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      Κατά τη µελέτη της επιτροπής εκτίµησης θεοµηνιών βρέθηκαν οχήµατα τα οποία επλήγησαν από την 
βροχόπτωση της 7ης Ιουνίου 2016. Αυτά ανήκαν στους εξής ιδιοκτήτες: 
 
Σαµιώτου Μαρία – Πόντου 23β, ∆ροσιά 14572 
Ντασιώτη Αγάθη – Σάµου 9α, Αγ.Στέφανος 14565 
Καλύβης Ευάγγελος – Λουκιανού 16, Κηφισιά 
Μπουγιούρη Ειρήνη – Μ.Αλεξάνδρου 70, Σταµάτα 14575 
Φράγκος Κων/νος – Ρήγα Φεραίου 4, Αγ.Στέφανος 14565 
Μέρλας Απόστολος – Αργυρουπόλεως 26, ∆ροσια 14572 
Ζετεµπιρ Ναντια-Μαρ. - Ροδοπόλεως 8, ∆ροσιά 14572 
Μαραγκουδάκη Μαρία - Πόντου 23β, ∆ροσιά 14572 
Σόκολης Νικόλαος – Μαβίλη 2, ∆ροσιά 14572 
Καραχάτζης Ιωάννης – Πίνδου 150, Σταµάτα 14575 
Γεωργίου Μαρία – Σπαρτών 7, Εκάλη 14578 
Φωτσάλη Αγγελική – Αισχύλου 132, Νίκαια 18452 
∆ιάκος-Λόµνιος Σταµάτιος – Αγ.Φανουρίου 32, Σταµάτα 14575 
Βασιλείου Σταύρος – Ροδοπόλεως 8, ∆ροσιά 14572 
Μανάκας Ιωάννης – Αργυρουπόλεως 25, ∆ροσιά 14572 
Χρυσσοµαλλίδου Ελένη – Στρ.Καρρά 24, ∆ιόνυσος  
Κωνσταντόπουλος Ιωάννης – Αγ.Φανουρίου 1, Σταµάτα 14575 
Μαγκαφώτης Νικόλαος – Πίνδου 19, Ν.Φιλαδέλφεια 14342 
Μαρκόπουλος Κων/νος - Μ.Αλεξάνδρου 120, Σταµάτα 14575 
Νόνη Φλώρα – Πευκών 1, Σταµάτα 14575 
Κυριακίδης ∆ηµήτρης – Μακεδονίας 17, Σταµάτα 14575 
Θεοχάρη Γεωργία – Ρόδων & Πελοπονήσσου, Σταµάτα 14575 
 
 
 



 
 
 
Σαββάλας ∆ηµήτριος – Τσακάλωφ 6, Αγ.Στέφανος 14565 
Spiro Elezi – Αθ.∆ιάκου 17, Αγ.Στέφανος 14565 
Κατσούρα Σοφία – Σωκράτους 19, Αγ.Στέφανος 14565 
Πετρίτη Βελιώτα – Ικονίου 6, Αγ.Στέφανος 14565 
Πανδή Αναστασία – Μ.Αλεξάνδρου & Αγ.Φανουρίου Σταµάτα 14575 
 
