
                      
                      
                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2/2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΕΥΡΩΤΑ 

ΘΕΜΑ: «Έργα και δράσεις αντιπυρικής προστασίας - Μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών».

Στη Σκάλα, σήμερα την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή και ώρα 10:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ευρώτα  και  ύστερα  από  την  αριθ.  5040/05-04-2019  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του 
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας,  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
το Σ.Τ.Ο. του Δήμου Ευρώτα.

Στη συνεδρίαση παρόντα μέλη του ΣΤΟ ήταν : 
1. Δήμος Βέρδος, Δήμαρχος Ευρώτα, ως Πρόεδρος
2. Στυλιανός  Κουτσουμπός,  Δημοτικός  Σύμβουλος  (Δημοτικός  Σύμβουλος προερχόμενος 

από τη μειοψηφία)
3. Γεώργιος  Σταθάς,  Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προστασίας  Περιφέρειας 

Πελοποννήσου
4. Ιωάννης Τσιώλης (Τχης), εκπρόσωπος Ανώτατου Διοικητή Φρουράς Λακωνίας
5. Νικόλαος Κουτσοβασίλης, Υποδιοικητής Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα
6. Κωνσταντίνος Γραφάκος, Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου
7. Κοντάκος Ευθύμιος, εκπρόσωπος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μολάων

   8.  Γεώργιος  Τζαμουρής,  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της  Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα,
        9.  Γεώργιος Ζάκκας, Δασάρχης Σπάρτης
      10.  Ιωάννης Μάνος, εκπρόσωπος Δασαρχείου Μολάων
      11.  Κουμάνταρος Σωτήριος, εκπρόσωπος Εθελοντών Πυροσβεστών Δήμου Ευρώτα
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν : 
1. Θεόδωρος  Παπαγιαννόπουλος,  Αντιδήμαρχος  Ύδρευσης,  Άρδευσης,  Αποχέτευσης 

(Δημοτικός Σύμβουλος προερχόμενος από την πλειοψηφία)
2. Δημήτριος  Κατσαρός,  Προϊστάμενος  Δ/νσης  Πολιτικής  Προστασίας  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου
3. Σπύρος Λαδικός, Δασάρχης Γυθείου
4. Παναγιώτης Μαστρογιαννάκος, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης παράρτημα 

Λακωνίας

Στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο.  προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν : 
1. Ο Διοικητής του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ τάξης Δήμου Ευρώτα, κύριος 

Τζανέτος Δαμηλάκος,
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2. Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε 
θέματα Πολιτικής Προστασίας, κυρία Παναγιώτα Παπαγιαννοπούλου,

3. Οι  Πρόεδροι/Εκπρόσωποι  των  Δημοτικών/Τοπικών  Κοινοτήτων:  1.Ιωάννα  Κούρλα 
(Σκάλας),  2.Λυγερή  -  Μαρία  Σαρρή  (Βρονταμά),  3.Γεώργιος  Κοκκονός  (Γράμμουσα), 
4.Αλέξανδρος Πριφτάκης (Κρεμαστής),  5.Δημήτριος Θεοδωρακάκος (Άγιος Δημήτριος), 
6.  Ιωάννης  Μαρτσούκος  (Βλαχιώτη)  και  7.  Χρήστος  Γεωργοστάθης  (Αλεποχώρι).  Οι 
υπόλοιποι εκπρόσωποι και Πρόεδροι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, παρόλο 
που προσκλήθηκαν δεν παραβρέθηκαν. 

Επίσης  παραβρέθηκε, ο  Υποδιοικητής  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  Γυθείου,  Ευγένιος 
Γεωργιάκος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  η Αθηνά Γκορίτσα, υπάλληλος του Δήμου Ευρώτα για την 
τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Δήμος Βέρδος, ως Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Αφού καλωσόρισε τους παριστάμενους, αναφέρθηκε στο θέμα της συνεδρίασης, που είναι η 
λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές 
για τη νέα αντιπυρική περίοδο. 

