06/06/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
σύσκεψη του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμυνταίου για
την πυροπροστασία , παρουσία του Δημάρχου Αμυνταίου κ. Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη, των
Αντιδημάρχων κ. Γιάννη Νάτση, κ. Χρήστου Ιωάννου, Κ. Γιάννη Χατζητιμοθέου, του
Προέδρου της Δ.Κ. Αμυνταίου κ. Γιώργου Τρυφωνόπουλου, του Προέδρου της Τ.Κ. Βαρικού
κ. Αποστόλη Κολέτσα , του Προϊστάμενου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμυνταίου κ.
Τάσου Κατσουπάκη και του κ. Μιχαήλ Χρήστου , Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Φλώρινας. Στη σύσκεψη παρευρέθησαν επίσης ο Α.Δ. Φρουράς Αμυνταίου κ. Σταύρος
Κωνσταντάκης, ο Υποδιοικητής του Α. Τ. Αμυνταίου κ. Χρήστος Αβραμίδης, ο Διοικητής
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαΐδας κ. Χρήστος Σπυρίδης, ο κ. Παναγιώτης Παράσχου
από τη Δ/νση Δασών Φλώρινας, ο κ. Θωμάς Νικολάου από τον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα
και ο κ. Γιώργος Τσουμήτας από το Ορυχείο Αμυνταίου.

Στη συνάντηση έγινε εκτενής συζήτηση για τα αναγκαία προληπτικά και
κατασταλτικά μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν, ώστε να αντιμετωπιστούν από όλους
τους φορείς όποια περιστατικά πυρκαγιών εμφανισθούν κατά την αντιπυρική περίοδο
2018.
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Από πλευράς δήμου Αμυνταίου τονίστηκε ότι έχουν γίνει οι εξής ενέργειες :












Με τα μηχανικά μέσα του Δήμου έχουν εκτελεστεί εργασίες συντήρησης του
δασικού οδικού δικτύου, σε όσα σημεία του υπήρξε ανάγκη και έχει γίνει κοπή
χόρτων στα ερείσματα του δημοτικού αλλά και του επαρχιακού οδικού δικτύου
Έγινε συντήρηση των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμός της
βλάστησης σε αγροτικούς δρόμους
Τα μηχανικά μέσα του δήμου είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε περίπτωση, ώστε να
συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου απαιτηθεί
Έχει γίνει συντήρηση των πυροσβεστικών κρουνών και μπορεί από αυτούς να γίνει
λήψη ύδατος όποτε αυτό απαιτηθεί
Με την συνεργασία και της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πτολεμαΐδας έχει γίνει
γέμισμα των δεξαμενών που υπάρχουν στα δάση των κοινοτήτων Βαρικού,
Λεχόβου και Ξινού Νερού
Για την αποφυγή παράνομων αποθέσεων αποβλήτων και την πρόκληση πυρκαγιών
από αυτά στις παλαιές χωματερές του δήμου, στις οποίες έχουν εκτελεστεί
εργασίες αποκατάστασης, έχουν κατασκευαστεί νέες περιφράξεις και έχουν
συντηρηθεί οι υφιστάμενες με την εκτέλεση έργου προϋπολογισμού περίπου
40.000,00€
Γίνονται εργασίες καθαρισμού από την βλάστηση σημαντικών οδικών
διασταυρώσεων
Με την εθελοντική βοήθεια πολιτών και συλλόγων έγινε καθαρισμός του
αλσύλλιου «Πευκάκια» στο Αμύνταιο

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία επισημάνθηκαν ιδιαίτερα τα προβλήματα που
δημιουργούν οι καύσεις υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών κατά την φθινοπωρινή
περίοδο και τονίστηκε ότι στις περιπτώσεις αυτές οι εκτάσεις στις οποίες γίνονται τέτοιες
καύσεις δεν λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις – αποζημιώσεις, γιατί η πυροσβεστική
υπηρεσία εκτός της εισαγγελικής δίωξης που ασκεί, ενημερώνει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Δασών Φλώρινας τόνισε την άριστη συνεργασία που υπάρχει με
τον Δήμο Αμυνταίου και επεσήμανε ότι όλες οι εργασίες συντήρησης του δημοτικού και
δημόσιου δασικού οδικού δικτύου έχουν γίνει με μέριμνα του Δήμου Αμυνταίου.
Επιπλέον σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν επικαιροποιημένες καταστάσεις με
τηλέφωνα επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος, Πυροσβεστική,
Περιφέρεια, Αστυνομία κλπ), των υφιστάμενων εθελοντικών ομάδων και προέδρων των
κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου.
Από το Γραφείο Δημάρχου
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