
                      
                      
                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4/2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΕΥΡΩΤΑ 

ΘΕΜΑ:  «Λήψη μέτρων πρόληψης και  ετοιμότητας  για  την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση  πλημμυρικών φαινομένων και  χιονοπτώσεων –  παγετού περιόδου 2019-
2020 (προετοιμασία για τη χειμερινή περίοδο)».

Στη Σκάλα, σήμερα την 18η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ευρώτα και  ύστερα από την αριθ.  15954/14-10-2019 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. Βασίλειος  Μπόλλας,  Αντιδήμαρχος  (Δημοτικός  Σύμβουλος προερχόμενος  από  την 

πλειοψηφία) (προσήλθε κατά τη διάρκεια)
3. Γεώργιος Μαρουδάς, Δημοτικός Σύμβουλος  (Δημοτικός Σύμβουλος προερχόμενος από 

τη μειοψηφία)
4. Νεκτάριος Βασιλειάδης (Ανχης), εκπρόσωπος Ανώτατου Διοικητή Φρουράς Λακωνίας
5. Παναγιώτης Λυμπέρης, Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα
6. Κωνσταντίνος Γραφάκος, Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου

7.  Γεώργιος Τζαμουρής, Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ευρώτα (ως 
αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Δ/νσης  Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχν. Υπηρεσιών 
του Δήμου Ευρώτα),
8.   Χρήστος Κακαλέτρης, εκπρόσωπος Δασαρχείου Γυθείου
9.   Ιωάννης Μάνος, εκπρόσωπος Δασαρχείου Μολάων
10. Σωτήριος Κουμάνταρος, εκπρόσωπος Εθελοντών Πυροσβεστών Δήμου Ευρώτα

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν : 
1. Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Πολιτικής  Προστασίας  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 

Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου 
2. Ο  Προϊστάμενος  Αυτοτελούς  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προστασίας  Περιφέρειας 

Πελοποννήσου,
3. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μολάων
4. Ο Δασάρχης Σπάρτης
5. Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης παράρτημα Λακωνίας

Στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο.  προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν : 
1. Εκπρόσωπος  του  Εθελοντικού  Πυροσβεστικού  Σταθμού  Β΄  τάξης  Μυρτιάς  Δήμου 

Ευρώτα, κύριος Ηλίας Αγλαμίσης,
2. Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Τρινάσου, κ. Γεώργιος Λαδάς 
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3. Ο  Αντιδήμαρχος  Ύδρευσης  –  Αποχέτευσης  του  Δήμου  Ευρώτα,  κύριος  Νικόλαος 
Γεωργοστάθης,

4. Οι  Πρόεδροι  των  Κοινοτήτων:  1)Γκουβούση  Κούρλα  Ιωάννα  (Σκάλα)  2)Καρκά  Ελένη 
(Βρονταμάς)  3)Αϊβαλιώτης  Κωνσταντίνος  (Γλυκόβρυση)  4)Μιχελάκος  Βασίλειος  (Έλος) 
5)Κουτσουμπός  Γεώργιος  (Αστέρι)  6)Σούντας  Δημήτριος  (Άγιος  Ιωάννης)  7)Αγγελέτος 
Παναγιώτης  (Γεράκι)  8)Γεωργόπουλος  Ιωάννης  (Ζαραφώνα),  9)Μαλαβάζου  Μαρία 
(Καρίτσα)  10)Ροζακλής  Ζαχαρίας  (Αλεποχώρι)  11)Σταματάκος  Αλέξανδρος  (Κροκεές) 
12)Δήμας  Χαράλαμπος  (Απιδιά)  13)Ζώταλης  Γεώργιος  (Νιάτα)  14)Αρκούδης  Ιωάννης 
(Κρεμαστή).  Οι  υπόλοιποι  εκπρόσωποι  και  Πρόεδροι  των  Τοπικών  και  Δημοτικών 
Κοινοτήτων, παρόλο που προσκλήθηκαν δεν παραβρέθηκαν.

Επίσης  παραβρέθηκε  η  Προϊσταμένη  της  Διεύθυνσης  Διοικητικών  και  Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Ευρώτα, κυρία Σεργιάδη. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ευρώτα, Αθηνά Γκορίτσα.
Ο Δήμαρχος  Ευρώτα κύριος  Βέρδος,  ως Πρόεδρος,  κήρυξε  την  έναρξη της  συνεδρίασης.  

