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Δ Ε Λ Σ Ι Ο    Σ Τ Π Ο Τ 

 

Πραγματοποιικθκε τθν Τρίτθ 2 Μαΐου 2017 ώρα 10:00 π.μ θ  
Συνεδρίαςθ του    Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου τθσ Πολιτικισ   
Προςταςίασ του Διμου Πφδνασ Κολινδροφ  με τθν ςυμμετοχι των 
φορζων που τθν  απαρτίηουν  για το παρακάτω κζμα:   

«χεδιαςμόσ και δράςεισ Πολιτικήσ Προςταςίασ για την 
αντιμετώπιςη κινδφνων λόγω των δαςικών πυρκαγιών κατά την 
αντιπυρική περίοδο 2017».  

Στθν ςυνεδρίαςθ,  χρζθ Προζδρου εκτζλεςε ο Αντιδήμαρχοσ 
Πολιτικήσ Προςταςίασ κ. Κωνςταντίνοσ Κακάνησ, ο οποίοσ μετζφερε 
τουσ χαιρετιςμοφσ και τισ ευχαριςτίεσ του Δθμάρχου κ. Ευάγγελου 
Λαγδάρη ςτουσ φορείσ που απαρτίηουν το .Σ.Ο για τθν άψογθ 
ςυνεργαςία μζχρι και ςιμερα με τον Διμο. 

Ο Αντιδήμαρχοσ Πολιτικήσ Προςταςίασ κ. Κωνςταντίνοσ Κακάνησ, 
αφοφ ευχαρίςτθςε  τουσ προςκεκλθμζνουσ φορείσ για τθν παρουςία 
τουσ, τόνιςε ότι κφριο μζλθμα όλων πρζπει να είναι θ πρόλθψθ και θ 
ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων που προκφπτουν.  

 Διαβεβαίωςε τθν ετοιμότθτα που ζχει ο Διμοσ Πφδνασ Κολινδροφ  
τόςο ςε μθχανολογικό εξοπλιςμό όςο και ςε ανκρϊπινο δυναμικό  για 
τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από επικείμενεσ πυρκαγιζσ. 

    Συηθτικθκαν διεξοδικά κζματα ετοιμότθτασ, και ςυνεργαςίασ μεταξφ 
των φορζων, οι προτεραιότθτεσ επζμβαςθσ κάκε φορζα ςε περίπτωςθ 
ςυμβάντοσ και οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ δαςικϊν 
πυρκαγιϊν. 

     Τονίςτθκε θ ςτενι ςυνεργαςία που υπάρχει μεταξφ των αρμόδιων 
φορζων, θ οποία αποτελεί κρίςιμο παράγοντα επιτυχίασ, όπωσ και θ 
ιδιαίτερα ςθμαντικι ςυμβολι των εκπροςϊπων των τοπικϊν 
κοινοτιτων, κακϊσ και των αγροτϊν μαηί με εκελοντζσ που  
ανταποκρίνονται πάντοτε πρόκυμα ϊςτε να επιτευχκεί θ όςο το 
δυνατόν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ κινδφνων από δαςικζσ πυρκαγιζσ. 

 Αποφαςίςτθκε να είναι ςυνεχείσ οι παρεμβάςεισ  του Διμου, ϊςτε 
να γίνεται επιμελισ  κακαριςμόσ βλάςτθςθσ ςε επικίνδυνα ςθμεία. 
Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ ενημζρωςησ- ενεργοποίηςησ με κάθε μζςο 
των  πολιτών, ϊςτε να γίνει αποψίλωςθ ςτισ ιδιοκτθςίεσ τουσ και θ κοπι 
κλαδιϊν που εξζχουν ςε  δρόμουσ, προκειμζνου να διευκολφνεται θ 



πρόςβαςθ των πυροςβεςτικϊν και λοιπϊν οχθμάτων. 

Διατυπωμζνθ πρόκεςθ του Διμου Πφδνασ Κολινδροφ είναι να 
αντιμετωπιςτοφν άμεςα όςα προβλιματα διαπιςτϊκθκαν και ςε ςτενι 
ςυνεργαςία με τουσ λοιποφσ φορείσ Πολιτικισ Προςταςίασ  ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ ετοιμότθτα  τθσ αντιμετϊπιςθσ πικανϊν κινδφνων  από 
πυρκαγιζσ.  

Στθν ςυνεδρίαςθ του .Σ.Ο Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου 
Πφδνασ Κολινδροφ παραβρζκθκαν: 

Η κα. Κρυςταλλζνια Γεωργιάδου, Πολιτικόσ Μθχανικόσ, 
Προϊςταμζνθ  τθσ Διεφκυνςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ- Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ- Θράκθσ, ο κ. Νίκοσ Μοςχοβίτθσ, ςτζλεχοσ  τθσ 
Διεφκυνςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ- Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Μακεδονίασ- Θράκθσ, ο κ. Νικόλαοσ Χθνόπουλοσ, Προϊςτάμενοσ τθσ 
Δ/νςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Ε Ν. Πιερίασ, ο κ. Στζφανοσ 
Σφουγγάρασ, ςτζλεχοσ τθσ Δ/νςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Ε Ν. 
Πιερίασ, ο κ.  Όκων Παπαϊωάννου, Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ, ο κ Μωυςισ 
Μαυρίδθσ Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ, θ κα. Μαρία Αβραμίδου, Πρόεδροσ τθσ 
Τοπικισ Κοινότθτασ Μακρυγάλου, ο κ. Ευάγγελοσ Φαλάρασ, 
Ανιπφραρχοσ-Διοικθτισ τθσ Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ Ν. Πιερίασ, ο κ. 
Μενζλαοσ Σβιρκοσ, Πυρονόμοσ-  Διοικθτισ  του Πυροςβεςτικοφ 
Κλιμακίου Κολινδροφ, ο κ. Αντϊνιοσ Κοφρτθσ, Διοικθτισ του Α.Τ 
Κολινδροφ  Υ/Α, ο κ. Δθμιτριοσ Καραμζλλιοσ, Διευκυντισ Τεχνικϊν 
ζργων & Πολεοδομίασ του Διμου Πφδνασ  Κολινδροφ, θ κα. Χρυςοφλα 
Λυκίδου, ιατρόσ του Κ.Υ Αιγινίου θ κα. Βαςιλικι Βλανίδου, Νοςθλεφτρια 
του Κ.Υ Αιγινίου, ο κ. Περικλισ Μουτίςιασ εκπρόςωποσ του κυνθγθτικοφ 
Συλλόγου Αιγινίου και περιχϊρων και ο υπεφκυνοσ του Γραφείου 
Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Πφδνασ Κολινδροφ κ. Θωμάσ Γκζκασ.    

 

                             Από το Γραφείο τφπου του Δήμου  Πφδνασ Κολινδροφ 


