
Δηεπθξηλήζεηο ζε ζρέζε κε αηηήζεηο θαη εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ 

Π.Ε. Πξέβεδαο θαη αθνξνύλ δπλαηόηεηα γηα επηρνξήγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ επιήγεζαλ από ην ζεηζκό ηελ 21/3 ζην Δήκν Πάξγαο. 

 

1. Η επηηξνπή εθηίκεζεο δεκηώλ πνπ νξίζηεθε κε ηελ απόθαζή ππ’ αξηζκ. 

304/57/21-03-20 (ΑΔΑ: ΩΧΜΝ7Λ9-ΕΑ3) ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Πξέβεδαο, εμεηάδεη ηηο 

αηηήζεηο ησλ πιεγέλησλ, πνπ αθνξνύλ δεκηέο ζε επηρεηξήζεηο θαη όρη ζε θηίξηα - 

θαηνηθίεο θαη νηθηαθό εμνπιηζκό ή θπηηθό θαη δσηθό θεθάιαην, γηα ηα νπνία αξκόδηνη 

είλαη άιινη θνξείο (Δήκνη, ΕΛΓΑ, ΠΣΕΑ, Δ.Α.Ε.Φ.Κ. θιπ.).  

Η επηηξνπή δελ εμεηάδεη αηηήκαηα ή κέξνο αηηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηδηνθηεζίεο ηξίησλ, 

μέλσλ πξνο ηελ επηρείξεζε ή εμνπιηζκό (όπσο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο) 

θαη πιηθά πνπ δελ αλήθνπλ ή δελ πξννξίδνληαη θαη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπγθεθξηκέλα 

ή δελ ηεθκεξηώλεηαη όηη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή – παξαγσγηθή 

δξαζηεξηόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

2.  Απαηηείηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε λα ζπλνδεύεηαη από θσηνγξαθίεο, 

ηηκνιόγηα θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε δεκηώλ. Αλ δελ ππάξρνπλ θσηνγξαθίεο, ηηκνιόγηα  

θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηα εκπνξεύκαηα ηνλ εμνπιηζκό θαη ηηο ινηπέο δεκηέο, δελ είλαη 

δπλαηό λα ηεθκεξησζεί ην ύςνο ηεο δεκηάο. 

 

3.  Δελ απαηηείηαη ππνβνιή έθζεζεο εθηίκεζεο δεκηώλ από ινγηζηηθό γξαθείν ή 

εθηηκεηή ή από κεραληθό, εθηόο αλ απηό δεηεζεί από ηελ επηηξνπή εθηίκεζεο ησλ 

δεκηώλ, αλ πξόθεηηαη γηα δεκηέο κεγάιεο αμίαο.  

Σηελ πεξίπησζε ππνβνιήο έθζεζεο εθηίκεζεο δεκηώλ απηή εμεηάδεηαη κόλν αλ ζπλνδεύεηαη 

θαη από όια ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά. Πάλησο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

20725/Β.979/11 (ΦΔΚ 1207 Β/14-6-2011), άξζξν 1.4,  «Η αρκόδηα γηα ηελ εθηίκεζε δεκηώλ 

επηηροπή δε δεζκεύεηαη από ηελ ηστόλ δειωζείζα εθ κέροσς ηωλ πιεγεηζώλ επητεηρήζεωλ 

δεκία, ή ηελ εθηίκεζε ασηής από άιια πρόζωπα (ηδηώηες εθηηκεηές, ιογηζηές θιπ)».  

 

4.   Οη ελ γέλεη δεκίεο ζηα θηίξηα απνδεκηώλνληαη κε ηηο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο 

ηνπ λ. 2576/1998 (Μεηά ελδερνκέλσο έιεγρν από ηηο αξκόδηεο επηηξνπέο όπνπ ειέγρεηαη ε 

ζηαηηθή επάξθεηα θ.η.ι. όισλ ησλ θηηξίσλ θαη ραξαθηεξίδεηαη θάζε θηίξην σο πξνο ηελ 

επηθηλδπλόηεηα).   

Η δηαδηθαζία ηεο ππ’ αξηζκ. 20725/Β.979/11 γηα απνδεκίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ δελ αθνξά 

ζε θηίξηα αιιά κπνξεί λα θαιύςεη δεκηέο (κηθξνδεκηέο, ζξαύζε παινπηλάθσλ, θηι) κεηά από 

ζρεηηθή ηεθκεξίσζε θαη κόλν γηα ηδηνθηεζίεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

παξαγσγηθή - επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, θαη δελ κπνξνύλ λα απνδεκησζνύλ 

δηαθνξεηηθά. Οη ηδηνθηεζίεο πξέπεη λα αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηόηεηα ζηελ επηρείξεζε. (Η 

πιήξεο θπξηόηεηα απνδεηθλύεηαη κε ην ηζρύνλ έληππν Δ9 (2019-2020) θαη πξέπεη λα 

ζπλππνβάιιεηαη). 

Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 20725/Β.979/11 (ΦΔΚ 1207 Β/14-6-2011), Άξζξν 2.2. : Η 

επηρνξήγεζε θαιύπηεη δεκηέο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λόκνπ 2459/1997. «Εηδηθόηερα γηα ηης 

δεκηές ζηης θηηρηαθές εγθαηαζηάζεης, ασηές θαιύπηοληαη κόλο εθόζολ οη δηθαηούτοη είλαη 

ηδηοθηήηες, δειαδή αλήθοσλ θαηά πιήρε θσρηόηεηα ζηελ επητείρεζε ποσ επιήγε θαη ότη ζε 

ηρίηοσς (εηαίροσς, κεηότοσς θιπ) θαη κε ηελ προϋπόζεζε όηη δελ αποδεκηώλοληαη από άιιε 



πεγή θαη εηδηθόηερα κε βάζε ηο άρζρο 10 ηοσ λ. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως ηροποποηήζεθε κε ηο 

άρζρο 84 ηοσ λ. 4313/2014 (Α΄ 261) θαη ηζτύεη».  

 

5.  Σε πεξίπησζε απνζηνιήο ηεο αίηεζεο κε e-mail ζην seismos2020@php.gov.gr απηή 

ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί λα ζθξαγηζηεί θαη λα ζαξσζεί πξηλ ζηαιεί. Γηα κηθξέο δεκηέο, κε 

κηθξό πιήζνο θσηνγξαθηώλ θαη ηηκνινγίσλ, πξνηείλεηαη ε απνζηνιή ηεο αίηεζεο 

ειεθηξνληθά. Τν κέγηζην ζπλνιηθό κέγεζνο ησλ αξρείσλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 10ΜΒ.  

Σε πεξίπησζε πνιύ κεγάινπ πιήζνπο θαη κεγέζνπο αξρείσλ ησλ θσηνγξαθηώλ όπνπ θαίλεηαη 

ε δεκηά, απηέο κπνξνύλ λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά (θαη ζε CD-ROM όπσο θαη αξρεία video 

αλ είλαη δηαζέζηκα), καδί κε ηελ αίηεζε πνπ πξέπεη λα είλαη έληππε θαζώο θαη ηα ππόινηπα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην λόκν.  

Οη θσηνγξαθίεο λα είλαη αξηζκεκέλεο. Μία ηνπιάρηζηνλ θσηνγξαθία ζα πξέπεη λα δείρλεη 

ηελ πξόζνςε ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο (βηηξίλα, είζνδνο, ηακπέια). 

 

6.  Σηα πιαίζηα απνθπγήο ηνπ ζπλσζηηζκνύ ιόγσ ησλ θηλδύλσλ γηα ηε δεκόζηα 

πγεία έρεη επηβιεζεί απζηεξόο πεξηνξηζκόο επηζθέςεσλ ησλ πνιηηώλ ζηα γξαθεία ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ.  

Καηά ζπλέπεηα θαη δεδνκέλνπ όηη ε αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί είηε ηαρπδξνκηθά, είηε 

ειεθηξνληθά, ηόζν θαηά ην δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ, όζν θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα απνθιηκάθσζεο ηνπο, ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη 

απηνπξνζώπσο.  

Οη ελδηαθεξόκελνη, νη ίδηνη ή ηα ινγηζηηθά ηνπο γξαθεία, κπνξνύλ λα ππνβάινπλ επώλπκα 

ηπρόλ εξσηήκαηά ηνπο ζην e-mail  seismos2020@php.gov.gr, όπνπ ζα αλαθέξνπλ θαη ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία. 

Δξσηήκαηα κπνξεί λα απαληεζνύλ θαη ζπλνιηθά δηακέζνπ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπν ηεο Π.Δ. 

Πξέβεδαο www.preveza.gr.  

Σε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί θάπνηα δηεπθξίλεζε ή επηπιένλ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, ή θαη γηα δηελέξγεηα απηνςίαο, ε επηηξνπή κε ζα επηθνηλσλήζεη 

κε ηελ επηρείξεζε ζηα e-mail θαη ηειέθσλα πνπ ζα δεισζνύλ.  

 

7.  Οη αξηζκνί πξσηόθνιισλ ησλ αηηήζεσλ ζα είλαη δηαζέζηκνη ζηνπο αηηνύληεο κεηά 

ηελ 15/5, όπνηε θαη ζα ελεκεξσζνύλ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο Π.Δ. 

Πξέβεδαο www.preveza.gr. 

 

8.  Η επηηξνπή ζα εμεηάζεη αηηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνύλ  κέρξη 11/5. (Ηκεξνκελία 

θαηάζεζεο ζηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία) 

Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ζα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο ώζηε λα ζηαιεί, από ην Γξαθείν 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Πξέβεδαο πξνο ηηο ππεξεζίεο ησλ αξκόδησλ ππνπξγηώλ, ε 

πξνβιεπόκελε από ην λόκν ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε. Μεηά ηελ απνζηνιή ηεο θαηάζηαζεο 

δελ ζα είλαη πιένλ δπλαηή ε πξνζζήθε θαζπζηεξεκέλνπ αηηήκαηνο επηρείξεζεο. 

Τνλίδεηαη όηη κε ηελ απνζηνιή ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο γίλεηαη ην αίηεκα κόλν, 

από ηελ Π.Ε. Πξέβεδαο πξνο ηα αξκόδηα ππνπξγία, γηα ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα 

παξνρή επηρνξεγήζεσλ ζηηο πιεγείζεο επηρεηξήζεηο θαη δελ παξέρεηαη άκεζα θακία 

επηρνξήγεζε.  

 

mailto:seismos2020@php.gov.gr
mailto:seismos2020@php.gov.gr
http://www.preveza.gr/
http://www.preveza.gr/