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  κ.  Σταθά,  ο  οποίος  ανέφερε  συνοπτικά  τα  παρακάτω:  Στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας δεν έχει τοποθετηθεί προσωπικό για την Πολιτική Προστασία 
και ως εκ τούτου τα θέματα πολιτικής προστασίας θα αναφέρονται στην Περιφέρεια. Θα πρέπει  
να  γίνει  καταγραφή  των  βασικών  προβλημάτων  στο  οδικό  δίκτυο,  μετά  και  τις  χειμερινές 
καταστροφές. Ιδιαίτερης σημασίας ο ρόλος των τοπικών κοινοτήτων στην πυροπροστασία, που 
διατηρείται και με τον «Κλεισθένη». Όσον αφορά την απομάκρυνση πληθυσμού, αν απαιτηθεί, 
γίνεται  με  απόφαση Δημάρχου  μετά  από  εισήγηση του αξιωματικού της  Πυροσβεστικής.  Η 
κήρυξη  μιας  περιοχής  σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης  πολιτικής  προστασίας  εξυπηρετεί 
προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι υποδομές. Οι αποκαταστάσεις αυτές αφορούν σε 
εργασίες και όχι σε έργα με περιβαλλοντικές άδειες. Η οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών 
είναι απαραίτητη για την αποζημίωση. Οι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων θα πρέπει άμεσα 
μετά  από  μια  καταστροφή  να  γνωρίζουν  κατ’  εκτίμηση,  τα  πληγέντα  κτίρια  (κατοικίες, 
επιχειρήσεις κλπ). Όταν συνυπάρχουν δύο ζημιογόνα αίτια όπως στις έντονες βροχοπτώσεις και 
χαλαζοπτώσεις  της  16ης -11-2017 σε  περιοχές του  Δήμου Ευρώτα (ζημιές  σε  κτίρια και  από 
πλημμύρες και από χαλάζι), υπάρχει κενό νόμου στην οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής.  

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Δήμαρχος και ανέφερε ότι  έχει ενημερωθεί για το θέμα 
αυτό. Επίσης ενημέρωσε ότι παρατάθηκε έως την 12-7-2019, η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης  
ανάγκης του Δήμου Ευρώτα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 12-01-2019.

Συνεχίζοντας  ο  κύριος  Σταθάς,  είπε  ότι  θα  πρέπει  να  επισπευτούν  οι  εργασίες 
αποκατάστασης  του  οδικού δικτύου,  αφού υπάρχει  και  η  παράταση της  έκτακτης  ανάγκης.  
Επίσης  ανέφερε ότι  θα πρέπει  να τοποθετηθούν  προειδοποιητικές  πινακίδες σήμανσης στις 
Ιρλανδικές  διαβάσεις,  όπως  αναφέρεται  στη  σχετική  εγκύκλιο  της  ΓΓΠΠ.  Όσον  αφορά  τους 
καθαρισμούς των οικοπέδων των ιδιωτών υπάρχουν διάφορα νομικά ζητήματα τα οποία έχουν 
αποτυπωθεί από τη ΓΓΠΠ και έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, όμως δεν έχει δοθεί 
ακόμα λύση. Οι  Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική θα 
πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε όπου υπάρχουν δεξαμενές αυτές να είναι γεμάτες. Στη χθεσινή 
συνεδρίαση  του  Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου  του  Δήμου  Σπάρτης  αναφέρθηκε  από  τον 
εκπρόσωπο του Δασαρχείου ότι τα Δασαρχεία δεν έχουν πιστώσεις. Θα πρέπει τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων  των  Συντονιστικών  Τοπικών  Οργάνων  να  σταλούν  άμεσα  στην  Πάτρα  στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να ληφθούν αποφάσεις.
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Έπειτα το λόγο πήρε ο Δήμαρχος και αναφέρθηκε στην άψογη συνεργασία που υπάρχει με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Δασαρχεία και τους Προέδρους 
των Κοινοτήτων. Ένα ζήτημα που έθεσε είναι η ανάγκη ύπαρξης μίας κοινής συχνότητας για 
τους ασυρμάτους Πυροσβεστικής και Αστυνομίας ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ 
τους.  Συνεχίζοντας είπε ότι στο Δήμο Ευρώτα 3-4 είναι οι ορεινοί οικισμοί με πυκνή βλάστηση  
όπως το Βασιλάκιο, η Κρεμαστή και η Καρίτσα. Απευθυνόμενος προς τους Προέδρους είπε ότι  
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους καθαρισμούς της βλάστησης σε ιδιωτικά οικόπεδα.