 
Έχοντας υπ όψιν το  ΦΕΚ 1185/Β/2001 η αρµόδια επιτροπή θεώρησε ότι δεν µπορούσε να προβεί σε 
απόφαση ή και διαδικασία, αποζηµίωσής τους. 
Με το υπ' αρ. πρωτ. 16517/02-06-2017 έγγραφο της υπηρεσίας µας, ζητήσαµε  γνωµοδότηση της νοµικής 
υπηρεσίας εάν ο ∆ήµος µας δύναται να αποζηµιώσει τα πληγέντα οχήµατα και σε περίπτωση θετικής 
γνωµοδότησης µε ποια διαδικασία µπορεί να γίνει η αποζηµίωση των κατόχων τους.  
Ο δικηγόρος του ∆ήµου κος Γιάννης Βασιλείου µε το υπ αριθµ. πρωτ. 13070/5-05-2017 έγγραφο του 
αναφέρει εν κατακλείδι…. «Επί της ελεγχοµένης περίστασης, αρµόδιο να επιληφθεί προφανώς είναι το 
τµήµα σας το οποίο γνωρίζει τις σχετικές διατάξεις, διαδικασίες και προϋποθέσεις για ην αποζηµίωση 
αναλόγων ειδικού χαρακτήρα περιπτώσεων καθώς έχει συµµετοχή σε αντίστοιχες επιτροπές που έχουν 
επιληφθεί περί τούτων. 
Σε κάθε περίπτωση δεν υφίσταται σχετική διάταξη που να προβλέπει από τον ∆ήµο χορήγηση 
αποζηµιώσεων για ζηµιές που προκληθήκαν από ακραία καιρικά φαινόµενα ει µη µόνον σε επίπεδο 
κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης» 
Κατόπιν των ανωτέρω µε το αρ. πρωτ.:13430/9/5/2016 το τµήµα απέστειλε το φάκελο µε τα πληγέντα 
οχήµατα στην δ/νση Περιβάλλοντος Τµήµα καθαριότητος και ανακύκλωσης του ∆ήµου µας για δικές τους 
ενέργειες.  
Με το υπ' αρ. πρωτ: οικ.14466/17/5/2017 µας απάντησαν ότι βάσει του ΦΕΚ 1546/β/2011 ούτε και αυτοί 
δύνανται να αποζηµιώσουν οχήµατα από θεοµηνίες. 
 
 
Έχοντας υπ όψιν 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1,2 και 3 του Νόµου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/ τ. Α/1997) δύναται να 
παρέχεται επιχορήγηση σε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες, εµπορικά καταστήµατα, αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από 
πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες πλην σεισµών. Η επιχορήγηση αυτή συνίσταται σε δωρεάν χρηµατική 
ενίσχυση από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη ∆/νση 
Βιοµηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας δυνάµει της υπ΄ αρ. 3648/ 387/ 30.03.2012 
(ΦΕΚ 985/τ. Β/30.03.2012) υπουργικής απόφασης. Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει ζηµίες σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις, µηχανικό εξοπλισµό, πρώτες ύλες, εµπορεύµατα και φορτηγά αυτοκίνητα δηµοσίας και 
ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφονται ως ολοσχερώς κατεστραµµένα. 
 
2. Βάσει του ΦΕΚ 1185/Β/2001 
 
3. ∆υνάµει του ΦΕΚ 3207/ τ. Β/ 17.12.2013 δηµοσιεύτηκαν τέσσερις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που 
αφορούν την καταβολή αποζηµίωσης σε πληγέντες των Νοµών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και 
Ηλείας και αναφέρεται πως η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιµετώπιση ζηµιών που αφορούν σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανικό εξοπλισµό, πρώτες ύλες, εµπορεύµατα και φορτηγά αυτοκίνητα δηµοσίας 
και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφονται ως ολοσχερώς κατεστραµµένα από τις πληµµύρες. 
 
 



   
 
 
 
 
4. Σηµειώνουµε ότι στην υπ΄ αρ. 20725/ Β 979/ 10.05.2011 (ΦΕΚ 1207/τ. Β/ 16.06.2011) υπουργική 
απόφαση αποτυπώνεται η διαδικασία εφαρµογής του άρθρου 36 του Νόµου 2459/1997. 
5. Την µε αρ. πρωτ. 13070/5-05-2017  απάντηση του νοµικού τµήµατος του ∆ήµου. 
 
 
Παραθέτοντας το ιστορικό και το θεσµικό πλαίσιο την απάντηση του νοµικού τµήµατος παρακαλούµε 
για δικές σας ενέργειες. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Με εκτίµηση 
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού 
& κοινωνικών δοµών 
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Εσωτ. ∆ιανοµή   

1. Γρ. κ. ∆ηµάρχου 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού 

 


