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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 

Συνεδρίαση 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2068/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-07-2018. 
 

Θέμα 34ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης ποσού 1.173,00€ στoν κο 
ΤΣΟΥΛΗ ΛΕΥΤΕΡ, λόγω καταστροφής από εγκληματικές ενέργειες, του περιπτέρου που είχε 
μισθώσει από τον Δήμο Αθηναίων και του εμπορεύματος που είχε μέσα σε αυτό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ΚΥΑ 2/2572/0026 (ΦΕΚ 544/Β΄/05-03-2014). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη :  
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/14) «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»  
3. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ238Α/2010) «περί οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1661/τ. Β΄/11-05-2018 
4. Το Π.Δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
5. To Ν. 4071/2012, άρθρο 5 (ΦΕΚ Α 85/12) «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφερειών», το οποίο αντικαθιστά το 176 του Ν. 3852/10 
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6. Την υπ΄ αριθ. 66/2017 (ΑΔΑ ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση Π.Σ. περί εκλογής Τακτικών & 
Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.  

7. Την υπ’ αριθ. 8840/13-01-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθ. 14027/23-01-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 97/τ. Β’/23.01.2017) και 
την υπ’ αριθ. 53499/13-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής και ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθ. 48105/6.3.2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 114/τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ./10.03.2017)  

9. Τις υπ’ αρ. 425/2017 & 84/2018 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 
έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής και την 1η αναμόρφωσή του 
αντιστοίχως για το οικονομικό έτος 2018. 

10. Τις υπ’ αρ.105159/36993/29-12-17 και 23201/8723/20-04-18 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της 
Περιφέρειας Αττικής και η 1η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως 

11. Την υπ’ αριθ. 2/2572/0026 ΚΥΑ (ΦΕΚ 544/Β΄/05-03-2014), περί καθορισμού της διαδικασίας 
και των δικαιολογητικών για την πληρωμή της αποζημίωσης παθόντων από εγκληματικές 
ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1α της οποίας, δικαιούχοι της ανωτέρω 
αποζημίωσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι ή κύριοι κινητών ή ακινήτων 
πραγμάτων που υπέστησαν υλικές ζημιές από εγκληματικές ενέργειες στρεφόμενες κατά 
κρατικού λειτουργού ή της περιουσίας του, εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων αυτού. Στις 
περιπτώσεις αυτές, οι δικαιούχοι υποβάλλουν αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις 
Δ/νσεις Οικονομικών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία απευθύνει σχετικό αίτημα 
χρηματοδότησης στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΚΥΑ , άρθρο 5, παρ. 1) 

12. Την από 30.11.2016 αίτηση του κου ΤΣΟΥΛΗ ΛΕΥΤΕΡ, για αποζημίωσή του, λόγω 
ολοσχερούς καταστροφής του περιπτέρου που διατηρούσε στην οδό Στουρνάρη 23 μαζί με το 
εμπόρευμά του, την 17-11-2016, κατά τον εορτασμό της 43ης Επετείου του Πολυτεχνείου, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο από 24-11-2016 συνημμένο απόσπασμα βιβλίου 
αδικημάτων και συμβάντων της ΕΛ.ΑΣ, Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, Τμήμα 2ο Προστασίας 
του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος 

13. Το από 18-11-2016 σχετικό Απόσπασμα Βιβλίου συμβάντων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
και το από 21/11/2016 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων, Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης, Τμήμα 
Χορήγησης Αδειών και ρυθμίσεων, σύμφωνα με το οποίο ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε την 
Δευτέρα,  21/11/2016, σε συγκεκριμένη υπάλληλο του τμήματος, τα κλειδιά του περιπτέρου 
που βρίσκεται επί της οδού Στουρνάρη 23 ,στο οποίο ήταν μισθωτής και είχε ενεργή μίσθωση 
με ημερομηνία λήξης 09/02/2018. 

14. Την υπ’ αριθ. 1016/53/226-γ΄/24.12.2016 Βεβαίωση της ως άνω Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής 
σύμφωνα με την οποία, οι ενέργειες που περιγράφονται στο ανωτέρω σχετικό απόσπασμα 
συμβάντων, συνιστούν εγκληματικές πράξεις που περιγράφονται και διώκονται από τον 
Ποινικό Κώδικα. Στην εν λόγω Βεβαίωση δεν αναφερόταν ρητά ότι οι εγκληματικές αυτές 
ενέργειες στρέφονταν κατά κρατικού λειτουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτού 

15. Το υπ’ αριθ. 224317/14-12-2016 έγγραφο του τότε αρμοδίου Τμήματος Λογιστικής 
Διαχείρισης & Δαπανών, της Δ/νσης Κ.Τ. Αθηνών προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων για την 
διενέργεια της προβλεπόμενης αυτοψίας ζημιών 

16. Το υπ’ αριθ. 34756/08-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης Εσόδων & 
Δαπανών, της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών με το οποίο ζητήθηκε ενημέρωση από 
την Δ/νση Τεχνικών Έργων για την πορεία του εν λόγω ελέγχου-αυτοψίας προκειμένου να 
προχωρήσει η διαδικασία  

17. Το υπ’ αριθ. 95988/15-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής 
προς την Ελληνική Αστυνομία , Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, Τμήμα 2ο Προστασίας του 
Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις για το κατά 
πόσο οι εν λόγω εγκληματικές ενέργειες στρέφονταν κατά κρατικού λειτουργού κατά την 
άσκηση των καθηκόντων αυτού, καθώς και ποιοι ήταν οι συγκεκριμένοι κρατικοί λειτουργοί 

