ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο με την υπ΄ αριθμό 256/2018 απόφαση του Δημάρχου
Μονεμβασίας και ύστερα από έκτακτη τηλεφωνική πρόσκληση του Αντιδημάρχου Μονεμβασίας,
υπευθύνου Πολιτικής Προστασίας με παρουσία των:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αντιδήμαρχου κ. Σουρλά Ιωάννη (αρμόδιος για θέματα ΠΣΕΑ),
του αναπληρωτή Δ/κτη του Α.Τ. Μολάων,
του αναπληρωτή της Π.Υ. Μολάων,
του Λιμενάρχη Νεάπολης,
των εκπροσώπων του Δασαρχείου Μολάων
των Αντιδημάρχων Δήμου Μονεμβασίας,
του Δ/ντη της Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας,
του αρμόδιου υπαλλήλου του Τμήματος ΠΣΕΑ Δήμου μας,
των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Μολάων ,Μεταμόρφωσης , Πακίων

Συγκεντρώθηκε σήμερα 10-8-2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου μας στους Μολάους.
Χρέη Προέδρου έκανε ο κ. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Σουρλάς Ιωάννης.
Ο Αντιδήμαρχος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγήθηκε το θέμα της ημερησίας διάταξης επιγραμματικά λέγοντας τα
παρακάτω:
«Η σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου πραγματοποιείται βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας και αφού λήφθηκε υπόψη το υπ΄ αριθμό 5900 / 09 - 08 – 2019 της Γ.Γ. Π.Π. και το
175824/9-8-2019 έγγραφο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, με το οποίο
ενημερώθηκε ο Δήμος για τον υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 5) εκδήλωσης πυρκαγιάς στα όρια του
τις επόμενες μέρες», καθώς και Το γεγονός ότι στον όμορο Δήμο Ελαφονήσου έχει εκδηλωθεί
πυρκαγιά .
Ο Αντιδήμαρχος λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αναφέρθηκε στις δράσεις που πρέπει
να δρομολογηθούν επειγόντως προκειμένου να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση του οποιοδήποτε
γεγονότος:
•

Ενεργοποίηση των συγκροτημένων τοπικών ομάδων για καθημερινή επιτήρηση και
διάθεση των μηχανημάτων τους σε περίπτωση συμβάντος στις Τοπικές Κοινότητες του
Δήμου μας.

•

Περιπολίες του προσωπικού του Δήμου σήμερα και τις επόμενες μέρες κατόπιν
συνεννόησης με Πυροσβεστική – Αστυνομία και Λιμεναρχείο.

•

Κινητοποίηση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων με
βάρδιες και περιπολίες.

•

Ανακοίνωση – ενημέρωση των δημοτών για την απαγόρευση επικίνδυνων εργασιών
(καύσεις, ηλεκτροσυγκολλήσεις, χρήση τροχού κοπής, χειρισμός εύφλεκτων
μηχανημάτων).

•

Διάθεση σε ετοιμότητα των πόρων και του προσωπικού του Δήμου (μηχανήματα,
προσωπικό, υδροφόρες κλπ) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

•

Να τεθεί σε άμεση επιφυλακή το εμπλεκόμενο προσωπικό του (Γραφείο Πολ.
Προστασίας Δήμου, των χειριστών μηχανημάτων, οδηγών κλπ)

•

Επιτήρηση των απεκατεστημένων ΧΑΔΑ .

•

Κλείσιμο του ορεινού όγκου της Κουρκούλας και του φαραγγιού του Λάρνακα για
σήμερα 10/8/2019 και για αύριο 11/8/2019 .

