
 
 

 

 

             

          

 

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 

Επωνυμία επιχείρησης :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση δραστηριότητας επιχείρησης :…………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….…………… 

Δημοτική/Τοπικήκοινότητα : …………………………………………………………………………………………………………… 

Νόμιμος εκπρόσωπος : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Αντικείμενο δραστηριότητας : …………………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΦΜ/ΔΟΥ  : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Σταθερό τηλέφωνο : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Κινητό τηλέφωνο : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail   : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Δηλώνω ότι η επιχείρηση μου βρίσκεται στην περιοχή/οικισμό/Δημοτική Κοινότητα 

____________________________________________του Δήμου ________________ Σάμου, της Δ.Ε. 

Σάμου  που επλήγηαπό το σεισμό της 30/10/2020 και υπέστη τις παρακάτω ζημιές που τεκμηριώνω με 

τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΑ 

Εξοπλισμός 

 

 

 

 

 

 

Πρώτες ύλες 

 

 

 

 

 

 

Εμπορεύματα 

 

 

 

 

 

 

Συνολική ζημία 

 
 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / Δ.Τ.Ε. 

Αρ. Πρωτ._______________________________ 

Ημερομηνία: ____________________________ 

ΠΡΟΣ:    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  Π.Ε. 

ΣΑΜΟΥ /  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

Επιτροπή Καταγραφής και αποτίµησης των ζηµιών σε 

επιχειρήσεις, που επλήγησαν από το σεισµό την 30/102020 

στον ∆ήµο Ανατολικής Σάµου και στον ∆ήµο ∆υτικής Σάµου, 

Π.Ε. Σάµου 

 



 

Αιτούμαι την παροχή επιχορήγησης για τις ανωτέρω ζημιέςκαι συνυποβάλω τα εξής δικαιολογητικά: 

□ Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες (Άδεια/Γνωστοποίηση λειτουργίας, κτλ). 

□ Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο.  

□ Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης,  Δηλώσεις Φ.Π.Α. (2019) 

□ Απογραφή προηγούμενου έτους (όπου είναι υποχρεωτική από το νόμο) 

□ Αναλυτική κατάσταση ζημιών με αξία και αντιστοίχηση σε φωτογραφίες και παραστατικά 

□ Φωτογραφίες. 

□ Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και λοιπά παραστατικά. 

□ Κατάσταση κατεστραμμένου μηχανολογικού εξοπλισμού με αποσβέσεις. 

□ Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης 

που έλαβε ή πρόκειται να λάβει η επιχείρηση ή αλλιώς Υπεύθυνη Δήλωση περί με ύπαρξης 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. 

□ Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, των τελευταίων 3 μηνών, περί μη πτώχευσης. 

□ Βεβαίωση της Διεύθυνσης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών και Μεταφορών με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί 

Δωρεάν Κρατική Αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων. 

□ Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές που 

αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 36 του ν.2459/1997 (N.2459/1997  Άρθρο 36 Επιχορηγήσεις για ζημιές 

από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες: 1.Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, 

εκτός σεισμών, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, για την 

αντιμετώπιση των ζημιών.  2.Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

και καταβάλλεται στους δικαιούχους μέσω του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.X.. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 3.Η επιχορήγηση θα καλύπτει ζημιές 

σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής 

χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν ως ολοσχερώς κατεστραμμένα. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύουν 

και για την παροχή επιχορήγησης στις αντίστοιχες επιχειρήσεις των Νομών Κιλκίς και Φλώρινας, για την κάλυψη μέρους της 

απώλειας των εσόδων τους από την επιβολή οικονομικών αντιμέτρων στην 'πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας'.5.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου) 

□ Γενικό Πιστοποιητικό και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, 

για τις περιπτώσεις των υπόχρεων προς καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, βάση ΚΑΔ. 

□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ο αιτών / ουσα και Δηλών/ουσα 

(σφραγίδα επιχείρησης – υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


