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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 18η (ειδική)
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 215/2019
Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, στο μέγαρο της Παλαιάς
Βουλής, σήμερα την 01 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.30 συνήλθαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές
της 26ης Μαΐου/2ας Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 616/2019
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ.
493068/30-8-2019 προσκλήσεως της κ. Ελένης Αβραμοπούλου, ως πλειοψηφήσασας
συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση
και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 165 Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
Θέμα 1ο Η.Δ.
Συγκρότηση – Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Καθήκοντα προεδρεύουσας ασκεί η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ελένη Αβραμοπούλου.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η απαρτία με σύνολο ενενήντα
τεσσάρων (94) παρόντων επί συνόλου ενενήντα εννέα (99) Περιφερειακών Συμβούλων
λόγω μη ορκωμοσίας δύο (2) Περιφερειακών Συμβούλων (άρθρο 157 Ν. 3852/2010).
Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης.
Η Προεδρεύουσα : κ. Αβραμοπούλου Ελένη.
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων,
Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμόπουλος Σπυρίδων, Αδαμοπούλου
Γεωργία (Τζίνα), Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασίου Μάριος,
Αθανασόπουλος
Ιωάννης,
Αλεβιζόπουλος
Γεώργιος,
Αλεβίζος
Παναγιώτης,
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλιμπέρτη Βασιλική (Βίκυ), Αλμπάνης
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Ευάγγελος, Αλυμαρά Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος,
Αντωνάκου Σταυρούλα, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης,
Αυγερινός Αθανάσιος, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος,
Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη,
Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία,
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γερασιμίδου Ελένη, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος
Βασίλειος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου
Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος,
Δημόπουλος Γεώργιος, Δουνδουλάκη Ελένη, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμαντή)
Μαρία, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Θεοδωρόπουλος Χρήστος,
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος,
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος,
Κατσικάρης Δημήτριος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κεχρής Ιωάννης, Κόκκαλης Βασίλειος,
Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κουρή Μαρία,
Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λεονάρδου Πολυτίμη,
Λεωτσάκος Ανδρέας, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα
('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός,
Νάνου Δήμητρα, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα,
Πέππας Νικόλαος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης),
Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Σχινάς Θεόδωρος, Τζήμερος
Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη
Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης.
Απόντες:
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Βενιεράτος Διονύσιος, Βίτσας Κωνσταντίνος,
Παναγιώταρος Ηλίας, Χρονοπούλου Νίκη.

