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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020
Σήμερα στις 29-6-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στην αίθουσα συνεδρίασεων του
Δημοτικού Συµβουλίου Δήμου Σερβίων , υπό την προεδρία του Δημάρχου Δ. Σερβίων κ.
Ελευθερίου Χρήστου πραγµατοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Σερβίων, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
2820/22-6-2020 πρόσκληση του προέδρου του Σ.Τ.Ο. Δήμου Σερβίων
Στη σύσκεψη συµµετείχαν οι κύριοι (ες):
1. Ελευθερίου Χρήστος, Δήμαρχος Δ. Σερβίων, Πρόεδρος Σ.Τ.Ο
2. Ποντίκης Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δ. Σερβίων, Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δ.
Σερβίων.
3. Βητόπουλος Θωμάς, Αντιδήμαρχος Δ. Σερβίων, Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δ.Ε
Καμβουνίων
4. Νίκου Λάμπρος, Αναπλ. Προιστάμενος Δνσης Υποστήριξης Καθημερινότητας Δ.
Σερβίων
5. Θεοδωρίδης Εμμανουήλ, Αναπλ. Προιστ. Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Σερβίων
6. Σπυρίδου Λαζαρίτσα, Δημοτική Σύμβουλος, Εκπ΄ροσωπος μειοψηφίας Δημοτικού
Συμβουλίο Δ. Σερβίων
7. Πιπιλής Νικόλαος, Επιπυραγός, Δκτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερβίων
8. Βασιλειάδης Αναστάσιος, Αστυνόμος Α΄, Δκτης Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων
9. Τέλλος Νικόλαος, Αντισυνταγματάρχης, Δκτης 658 ΠΑΠ, Εκπρόσωπος Στρατιωτικής
Διοίκησης
10. Πρόδροµος Ασλανίδης Προϊστάµενος της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε Κοζάνης
11. Σταμκόπουλος Χαράλαμπος, Προιστάμενος Δασονομείου Σερβίων.
12. Δελνιώτης Αναστάσιος, Εκπρόσωπος Εθελοντικής Οργάνωσης ΄΄Κυνηγητικός
Σύλλογος Σερβίων΄΄
13. Πρόεδροι Κοινοτήτων Σερβίων, Αυλών, Γουλών, Μεταξάς, Λιβαδερού, Βαθυλάκκου,
Νεράιδας, Κρανιδίων, Μικροβάλτου, Μεσιανής

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ:
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
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Η λήψη προληπτικών µέτρων σύμφωνα με το ΄΄Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΄΄ΙΟΛΑΟΣ΄΄ του
Δήμου Σερβίων για την αντιπυρική περίοδο 2020. Επίσης εξετάστηκε η ετοιμότητα των
μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού και η δυνατότητα βελτίωσης του συντονισμού
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιµετώπιση και τη διαχείριση των συνεπειών
που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές τόσο στη φάση της πρόληψης όσο και της
έλευσης του γεγονότος και της διαχείρισης-αποκατάστασης των πληγέντων .

3. ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΣΚΕΨΗΣ:
Ο πρόεδρος του (Σ.Τ.Ο) του Δήμου Σερβίων κ .Ελευθερίου Χρήστος καλωσόρισε και
ευχαρίστησε όλα τα µέλη του (Σ.Τ.Ο) και των λοιπών κοινωνικών φορέων για την
παρουσία τους.
Για τις πυρκαγιές τόνισε πως επιβάλλεται ο προγραµµατισµός έργων και δράσεων, και η

έγκαιρη προετοιµασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων, και το σχέδιο ΄΄ΙΟΛΑΟΣ΄΄ του
Δήμου ώστε να ληφθούν έγκαιρα τα απαραίτητα µέτρα .
Ειδικότερα τονίστηκε η σημασία της πρόληψης στην αντιμετώπιση των κινδύνων
έναντι δασικών πυρκαγιών και τη συνεργασία µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών .

4. ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:
ΘΕΜΑ 1ο : Οργάνωση , Συντονισμός , ετοιμότητα των αρμοδίων εμπλεκομένων
Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού ,ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2020 –
λήψη αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των
κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

Εισήγηση Αναπλ. Προιστάμενου Δνσης Υποστήριξης Καθημερινότητας Κ. Νίκου Λάμπρου

Περιληπτική Παρουσίαση του Σχεδίου του Δήμου Σερβίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών σύμφωνα με την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» στα
πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».