Αφού καλωσόρισε  τους  παριστάμενους  και  ευχήθηκε  καλή  θητεία  στους  νέους  Προέδρους 
αναφέρθηκε στο θέμα της συνεδρίασης, που είναι η λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας 
για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων 
- παγετού. Όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου Ευρώτα 
είναι  οι  πλημμύρες.  Ανέφερε πως έχει  στείλει  έγγραφο στη νέα Περιφερειακή Αρχή για τον 
άμεσο καθαρισμό του ποταμού Ευρώτα και επισήμανε ότι ο πυθμένας του Ευρώτα έχει ανέβει 
αισθητά και είναι αναγκαίος τόσο ο καθαρισμός από βλάστηση, όπως έγινε πέρυσι, όσο και η 
εκβάθυνση και καθαρισμός από φερτά υλικά. Συνεχίζοντας είπε ότι αναμένεται επίσκεψη του 
νέου Αντιπεριφερειάρχη με κλιμάκιο μηχανικών στην περιοχή. Επίσης είπε ότι για το θέμα του 
καθαρισμού  του  ποταμού  Ευρώτα  κάνει  έκκληση  στην  Περιφέρεια  για  μια  ακόμα  φορά. 
Ενημέρωσε ότι παρόλο που η αρμοδιότητα της αστυνόμευσης και του καθαρισμού των ρεμάτων 
έχει μεταφερθεί στην Περιφέρεια από πέρυσι το καλοκαίρι, ο Δήμος με τα μηχανήματα που 
διαθέτει, έχει «μπει» σε ρέματα και καθαρίζει. Στο σημείο αυτό ευχαρίστησε και τον Πρόεδρο 
της κοινότητας Έλους που με προσωπική εργασία συμβάλλει στον καθαρισμό χανδακιών στο 
χωριό του.  Όσον αφορά τα προβλήματα από χιονοπτώσεις  – παγετό ανέφερε ότι  στο Δήμο 
Ευρώτα,  αυτά  εστιάζονται  στις  κοινότητες  Κρεμαστής,  Καρίτσας  και  Ζαραφώνας.  Επίσης  τη 
χειμερινή περίοδο ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει είναι οι κατολισθήσεις επί της Εθνικής Οδού,  
στην  περιοχή της  Γκαγκανιάς.  Το  πρόβλημα  αυτό  είναι  γνωστό  στις  Τεχνικές  Υπηρεσίες  της 
Περιφερειακής Ενότητας, δεν έχει όμως ακόμα δοθεί οριστική λύση. 

Στη  συνέχεια  έδωσε  το  λόγο  στον  κ.  Γραφάκο,  Διοικητή  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας 
Γυθείου  ο  οποίος  συμφώνησε  με  το  Δήμαρχο  όσον  αφορά  την  επικινδυνότητα  του  Δήμου 
Ευρώτα σε πλημμυρικά φαινόμενα και  τόνισε  πως κυρίως έχει  ταλαιπωρηθεί  ο  κόσμος της 
περιοχής. Ζήτησε από τους Προέδρους των κοινοτήτων να μεταφέρουν στους πολίτες ότι την 
περίοδο αυτή της αλλαγής της εποχής,  υπάρχει  αυξημένη επικινδυνότητα να γίνει «ξαφνική 
πλημμύρα» μετά από λίγες ώρες δυνατής βροχόπτωσης. Επίσης παρακάλεσε τους Προέδρους 
να ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες που αντιμετωπίζουν συχνά πλημμυρικά φαινόμενα να 
λάβουν μέτρα ατομικής προστασίας (όπως η τοποθέτηση σάκων με άμμο), ώστε σε μια τέτοια 
περίπτωση  να  υπάρχουν  λιγότερες  καταστροφές.  Στη  συνέχεια  είπε  πως  η  Πυροσβεστική 
Υπηρεσία  Γυθείου  σε  συνδυασμό  με  τον  Εθελοντικό  Πυροσβεστικό  Σταθμό  Μυρτιάς,  που 
λειτουργεί  σαν  μόνιμη  υπηρεσία,  θα  πρέπει  να  συντονίσουν  τις  ενέργειές  τους  ώστε  να 
στελεχωθεί ο Εθελοντικός Σταθμός με περισσότερους μόνιμους υπαλλήλους.

