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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2178/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-10-2021, 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: 814022/30-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021. 
 

 
Θέμα 11ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Παραίτηση της Περιφέρειας Αττικής από το δικόγραφο της από 1.10.2021 (με ΓΑΚ 75966/2021) 
αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. 
 
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  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 
 

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 Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την εισήγηση του Νομικού Γραφείου Π.Ε. Δυτικής Αττικής στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: 
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Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 1155/29.9.2021 επιστολής του φιλανθρωπικού σωματείου « 

Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο-Πτωχοκομείο» προς τον κ. Περιφερειάρχη Αττικής, ύστερα 
από την υποβολή παραίτησης των μελών του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου του,  τη 
1.10.2021, με εντολή του κ. Περιφερειάρχη Αττικής προς τον δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του 
Κεντρικού Τομέα – Άγγελο Κατσέλη, κατετέθη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία 
εκούσιας δικαιοδοσίας) η από 1.10.2021 (με ΓΑΚ 75966/2021) αίτηση της Περιφέρειας Αττικής, 
περί ορισμού προσωρινής διοίκησης του άνω σωματείου, ώστε να μην υπάρξει οιαδήποτε κενό 
στην διοίκηση του γεγονός που θα δημιουργούσε ανεπανόρθωτη, άλλως δύσκολα επανορθώσιμη 
βλάβη σε πρόσωπα  (τροφίμους και υπαλλήλους κλπ) και πράγματα (κατασχέσεις περιουσίας, 
λογαριασμών κλπ).  Η συζήτηση αυτής προσδιορίσθηκε για την 24/1/2022. 

Καθώς όμως  ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος, σύμφωνα με τον νόμο, ασκεί την εν γένει 
εποπτεία στο άνω σωματείο, δήλωσε ρητά ότι επιθυμεί την εξ ολοκλήρου άσκηση της 
αρμοδιότητάς του, αναφορικά με τον διορισμό προσωρινής διοίκησης  και για τον λόγο αυτό 
άσκησε την από 4-10-2021, αυτοτελή αίτησή του στο Μονομελές Πρωτοδικείο με το ίδιο ακριβώς 
περιεχόμενο, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί επίσης την ίδια ημέρα (24-1-2022) θεωρούμε 
πως θα πρέπει να νομιμοποιηθεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Αττικής αφενός για 
την επείγουσα κατάθεση της από 1-10-2021 αίτησης και αφετέρου για την παραίτηση την 5-10-
2021 από το δικόγραφο αυτής . 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω : 

Εισηγούμεθα 
 

Την νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Αττικής για την προηγούμενη 
κατάθεση της σχετικής αιτήσεως καθώς και την  παραίτησης από αυτήν κατ΄άρθρο 176 παρ 1 εδάφ 
. θ΄. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Αττικής - Άγγελο Κατσέλη, για την 
προηγούμενη κατάθεση της σχετικής αιτήσεως καθώς και την  παραίτηση από αυτήν κατ΄άρθρο 
176 παρ 1 εδάφ . θ΄. 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία με την 
παρατήρηση: «ΑΠΟΧΗ, διότι πρόκειται για απαράδεκτη διαδικασία, η οποία εκκίνησε με την 
μη νόμιμη υποβολή δικογράφου από πλευράς Διοίκησης Περιφέρειας Αττικής, καθώς δεν 
υπήρχε Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η δε προταθείσα Διοίκηση του Γηροκομείου 
απαρτίζεται από “κύκλο συνεργατών” του κ. Περιφερειάρχη». 

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία με την παρατήρηση: ««Ο 
Περιφερειάρχης Αττικής, ως μη όφειλε -αφού δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα-, αποφάσισε ο ίδιος 
να προσφύγει δικαστικά με στόχο τον διορισμό προσωρινής διοίκησης της αρεσκείας του, στο 
Γηροκομείο Αθηνών. Σήμερα έρχεται ως θέμα στην Οικονομική Επιτροπή η απόφαση 
ακύρωσης αυτής της ενέργειάς του, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Αθηναίων, που ουσιαστικά 
έχει αρμοδιότητα στο Γηροκομείο. Πως είναι δυνατόν να κάνει τέτοιες νομικές ενέργειες και 
προσφυγές ο Περιφερειάρχης, χωρίς να έχει αρμοδιότητα; Πως είναι δυνατόν να καλείται η 
Οικονομική Επιτροπή να ακυρώσει μια απόφαση που δεν έλαβε; Πρόκειται για γεγονότα και 
ενέργειες που εκθέτουν τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον θεσμό της Περιφέρειας και οφείλουν 
να προβληματίσουν για τη σκοπιμότητά τους, τους ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες. Η 
εμπλοκή αυτή και οι ενέργειες του Περιφερειάρχη κ. Πατούλη είναι απαράδεκτες και 
καταφανώς εκτός αρμοδιότητάς του». 
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την 
ψηφοφορία.  

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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