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Θέμα: «Στήριξη του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 

Αυγούστου»  

 

Κύριε Υπουργέ, 

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για την προώθηση θεμάτων που 

αφορούν την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή του 

Δήμου μας. 

Όπως γνωρίζετε από τις πυρκαγιές της 16ης έως 23ης Αυγούστου έχουν καεί πέραν των 

100.000 στρεμμάτων παρθένου δάσους, καθώς και οικίες και υποστατικά. Καταστράφηκαν 

δρόμοι και άλλες υποδομές. Η καταστροφή σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο είναι τεράστια. Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας που ήταν το 

πράσινο , έχει χαθεί. 

Σας παρακαλούμε να ενταχθεί και ο Δήμος μας στην πλατφόρμα arogi.gov.gr για την γρήγορη 

και χωρίς ταλαιπωρία στήριξη των πυροπαθών της περιοχής. 

Πιστεύουμε πως πρέπει να γίνει άμεσα μια σειρά από μελέτες για την ορθολογική αντιμετώπιση 

των συνεπειών της καταστροφής στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα. Θέματα, 

όπως αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, αναδασώσεις, πολιτική προστασία, 

πολύπλευρη στήριξη των πληγέντων, στήριξη οικονομίας της περιοχής που χειμάζει, αλλά και 

λήψη μέτρων, ώστε να μην ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση στο σημαντικό εναπομείναν 

τμήμα δασικής έκτασης, πρέπει να είναι το μέλημα μας για το επόμενο διάστημα με λήψη 

άμεσων μέτρων. 
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Πέραν από αυτά που θα προκύψουν από τις μελέτες αποκατάστασης, προτείνουμε τις πιο 

κάτω άμεσες παρεμβάσεις, που μπορούν να υλοποιηθούν από τον Δήμο με οικονομική 

στήριξη του Υπουργείου : 

1. Άμεσα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης των οικισμών 

2. Καθαρισμοί και διαπλατύνσεις δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών 

3. Αποψιλώσεις- Καθαρισμοί στα τμήματα που δεν έχουν καεί 

4. Συντήρηση και διαπλάτυνση όλων των ασφαλτοστρωμένων δρόμων του δικτύου στην 

περιοχή που επλήγη. 

5. Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές Αγία Σωτήρα, Παλαιοκούντουρα, 

Παλαιοχώρι, Παναγία η Φανερωμένη με τοποθέτηση κρουνών πυρόσβεσης. 

6. Τοποθέτηση νέων δεξαμενών πυρόσβεσης στις περιοχές που δεν έχουν καεί 

7. Ανακατασκευή με ασφαλτοστρώσεις του δρόμου Ψάθα- Άγιος Γεώργιος ως δρόμου 

διαφυγής στα πλαίσια πολιτικής προστασίας 

8. Καθαρισμοί, απομάκρυνση καμένων, αποκατάσταση και προστασία εδαφών 

9. Προμήθεια υδροφόρων με σύστημα πυρόσβεσης 

10. Επισκευή του παλαιού δημοτικού σχολείου Πόρτο Γερμενού σε πυροσβεστικό σταθμό  

Για την υλοποίηση των άμεσων αυτών παρεμβάσεων εκτιμάται πως απαιτούνται πέραν 

των 300.000€ που μας  έχουν χορηγηθεί. 

Επίσης, θα σας παρακαλέσουμε για την επίσπευση ελέγχων και εγκρίσεων όλων των 

προτάσεων που έχει υποβάλει ο Δήμος μας στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και ειδικά 

στις προσκλήσεις ΑΤ06 (Δημοτικό Εργοτάξιο) και ΑΤ08 ( Πολιτική Προστασία)  , που έχουν 

σχέση με την πυροπροστασία και την οργάνωση του Δήμου. 

Τέλος, θα θέλαμε να επανέλθουμε στο θέμα της ακραίας υποστελέχωσης των Υπηρεσιών 

του Δήμου, η επίλυση του οποίου αποτελεί αναγκαία, αλλά και ικανή συνθήκη υλοποίησης 

του Προγράμματος Ανασυγκρότησης του Δήμου. Γνωρίζοντας το χρονοβόρο των 

διαδικασιών προσλήψεων, σας παρακαλούμε για την έγκριση ειδικής οικονομικής βοήθειας 

για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 8μηνης διάρκειας με την διαδικασία του 

κατεπείγοντος.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Στη διάθεσή σας για κάθε άλλη πληροφορία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  Δήμαρχος                                                                                

Μάνδρας –Ειδυλλίας 

Χρήστος Ε. Στάθης 
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