ΘΕΜΑ 2ον : Εκτέλεση προγραμμάτων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού και των
υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης,
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
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για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα,

κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε
περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012,
Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών τους ορίων.



Για τη μείωση και ελαχιστοποίηση κινδύνου κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων

και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.

Εισήγηση Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Ποντίκη Χρήστου και Αναπλ. Προστ. κ.
Νίκου Λάμπρου

ΘΕΜΑ 3ον Παρουσίαση

ετοιμότητας του δυναμικού και μέσων για διάθεση

προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών
πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών

Εισήγηση Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Αναπλ. Προστ. κ. Νίκου Λάμπρου

ΘΕΜΑ 4ον Μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας
βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Εισήγηση Αναπλ. Προιστ. Δνσης Καθημερινότητας κ. Νίκου Λάμπρου και ιδιαίτερη ανάλυση
από τον κ. Πρόδροµος Ασλανίδης Προϊστάµενος της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε Κοζάνης
ΘΕΜΑ 5ον Περί διασφάλισης της επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ όλων
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή
πληροφοριών εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις
δασικές πυρκαγιές, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών

Εισήγηση Αναπλ. Προιστ. Δνσης Καθημερινότητας κ. Νίκου Λάμπρου

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
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ΘΕΜΑ 6ον Περί αξιοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που
δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την
αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές.

Εισήγηση Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΜΑ 7ον Περί Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου
ιδιοκτητών (εταιρειών &φυσικών προσώπων)οχημάτων –μηχανημάτων έργου για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας
Εισήγηση Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Ποντίκη Χρήστου & Αναπλ. Προιστ. Δνσης
Καθημερινότητας κ. Νίκου Λάμπρου

Σε όλα τα παραπάνω θέματα υπήρξε ομόφωνη διαπίστωση για την αναγκαιότητα
τήρησης των μέτρων και των διεργασιών που προβλέπονται στο σχέδιο ΄΄ΙΟΛΑΟΣ΄΄
του Δήμου Σερβίων
Ειδικότερα:

1)

Επισημάνθηκε

η

αναγκαιότητα

της

πρόληψης

και

ιδιαίτερα

τις

ημέρες

υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς με εκτέλεση
προγραμμάτων

και

εργασιών

προληπτικού

καθαρισμού

και

των

υπολειμμάτων

καθαρισμού βλάστησης τόσο εντός των οικισμών όσο και 100 μ. πέριξ των ορίων με
πρωτοβουλία των ιδιοκτητών οικοπέδων.

2) Επισημάνθηκε η ενημέρωση του κοινού με μέριμνα των Προέδρων για τη μη χρήση φωτιάς
σε υπαίθριους χώρους στην αντιπυρική περίοδο 2020 σύμφωνα με την 1 η πυροσβεστική
διάταξη και τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση
γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισµένης έκτασης στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου.
3) Συζητήθηκε η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την
βελτίωση της βατότητας δασικών αγροτικών οδών του Δήμου.
4) Συζητήθηκε η βελτίωση των συνθηκών πλήρωσης με νερό των πυροσβεστικών οχημάτων με
επισκευή και συμβατότητα των υφιστάμενων υδροστομίων και δεξαμενών πυρόσβεσης των
οικισμών καθώς επίσης και εναλλακτικές προτάσεις για πλήρωση μέσω κατακόρυφων
ακροφυσίων ΄΄Μπαστούνι΄΄ όπου θα μπορούν να πληρώνονται με νερό και άλλα μέσα
εθελοντών (υδροφόρες-βυτία).
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5) Συζητήθηκαν μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη
λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριµµάτων ή ΑΕΚΚ, σε εφαρµογή των
Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων 9/2000, 9Α/2005
6) Διαπιστώθηκε η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού σχετικά με θέµατα προστασίας δασών και
τη χρήση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.
7) Συζητήθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης περιπόλων και επιφυλακής μέσων και προσωπικού για την
επιτήρηση και τον έλεγχο των προσβάσεων στις δασικές περιοχές µε σκοπό την πρόληψη και την
αναγγελία των πυρκαγιών ιδιαίτερα σε ημέρες υψηλής επικινδυνότητας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

Ελευθερίου Χρήστος

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
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