Στη  συνέχεια  έδωσε  το  λόγο  στον  Διοικητή  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  Γυθείου,  κ. 
Γραφάκο ο οποίος είπε ότι αυτή η πρώτη σύσκεψη του Σ.Τ.Ο. για την αντιπυρική περίοδο είναι  
ιδιαίτερης  σημασίας.  Η  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  Γυθείου  και  ο  Εθελοντικός  Πυροσβεστικός 
Σταθμός  του  Δήμου  Ευρώτα  προσπαθούν  να  ολοκληρώσουν  την  ετοιμότητα,  η  οποία  είναι 
διαρκής  και  από  την  χειμερινή περίοδο.  Έχουν  προβεί  στη  συντήρηση  των  οχημάτων,  στον 
έλεγχο των υδροστομίων και την πληρότητα των δεξαμενών. Ελέγχεται η βατότητα του οδικού 
δικτύου και θα γίνει έγγραφο. Έπειτα κατέθεσε την άποψή του για την εκκένωση περιοχών, η 
οποία όπως ανέφερε ταυτίζεται με τις απόψεις της ΓΓΠΠ αλλά και της ηγεσίας του ΠΣ: είναι ένα 
ζήτημα  πολύπλοκο  και  δεν  είναι  εύκολο  να  υλοποιηθεί.  Πρέπει  να  υπάρχουν  τα  μέσα,  οι  
άνθρωποι  που  θα  οδηγήσουν  τον  κόσμο  και  να  διασφαλιστεί  ότι  η  διαδρομή  που  θα 
ακολουθηθεί για την διαφυγή των πολιτών είναι ασφαλής. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαριστεί  
από Αστυνομία και Δήμο τι γίνεται με τους πολίτες που θα αρνηθούν να φύγουν. Σε επίπεδο 
Σ.Τ.Ο.  θα  πρέπει  να  είναι  ξεκάθαρο  τι  πρέπει  να  γίνει.  Η  πυροσβεστική  άποψη  είναι  ότι  
υπάρχουν χώροι που μπορούν να καταφύγουν οι πολίτες εντός των οικισμών. Ανέφερε ότι δεν 
παίρνει θέση υπέρ ή κατά της εκκένωσης, ας είναι η ορθότερη απόφαση ανάλογα με το συμβάν. 
Θα  πρέπει  όμως  να  υπάρχει  προγενέστερη  απόφαση  για  το  συγκεκριμένο  χώρο  σε 
προπαρασκευαστικό επίπεδο.

Παρεμβαίνοντας ο Δήμαρχος ανέφερε ότι σε έκτακτα συμβάντα υπάρχουν πολίτες που από 
περιέργεια  δημιουργούν  προβλήματα,  προσπαθώντας  να  περάσουν  σε  δρόμους  που  η 
αστυνομία έχει κλείσει.  Τέτοια φαινόμενα υπήρξαν στις τελευταίες πλημμύρες στο Δήμο, το 
Φλεβάρη.

Ακολούθως έδωσε το λόγο στον Υποδιοικητή  της Π.Υ. Γυθείου, κ. Γεωργιάκο ο οποίος είπε 
ότι θα πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες τόσο από το Δήμο, όσο και από τους άλλους φορείς 
για  να  αποτραπούν  τέτοια  προβλήματα.  Ενημέρωσε  ότι  βρίσκεται  προς  έγκριση  το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών και ότι έγινε προσπάθεια να υπάρχει 
μεγαλύτερη  αποτελεσματικότητα  σε  σχέση  με  την  περσινή  περίοδο.  Ζήτησε  εάν  υπάρχει  η 
δυνατότητα από το Δήμο, όταν κοινοποιείται ο χάρτης επικινδυνότητας, να έχει μηχανήματα σε 
συγκεκριμένο  χώρο.  Τόνισε  τη  σπουδαιότητα  των  τοπικών  ομάδων  πυρασφάλειας  και 
ενημέρωσε  ότι  η  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  είναι  στη  διάθεση  των  Προέδρων  για  να  γίνουν 
εκπαιδεύσεις.  Επίσης   ανέφερε  ότι  την  τρέχουσα  αντιπυρική  περίοδο  θα  υπάρχει  άμεση 
τηλεφωνική επαφή με τους Προέδρους των κοινοτήτων, από τον Διοικητή, τον Υποδιοικητή ή το 
προσωπικό  που  θα  είναι  σε  περιπολία  για  ενεργοποίηση  των  ομάδων  πυρασφάλειας. 
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η πληροφορία για έναρξη πυρκαγιάς θα πρέπει να διαβιβάζεται από 
όποιον φορέα και να προέρχεται. 

