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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Ως  Πίνακας Διανομής 

Ως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ: “Συγκρότηση επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης ζημιών που προκλήθηκαν από
πλημμύρες της 8ης & 9ης Αυγούστου 2020 σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες,
εμπορικά καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις, σε κτιριακό, μηχανολογικό εξοπλι-
σμό, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα, εμπορεύματα, και φορτηγά δημόσιας και ιδιω-
τικής χρήσης, στον Δήμο Χαλκιδέων στην Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ”. 

ΑΠΟΦΑΣΗ
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ

‘Εχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 Α'/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .      
3. Τις διατάξεις του ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας και λοιπές
διατάξεις».
4. Την αρ. αριθμ. 7753/5-11-2009 εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σύνταξη Σχεδίων έκτακτης ανάγκης
ανά καταστροφή της Περιφέρειας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του γενικού
σχεδίου πολιτικής προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
5.Την αρ.7742/01-11-2017 (ΑΔΑ:6H37465ΧΘ7-Α4Θ) εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασμός και
δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρι-
κών φαινομένων».
6. Το άρθρο 36 «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές
θεομηνίες».του ν.2459/1997 “Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις”.
7. Την ΥΑ 20725/Β.979/10-5-2011 «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξε-
ων του άρθρου 36 του Ν.2459/1997» (ΦΕΚ 1207/Β/14-6-2011),όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 19 και 67 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/1-4-2019 τ.Α΄) . 
8. Την ΥΑ οικ. 3648/387/30-3-2012 «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» του
άρθρου 36 του Ν.2459/1997 .
9. Το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α’/2014) ¨Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών Τηλε-
πικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις”.
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10.Το υπ. αριθμ. πρωτ. 15036/9-2-2015 έγγραφο του Υπ. Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού.
11. Την αρ. 6045/10-08-2020 (ΑΔΑ ΨΟΚ946ΜΤΛΒ-ΡΙΔ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, περί κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του Δήμου Χαλκιδέων
της ΠΕ Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
12.Το γεγονός ότι η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε την Κυριακή 09 Αυγούστου 2020
και έπληξε περιοχές του Δήμου Χαλκιδέων στην Π.Ε. Εύβοιας, είχε ως αποτέλεσμα να υπο-
στούν ζημιές εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις σε κτιριακό εξοπλισμό, εμπορεύματα
και σε κινητά περιουσιακά στοιχεία, κ.λ.π. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συγκρότηση επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης ζημιών που προκλήθηκαν από
τις πλημμύρες 8ης & 9ης Αυγούστου 2020, σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά
καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις, σε κτιριακό, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες,
έτοιμα προϊόντα, εμπορεύματα, και φορτηγά δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, στον Δήμο Χαλ-
κιδέων στην Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από τους : 
            

1. Δρ. Ιωαννίδου Περσεφόνη, ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας ως Πρόεδρο, με αναπλη-
ρωτή τον Αρδίζογλου Λάζαρο, ΠΕ Μηχ/γων Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλο της
Διεύθυνσης   Ανάπτυξης της Π.Ε.  Εύβοιας.

2. Καλαβρή Σπυριδούλα, ΤΕ Δ/κου Λογιστικού με βαθμό Α’, Προϊσταμένη Τμήματος
Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή
τον Μαστρογιάννη Παναγιώτη, ΠΕ Γεωλόγων με βαθμό Α΄, υπάλληλο της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε.  Εύβοιας.

3. Κυπαρισόπουλο Ιωάννη, ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Πολιτικών Μηχανικών) με βαθμό Β’,
υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας, με αναπληρωτή τον Κλημα-
ταριώτη Δημήτριο ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Πολιτικών Μηχανικών) με βαθμό Α’ υπάλληλο
της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων ΠΕ Εύβοιας . 

4. Ηλιόπουλο Χριστοφίλη, ΠΕ μηχανικών με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Χρήστο
ΤΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων Μηχανικών), εκπροσώπους του Δήμου Χαλκι-
δέων.

5. Βαρελά Δημήτριο με αναπληρώτρια την Αγιοστρατίτη Παρασκευή, εκπρόσωπους του
Επιμελητηρίου Ευβοίας.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Βαλλεμπόνα Μαρίνα Π.Ε. Διοικητικού Οικονο-
μικού με βαθμό Α΄ υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, με αναπληρώτρια την Κο-
νιδάρη Χρυσούλα, Τ.Ε. Δομικών Έργων με βαθμό Α΄, υπάλληλος της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης.   

Έργο της επιτροπής είναι ο εντοπισμός, καταγραφή και αποτίμηση ζημιών που προ-
κλήθηκαν από τις πλημμύρες της 8ης & 9ης Αυγούστου 2020, σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές
μονάδες, εμπορικά καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις, σε κτιριακό, μηχανολογικό εξοπλι-
σμό, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα, εμπορεύματα, και φορτηγά δημόσιας και ιδιωτικής χρή-
σης, στην πληττόμενη περιοχή .

…ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1.Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 8ης & 9ης Αυγού-
στου 2020, κατατίθενται στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας (2ος όροφος,
γραφείο 201 και 210) για την ενεργοποίηση της αρμόδιας επιτροπής. 
Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημιάς διενεργείται αυτοψία από την αρμόδια επιτροπή
και αρχική εκτίμηση της ζημιάς με σαφή προσδιορισμό της αιτίας που την προκάλεσε (χαλα-
ζόπτωση, πλημμύρα, κατολίσθηση, άλλο αίτιο) .
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Μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πλη-
γέντων επιχειρήσεων των στοιχείων και δικαιολογητικών όπως αναφέρονται σύμφωνα με το
(7) σχετικό. 
Απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το (7) σχετικό είναι : 
- Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
- Φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης.
- Δηλώσεις ΦΠΑ.
- Απογραφή προηγούμενου έτους.
- Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να 
   αναζητούνται από τους προμηθευτές.
- Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία   

θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και αν
πρόκειται για μερική ή ολική καταστροφή.

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς και σε περίπτωση μη ύπαρξης, Υπεύθυνη
  Δήλωση του    Ν.1599 περί μη ασφάλισης της επιχείρησης.
 
Η Επιτροπή μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία πέραν των αναφερομένων εφόσον
τούτο κρίνεται αναγκαίο.
Η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από την τυχόν δηλωθείσα εκ μέρους των εκπροσώπων των
πληγέντων επιχειρήσεων ζημιά ή την εκτίμηση αυτής από άλλα πρόσωπα (ιδιώτες, εκτιμη-
τές, λογιστές).
Για κάθε επιχείρηση που υπέστη ζημιά από την θεομηνία η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει
πρακτικό  εκτίμησης ζημιάς.
Με βάση τα πρακτικά εκτίμησης των ζημιών συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση των
επιχειρήσεων υπογεγραμμένη από την αρμόδια Επιτροπή η οποία περιλαμβάνει τα παρα-
κάτω στοιχεία:
- Επωνυμία επιχείρησης
- Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης
- ΑΦΜ/ΔΟΥ
- Στοιχεία υπεύθυνου και επικοινωνία επιχείρησης
- Αντικείμενο δραστηριότητας 
- Δήμος /Δημοτική Ενότητα /Τοπικό Διαμέρισμα
- Συνολική ζημιά με ανάλυση ανά κατηγορία σε κατάσταση σύμφωνα με το υπόδειγμα του
(10) σχετ. με σαφή προσδιορισμό της αιτίας που την προκάλεσε (πλημμύρα, κατολίσθηση,
άλλο αίτιο).

Ειδικότερα για τις ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, αυτές καλύπτονται μόνο εφ΄ όσον οι
δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες, δηλαδή ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην επιχείρηση και όχι
σε τρίτους (εταίρους, μετόχους κλπ) και με την προϋπόθεση ότι δεν αποζημιώνονται από
άλλη πηγή και ειδικότερα βάσει του άρθρου 10 του Ν.2576/1998.

Ζημιά η οποία καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνεται μόνο κατά το
μέρος που υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξε ο δικαιούχος από την ασφαλιστική εταιρία.
Μετά το πέρας των εκτιμήσεων από την επιτροπή και εντός τριμήνου, όλα τα δικαιολογητικά
μαζί με το πρακτικό της επιτροπής θα σταλούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οι-
κονομικών. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την έκδοση της σχετικής
Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τα σχετικά με την εκταμίευση των επιχορη-
γήσεων. 

  
                                                                     Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας  

                                          Γεώργιος Δ. Κελαϊδίτης                                                    
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας
3. Φ.ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
(Αποδέκτες προς ενέργεια)

1)  Δήμος Χαλκιδέων 

2) 2)  ΕΒΕ Εύβοιας   

3) 3) Γενική Δ/νση Ανάπτυξης ΠΣτΕ

4) 4) Δ/νση Τεχνικών Εργων ΠΕ Εύβοιας
Με την υποχρέωση, οι ανωτέρω υπηρεσίες και
φορείς, να κοινοποιήσουν την απόφαση στα ορι-
ζόμενα μέλη. 
(Αποδέκτες προς πληροφορία) 
6) Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΠΣτΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(Προς κοινοποίηση)
1) Υπουργείο Οικονομικών 
     Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής 

Γεν. Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής 
Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής 
Τμήμα Ειδικών Χρηματοδοτήσεων 
Νικης 5-7  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10563 

2) Υπουργείο Οικονομίας και  Ανάπτυξης 
Γ.Γ. Βιομηχανίας 
Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής 
Κάνιγγος 20 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10200 

 3)Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
Γ.Γ. Υποδομών 
Χαρ. Τρικούπη 182 ,ΑΘΗΝΑ ,Τ.Κ. 11472    

4) Υπουργείο Εσωτερικών 
Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
Ευαγγελιστρίας 2 ,ΑΘΗΝΑ , Τ.Κ. 105 63 

    (FAX: 2131510935)
5) Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης
    Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας
    Σωκράτους 111, ΤΚ 41336, Λάρισα  
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