Στο  σημείο  αυτό,  παρεμβαίνοντας  ο  Δήμαρχος  ανέφερε  πως  στο  επόμενο  Δημοτικό 
Συμβούλιο θα μπει σαν θέμα το αίτημα για ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικής υπηρεσίας  
στο Δήμο Ευρώτα.
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Συνεχίζοντας ο κύριος Γραφάκος ενημέρωσε πως το υπό ίδρυση Εθελοντικό Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο  των  Κροκεών  είναι  απαραίτητο  για  να  υπάρχει  διασπορά  των  δυνάμεων  και 
ελαχιστοποίηση  του  χρόνου  απόκρισης.  Επίσης  ζήτησε  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου  να  είναι 
παρούσες, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Δήμαρχος και ζήτησε από τους Προέδρους των Κοινοτήτων να 
μεριμνούν ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για τα έκτακτα δελτία επιδείνωσης καιρού και να 
αναρτούν τα δελτία τύπου που τους προωθεί ο Δήμος.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αν/χη Βασιλειάδη, εκπρόσωπο του ΚΕΕΜ, ο οποίος είπε 
ότι  συνήθως ο Στρατός  καλείται  αφού γίνει  η ζημιά.  Συγκροτείται  ένα λόχος περίπου εκατό 
ατόμων  από  όλες  τις  μονάδες  της  Πελοποννήσου,  ανάλογα  και  με  τη  διαθεσιμότητα  σε 
προσωπικό.  Η συνδρομή του στρατού ζητείται  διαμέσου της  Γενικής  Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας.

Ακολούθως το λόγο πήρε ο κύριος Κακαλέτρης από το Δασαρχείο Γυθείου, ο οποίος είπε ότι 
το Δασαρχείο Γυθείου έχει αρμοδιότητα στο πιο κρίσιμο κομμάτι που αφορά τον Ευρώτα. Στον 
ποταμό Ευρώτα έχουν αρμοδιότητα δύο δασαρχεία, της Σπάρτης (ορεινή κοίτη) και του Γυθείου 
(πεδινή  κοίτη).  Το  μεγαλύτερο  τμήμα  της  πεδινής  κοίτης  είναι  εντός  δικτύου  Natura.  Το 
τελευταίο  έγγραφο  που έχει  κοινοποιηθεί  από  τη  Γενική  Γραμματεία  Πολιτικής  Προστασίας 
σχετικά με τον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων  είναι απολύτως κατατοπιστικό ως 
προς τις  απαιτούμενες διαδικασίες.  Τόνισε τη σημασία της πρόληψης και ανέφερε ότι  είναι 
σημαντικό να παρθούν μέτρα, είτε αυτά είναι φράγματα ανάσχεσης ή συγκράτησης, φυτεύσεις 
πρανών κλπ στην ορεινή κοίτη που υπάγεται στο Δήμο Σπάρτης. Απαιτείται λοιπόν συνεννόηση 
με την Περιφέρεια και το Δήμο Σπάρτης. Όσον αφορά την πεδινή κοίτη, είπε ότι αν ο Πρόεδροι 
έχουν  εντοπίσει  ζητήματα  καθαρισμού  βλάστησης,  το  Δασαρχείο  Γυθείου  με  το  εποχιακό 
προσωπικό  που έχει για λίγο χρονικό διάστημα ακόμα, μπορεί να συνδράμει. Όσον αφορά τα 
πλημμυρικά φαινόμενα από ρέματα θα πρέπει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να προβεί στις  
απαραίτητες μελέτες.

Στο  σημείο  αυτό  παρενέβη  ο  Δήμαρχος,  που  είπε  πως  υπάρχει  τεράστιο  θέμα  με  τη 
βλάστηση στον ποταμό Ευρώτα, όπως έχει διαπιστώσει και ο ίδιος, όμως επειδή είναι εντός  
δικτύου  Natura μήπως  υπάρχει  ζήτημα  με  το  Φορέα  Διαχείρισης  (Πάρνωνα,  Μουστού, 
Μαινάλου και Μονεμβασίας) που έχει συσταθεί πρόσφατα. Απαντώντας ο κύριος Κακαλέτρης 
είπε πως ο φορέας θα λειτουργήσει συμπληρωματικά για την προστασία της βλάστησης, των 
πτηνών κλπ. Το κράτος οφείλει να μεριμνήσει προληπτικά για τον άνθρωπο.