  Έπειτα το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μολάων, κ. Κοντάκος 
που συμφώνησε με όσα αναφέρθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές αναφορικά με την 
άψογη  συνεργασία  μεταξύ  των  φορέων  και  ενημέρωσε  ότι  η  Υπηρεσία  του  έχει  ένα  πολύ 
μεγάλο τομέα από την Κρεμαστή μέχρι  την  Ελαφόνησο.  Ανέφερε πως η άποψη του για τις 
εκκενώσεις  είναι  ότι  εάν  δε  γίνονται  προληπτικές  εκκενώσεις,  όταν  απαιτηθεί  δε  θα 
προλάβουμε.  Συνεχίζοντας  είπε  πως  όταν  υπάρχουν  συμβάντα,  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται 
υπόψη ο Διοικητής  της  Υπηρεσίας που υπάγεται  η περιοχή.  Απαιτείται  συνεργασία με  τους 
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τοπικούς Διοικητές και προληπτικές εκκενώσεις. Παρεμβαίνοντας ο Δήμαρχος ανέφερε ότι στις 
περιπτώσεις  αυτές  απαιτείται  ψυχραιμία  και  όχι  πανικός.  Συνεχίζοντας  ο  κύριος  Κοντάκος 
ανέφερε συγκεκριμένο περιστατικό,  όπου οι  πολίτες  δεν έφευγαν από το σπίτι  τους παρότι  
ενημερώθηκαν σχετικά.

Στο  σημείο  αυτό  παρενέβη  ο  κ.  Σταθάς  και  είπε  ότι:   η  δράση  της  οργανωμένης  
απομάκρυνσης είναι προληπτική, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον πολίτη για τους 
κινδύνους που διατρέχει και τις πιθανές συνέπειες από την παραμονή του στο χώρο. Η διάσωση 
όμως ενός πολίτη που έχει εγκλωβιστεί ή δεν μπορεί να μετακινηθεί είναι αρμοδιότητα της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και είναι άλλο πράγμα. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι:  ο Δήμαρχος με 
τους τοπικούς παράγοντες και μετά την εισήγηση του αξιωματικού της Πυροσβεστικής προχωρά 
στην εκκένωση μιας περιοχής όταν έχουν εξασφαλιστεί οι συνθήκες (πλήρως διασφαλισμένη 
διέλευση, να υπάρχουν λεωφορεία, μηχανήματα έργου). 

Ακολούθως  το  λόγο  πήρε  ο  διοικητής  του  Εθελοντικού  Πυροσβεστικού  Σταθμού,  κ. 
Δαμηλάκος, ο οποίος είπε ότι όσον αφορά τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς είναι 
άψογη όπως προαναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές. Ενημέρωσε ότι ο Σταθμός 
αντιμετωπίζει  πολλά  συμβάντα  και  χρειάζεται  ενίσχυση,  βάσει  των  συμβάντων  η  περιοχή 
δικαιούται να ενισχυθεί «πυροσβεστικά». Ανέφερε ότι με τη βοήθεια του Δήμου (τα άτομα που 
διαθέτει στο σταθμό τη θερινή περίοδο), έχουν ανταποκριθεί στα συμβάντα εδώ και 7 χρόνια. 
Παρεμβαίνοντας  ο  Δήμαρχος  ενημέρωσε  ότι  αν  τα  κονδύλια  της  πυροπροστασίας  που  θα 
διατεθούν στο Δήμο είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, θα καλυφθούν ανάγκες σε προσωπικό 
και εργασίες αποκατάστασης προσβασιμότητας και καθαρισμών οδικού δικτύου.

Στη  συνέχεια  έδωσε  το  λόγο  στον  Υποδιοικητή  του  Αστυνομικού  Τμήματος  Ευρώτα,  κ. 
Κουτσοβασίλη  ο  οποίος  ανέφερε  ότι  όταν  ο  δείκτης  επικινδυνότητας  για  πυρκαγιά  είναι 
κατηγορίας 4 ή 5 η υπηρεσία του βγαίνει περιπολίες σε δρομολόγια που υποδεικνύονται   από 
την  Πυροσβεστική.  Περιπολίες  γίνονται  και  σε  χαμηλότερο  δείκτη  επικινδυνότητας. 
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι όταν υπάρχει συμβάν πρώτιστο μέλημα όλων είναι η προστασία της 
ανθρώπινης ζωής και στη συνέχεια οι περιουσίες. Όταν εκδηλωθεί πυρκαγιά καλούνται και οι  
αστυνομικοί που βρίσκονται σε άδεια ή ρεπό, όπως έγινε στις πρόσφατες πλημμύρες στο Δήμο 
Ευρώτα. Σημείωσε ότι οι πολίτες δεν συνεργάζονται και ενδεχομένως χρειάζεται ενίσχυση σε 
προσωπικό, ίσως σε τέτοιες περιπτώσεις να μπορεί να συμβάλλει ο Δήμος. 

