
            

 

 
 
                                  Αθήνα, 24-08-2018 

                       Αρ. πρωτ.: 156324 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Τμήμα Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου  
& Δυτικού Τομέα Αθηνών 
Ταχ. Δ/νση:  Συγγρού 15-17 
Ταχ. Κώδικας: 11743, Αθήνα 
Τηλέφωνο :   2132063682, 2132063645 
Fax           :    2132063638 
email: ppath@patt.gov.gr 
Πληροφορίες: Γ. Βαρζάκας, Σ. Μακρής 
 

 
Προς:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
(Πληγείσες επιχειρήσεις από τις πλημμύρες της 
22ης και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές του 
Δυτικού και του Κεντρικού Τομέα Αθηνών ) 
 
Κοιν: 
1.  Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής 
2.  Γρ. Αντιπεριφερειάρχη  Κεντρικού Τομέα 

 Αθηνών 
3.  Γρ. Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικού Τομέα 

 Αθηνών 
4.  Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγ/σμού  
    Έργων και Υποδομών Π.Α. 
5.  Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. KΤ Αθηνών 
6.  Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΔΤ Αθηνών 
7.  Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής / Γ.Γ.Β. 
8.  ΔΑΕΦΚΕ/Τμήμα Δ΄ 
9.  Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
10. Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού 
11. Δήμο Ιλίου 
12. Δήμο Πετρούπολης  
13. Δήμο Χαϊδαρίου 

 
Θέμα: «Ειδοποίηση για την προσκόμιση δικαιολογητικών, σχετικά με την αποζημίωση πληγεισών 
επιχειρήσεων από θεομηνίες άρθρου 36 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997), από τις πλημμύρες της 22ης  
και της 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» 
 
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 83413/01-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής / Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας 
 

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης καθόρισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ελεγχθούν 
οι προϋποθέσεις καταβολής επιχορήγησης των πληγεισών επιχειρήσεων από την πλημμύρα της 22ης 
και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.  Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως 
προσκομίσετε στην υπηρεσία μας, Συγγρού 15-17, 1ος όροφος, το αργότερο έως την Τετάρτη 17 
Οκτωβρίου 2018, ώρες 10:00-14:30, (είτε αποστείλετε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή και 
με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και την 17η Οκτωβρίου 2018) τα παρακάτω δικαιολογητικά (1-9), τα 
οποία και θα υποβληθούν ακολούθως από εμάς συγκεντρωτικά στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας: 

 
1. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ 
καθώς και καταστατικό σύστασης, σε περίπτωση που δικαιούχος της επιχορήγησης είναι νομικό 
πρόσωπο. 
 
2. Υπεύθυνη Δήλωση (εις διπλούν) ότι δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση από άλλον φορέα για την 
επιχορήγηση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της αρ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001419 ΕΞ 
2017/Χ.Π.1631/28-09-2017 (ΦΕΚ 3473/Β/04-10-2017) ΚΥΑ καθορισμού αποζημίωσης με 
βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Ειδικά για τους δικαιούχους νομικά πρόσωπα η Υπεύθυνη 



Δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, 
με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. 
 
3. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης 
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση (εις διπλούν) του 
δικαιούχου/νόμιμου εκπρόσωπου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το 
γνήσιο της υπογραφής. 
 
4. Στοιχεία μητρώου επιχείρησης, δραστηριοτήτων, μεταβολών και εγκαταστάσεων για το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία της θεομηνίας έως σήμερα (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΙSnet.gr) 
 
5. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού θεωρημένο από την τράπεζα με το ΙΒΑΝ και το ΒΙC του 
δικαιούχου της επιχορήγησης (πρέπει να είναι πρώτο όνομα στον λογαριασμό). Σε περίπτωση 
νομικού προσώπου υποβάλλονται τα αντίστοιχα για τον όψεως της εταιρείας.  
 
6. Αντίγραφο ΕΙ , Ε2, Ε3 έτους 2016 (που αφορούν δηλωθέντα στοιχεία της επιχείρησης του έτους 
2015).   ανάλογα με την περίπτωση. 
 
7. Σε περίπτωση δικαιούχων με ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις να προσκομισθούν τίτλοι 
ιδιοκτησίας και αντίγραφο Ε9, έτους που συνέβη η θεομηνία. 
 
8. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του δικαιούχου στην οποία θα είναι συνημμένος ένας φάκελος με όλα 
τα παραπάνω δικαιολογητικά 1-7.  
 
9. Φωτοαντίγραφα όλων των ανωτέρω 1-8 σε δεύτερο φάκελο. 
 
 
Σας ενημερώνουμε επιπλέον ότι: 
 

 Σε δεύτερη φάση και σε μεταγενέστερη προθεσμία θα σας ζητηθεί να μας προσκομίσετε: 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου των τελευταίων 30 ημερών, περί μη πτώχευσης καθώς και 
Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη επιχορήγησης από το δημόσιο 
(Υπουργείο- να αναφέρει για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης)  
 

 Κατόπιν της εξέτασης των δικαιολογητικών είναι δυνατό να ζητηθούν πρόσθετα, 
διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με το αρθρο 4 της με αρ. 20725/Β.979/ 10-
05-2011 απόφασης (ΦΕΚ 1207/Β/14-06-2011).   

 
 

 

  Η Εντεταλμένη Σύμβουλος 
 Πολιτικής Προστασίας 

 
 

  Ιωάννα Τσούπρα 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
(Πληγείσες επιχειρήσεις από τις πλημμύρες της 22ης και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές του 
Δυτικού και του Κεντρικού Τομέα Αθηνών) 
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