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Λίμνη, 11 Οκτωβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 9009

ΠΡΟΣ: κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
Υπουργό Οικονομικών
Νίκης 5-7, Τ.Κ. 10562 Αθήνα
(e-mail: minister@minfin.gr)
Θέμα: «Οικονομική ανακούφιση πληγέντων από την επέλαση του κυκλώνα
Ζορμπά»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2016 (30/07/2016), η οποία κατέστρεψε
φυσικό περιβάλλον, εγκαταστάσεις και περιουσίες πολιτών, έρχεται η παρούσα
θεομηνία (κυκλώνας Ζορμπάς) και επιδεινώνει την οικονομική κατάσταση των
πολιτών και των επιχειρήσεων.
Ο Δήμος μας το 2016 είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την
αριθμ. πρωτ.: 5595/01-08-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας και πριν ακόμα επουλωθούν οι πληγές της πυρκαγιάς, ο Δήμος μας
το 2018 ξανακηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
με τις αριθμ. πρωτ. 6923/30-09-2018 & 7219/04-10-2018 αποφάσεις του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 29/09/2018 .
Πέραν των καταστροφών στις υποδομές του Δήμου και στις οικίες των κατοίκων
του, η επέλαση του «Ζορμπά» επέφερε μεγάλες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία
και σημαντική οικονομική ζημία στους αγρότες, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες,
στις επιχειρήσεις και γενικότερα στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό του Δήμου
μας.
Με αυτά τα δεδομένα ζητούμε τη βοήθειά σας για την υποστήριξη των πληγέντων
κατοίκων, επιχειρήσεων, κλπ. με μέτρα ανακούφισης και με χρονικό ορίζοντα κατ’
ελάχιστο 6 μηνών (όση και η διάρκεια της περιόδου κήρυξης της περιοχής σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης).
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Συγκεκριμένα προτείνουμε και παρακαλούμε για τη θέσπιση των παρακάτω
μέτρων οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων της περιοχής μας :
1. Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών.
2. Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών δικαστικών αποφάσεων.
3. Αναστολή καταβολής του ΕΝΦΙΑ.
4. Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων φόρων.
5. Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήματος, των ληξιπρόθεσμων χρεών και των
δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο.
6. Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
7. Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις
Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.
8. Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία.
9. Ρύθμιση για την καταβολή των οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος, αναστολή των
διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος και άμεση επανασύνδεση των κομμένων
παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.
10. Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
11. Ενημέρωση του συστήματος του TAXISNET με ειδικό πρόγραμμα για τις την
περιοχή μας, που θα αίρει τον αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό φόρων και
τελών ως ληξιπρόθεσμων και την παρεπόμενη επιβάρυνσή τους με πρόστιμα
και προσαυξήσεις.
12. Να δοθούν νέα δάνεια με ευνοϊκούς όρους (περίοδο χάριτος, άτοκα για τα
πρώτα έτη κ.α).
13. Πάγωμα των δόσεων παλαιών δανείων.
Δεδομένου και του ειδικού ενδιαφέροντος που γενικότερα έδειξε η Κυβέρνηση,
κατά την διάρκεια της θεομηνίας, για τις δοκιμαζόμενες τοπικές κοινωνίες, σας
παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση ισχύ των παραπάνω ευεργετικών
ρυθμίσεων, ώστε να βοηθηθούν οι πολίτες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι
τοπικές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις καταστροφικές συνέπειες.
Με εκτίμηση,
O Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης
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