Έπειτα  ο  λόγος  δόθηκε  στον  εκπρόσωπο  του  ΚΕΕΜ,  κ.  Τσιώλη ο  οποίος  ανέφερε  ότι  η  
εμπλοκή  των  ενόπλων  δυνάμεων  στην  πυροπροστασία  γίνεται  σε  τρεις  διακριτές  φάσεις: 
πρόληψη,  καταπολέμηση  και  αποκατάσταση.  Όσον  αφορά  την  πρόληψη  υπάρχει  μια 
αντιστοιχία  με  τη  λειτουργία  των  τοπικών  κοινοτήτων,  περιλαμβάνει  καθαρισμούς,  σχέδια 
εκκενώσεων και άμεση επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για εκπομπή περιπόλου 
πυροπροστασίας.  Στη  φάση  της  καταπολέμησης,  θα  πρέπει  να  υπάρχει  διάχυση  της 
πληροφορίας όταν υπάρχει συμβάν. Να ενημερώνεται η Διοίκηση του ΚΕΕΜ ακόμα και για τα 
μικρά συμβάντα, πόσα άτομα και μέσα επιχειρούν, προκειμένου να υπάρχει προετοιμασία. Στη 
φάση της αποκατάστασης μπορεί να γίνει επέμβαση ή με προσωπικό ή με μηχανήματα κατόπιν  
αιτήματος της Περιφέρειας. Μέχρι τώρα υπάρχει καλή συνεργασία και η ενημέρωση γίνεται  
αρχικά  τηλεφωνικά  από  την  Περιφέρεια.  Για  τη  συνδρομή  με  μηχανήματα  των  ενόπλων 
δυνάμεων είναι γνωστό ότι υπάρχει κόστος λειτουργίας.

Στο σημείο αυτό παρεμβαίνοντας ο κ. Σταθάς ενημέρωσε ότι στη δασοπυρόσβεση η εντολή 
για συνδρομή σε μέσα κλπ δίνεται από τον Αξιωματικό της Πυροσβεστικής προς το ΕΣΚΕ. Επίσης  
εντολή για εναέρια πυροσβεστικά μέσα δίνει ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στη  συνέχεια  το  λόγο  πήρε  ο  Δασάρχης  Σπάρτης,  κ.  Ζάκκας   ο  οποίος  ενημέρωσε  ότι 
υπάρχουν  διαθέσιμα  για  πυρόσβεση  15.000  κ.μ  νερού  στον  Πάρνωνα  και  6.000  κ.μ.  στον 
Ταΰγετο.  Συνεχίζοντας ανέφερε ότι  είναι  πολύ σημαντική η ενεργοποίηση του κόσμου στην  
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άμεση αντιμετώπιση των συμβάντων, θα πρέπει να ενεργοποιούνται οι πολίτες και οι τοπικές 
κοινωνίες.  Παρεμβαίνοντας  ο  Δήμαρχος  είπε  ότι  στο  Δήμο  Ευρώτα  συγκροτούνται  τοπικές 
ομάδες πυρασφάλειας σχεδόν σε όλες τις τοπικές κοινότητες και στις ορεινές κοινότητες έχουν 
διατεθεί στους Προέδρους βυτία για πυρόσβεση. Συνεχίζοντας ο Δασάρχης Σπάρτης είπε ότι  
όσον αφορά το οδικό δίκτυο θα χρειαστεί η συνδρομή του Δήμου, όπως και τα προηγούμενα 
χρόνια, με δεδομένο ότι οι δρόμοι είναι αγροτοδασικοί. Ενημέρωσε ότι το δασαρχείο έχει ένα 
γκρέιντερ, όμως έχουν γίνει πολλές ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν τη 
χειμερινή περίοδο και επίσης ότι γίνονται περιπολίες από την υπηρεσία. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο εκπρόσωπος του Δασαρχείου Μολάων, κ. Μάνος ο οποίος εκ 
μέρους  της  υπηρεσίας  του  ενημέρωσε  ότι:  οι  διαθέσιμες  πιστώσεις  που έχει  το  δασαρχείο 
Μολάων είναι 7.000 €, δεν έχουν μηχανήματα έργου και υπάρχει περιορισμός στα καύσιμα. Οι  
εργαζόμενοι από τον ΟΑΕΔ (κοινωφελής εργασία) έχουν συγκεκριμένο ωράριο (7:00 – 15:00) 
και  ως  εκ  τούτου  οι  εργασίες  πρόληψης  και  επιτήρησης  γίνονται  σε  αυτό  το  ωράριο. 
Παρεμβαίνοντας ο κ. Δήμαρχος ρώτησε για τη λήξη της σύμβασης των ανωτέρω εργαζομένων 
και  ο  Δασάρχης  Σπάρτης  ενημέρωσε  ότι  θα  εργάζονται  μέχρι  την  20η Νοέμβρη.  Επίσης  ο 
Δασάρχης Σπάρτης ενημέρωσε ότι γίνεται προσπάθεια να επανδρωθούν δύο πυροφυλάκια στην 
περιοχή της Σπάρτης από τους εργαζόμενους αυτούς. 

