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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Νίκο Χαρδαλιά
ΘΕΜΑ: “Παράταση της κήρυξης της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης”.
Όπως γνωρίζετε η Δυτική Αττική και συγκεκριμένα οι περιοχές της Μάνδρας, της Νέας Περάμου και της Μαγούλας στις
15 Νοεμβρίου 2017 επλήγησαν με πρωτοφανή σφοδρότητα από πλημμυρικά φαινόμενα. Με το πρώτο φως της ημέρας
φάνηκε το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής, ενώ έχασαν τη ζωή τους 24 συμπολίτες μας.
Με την υπ’ αριθμ. 8093/15-11-2017 απόφαση, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κήρυξε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης: τη Δημοτική Ενότητα της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγάρων, τη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του
Δήμου Ελευσίνας και τη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, που προέκυψαν από τα πρωτοφανή έντονα καιρικά φαινόμενα.
Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 3487/14-5-2018 απόφαση δόθηκε παράταση στην ως άνω κήρυξη για 6 μήνες έως τις
15-11-2018. Εν συνεχεία με την υπ’ αριθμ. 8266/8-11-2018 απόφαση υπήρξε ανανέωση στην κήρυξη έως τις 15-52019, κατόπιν των αιτημάτων των δήμων των περιοχών αυτών.
Οι Δήμοι Μάνδρας - Ειδυλλίας και Μεγάρων με σχετικά έγγραφα ζήτησαν να παραταθεί η κήρυξη έκτακτης ανάγκης για
άλλα 2 εξάμηνα και τελικά τους δόθηκε έως 15-5-2020.
Εν τω μεταξύ η Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, εκτός από την καταστροφική πλημμύρα του Νοεμβρίου του 2017, επλήγη
με σφοδρότητα από ισχυρή βροχόπτωση και πλημμύρες στις 26 και 27 Ιουνίου του 2018.
Επιπλέον, στις 19-7-2019 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση 5,1 της κλίμακας ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχή της
Μαγούλας. Όλα τα παραπάνω φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα στις δημόσιες υποδομές, σε κάθε κινητή και ακίνητη
περιουσία των πολιτών, αλλά και επηρέασαν έντονα την καθημερινότητα των κατοίκων.
Κατά τη διάρκεια των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 26 ης Μαΐου του 2019, η απελθούσα δημοτική αρχή
Ελευσίνας δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την παράταση κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη της περιοχής πέραν
της 15ης-5-2019, εν αντιθέσει με τους Δήμους Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγάρων.
Η νέα Δημοτική Αρχή Ελευσίνας ζήτησε με το υπ’ αριθμ. 2642/12-2-2020 έγγραφο την παράταση κήρυξης σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας και Μαγούλας, με αποτέλεσμα να λάβει αρνητική απάντηση.
Επανέρχεται, λοιπόν, με το υπ’ αριθμ. 42/15-5-2020 έγγραφο, όπου ζητά εκ νέου την παράταση της κήρυξης σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης της περιοχής της Μαγούλας.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι μεταξύ της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας και
της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας δεν υπάρχουν γεωγραφικά όρια και οι δύο ενότητες είναι
ουσιαστικά ενωμένες, οπότε τα όποια αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να γίνουν, αφορούν και τις δύο περιοχές.
Επομένως, είναι αναγκαίο να δοθεί η παράταση, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης, στα οποία
μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η οριοθέτηση του ρέματος Μικρό Κατερίνι, η αποκατάσταση της αστικής οδοποιίας στις
πληγείσες περιοχές και η ολοκλήρωση των έργων που κρίνονται αναγκαία για την προστασία των κατοίκων της
Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας και των περιουσιών τους.
Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεστε να παρατείνετε την κήρυξη της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, προκειμένου να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, όπως ισχύει με τους όμορους Δήμους ΜάνδραςΕιδυλλίας και Μεγάρων;
Αθήνα, 5-6-2020
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