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Θέμα: «Λήψη μέτρων οικονομικής υποστήριξης και κοινωνικής αντιμετώπισης 
πληγέντων από την πυρκαγιά στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας κατ΄ άρθρο 5 § 5 
του ν. 2275/1994» 
 
Οι εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν στις 16-8-2021 
και διήρκησαν μέχρι 21-8-2021 και έπληξαν ύπερθεν των 90.000 στρεμμάτων 
δασικών και, εν γένει δενδρωδών εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων Βιλίων, 
Μάνδρας και Οινόης του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, οδήγησαν το Γενικό 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στην έκδοση της υπ’ αριθμ. 7.704/19-8-2021 
(ΑΔΑ: ΩΗ6Ξ46ΜΤΛΒ-25Λ) απόφασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας των δημοτικών ενοτήτων αυτών ισχύος έξι (6) μηνών 
από την εκδήλωση του φαινομένου, δηλαδή έως και 16 Φεβρουαρίου 2022, με 
στόχο την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών. 
 
Ειδικότερα, οι πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν στις 16-8-2021 και συνεχίστηκαν 
επεκτεινόμενες τις επόμενες ημέρες, προκάλεσαν ασυνήθιστα δυσμενείς 
επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον των ορεινών και 
περιαστικών περιοχών του Δήμου μας. Επιπρόσθετα, από την αρχική 
καταγραφή των ζημιών, διαπιστώνονται εκτεταμένες ζημίες σε δασικές 
παραγωγικές εκτάσεις (υλοτομία, ρητινοκαλλιέργεια, καρποφορία κλπ) και σε 
ποιμνιοστάσια, ενώ, ταυτόχρονα, αναχαιτίστηκε η επισκεψιμότητα των 
περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά, παραδοσιακός οικισμός 
Βιλίων, παριαλιακών οικισμών Πόρτο Γερμανό, Προσήλι, Ψάθα κλπ) με 
δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα των 
κατοίκων, παραγωγών, υλοτόμων, επαγγελματιών, εργαζομένων και 
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κτηνοτρόφων προκαλώντας επιβάρυνση των εν γένει πληγέντων με έκτακτες 
δαπάνες. 
 
Δεδομένων των αυξημένων δαπανών αποκατάστασης, που εκτάκτως 
επιβάρυναν την πλειοψηφία των κατοίκων, των παραγωγών, των εργαζομένων 
και των επαγγελματιών των πληγέντων περιοχών, στο πλαίσιο της αρχής του 
Κράτους Πρόνοιας, παρακαλείσθε να εκδώσετε σχετική απόφαση που να 
αφορά: 1) την παράταση εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (φόρου 
εισοδήματος, Φ.Π.Α., τέλη κυκλοφορίας, ληξιπρόθεσμων οφειλών και ρυθμίσεων 
κ.λπ.) των πληγέντων, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και την 
δυνατότητα να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών σε είκοσι τέσσερις 
(24) μηνιαίες δόσεις, με ολική απαλλαγή από τους αναλογούντες τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής και 2) την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 
ΕΝ.Φ.Ι.Α.. 
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