Λάσκαρη-Κρασοπούλου

Βασιλική,

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Ελένη
Σκληβανίτη και κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία.
Η Προεδρεύουσα Περιφερειακή Σύμβουλος αφού της κατατέθηκαν δύο (2) Πρακτικά
σύμπραξης μεταξύ της παράταξης με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Αττικής «ΝΕΑ
ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» και των παρατάξεων «ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» και
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» αντίστοιχα, προχώρησε στην επικύρωση
αυτών, σύμφωνα με το αρ. 168 παρ. 12 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το
αρ. 1 παρ. 1 του Ν. 4623/2019.
Η Προεδρεύουσα Περιφερειακή Σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα
στην κ. Ελένη Σκληβανίτη, υπάλληλο της περιφέρειας, ενημέρωσε τους συμβούλους ότι
σκοπός της συνεδρίασης είναι καταρχήν η εκλογή προεδρείου, και ειδικότερα η εκλογή
προέδρου ο οποίος θα προέρχεται από την παράταξη του περιφερειάρχη, αντιπρόεδρου
ο οποίος θα προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη ή πρώτη σε
εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον περιφερειάρχη και γραμματέα, ο οποίος
προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη. Η εκλογή του προεδρείου θα
πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 165 του
ν.3852/2010 όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι σε πρώτη φάση συνέρχονται χωριστά οι τρεις (3) παρατάξεις
που έχουν δικαίωμα να υποδείξουν υποψήφιο για καθένα από τα αξιώματα του
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Προεδρείου. Οι σύμβουλοι της καθεμίας από τις τρεις παρατάξεις εκλέγουν μεταξύ
μελών τους με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία έναν υποψήφιο από
αυτούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αξίωμα. Αν κανείς από τους
ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται. Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, διενεργείται και
τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη
ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων
σύμβουλος. Στην περίπτωση ενός μόνο υποψήφιου για κάποιο από τα αξιώματα του
προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται
από την παράταξη. Αν για οποιαδήποτε από τις θέσεις του προεδρείου δεν υπάρξει
υποψηφιότητα από την αντίστοιχη παράταξη, τότε καλείται το σύνολο του σώματος και
εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ του συνόλου των περιφερειακών συμβούλων τον
υποψήφιο που ελλείπει. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια με την εκλογή
υποψηφίου προέδρου.
Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, μετά την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώματα
του προεδρείου, το περιφερειακό συμβούλιο επικυρώνει με ψηφοφορία την εκλογή του
υποψηφίου για κάθε αξίωμα. Εάν κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για
την επικύρωση της εκλογής, υποβληθεί διαφορετική πρόταση υποψηφιότητας για κάποιο
από τα αξιώματα από την παράταξη που έχει δικαίωμα να υποδείξει τον αντίστοιχο
υποψήφιο, διενεργείται μυστική ψηφοφορία για την επιλογή μεταξύ του αρχικά
αναδειχθέντος υποψηφίου και του νέου προτεινόμενου. Εάν κατά την ψηφοφορία καμία
από τις διαφορετικές προτάσεις δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα 2/3 του συνολικού
αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου, τότε ο υποψήφιος που έχει
υποδειχθεί αρχικά για κάθε αξίωμα θεωρείται ότι εκλέχθηκε και η εκλογή του
επικυρώνεται από το περιφερειακό συμβούλιο. Η επικύρωση της εκλογής των
προτεινόμενων υποψηφίων λαμβάνει χώρα ακόμα και εάν κάποια υποψηφιότητα
συγκεντρώσει λιγότερες θετικές από αρνητικές ψήφους.
Μετά την ενημέρωση των συμβούλων σχετικά με τη διαδικασία, η Προεδρεύουσα
Περιφερειακή Σύμβουλος κάλεσε πρώτα όλους τους συμβούλους της παράταξης του
Περιφερειάρχη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» να αποσυρθούν και να εκλέξουν τον
υποψήφιο πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής και
επικεφαλής της παράταξης κ. Γ. Πατούλης ενημέρωσε την Προεδρεύουσα και το Σώμα
για την ύπαρξη ενός μόνο υποψηφίου και ακολούθως ανακοίνωσε τον κ. Θεοδωρόπουλο
Χρήστο ως υποψήφιο της παράταξής του για το αξίωμα του Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Στη συνέχεια η Προεδρεύουσα κάλεσε τους
συμβούλους της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική
δύναμη και έχει δικαίωμα να εκλέξει τον υποψήφιο αντιπρόεδρο. Η επικεφαλής της
παράταξης κ. Ρ. Δούρου ενημέρωσε την Προεδρεύουσα και το Σώμα για την ύπαρξη
ενός μόνο υποψηφίου και ακολούθως ανακοίνωσε τον κ. Σχινά Θεόδωρο ως υποψήφιο
της παράταξής της για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής. Τελευταία η Προεδρεύουσα κάλεσε την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» για να εκλέξει τον υποψήφιο γραμματέα του
Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο επικεφαλής της παράταξης κ. Ι. Σγουρός ενημέρωσε την
Προεδρεύουσα και το Σώμα για την ύπαρξη ενός μόνο υποψηφίου και ακολούθως
ανακοίνωσε τον κ. Αδαμόπουλο Σπυρίδωνα ως υποψήφιο της παράταξής του για το
αξίωμα του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

3

ΑΔΑ: 7ΝΨΚ7Λ7-Δ4Κ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Προεδρεύουσα Περιφερειακή Σύμβουλος
ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου:
1. Υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου από την παράταξη του Περιφερειάρχη «ΝΕΑ
ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» εκλέχθηκε ο κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος.
2. Υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπροέδρου εκλέχθηκε από την παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ
ΖΩΗΣ» που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη, ο κ. Σχινάς Θεόδωρος.
3. Υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα εκλέχθηκε από την τρίτη σε εκλογική δύναμη
παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» ο κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων.
Στη συνέχεια, η Προεδρεύουσα ρώτησε την κάθε παράταξη αν υπάρχει άλλη
υποψηφιότητα για το αντίστοιχο αξίωμα. Αφού έλαβε αρνητική απάντηση από κάθε
παράταξη, το περιφερειακό συμβούλιο επικύρωσε με ψηφοφορία την εκλογή του
υποψηφίου που έχει υποδειχθεί για κάθε αξίωμα.
Οι παρατάξεις «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΤΤΙΚΗ», «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»,
«ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ» δήλωσαν λευκό ως προς τη διαδικασία εκλογής του
Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Η παράταξη «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΕ ΔΝΤ» δήλωσε αποχή από τη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Η παράταξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ» ψήφισε κατά της υποψηφιότητας
του κ. Σχινά Θεοδώρου ως Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων και την επικύρωση
από το περιφερειακό συμβούλιο, η σύνθεση του Προεδρείου για το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής κατά την περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021, έχει ως ακολούθως:
▪ Πρόεδρος ο κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
▪ Αντιπρόεδρος ο κ. Σχινάς Θεόδωρος
▪ Γραμματέας ο κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων
Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στην εκλογή των
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΣΚΛΗΒΑΝΙΤΗ
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