Ο Δήμαρχος στο σημείο αυτό ενημέρωσε ότι στο Δήμο Ευρώτα στη θέση Προφήτης Ηλίας 
στη  Γράμμουσα  υπάρχει  πυροφυλάκιο  το  οποίο  τη  θερινή  περίοδο  επανδρώνεται  από 
εθελοντές πυροσβέστες. Συνεχίζοντας ζήτησε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεργασία για 
την  πληρότητα  των υδατοδεξαμενών και  τον  έλεγχο των πυροσβεστικών  κρουνών.  Από  την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Μολάων αναφέρθηκε ότι έχουν ελεγχθεί οι κρουνοί και οι δεξαμενές.

Ακολούθως το λόγο πήρε η κυρία Παπαγιαννοπούλου, εκπρόσωπος της ΠΕΔ Πελοποννήσου 
σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία είπε τα 
εξής: Οι πολλές βροχοπτώσεις κατά τη χειμερινή περίοδο έχουν σαν αποτέλεσμα να υπάρχει 
πυκνή  βλάστηση  και  να  αυξάνεται  ο  κίνδυνος  πυρκαγιάς.  Θα  πρέπει  η  Περιφέρεια  να 
μεριμνήσει για τον καθαρισμό της βλάστησης στις εθνικές οδούς. Παρεμβαίνοντας ο κ. Σταθάς  
είπε ότι κάθε φορέας θα πρέπει να μεριμνά για τους καθαρισμούς στο οδικό δίκτυο ευθύνης 
του. Συνεχίζοντας η κ. Παπαγιαννοπούλου αναφέρθηκε στους καθαρισμούς των οικοπέδων και 
υποστήριξε  ότι  θα  πρέπει  να  γίνονται  καθαρισμοί  από  το  Δήμο  ακόμα  και  χωρίς  χρέωση.  
Ανέφερε ότι ίσως βοηθούσε να γίνει μια άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο. Συμφώνησε με τους 
προηγούμενους ομιλητές ότι η προσβασιμότητα του οδικού δικτύου και η ενεργοποίηση των 
τοπικών  ομάδων  πυρασφάλειας  είναι  πολύ  σημαντικές.  Όσον  αφορά  τον  Εθελοντικό 
Πυροσβεστικό Σταθμό είπε ότι είναι μεγάλη βοήθεια για την περιοχή μας.

Έπειτα  το  λόγο  πήρε  ο  κύριος  Τζαμουρής,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος  του  Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ευρώτα, ο οποίος  είπε ότι η χρηματοδότηση για την πυροπροστασία είναι κάθε 
χρόνο περίπου στα ίδια επίπεδα και θα πρέπει να δίνεται πιο νωρίς για να γίνονται οι μελέτες  
και να προχωρά η υλοποίηση. Αναφέρθηκε στη δυσκολία της εκκένωσης οικισμών και πρότεινε 
σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να εντοπιστούν οι επικίνδυνοι οικισμοί και τα 
μέτρα που πρέπει  να ληφθούν προληπτικά.  Είπε ότι  τα εναέρια μέσα είναι  σημαντικά στην 
έναρξη μιας πυρκαγιάς. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι θα πρέπει η ΔΕΗ να προβεί σε προληπτικές 
ενέργειες συντήρησης του δικτύου της γιατί παρατηρείται το φαινόμενο να ξεκινούν πυρκαγιές 
από κολώνες της ΔΕΗ. Ο Δήμαρχος παρεμβαίνοντας είπε ότι παλιότερα η ΔΕΗ ζητούσε από το 
Δήμο μηχάνημα για πλύσιμο των μονωτήρων στους πυλώνες που υπάρχουν στα παραθαλάσσια 
τμήματα.  Συνεχίζοντας  ο  κύριος  Τζαμουρής  είπε  ότι  θα  πρέπει  και  το  Δασαρχείο  να  έχει  
κάποιους στρατηγικούς στόχους σχετικά με τη δενδροφύτευση. Θα πρέπει στις αναδασώσεις 
κοντά  στα  αστικά  κέντρα  να  υπάρχει  πρόβλεψη  να  μη  φυτεύονται  πεύκα.  Ίσως  κάποια 
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πλατύφυλλα  είδη  να  είναι  πιο  κατάλληλα.  Στο  σημείο  αυτό  παρενέβη  ο  κ.  Ζάκκας  και 
ενημέρωσε ότι: δε γίνονται πλέον αναδασώσεις, το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στα 
Δασαρχεία του Νομού είναι ελάχιστο και ότι τα πεύκα αρχικά φυτεύτηκαν λόγω της εύκολης 
εγκατάστασής τους σε σχέση με άλλα είδη.      