Ακολούθως πήρε το λόγο ο Πρόεδρος της κοινότητας Έλους και ενημέρωσε ότι το ποτάμι 
από  τη  σιδερένια  γέφυρα  της  Σκάλας  μέχρι  την  τσιμεντένια  γέφυρα  στο  Λεήμονα  χρήζει 
καθαρισμού.  Συνεχίζοντας  διευκρίνισε ότι  τα προβλήματα από την  αυξημένη βλάστηση που 
αναφέρθηκαν αφορούν κατά κύριο λόγο στην κοίτη του ποταμού.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κύριος Μάνος, εκπρόσωπος του Δασαρχείου Μολάων ο οποίος 
σημείωσε επιφυλάξεις στο κατά πόσον το εποχιακό προσωπικό που υπηρετεί στα Δασαρχεία,  
μέσω προγράμματος  του ΟΑΕΔ,  μπορεί  να ανταποκριθεί  στην εργασία του καθαρισμού της 
βλάστησης στον ποταμό Ευρώτα.

Από τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό του Δήμου Ευρώτα, ο κύριος Αγλαμίσης είπε πως 
καλύφθηκε από το Διοικητή της Π.Υ Γυθείου.

Στη  συνέχεια  πήρε  το  λόγο  ο  κύριος  Λυμπέρης,  Διοικητής  του  Αστυνομικού  Τμήματος 
Ευρώτα ο οποίος είπε ότι: προέχει η άμεση ενημέρωση του πληθυσμού για τους κινδύνους που 
διατρέχει  από  τα  έντονα  καιρικά  φαινόμενα,  τα  ενδεικνυόμενα  μέτρα  προστασίας  που  θα 
πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά, προκειμένου να αποφευχθούν οι απώλειες 
σε  ανθρώπινες  ζωές  και  να  μειωθούν  οι  καταστροφικές  επιπτώσεις  των  φυσικών  αυτών 
φαινομένων. Αποστολή της  Υπηρεσίας είναι: α)Η κινητοποίηση και η δραστηριοποίηση όλου 
του  προσωπικού  προκειμένου  να  ληφθούν  μέτρα  τάξης,  ασφάλειας  και  τροχαίας  για  την 
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προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, β)η παροχή συνδρομής στο 
έργο των λοιπών εμπλεκόμενων δυνάμεων πολιτικής προστασίας για την παροχή κάθε είδους 
αρωγής στους πολίτες, γ)η συλλογή πληροφοριών προκειμένου να εκτιμηθεί το είδος, η έκταση 
και η ένταση του κινδύνου και να ληφθούν τα ενδεικνυόμενα προληπτικά και κατασταλτικά 
μέτρα.  Πιο  συγκεκριμένα  η  Υπηρεσία  μεριμνά:  1)για  την  εξασφάλιση  της  τάξης,  της 
κυκλοφορίας  και  της  άμεσης  πληροφόρησης  του  τμήματος  πολιτικής  προστασίας  για  τα 
συμβαίνοντα  στις  πληγείσες  περιοχές,  2)για  τη  διατήρηση  ελεύθερων  από  κυκλοφοριακή 
συμφόρηση των οδών προσπέλασης προς την πληγείσα περιοχή, για διευκόλυνση της κρατικής 
αρωγής,  3)για  τη  λήψη  μέτρων  προς  αποφυγή  δημιουργίας  κυκλοφοριακού  χάους  και 
διευκόλυνσης της κίνησης των οχημάτων άμεσης βοήθειας, 4)την απομάκρυνση του πληθυσμού 
με το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτουν, έξω από την πληγείσα περιοχή, 5)για την εύρυθμη 
λειτουργία των συγκοινωνιακών μέσων για την ομαλή απομάκρυνση των κατοίκων αν υπάρχει 
ανάγκη, 6)για τη λήψη μέτρων για την αποτροπή του πανικού του πληθυσμού και την τόνωση 
του  ηθικού των  πληγέντων,  7)για  την  επαύξηση των  μέτρων αστυνόμευσης  των  πληγεισών 
περιοχών, για τη διασφάλιση των περιουσιών από κλοπές, πράξεις λεηλασίας κλπ, 8)την παροχή 
συνδρομής  στο  έργο  της  διανομής  τροφίμων,  ιματισμού,  περισυλλογής  τραυματιών  και 
διακομιδή τους στα νοσοκομεία, 9)την ασφάλεια των κάθε φύσεως εφοδίων, υλικών και μέσων 
της κρατικής αρωγής, και 10)για τη συνεχή ενημέρωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας για 
την  επικρατούσα  κατάσταση  και  τα  προβλήματα  που  παρουσιάζονται  στο  έργο  παροχής 
βοήθειας στους πληγέντες.

