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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 1ο  
Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

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

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 
 

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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη :   
Σύμφωνα με το άρθρο 175 παρ. 6 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής εκλέγει φανερά  ανάμεσα στα μέλη της τον Αντιπρόεδρό της. Δικαίωμα ψήφου 
έχουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της. Ο 
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αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή 
κωλύεται. 

• Στη συνέχεια o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Νικόλαος Πέππας, προτείνει για τη 
θέση του αντιπροέδρου τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ.  Γιαννακόπουλο Βασίλειο. 

 
Δεν κατατέθηκαν άλλες υποψηφιότητες για την εκλογή του Αντιπροέδρου. 
 
Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν φανερά την προτίμηση τους. 
Χρέη ψηφολέκτη εκτελεί  η Γραμματέας της Επιτροπής. 
 
Μετά την ψηφοφορία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Νικόλαος Πέππας ανακοινώνει 
ότι Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγεται κατά πλειοψηφία ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος κ. Γιαννακόπουλος Βασίλειος. 
 

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Αγγέλης 
Σπυρίδων καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
καταψηφίζει την ως άνω πρόταση με την εξής παρατήρηση: «Καταψηφίζουμε και 
καταδικάζουμε απερίφραστα την πρόταση της Διοίκησης για την ανάληψη της θέσης 
Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής από τον Αντιπεριφερειάρχη Βασίλειο 
Γιαννακόπουλο, ο οποίος εξελέγη με την παράταξή μας και πέρα από κάθε πολιτική ηθική 
και δεοντολογία συνεργάζεται ευθέως με την διοίκηση Πατούλη, δήθεν ως ανεξάρτητος, 
παραβιάζοντας κάθε κανόνα και κώδικα πολιτικής συμπεριφοράς και ευθύνης. 
Όπως παραδέχθηκε σήμερα και ο ίδιος, πριν την διενέργεια των επαναληπτικών εκλογών 
για την Περιφέρεια Αττικής, τον Μάιο του 2019, στήριξε την εκλογή Πατούλη -ως προσωπική 
επιλογή και όχι με απόφαση της Παράταξης με την οποία εξελέγη- και, όπως επίσης 
δήλωσε, επί πεντάμηνο προσδοκούσε και ζητούσε συνεργασία με τον εκλεγέντα 
Περιφερειάρχη, χωρίς να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και η συναίνεση της παράταξής μας, η 
οποία με απολύτως δημοκρατικές διαδικασίες αποφάσισε να πορευθεί αυτόνομα και να μην 
προβεί σε συνεργασίες άνευ αρχών για την κατάληψη καρεκλών και έμμισθων θέσεων -
πράγμα που, αντιθέτως, έπραξε ο Βασίλειος Γιαννακόπουλος, με πολιτική ιδιοτέλεια. 
Η χωρίς εκλογή -αλλά με απόφαση Πατούλη- παρουσία του Βασιλείου Γιαννακόπουλου 
στην Οικονομική Επιτροπή και η εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου αυτής, συνιστά 
πολιτικό και ηθικό ατόπημα πρώτου μεγέθους, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον κ. Πατούλη, 
ο οποίος ανερυθρίαστα επικύρωσε για μια ακόμη φορά μεθοδεύσεις και στρατηγικές 
πολιτικής αποστασίας που πλήττουν βάναυσα το θεσμό της αυτοδιοίκησης και το κύρος της 
πολιτικής. 
Η πολιτική αποστασία του Βασιλείου Γιαννακόπουλου και των υπολοίπων στελεχών, η 
οποία στέρησε από την Παράταξή μας μια ακόμη θέση που δικαιούται στην Οικονομική 
Επιτροπή, είναι και θα παραμείνει ιστορικά κόλαφος για τους ίδιους και παράδειγμα προς 
αποφυγή που δεν θα μείνει ατιμώρητο πολιτικά ,ούτε για αυτούς, ούτε για την διοίκηση 
Πατούλη που μετέρχεται τέτοια μέσα για την πολιτική της επιβίωση, παραχαράσσοντας και 
περιφρονώντας την ετυμηγορία των πολιτών της Αττικής» 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος δηλώνει λευκό. 
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Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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