Στη  συνέχεια  το  λόγο  πήρε  ο  κύριος  Κουμάνταρος,  ως  εκπρόσωπος  των  Εθελοντών 
Πυροσβεστών του Δήμου Ευρώτα και ανέφερε ότι οι εθελοντές είναι παρόντες όποτε απαιτηθεί. 
Ανέφερε όμως ότι θα πρέπει να υπάρξει από την πολιτεία ένα κίνητρο με μοριοδότηση των 
εθελοντών σε  νέες προσλήψεις.  Επίσης  είπε  πως θα πρέπει  τη  θερινή περίοδο να  υπάρχει 
διαθέσιμο ένα αγροτικό του Δήμου για περιπολίες τις ημέρες με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.

   Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των κοινοτήτων του Δήμου:
Η κυρία Κούρλα, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας ανέφερε ότι όσον αφορά τον τομέα 

της  πρόληψης έχει  συγκροτηθεί  η τοπική ομάδα πυρασφάλειας και  θα συνεννοηθεί  με  την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου για να γίνει εκπαίδευση. Επίσης είπε ότι με τους καθαρισμούς  
των οικοπέδων από τους ιδιώτες υπάρχουν προβλήματα, είναι γνωστά τα θέματα. 

Η κυρία Σαρρή, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρονταμά ζήτησε να γίνουν καθαρισμοί 
βλάστησης στο οδικό δίκτυο της κοινότητας. Υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να τρέχουν 
πιο γρήγορα από τους πολίτες. 

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στον Διοικητή της Π.Υ. Γυθείου, ο οποίος ανέφερε συνοπτικά τα 
εξής:  Οι  πολίτες  θα  πρέπει  να  ενεργοποιούνται  από  την  ανάγκη  να  προστατευτούν  οι 
περιουσίες και η περιοχή μας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προβαίνει σε δράσεις ενημέρωσης, 
όμως  δε  συγκεντρώνονται  οι  πολίτες.  Πρότεινε  στους  Προέδρους  να  «προκαλέσουν» 
συγκεντρώσεις σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας ή Δήμου, ώστε να γίνει ενημέρωση σε επίπεδο 
πολιτών, πώς μπορεί ο καθένας να δράσει στην αρχή μιας πυρκαγιάς. Όσον αφορά τα εναέρια 
μέσα  είπε  ότι  υπάρχουν  2  πετζετέλ  στην  Καλαμάτα,  2  στην  Τρίπολη  και  4  καναντέρ  στην 
Ανδραβίδα, τα οποία όμως χρειάζονται περίπου 40 λεπτά  για να επιχειρήσουν στην περιοχή 
μας,  ενώ οι  κάτοικοι  μπορούν να δράσουν σε 5 λεπτά.  Οι  περισσότερες πυρκαγιές,  το 80% 
σχεδόν προκαλούνται από αμέλεια. Σε σχέση με την ενημέρωση που ζητήθηκε από το ΚΕΕΜ, 
ανέφερε ότι όταν υπάρχει συμβάν μένει πίσω μόνο ένας τηλεφωνητής. Ενημέρωση μπορεί να 
δοθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση στην Τρίπολη. Σε σχέση με τις ασκήσεις ετοιμότητας είπε: 
ασκήσεις ετοιμότητας  γίνονται  από την Πυροσβεστική.  Αντί  αυτού πρότεινε να δοθεί  βάρος 
στην  ενημέρωση  των  πολιτών  και  τις  εκπαιδεύσεις  των  τοπικών  ομάδων  πυρασφάλειας. 
Αναφορικά  με  τους  πυλώνες  της  ΔΕΗ  ανέφερε  ότι  την  περσινή  περίοδο  που  υπήρχαν 
βροχοπτώσεις,  δεν  παρατηρήθηκαν  ιδιαίτερα  προβλήματα.  Ενημέρωσε  ότι  οι  εθελοντές 
πυροσβέστες έχουν ποσόστωση στις πανελλήνιες και στις εποχιακές προσλήψεις.

