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Εξαιρετικά Επείγον

Αθήνα,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνo
Ηλ. Δ/νση (email)
Πληροφορίες

: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη
: 11525
: 2132148467
: grppna@patt.gov.gr
: Α. Χαχλάκης

∆ήµος Νέας Σµύρνης, 18/10/2021
Α. Π.: Εισερχ. 26211
Α. Π. Αποστολέα: 868522
Ηµ/νία Αποστολής: 15/10/2021

Προς:
Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών/ Γενική
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών
Κοιν.:
1. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
2. Γρ. Περιφερειάρχη Αττικής
3. Γρ. Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε.
4. Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αν/ξης και Κλιμ. Αλλαγής
5. Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής
και Αλιείας
6. Δ/νσεις Ανάπτυξης Π.Ε.
7. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
8. Δήμοι Περιφέρειας Αττικής
9. Περιφερειακός Συντονιστής Κρατικής Αρωγής

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την εκδήλωση φυσικής καταστροφής (πλημμυρικών
φαινομένων) σε περιοχές της Αττικής από τις 14/10/2021.
Σχετ.:
1.Το υπ. αρ. πρωτ. 960/11-02-2015 της ΓΓΠΠ «Αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια από φυσικές καταστροφές».
2.Το υπ. αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2538/A326/04-06-2015 έγγραφο, «Διαδικασία οριοθέτησης πληγεισών
περιοχών, μετά την εκδήλωση φυσικής καταστροφής» (ΑΔΑ: 6Ι62465ΦΘΘ-ΡΥ7).

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, σε περιοχές των Π.Ε. της Περιφέρειας
Αττικής εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα από τα οποία μας αναφέρθηκε ότι προέκυψαν
εκτεταμένες ζημιές σε κτήρια, χωρίς ωστόσο να μας έχει αποσταλεί ακόμη κάποια ακριβής
καταγραφή στοιχείων για πληγείσες οικίες ή επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι τα φαινόμενα είναι σε
εξέλιξη, η αποστολή του καταλόγου των πληγεισών περιοχών θα γίνει με νέα ενημέρωσή μας.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι Δήμοι προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν για τη
σχετική ενημέρωση των κατοίκων καθώς και για τον άμεσο έλεγχο των πληγεισών από την
θεομηνία οικιών και για την αποστολή σε εμάς, το συντομότερο δυνατό, συγκεντρωτικών
καταστάσεων των ζημιών ανά τοπική κοινότητα με πεδίο συνοπτικής αναφοράς των ζημιών
στην εκάστοτε αυτοψία και με συνημμένα τα πρακτικά αυτοψιών.
Ομοίως παρακαλούνται οι Δ/νσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής όπως μας
αποστείλουν, το συντομότερο δυνατό, ανάλογες συγκεντρωτικές καταστάσεις, επίσης ανά
δήμο/τοπική κοινότητα με πεδίο συνοπτικής αναφοράς των ζημιών στην εκάστοτε αυτοψία και
με συνημμένα τα πρακτικά αυτοψιών, των ελέγχων των αρμοδίων επιτροπών για την
καταγραφή και αποτίμηση ζημιών σε επιχειρήσεις.

Εσωτ. Διαν:
-Τμήμα Σχεδιασμού

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής
Προστασίας & Περιβάλλοντος
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-Τμήματα Π.Π. Π.Ε.

Βασίλειος Κόκκαλης
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