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«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ,
ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ
15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-2018»
Η ΔΡΑΣΗ

Βασικός στόχος της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων
Μάνδρας Ειδυλλίας, Μεγάρων, Ραφήνας Πικερμίου, Μαραθώνος από τις
πλημμύρες της 15-11-2017 & τις πυρκαγιές της 23-07-2018» είναι η ενίσχυση
επιχειρήσεων στους Δήμους Μεγαρέων, Μάνδρας Ειδυλλίας, Ραφήνας Πικερμίου
και Μαραθώνα της Περιφέρειας Αττικής, δήμων που επλήγησαν από πλημμυρικά
φαινόμενα και καταστροφικές πυρκαγιές τον Νοέμβριο 2017 και τον Ιούλιο 2018,
προκειμένου να βελτιώσουν την κατάστασή τους έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε
σε συνέχεια των καταστροφών.
Η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούσαν στις
πληγείσες περιοχές κατά την περίοδο των καταστροφικών συμβάντων. Ειδικότερα
αφορά την ενίσχυση των παραπάνω επιχειρήσεων ως προς το απωλεσθέν
εισόδημα τους για το έτος 2018 (ήτοι από 1/1/2018 έως 31/12/2018) και σύμφωνα
με τις σχετικές δηλώσεις των επιχειρήσεων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες
και στις φορολογικές αρχές.

Το ως άνω απωλεσθέν εισόδημα, θα προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:
ΑΕ_2018= ΜΟ_Ε(201Χ,201Χ,201Χ) – Ε_2018
όπου:
ΑΕ_2018: Απωλεσθέν Εισόδημα 2018 προς ενίσχυση
ΜΟ_Ε(201Χ,201Χ,201Χ): Μέσος Όρος Εισοδήματος των ετών 2015, 2016, 2017 (ή
όσων λειτουργούσε η επιχείρηση πριν το καταστροφικό συμβάν στην περίπτωση
που δεν υπάρχουν 3 χρήσεις). Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση την 01/01/2018. Τα
παραπάνω στοιχεία θα προκύπτουν με τον τύπο:
[(Κέρδη προ φόρων και τόκων+αποσβέσεις) 201Χ + (Κέρδη προ φόρων και
τόκων+αποσβέσεις) 201Χ + (Κέρδη προ φόρων και τόκων+αποσβέσεις) 201Χ)]/3
Ε_2018: Εισόδημα 2018, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του δικαιούχου στις
δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και φορολογικές αρχές, ήτοι:
Κέρδη προ φόρων και τόκων 2018 + Αποσβέσεις 2018.
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ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ασκούν
οικονομική δραστηριότητα στους πληγέντες Δήμους σε επιλέξιμους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη
διαχειριστική χρήση την 01/01/2018.

Ο προϋπολογισμός αίτησης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να
κυμαίνεται από 1.000,00€ έως 60.000,00€.
Η ένταση της ενίσχυσης των αιτήσεων αποζημίωσης θα ανέλθει σε έως 100% του
συνολικού απωλεσθέντος εισοδήματος και μέχρι του ποσού των 60.000,00€.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 07/05/2019 και ώρα 13.00 και έως την
31/07/2019 και ώρα 15:00.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται
ΔΑΠΑΝΗ

σε 5.000.000€.
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