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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τακτική συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. με τηλεδιάσκεψη (6/9)
Σθν Σρίτθ, 6 επτεμβρίου ςτισ 11 το πρωί, ςυνεδρίαςε με τθλεδιάςκεψθ το Σοπικό υντονιςτικό
Όργανο (.Σ.Ο.) του Διμου.
Σθ ςυηιτθςθ “άνοιξε” ο Διμαρχοσ με μια επιςκόπθςθ των πεπραγμζνων τθσ κερινισ περιόδου,
ευχαριςτϊντασ όςουσ ςυνζδραμαν ςτθν Πολιτικι Προςταςία, ςυγχαίροντασ ιδιαίτερα τθν Πυροςβεςτικι
Τπθρεςία που αντιμετϊπιςε πλικοσ περιςτατικϊν, πολλά από τα οποία δεν ζγιναν καν αντιλθπτά από τουσ
πολίτεσ ακριβϊσ χάρθ ςτθν άμεςθ επζμβαςι τθσ.
τθ ςυνζχεια αναφζρκθκε ςτθν ανάγκθ προετοιμαςίασ για τον επερχόμενο χειμϊνα, ιδίωσ για
φαινόμενα χιονοπτϊςεων, παγετοφ και πλθμμυρϊν, δίνοντασ ζμφαςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ και
μζτρα που πρζπει να λθφκοφν:
• Να γίνει κακαριςμόσ φρεατίων.
• Να κακαριςτοφν όλα τα ρζματα από οποιαδιποτε υλικά, για να μθν καταλιξουν με τθν φυςικι ροι ςτθ
κάλαςςα και για να μθν φράξουν τα ρζματα και τα γεφφρια.
• Να λθφκοφν προλθπτικά μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ αποτελεςμάτων φυςικϊν καταςτροφϊν
• Να είναι ςε ετοιμότθτα οχιματα, εργαλεία και μθχανιματα του Διμου. Επομζνωσ πρζπει να είναι καλά
ςυντθρθμζνα και πάντα ςε ετοιμότθτα
• Το Τμιμα Περιβάλλοντοσ να επικαιροποιεί κάκε φορά τον κατάλογο με τα οχιματα και τα μζςα που
διακζτει ο Διμοσ , αλλά και τον κατάλογο με τουσ ιδιϊτεσ και τα μζςα που αυτοί μποροφν να διακζςουν.
• Η Δ/νςθ Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν να είναι ςε ετοιμότθτα να παρζχει τρόφιμα, φάρμακα, κερμαινόμενουσ
χϊρουσ ςτουσ πολίτεσ, όταν προκφψει ανάγκθ.
• Το Γραφείο Τφπου και Επικοινωνίασ να παρακολουκεί τα Δελτία Πρόγνωςθσ Καιροφ, προκειμζνου
εγκαίρωσ να παρζχει οδθγίεσ ςτουσ πολίτεσ, όταν χρειάηεται.
• Να επιςθμαίνονται τα ςθμεία, που υπάρχουν Ιρλανδικζσ Διαβάςεισ με πινακίδεσ
• Η Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν να είναι ςε ετοιμότθτα, προκειμζνου ςυνεργεία τθσ να ςπεφςουν άμεςα
για τθν αποτίμθςθ των ηθμιϊν ςε περίπτωςθ εκδιλωςθσ ακραίου φαινομζνου
• Όλεσ οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ να είναι ςε ετοιμότθτα, προκειμζνου να προχωριςουν άμεςα ςτισ
διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για τθν ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ προσ τουσ πολίτεσ, που ζχουν πλθγεί από
εκδιλωςθ ακραίου φαινομζνου. Να είναι από τϊρα ζτοιμα όλα τα ζγραφα, για να είναι άμεςθ θ βοικεια
ςτουσ πολίτεσ που βρίςκονται ςε ανάγκθ.
τθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε, μεταξφ άλλων, ο κ. Καςτρίτθσ ανζφερε τισ δυςκολίεσ τθσ
Περιφζρειασ όταν ταυτόχρονα ξεςποφν πυρκαγιζσ ςε διαφορετικά ςθμεία και γίνεται διάςπαςθ δυνάμεων,
ο κ. Φυλακτόσ διαβεβαίωςε οτι το γκρζιντερ και τα άλλα μθχανιματα του Διμου είναι κάκε μζρα ςε
ετοιμότθτα ενϊ, τόςο ο κ. Καϊάφασ όςο και θ κ. Φράγκου επεςιμαναν οτι θ αντιπυρικι περίοδοσ δεν ζχει
τελειϊςει (είναι ζωσ 31/10) και δεν πρζπει να εφθςυχάηουμε. Οι κ.κ. Ζξαρχοσ και Παπαδόπουλοσ
αναφζρκθκαν ςτουσ τρόπουσ ςυνδρομισ τθσ Αςτυνομίασ και του τρατοφ αντίςτοιχα, ενϊ όλοι οι ςφνεδροι
αναφζρκθκαν ςτθν καλι ςυνεργαςία μεταξφ τουσ και ςτον άριςτο ςυντονιςμό από το Διμο.
Παρόντεσ ιταν, εκτόσ του Δθμάρχου, ο αρμόδιοσ για τθν Πολιτικι Προςταςία Αντιδιμαρχοσ κ.
Κωνςταντίνοσ Φυλακτόσ, ο Διευκυντισ Πολιτικισ Προςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ κ.
Νικόλαοσ Καςτρίτθσ, ο Διοικθτισ τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ Μεγάρων Αντιπφραρχοσ Δθμιτριοσ
Καϊάφασ, ο Τποδιοικθτισ Α/Σ Μεγάρων Τπαςτυνόμοσ Βϋ Γεϊργιοσ Ζξαρχοσ, ο Διοικθτισ τθσ Σροχαίασ
Μεγάρων Αςτυνόμοσ Β’ Βαργιανίτθσ πυρίδων, θ Δαςάρχθσ Μεγάρων Δαςολόγοσ ωτθρία Φράγκου,
εκπρόςωποσ τθσ χολισ Πυροβολικοφ Σχθσ (ΠΒ) Ηαχαρίασ Παπαδόπουλοσ και εκπρόςωποσ των Σεχνικϊν
Τπθρεςιϊν του Διμου κ. Αικατερίνθ Μουρελάτου.
Μετά τθ ςυνεδρίαςθ, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ ζκανε τθν παρακάτω διλωςθ:
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«Ο Διμοσ προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ προλθπτικζσ ενζργειεσ και ςτισ αναγκαίεσ προεργαςίεσ,
προκειμζνου να περιορίςει όςο γίνεται τα αποτελζςματα μιασ φυςικισ καταςτροφισ και είναι πάντοτε ςε
ετοιμότθτα να επζμβει άμεςα για να αποκαταςτιςει πικανζσ ηθμιζσ και να βοθκιςει αποτελεςματικά τουσ
πλθγζντεσ πολίτεσ.»
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