Στη  συνέχεια  το  λόγο  πήρε  ο   κύριος  Λαδάς,  Πρόεδρος  του  ΤΟΕΒ  Τρινάσου  και  αφού 
ευχήθηκε  καλή  θητεία  στους  νέους  Προέδρους  ανέφερε  ότι  στον  ποταμό  Ευρώτα  τα 
προβλήματα υπάρχουν στην κοίτη και στα προχώματα, όχι στα πρανή. Ενημέρωσε ότι στο ύψος 
του χωριού Φιλίσι, από τοποθεσία «Μητρομάρα» προς «σπηλιά Τούντα» η κοίτη του ποταμού 
έχει  ανέβει  στο  ύψος  του  δρόμου  και  όταν  κατεβάσει  ο  ποταμός  θα  υπάρχει  πρόβλημα 
πλημμύρας  για  το  χωριό. Σημείωσε  ότι  δεν  αναφέρθηκαν  καθόλου  τα  προβλήματα  του 
Βασιλοπόταμου  και  της  περιφερειακής  τάφρου. Επεσήμανε  την  απουσία  εκπροσώπου  της 
Περιφέρειας. Ενημέρωσε  ότι  ο  ΤΟΕΒ  έχει  πάρει  δύο  σκαπτικά  μηχανήματα  –  τσάπες  και 
καθαρίζει τα αποστραγγιστικά κανάλια. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην περσινή περίοδο που 
υπήρχε  τεράστιο  πρόβλημα στην  περιφερειακή τάφρο και  η  οποία  θα είχε  σπάσει  εάν  δεν 
γινόταν ενίσχυση σε κάποια σημεία. Με τη συνδρομή και του Δήμου αυτό αποφεύχθηκε και 
εκτιμά ότι δε θα δημιουργηθεί πρόβλημα φέτος στα σημεία αυτά. Είπε ότι πέρυσι καθαρίστηκε 
από την Περιφέρεια ένα τμήμα της περιφερειακής, όμως έχει μείνει ακαθάριστο, ένα τμήμα 
προς  τη  θάλασσα  απόστασης  3,5  με  4  χιλιόμετρα. Η  περιφερειακή  τάφρος  του  ΤΟΕΒ  θα 
δημιουργήσει πρόβλημα σε εκείνα τα σημεία που δεν έχουν καθαριστεί.  Ανέφερε ότι  στην 
παρούσα φάση γίνονται καθαρισμοί με σκαπτικό μηχάνημα τραγκλάιν στον Βασιλοπόταμο και 
μετά θα καθαριστεί η τάφρος Ύψιλον, γιατί από εκεί πλημμυρίζει ο κάμπος της Σκάλας και του 
Λεήμονα. Υπάρχουν τρία σκαπτικά μηχανήματα που καθαρίζουν. Είπε ότι τα μηχανήματα στο 
αντλιοστάσιο έχουν ελεγχθεί για την καλή λειτουργία τους και ότι υπάρχει συνεργασία με τις  
τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. 

Ακολούθως το λόγο πήρε ο κύριος Κουμάνταρος, εκπρόσωπος των Εθελοντών Πυροσβεστών 
του Δήμου Ευρώτα, ο οποίος είπε ότι οι εθελοντές δίνουν το παρόν, όμως θα πρέπει να γίνει  
προσπάθεια από όλους να προσελκύσουμε και άλλους εθελοντές γιατί παράγουν έργο.

Στη  συνέχεια  πήρε  το  λόγο  ο  κ.  Τζαμουρής,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος  του  Τμήματος 
Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ευρώτα,  ο  οποίος  ενημέρωσε  ότι  έχει  γίνει  σύμβαση  με 
εργολάβο για την τοποθέτηση πινακίδων και τη σήμανση Ιρλανδικών διαβάσεων. Συνεχίζοντας 
σημείωσε πως το χωριό που απομονώνεται τελείως, όταν γίνει πλημμύρα είναι το Έλος. Όσον 
αφορά τον ποταμό Ευρώτα από τη γέφυρα της Σκάλας και προς τις εκβολές είναι ένα τεχνικό 
έργο αντιπλημμυρικής προστασίας και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Είχε γίνει ευθυγράμμιση 
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του ποταμού  και  απαλλοτριώσεις.  Αυτό το  έργο θα πρέπει  να συντηρείται  τακτικά.  Από τη 
γέφυρα της Σκάλας και πάνω ο ποταμός έχει «κλείσει» λόγω φερτών υλών.

Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κύριος Μπόλλας, Αντιδήμαρχος Ευρώτα και ενημέρωσε πως 
με την προτροπή του κυρίου Τζαμουρή επισκέφθηκαν τον ποταμό Ευρώτα και είδε προσωπικά 
την κατάσταση που επικρατεί. Είπε πως πρέπει να δοθεί λύση και στο ύψος του Φιλισίου που 
αναφέρθηκε  αλλά  και  ανάμεσα  στις  δύο  γέφυρες.  Ο  καθαρισμός  του  ποταμού,  τόσο  από 
βλάστηση όσο  και  από φερτές  ύλες  είναι  αναγκαίος.  Τα  προβλήματα  υπάρχουν  μέσα στην 
κοίτη. Όσον αφορά την ετοιμότητα σε μέσα, ενημέρωσε ότι τα μηχανήματα του Δήμου είναι 
συντηρημένα και υπάρχει ετοιμότητα.  

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ζήτησε από τον Αντιδήμαρχο Ύδρευσης και τους Προέδρους να 
ενημερώσουν για τους καθαρισμούς των φρεατίων ομβρίων υδάτων. 

Απαντώντας ο κύριος Γεωργοστάθης, Αντιδήμαρχος Ύδρευσης ανέφερε πως στη Σκάλα μετά 
την ασφαλτόστρωση που έγινε στις κεντρικές οδούς, λόγω τεχνικών ζητημάτων είχαν καλυφθεί 
τα φρεάτια με άσφαλτο. Έχει ανατεθεί εργασία σε εργολάβο προκειμένου να αποκατασταθούν. 
Στην παρούσα φάση έχουν «αποκαλυφθεί» όλα τα φρεάτια και αναμένουμε από τον εργολάβο 
να προχωρήσει στην ανύψωση. 

Στη  συνέχεια,  το  λόγο πήρε η κυρία Κούρλα,  Πρόεδρος  του Συμβουλίου της  Κοινότητας 
Σκάλας, η οποία σημείωσε την απουσία εκπροσώπου της Περιφέρειας και το μεγάλο πρόβλημα 
που  δημιουργεί  στην  περιοχή  το  γεγονός  ότι  δεν  έχει  καθαριστεί  ο  ποταμός  Ευρώτας. 
Συνεχίζοντας είπε πως οι καθαρισμοί θα έπρεπε να έχουν γίνει τέλος καλοκαιριού, για να μην 
καταστρέφονται οι περιουσίες των πολιτών και να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Πρέπει 
να γίνει  κάτι  άμεσα με τα  φρεάτια,  που όπως ειπώθηκε έχουν μεν  αποκαλυφθεί,  αλλά θα 
πρέπει να τελειώσει η εργασία αυτή. 

Έπειτα το λόγο πήρε ο κύριος Μιχελάκος, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Έλους, 
ο οποίος είπε ότι τα φρεάτια και τα ρέματα έχουν καθαριστεί, κυρίως με προσωπική εργασία. 
Είπε  ότι  θα  έπρεπε  τα  μηχανήματα  του  Δήμου  να  παραμείνουν   για  μεγαλύτερο  χρονικό 
διάστημα στο Έλος.

Ύστερα πήρε το λόγο ο κύριος Κουτσουμπός, Πρόεδρος της Κοινότητας Αστερίου ο οποίος 
είπε ότι  στο Αστέρι,  από τις  πλημμύρες δημιουργούνται  προβλήματα κυρίως στις  αγροτικές 
καλλιέργειες. Επίσης ενημέρωσε ότι γίνονται καθαρισμοί των χαντακιών.