18. Το υπ’ αριθ. 1016/53/8-α΄/31-5-2017 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ, Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, 
Τμήμα 2ο Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, με το οποίο 
διευκρινίστηκε ότι κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα επεισόδια, σημειώθηκαν και επιθέσεις σε 
βάρος Αστυνομικών δυνάμεων που λάμβαναν μέτρα τάξης στην περιοχή 
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19. Το υπ’ αριθ. 121271/16-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης Εσόδων & 
Δαπανών, της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών με το οποίο ζητήθηκαν από τον Δήμο 
Αθηναίων περαιτέρω στοιχεία για την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης και άδειας λειτουργίας σε 
ισχύ, κατά την επίμαχη ημερομηνία, στο όνομα του κ. Τσούλη Λευτέρ 

20. Το υπ’ αριθ. 188151/28-06-2017 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων, Δ/νση Δημοτικών 
Προσόδων, Τμήμα εκδόσεως λοιπών αδειών & δικαιωμάτων, με συνημμένη την υπ’ αριθ. 
132340/29-06-2012 Απόφαση της Αντιδημάρχου, περί έγκρισης της εκμίσθωσης του 
περιπτέρου επί της οδόυ Στουρνάρη 23-25 της Θ.Π. Κολοκυθά Γεωργίας, στα δικαιώματα του 
οποίου υπεισήλθε, μετά το θάνατό της, ο Δήμος Αθηναίων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, 
στον Τσούλη Ελευθέριο για επτά έτη, αρχής γενομένης από 10-02-2011 μέχρι 09-02-2018 

21. Την από 13/10/2017 Έκθεση καταγραφής και αποτίμησης ζημιών Επιτροπής του άρθρου 18 
Ν.4180/2013, με την οποία αποτιμήθηκε κατά προσέγγιση η ζημιά που υπέστη ο 
ενδιαφερόμενος, στο ποσό των 1.173,43€, λαμβάνοντας υπόψη ότι, για όλους τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή, είναι αδύνατη η πιστοποίηση της ποσότητας των 
προϊόντων που υπήρχαν στην επιχείρηση κατά τη χρονική περίοδο του συμβάντος 

22. Το υπ’ αριθ. 214565/24-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης Εσόδων & 
Δαπανών, της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής και κοινοποίηση στο Γ.Λ.Κ., για την επιχορήγηση της Περιφέρειας Αττικής με το ποσό 
των 1.173,43€ και συνημμένα τα σχετικά με την εν λόγω αποζημίωση δικαιολογητικά 

23. Την υπ’ αριθ. 2/4938/30-04-2018 απόφαση του Γ.Λ.Κ. με την οποία μεταφέρεται πίστωση 
ποσού 6.173,00€ στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής από τον τακτικό 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φ. 23-200, ΚΑΕ 5111), μέσω του 
Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην ανωτέρω ΚΥΑ, άρθρο 2. παρ. 2, που αφορούσε αποζημίωση δύο παθόντων από 
εγκληματικές ενέργειες. Επισημαίνεται ότι για την αποζημίωση του κου ΤΣΟΥΛΗ ΛΕΥΤΕΡ 
μεταφέρθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό ποσό 1.173,00€ αντί του ποσού 1.173,43€ . 

24. Το από 11-07-2018 ενημερωτικό σημείωμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί 
εξόφλησης του 82491/2018 τακτικού χρηματικού εντάλματος ποσού 6.173,00€ για την 
κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης παθόντων από εγκληματικές ενέργειες, ένας εκ των 
οποίων είναι ο κος ΤΣΟΥΛΗ ΛΕΥΤΕΡ και την καταβολή του εν λόγω συνολικού ποσού στο 
λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής μέσω Τράπεζας Ελλάδος. 

25. Την από 13-07-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία δηλώνει ότι δεν 
αποζημιώθηκε για τη συγκεκριμένη ζημιά από ασφαλιστική εταιρεία ούτε για τα προϊόντα ούτε 
για τον εξοπλισμό στο περίπτερο που διατηρούσε στην οδό Στουρνάρη 23-25, διότι δεν ήταν 
ασφαλισμένο και ότι παραιτείται ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε σχετική αξίωση κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου, σχετιζόμενη με τη συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια (σχετική ΚΥΑ 
,άρθρο 5, παρ. 6) 

26. Την κίνηση του λογαριασμού με IBAN GR41 0140 8020 8020 02001001289 που τηρεί η 
Περιφέρεια Αττικής στην Alpha Bank, όπου φαίνεται στις 11-07-2018 πίστωση ποσού 
6.173,00€, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ, άρθρο 2. Παρ. 2 

 
εισηγούμαστε : 

Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης ποσού 1.173,00€ 
στον κο ΤΣΟΥΛΗ ΛΕΥΤΕΡ, λόγω καταστροφής από εγκληματικές ενέργειες, του περιπτέρου που 
είχε μισθώσει από τον Δήμο Αθηναίων και του εμπορεύματος που είχε μέσα σε αυτό, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/2572/0026 (ΦΕΚ 544/Β΄/05-03-2014). 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 και τον ΚΑΕ 5191.01 του Προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2018. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης ποσού 1.173,00€ 
στον κο ΤΣΟΥΛΗ ΛΕΥΤΕΡ, λόγω καταστροφής από εγκληματικές ενέργειες, του περιπτέρου που 
είχε μισθώσει από τον Δήμο Αθηναίων και του εμπορεύματος που είχε μέσα σε αυτό, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/2572/0026 (ΦΕΚ 544/Β΄/05-03-2014). 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 και τον ΚΑΕ 5191.01 του Προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2018. 

 
 

 Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Αλεξ. Μπαλού δηλώνει λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
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