ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μάνδρα, 24 Ιουνίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΤΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΚΑ 45
ΜΑΝΔΡΑ 196 00
Τηλ: 2132014945
Fax: 2105559982
e-mail: gramdim@mandras-eidyllias.gr
website: www.mandras-eidyllias.gr

ΠΡΟΣ: Βασίλειο Κόκκαλη
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας
και Περιβάλλοντος
Π.Ε Δυτικής Αττικής
Άντερσεν 6 & Μωραΐτη
Αθήνα, 115 25
email: id.pprostasias@patt.gov.gr

Θέμα: «Διάθεση υδροφόρων οχημάτων για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας λόγω υψηλού
κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 4 και άνω)»
Όπως μας έχει καταστεί γνωστό από το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ / ΕΜΕΚ
α.α. : 12/22-06-2021, προβλέπεται από σήμερα Πέμπτη 24-06-2021 αυξημένη θερμοκρασία τις
επόμενες ημέρες και απαιτούμενο είναι να ληφθούν απαραίτητα προληπτικά μέτρα ετοιμότητας.
Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας εκτάσεως 426.197 στρεμμάτων, περιλαμβάνει τις δημοτικές
ενότητες Μάνδρας, Βιλίων, Οινόης και Ερυθρών και το μεγαλύτερο τμήμα της καλύπτεται από
δάση πυκνής κωνοφόρας και θαμνώδους βλάστησης. Κάθε θέρος δε, καταγράφονται
επανειλημμένα περιστατικά πυρκαγιάς, ιδιαίτερα την περίοδο του καύσωνα, ο Δήμος μας
στερείται επαρκούς εξοπλισμού και ειδικά υδροφόρων οχημάτων.
Προκειμένου να συμμετέχουμε ενεργά στις υποχρεώσεις μας στην λήψη προληπτικών μέτρων ,
παρακαλείσθε να διαθέσετε για τις ανάγκες του Δήμου μας , κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου
πυρκαγιάς (κατηγορία 4 και 5) καθώς και κατηγορία 3 , υδροφόρα οχήματα , τα οποία θα
σταθμεύσουν στο Δημοτικό Κατάστημα της Οινόης στη θέση “Κρύο Πηγάδι”, στη Δημοτική
Ενότητα Βιλίων και στην είσοδο της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών, που θεωρούνται
επιχειρησιακά οι καταλληλότερες θέσεις επιφυλακής για ταχεία δράση καθ’ όλο το
εικοσιτετράωρο.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος μας παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνέπεια των
φονικών πλημμυρών του Νοεμβρίου του 2017, όπως επίσης έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Ειδικής
Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 3771/10-052021, απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, για την άμεση όπως κάθε φορά ανταπόκρισή σας.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος
Χρήστος Ε. Στάθης
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