ΔΗΜΟ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Τελ Πέκπηε 16 Μαΐοπ 2019 ώρα 10:00 π.μ πξαγκαηνπνηήζεθε κε πιήξε
απαξηία ησλ θνξέσλ ε Σπλεδξίαζε ηνπ Σπληνληζηηθνχ Τνπηθνχ Οξγάλνπ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ Πχδλαο
Κνιηλδξνχ θ. Δπάγγεινπ Λαγδάξε θαη ζπδεηήζεθε ην παξαθάησ ζέκα:
«τεδιαζμός και οι δράζεις για ηην ανηιμεηώπιζη κινδύνων ηης
ανηιπσρικής περιόδοσ 2019», κε θχξηα ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ
ησλ ελεξγεηψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ
κέηξσλ θαη ηελ
εηνηκφηεηα ησλ θνξέσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ δαζηθέο ππξθαγηέο γηα ην έηνο 2019.
Ο Γήκαξρνο Πχδλαο Κνιηλδξνχ θ. Δπάγγεινο Λαγδάξεο, θαισζφξηζε ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε θαη
αλέθεξε φηη «κε βάζε ηελ εκπεηξία πξνεγνπκέλσλ εηψλ, έρεη απνδεηρζεί φηη
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ απαηηείηαη ζπληνληζκφο
θαη ζηελή ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ». Βαζηθή πξνυπφζεζε ζηνλ ζρεδηαζκφ γηα
ηε ιήςε ζπληνληζκέλσλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ, απνηειεί ε απνζαθήληζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη αλά δξάζε.
Ιδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη
απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ ζηνλ ηνκέα ηεο
πξφιεςεο κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ φπσο: Καζαξηζκφο– ζπληήξεζεδηάλνημε δαζηθψλ δξφκσλ, αληηππξηθψλ δσλψλ, ζπληήξεζε, θαζαξηζκφο
ππαξρφλησλ πδαηνδεμακελψλ, ζπληήξεζε- επέθηαζε πδξνζηνκίσλ,
θαζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ (δεκνηηθνχ θαη αγξνηηθνχ),
ηδηαίηεξα ησλ ηκεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ πεξλά ή βξίζθεηαη θνληά ζε
δαζηθέο πεξηνρέο.
ν Γήκαξρνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ ΣΤΟ ην κλεκφλην ελεξγεηψλ πνπ
ζπλέηαμε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην νπνίν θαη ζέηεη ζε άκεζε
εθαξκνγή.
Σηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ΣΤΟ ζπκκεηείραλ θαη πήξαλ ηνλ ιφγν νη παξαθάησ:
Ο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θ. Κσλζηαληίλνο Καθάλεο, ε θα.
Κξπζηαιιέληα Γεσξγηάδνπ, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Πξντζηακέλε
ηεο
Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο- Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΜαθεδνλίαοΘξάθεο, ν θ. Νηθφιανο Φελφπνπινο, Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ Ν. Πηεξίαο, ν θ. Απφζηνινο Πιεμίδεο, Ίιαξρνο ηεο XXIV
ΤΘΤ Ληηνρψξνπ, ν θ. Δπάγγεινο Φαιάξαο, Γηνηθεηήο ηεο Ππξνζβεζηηθήο
Υπεξεζίαο Ν. Πηεξίαο, ν θ. Γεψξγηνο Γξεγνξηάδεο, Γηνηθεηήο ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ Κιηκαθίνπ , ν θ. Γεψξγηνο Βαζηιεηάδεο, Τνπηθφο Αζηπλφκνο
Κνιηλδξνχ, ν θ. Κσλζηαληίλνο Παπάο, Γαζνιφγνο ηεο Γλζεο Γαζψλ Ν.
Πηεξίαο, ν θ. Γεκήηξηνο Λέλνο, απφ ηελ Γηεχζπλζε Γαζψλ Ν, Πηεξίαο, ε θα.
Βαζηιηθή Βιαλίδνπ, Ννζειεχηξηα ηνπ Κ.Υ Αηγηλίνπ, θ. ν Θεφδσξνο
Κνγθεηζηάδεο απφ ην ΚΥ Αηγηλίνπ, νη θ.θ. Πεξηθιήο Μνπηίζηαο θαη θ. Βαζίιεηνο
Καπεηάλνο εθπξφζσπνη ηνπ θπλεγεηηθνχ Σπιιφγνπ Αηγηλίνπ θαη πεξηρψξσλ, ν

θ. Αζαλάζηνο Φαζηαπέηεο εζεινληήο θαη ν ππεχζπλνο ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο θ. Θσκάο Γθέθαο.
Αηγίλην 16-5-2019
Απφ ην γξαθείν ηχπνπ