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της Π.Υ. Μολάων όπου δήλωσε ότι στην
Ελαφόνησο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά και ως εκ τούτου οχήματα της και προσωπικό έχουν
σπεύσει προς τα εκεί . Βεβαίως η Υπηρεσία τους είναι έτοιμη αλλά ζήτησε την ετοιμότητα του
προσωπικού του Δήμου (μηχανήματα, προσωπικό, υδροφόρες κλπ) καθώς και την ενημέρωση
των δημοτών για την απαγόρευση επικίνδυνων εργασιών (καύσεις, ηλεκτροσυγκολλήσεις, χρήση
τροχού κοπής, χειρισμός εύφλεκτων μηχανημάτων) σε υπαίθριους χώρους. Επίσης, ενημέρωσε
ότι εξαιτίας της (κατηγορίας κινδύνου 5 ) όλο το Προσωπικό της θα βρίσκετε σε επιφυλακή .
Ο εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος τόνισε ότι εκ του νόμου η Υπηρεσία του
εμπλέκεται και ότι θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στις υπηρεσίες. Για τις επόμενες
ημέρες η υπηρεσία θα προβεί σε στοχευόμενες περιπολίες και ελέγχους μαζί και με τον στρατό .
Ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Νεάπολης , τόνισε ότι η Υπηρεσία του έχει θέσει σε
ετοιμότητα τα πλωτά μέσα που διαθέτει αλλά και εξαιτίας της πυρκαγιάς μου μαίνεται στην
Ελάφόνησο έχει επικοινωνήσει με τους αλιευτικούς συλλόγους και ιδιοκτήτες λαντζών να είναι
σε ετοιμότητα , σε περίπτωση δε εναέριας πυρόσβεσης θα φροντίσει για τον καθαρισμό του
θαλάσσιου χώρου εφοδιασμού των εναέριων μέσων .
Οι κ Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μονεμβασίας συμφώνησαν με την εισήγηση του κ.
Σουρλά και επισήμαναν ότι ο συντονισμός αποτελεί μια από τις βασικότερες αρχές
προγραμματισμού στην αντιμετώπιση και διαχείριση των μαζικών εκτάκτων καταστάσεων και
επάνω σε αυτό πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα. Επίσης, αναφέρθηκαν στην ετοιμότητα του
Δήμου σε ότι αφορά το προσωπικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό ( τσάπες, βυτία, υδροφόρες
κλπ ) και τόνισαν ότι ανέκαθεν ο Δήμος Μονεμβασίας στήριξε τις προσπάθειες της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε ότι και αν ζητείτο από τα πρώτα λεπτά των συμβάντων.
Οι παρόντες πρόεδροι των Τ.Κ. του Δήμου συμφώνησαν με την εισήγηση του κ. Σουρλά.
Έπειτα από τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν ομόφωνα:
•

Ενεργοποίηση των συγκροτημένων τοπικών ομάδων για καθημερινή επιτήρηση και
διάθεση των μηχανημάτων τους σε περίπτωση συμβάντος στις Τοπικές Κοινότητες του
Δήμου μας.

•

Περιπολίες για σήμερα και αύριο από Π/Υ - Αστυνομία - Λιμεναρχείο - Δήμο.

•

Κινητοποίηση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων με
βάρδιες και περιπολίες.

•

Ανακοίνωση – ενημέρωση των δημοτών για την απαγόρευση επικίνδυνων εργασιών
(καύσεις, ηλεκτροσυγκολλήσεις, χρήση τροχού κοπής, χειρισμός εύφλεκτων
μηχανημάτων).

•

Πρόσκληση των προέδρων των Τ.Κ. για εθελοντική συμμετοχή κατοίκων του Δήμου
στην καθημερινή επιτήρηση και τη διάθεση των Γεωργικών Μηχανημάτων.

•

Διάθεση σε ετοιμότητα των πόρων και του προσωπικού του Δήμου (μηχανήματα,
προσωπικό, υδροφόρες κλπ) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

•

Να τεθεί σε επιφυλακή το εμπλεκόμενο προσωπικό του (Γραφείο Πολ. Προστασίας
Δήμου, των χειριστών μηχανημάτων, οδηγών κλπ) .

•

Επιτήρηση των απεκατεστημένων ΧΑΔΑ

•

Κλείσιμο του ορεινού όγκου της Κουρκούλας και του φαραγγιού του Λάρνακα για
σήμερα 10/8/2019 και για αύριο 11/8/2019 .

•

Σε περίπτωση δε που ο δείκτης επικινδυνότητας αύριο είναι της ιδίας κλίμακας (5) θα
ισχύσουν εκ νέου τα παραπάνω προαναφερόμενο μέτρα .

Μολάοι, 10-8-2019
Ο Αντιδήμαρχος Ασωπού
(αρμόδιος για θέματα ΠΣΕΑ)

Ιωάννης Σουρλάς
……………………………………….