Στη  συνέχεια  ο  λόγος  δόθηκε  στον  Εκπρόσωπο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Γράμμουσας,  κ. 
Κοκκονό ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει ετοιμότητα όσον αφορά τις ομάδες πυρασφάλειας και 
τα μέσα (πυροσβεστικά βυτία) που υπάρχουν στην κοινότητα. Ενημέρωσε ότι υπάρχουν κάποιοι 
αγροτικοί δρόμοι που χρειάζονται καθαρισμό –αποψίλωση στα πρανή. 

    Ακολούθως, ο κύριος Πριφτάκης,  Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κρεμαστής ανέφερε 
ότι χρειάζονται  καθαρισμοί βλάστησης – αποψιλώσεις στους δρόμους.  Επίσης είπε ότι  όσον 
αφορά την συγκέντρωση του κόσμου σε περίπτωση πυρκαγιάς, κάθε καλοκαίρι ενημερώνονται 
οι πολίτες ότι θα χτυπήσει η καμπάνα και θα συγκεντρωθούν στην πλατεία και την εκκλησία. Η 
Κρεμαστή είναι το πιο δασωμένο χωριό του Δήμου. Υπάρχει μια γειτονιά προς τον Αϊ- Λια, όπου  
τα σπίτια είναι μέσα στα πεύκα και θα πρέπει να επιτρέψει το Δασαρχείο να κοπούν κάποια 
δέντρα ή ίσως να γίνει μια ζώνη εκεί. Ζήτησε να επιτρέψει το Δασαρχείο Μολάων να στρωθεί ο 
δρόμος προς τον Προφήτη Ηλία γιατί έχει ορατότητα για τα πυροσβεστικά οχήματα. Ενημέρωσε 
ότι  υπάρχουν  τρεις  ανοιχτές  δεξαμενές  ιδιωτών  (1  στη  Στενίτσα  και  2  στον  Αγιαννάκη) 
χωρητικότητας 1000 τόνων νερού που αν απαιτηθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
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Ο κύριος Θεοδωρακάκος, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου ανέφερε ότι 
έχει ενημερώσει για τις δεξαμενές και κάποιους καθαρισμούς βλάστησης πλησίον του γηπέδου.  
Επίσης ανέφερε ότι στον Άγιο Δημήτριο υπάρχει ένα ρέμα εντός οικισμού που στο μεγαλύτερο 
μέρος  του  είχε  καθαριστεί  πέρυσι,  όμως  σε  ένα  τμήμα  προς  την  έξοδο  του  οικισμού  για  
Κρεμαστή θα πρέπει  να δοθεί  άδεια να καθαριστεί  η βλάστηση γιατί  είναι  πολύ κοντά στα 
σπίτια  (είναι στα 10 μ. από το τελευταίο σπίτι προς Κρεμαστή) και υπάρχει επικινδυνότητα. 

 Στο  σημείο  αυτό παρενέβη ο κ.  Μάνος  από το  Δασαρχείο Μολάων και  ανέφερε  ότι  το 
Δασαρχείο δεν έχει αρμοδιότητα σε ρέματα ή ακίνητα που είναι εντός οικισμών, αρμόδια είναι 
η Πολεοδομία.

Ο  κύριος  Γεωργοστάθης,  Εκπρόσωπος  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αλεποχωρίου ανέφερε  ότι 
χρειάζονται αποψιλώσεις- καθαρισμοί της βλάστησης στο οδικό δίκτυο. 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κύριος Κοντάκος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μολάων και 
ζήτησε από τους Προέδρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τη θερινή περίοδο στις διάφορες 
εκδηλώσεις  που  γίνονται  σε  ξωκλήσια  και  υπαίθρια  πανηγύρια,  ώστε  να  μην  προκληθεί  
πυρκαγιά από αμέλεια.

Τέλος, η συνεδρίαση έκλεισε μετά την ανταλλαγή πληροφοριών και με τη συμφωνία της από 
κοινού δράσης και συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων για την αποφυγή πυρκαγιών κατά 
τη θερινή αντιπυρική περίοδο. 

Το πρακτικό αυτό έλαβε τον αριθμό 2/2019.
Σκάλα 12-04-2019
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10. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΔΗΜΟΣ Γ. ΒΕΡΔΟΣ
             ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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