Ακολούθως το λόγο πήρε ο κύριος Μαρουδάς, Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος είπε ότι θα 
πρέπει  να  δοθεί  ιδιαίτερο  βάρος  στις  περιοχές  Σκάλας,  Έλους  και  Λεήμονα  που  έχουν  τα 
μεγαλύτερα προβλήματα από τις πλημμύρες. Συνεχίζοντας είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να 
γίνεται  προσπάθεια  να  μένει  ανοιχτός  ο  δρόμος,  να  ρυθμίζεται  η  κυκλοφορία  και  να  μην 
εγκλωβίζονται οχήματα. Ζήτησε από τους Προέδρους να εξετάσουν τις πιθανές οδούς διαφυγής 
σε περίπτωση προβλημάτων. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος για το τι πρέπει να  
κάνει. Ένα άλλο θέμα είναι να ξεκαθαρίζεται ποιος έχει το συντονισμό σε ένα τέτοιο φυσικό 
φαινόμενο.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κύριος Ζώταλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου της κοινότητας  
Νιάτων,  ο  οποίος  είπε  ότι  σαν  κοινότητα  έχουν  καθαρίσει  τα  ρέματα,  ένα  μικρό  τμήμα 
παραμένει και όσον αφορά τα φρεάτια αυτά έχουν καθαριστεί.

Έπειτα  το  λόγο  πήρε  ο  κύριος  Σταματάκος,  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της  κοινότητας 
Κροκεών, ο οποίος είπε ότι στις Κροκεές υπάρχουν δύο ποτάμια που δεν έχουν καθαριστεί και 
παλιότερα στο Βασιλάκιο είχε πνιγεί άνθρωπος. Ενημέρωσε πως τα φρεάτια είναι καθαρά και 
ότι  δεν  κινδυνεύει  ο  οικισμός,  σε  περιπτώσεις  πλημμυρικών  φαινομένων,  αλλά  αγροτικές 
περιουσίες.  Στο  σημείο  αυτό  παρενέβη  ο  Δήμαρχος  και  επανέλαβε  ότι  οι  καθαρισμοί  των 
ρεμάτων είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας. Συνεχίζοντας ο κύριος Σταματάκος ρώτησε γιατί οι 
αντιπυρικές ζώνες στις Κροκεές ανοίγονται τώρα στη λήξη της αντιπυρικής περιόδου. Επίσης  
σημείωσε πως θα έπρεπε τώρα να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη αντιπυρική περίοδο και 
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τον Απρίλη να είχε γίνει η προετοιμασία για τη χειμερινή περίοδο. Απαντώντας ο Δήμαρχος είπε 
πως  ασχολείται  με  την  πολιτική  προστασία  στο  Δήμο  Ευρώτα  από  το  2011,  και  δεν  είχε 
αναφερθεί  από  κανέναν,  ούτε  Σύμβουλο,  ούτε  άλλο  φορέα  ή  υπηρεσία,  η  αναγκαιότητα 
καθαρισμού  των  συγκεκριμένων  σημείων  στις  Κροκεές.  Όταν  αυτό  τέθηκε  στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο και ενώ είχαν περισσέψει χρήματα από έκπτωση από την 1η ανάθεση που έγινε στην 
δημοτική ενότητα των Κροκεών, έγινε και δεύτερη μελέτη και γι’ αυτό καθυστέρησε. 

Ακολούθως  το  λόγο  πήρε  η  κυρία  Καρκά,  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της  κοινότητας 
Βρονταμά,  η  οποία  είπε  πως  δεν  είχε  αντιληφθεί  ότι  ο  καθαρισμός  των  ρεμάτων  είναι  
αρμοδιότητα  της  Περιφέρειας.  Ενημέρωσε  ότι  τα  φρεάτια  είναι  όλα  καθαρισμένα  και  ότι 
υπάρχει  πρόβλημα από τους Ξεριάδες και  τα ρέματα.  Επίσης είπε ότι  δεν έχουν ακόμα δει 
βοήθεια από το Δήμο.

Στο σημείο αυτό ο κύριος Μπόλλας παρεμβαίνοντας ενημέρωσε ότι ο Δήμος διαθέτει δύο 
τσάπες  και  δύο  φορτηγά  για  να  «εξυπηρετηθούν»  32  χωριά.  Είπε  πως  προσπαθεί  να 
διαχειριστεί  την  κατάσταση  με  προτεραιότητα  στα  χωριά,  όπου  υπάρχουν  οι  μεγαλύτεροι 
κίνδυνοι. Επανέλαβε ότι οι περισσότερες από αυτές τις παρεμβάσεις δεν είναι αρμοδιότητα του 
Δήμου.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κύριος Σούντας,  Πρόεδρος του Συμβουλίου της κοινότητας 
Αγίου  Ιωάννη,  ο  οποίος  είπε  ότι  το  πρόβλημα  στον  Άγιο  Ιωάννη  είναι  οι  καθαρισμοί  των 
ρεμάτων.

