στην Επιτροπή του 

Αντιπροέδρου της ΕΙΟ κ. Αδαμόπουλου.  Αυτό συνετελέσθη στο συμβούλιο του Δ.Σ. 

της ΕΙΟ της 23/1/2009.  Σε αυτή τη συνεδρίαση του Δ.Σ. εγένετο δεκτή η παραίτηση 

από μέλος της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης Μαρίνας του Αντιπροέδρου κ. 

Π. Παυλίδη. 

 Να σταλεί επιστολή όπως και εγένετο στους ναυτικούς ομίλους που ελλιμενίζουν τα 

σκάφη τους στην Μαρίνα δηλ. τους ΝΟΤΚ, ΝΑΟΕΦ, ΝΟΝΚΕ, ΙΟΠ-ΔΕΗ, 



ΣΕΑΝΑΤΚ και ΣΙΠ-ΟΤΕ για να μας πληροφορήσουν με επιστολή / κατάσταση 

σκαφών το όνομα των σκαφών που ελλιμενίζονται καθώς και τις διαστάσεις, τους 

ιδιοκτήτες και το νηολόγιο για την διαρκή ενημέρωση της Επιτροπής. 

 Να σταλεί επιστολή όπως και εγένετο στα Ολυμπιακά Ακίνητα σε απάντηση 

αντίστοιχης δικής τους σχετικής με τη φύλαξη της Μαρίνας  σε αίτημα προς Mondial 

Pol (διορισμένης από τα Ολυμπιακά Ακίνητα για τη φύλαξη της Μαρίνας) του 

ΝΟΤΚ. 

 Στην επιστολή των Ολυμπιακών Ακινήτων προς την ΕΙΟ αναφέρεται η υποχρέωση 

μας σύμφωνα με το παραχωρητήριο να επιλαμβανόμαστε την φύλαξη της Μαρίνας.   

 Επίσης αναφέρεται στην επιστολή εάν ο κ. Παυλίδης, Πρόεδρος του ΝΟΤΚ, 

ενήργησε αυτοβούλως ως προς το ως άνω αίτημα του ΝΟΤΚ. 

 Η Επιτροπή Διοίκησης και Διαχείρισης Μαρίνας Δέλτα Φαλήρου απάντησε με το 

έγγραφο 107/28.1.2009 (επισυνάπτεται). 

Φεβρουάριος 2009 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

 

Γ. Σιαίνης 

Επιτροπή Διοίκησης και Διαχείρισης Μαρίνας Δέλτα Φαλήρου 

 

 