Έπειτα το λόγο πήρε ο κύριο Δήμας, Πρόεδρος του Συμβουλίου της κοινότητας Απιδιάς ο  
οποίος είπε ότι εκτός από τις κατολισθήσεις στην περιοχή της Γκαγκανιάς που αναφέρθηκαν 
υπάρχουν πρόβληματα και στην γέφυρα της Απιδιάς (έχει φύγει στηθαίο αντιστήριξης) και στη 
γέφυρα της Κορακοφωλιάς (διάβρωση και πυλώνας φωτισμού) στην Εθνική Οδό, για τα οποία 
είναι ενήμερη η Περιφερειακή Ενότητα.  Επίσης πρότεινε αν μπορεί να γίνει ενημέρωση των 
πολιτών για τα μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας μέσα από τους λογαριασμούς ύδρευσης.

Ακολούθως το λόγο πήρε η κυρία Μαλαβάζου, Πρόεδρος της Κοινότητας Καρίτσας η οποία 
ανέφερε  ότι  στην  Καρίτσα  αντιμετωπίζουν  κυρίως  πρόβλημα  με  τις  χιονοπτώσεις  και  ο 
αποχιονισμός γίνεται με μηχανήματα του Δήμου. 

Στη  συνέχεια  πήρε  το  λόγο  ο  κύριος  Αρκούδης,  Πρόεδρος  της  κοινότητας  Κρεμαστής  ο 
οποίος ανέφερε ότι στην Κρεμαστή έχουν προβλήματα τη χειμερινή περίοδο με χιονοπτώσεις 
και παγετούς. Ο Δήμαρχος παρεμβαίνοντας ενημέρωσε ότι υπάρχει μια σκέψη να μεταφέρουν 
σακιά με αλάτι στην Κρεμαστή, προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμα στους κατοίκους. Επίσης 
ενημέρωσε  ότι  το  αλάτι  αποθηκεύεται  στην  αποθήκη  του Συνεταιρισμού στα Νιάτα  και  αν 
υπάρχει κάποια άλλη πρόταση καλό είναι να τεθεί.  

Ο  κύριος  Γραφάκος  πήρε  πάλι  το  λόγο  και  ενημέρωσε  ότι  ο  Δήμος  Ευρώτα  έχει  
πιστοποιημένους εθελοντές Συνεχίζοντας είπε πως διατίθεται να βοηθήσει τους εθελοντές σε 
όλα τα στάδια. Αυτό που χρειάζεται για να γίνει κάποιος εθελοντής είναι καλή υγεία και ηλικία  
από 18-55 ετών. Τέλος, είπε πως ο Δήμος Ευρώτα έχει στηρίξει και στηρίζει τους εθελοντές 
(προσφορά μέσων ατομικής προστασίας κλπ). 

Στη  συνέχεια  το  λόγο πήρε  η  Διευθύντρια  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του 
Δήμου  Ευρώτα,  η  οποία  είπε  πως  για  όλες  αυτές  τις  δράσεις  του  Δήμου  (λειτουργία 
Εθελοντικών Πυροσβεστικών  Σταθμών κλπ)   δεν  υπάρχει  κάποια  πρόσθετη  χρηματοδότηση. 
Ανέφερε ότι μέσω μηνυμάτων  SMS ενημερώνονται άμεσα για τα έκτακτα δελτία επιδείνωσης 
καιρού  οι  Αντιδήμαρχοι,  οι  Πρόεδροι  των  Κοινοτήτων,  οι  εθελοντές  και  το  προσωπικό  του 
Δήμου που οποτεδήποτε έχει υπάρξει ανάγκη είναι παρόν. Επίσης ανέφερε ότι στις περιπτώσεις  
φυσικών  καταστροφών  προκύπτουν  διάφορα  ζητήματα  όπως  διατροφής  ή  διαμονής  των 
πληγέντων, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. Πρότεινε μέσω της ΚΕΔΕ να ζητηθεί η  
χρηματοδότηση των Δήμων για την πρόληψη και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. 
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Τέλος, η συνεδρίαση έκλεισε μετά την ανταλλαγή πληροφοριών και με τη συμφωνία της από 
κοινού δράσης και συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και από χιονοπτώσεις και παγετό.

Το πρακτικό αυτό έλαβε τον αριθμό 4/2019.
Σκάλα 18-10-2019
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

                1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΛΛΑΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
3. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ
6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΗΣ

             7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ
8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ
9. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ
           ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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