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ΤΤηνην Πέμπ Πέμπτητη 31 Μαΐου   31 Μαΐου  20182018  καικαι  ώραώρα  12:30 μ.μ.12:30 μ.μ. έγινε  σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού έγινε  σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού
Οργάνου  (Σ.Τ.Ο)  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  Πετρούπολης,  στα  πλαίσια  των  τακτικώνΟργάνου  (Σ.Τ.Ο)  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  Πετρούπολης,  στα  πλαίσια  των  τακτικών
συνεδριάσεων του Οργάνου, λόγω της αρχόμενης αντιπυρικής περιόδου, κατόπιν της πρόσκλησηςσυνεδριάσεων του Οργάνου, λόγω της αρχόμενης αντιπυρικής περιόδου, κατόπιν της πρόσκλησης
ττουου  ΔημάρχουΔημάρχου  ΠετρούποληςΠετρούπολης  καικαι  προέδρου  προς  τα  τακτικά  και  αναπληρωματικά  μέλη  του,προέδρου  προς  τα  τακτικά  και  αναπληρωματικά  μέλη  του,  στοστο
ΔημαρχείοΔημαρχείο  Πετρούπολης.Πετρούπολης.  

ΤοΤο  θέμαθέμα  ΗμερήσιαςΗμερήσιας  ΔιάταξηςΔιάταξης που συζητήθηκε  που συζητήθηκε ήτανήταν  ::
Προγραμματισμός  &  Συντονισμός  των  Δράσεων  Πρόληψης  κινδύνου  Πυρκαγιών  της

Αντιπυρικής περιόδου 2018
Ο Δήμαρχος και πρόεδρος του Σ.Τ.Ο κ. Ευάγγελος Σίμος, αφού έκανε μια σύντομη ανασκόπησηΟ Δήμαρχος και πρόεδρος του Σ.Τ.Ο κ. Ευάγγελος Σίμος, αφού έκανε μια σύντομη ανασκόπηση

των δράσεων του Δήμου κατά την απελθούσα χειμερινή περίοδο, ανέπτυξε κατόπιν, τα θέματα πουτων δράσεων του Δήμου κατά την απελθούσα χειμερινή περίοδο, ανέπτυξε κατόπιν, τα θέματα που
αφορούν  κινδύνους  εκδήλωσης  δασικών  πυρκαγιών  της  αρχόμενης  αντιπυρικής  περιόδου.αφορούν  κινδύνους  εκδήλωσης  δασικών  πυρκαγιών  της  αρχόμενης  αντιπυρικής  περιόδου.
Παρουσίασε το φετινό προγραμματισμό του Δήμου για εποχιακή πυροφύλαξη και ζήτησε τις απόψειςΠαρουσίασε το φετινό προγραμματισμό του Δήμου για εποχιακή πυροφύλαξη και ζήτησε τις απόψεις
και  τη  συμβολή  των  εκπροσωπούμενων  Φορέων,  προκειμένου  να  υπάρξει  ετοιμότητα  για  τηνκαι  τη  συμβολή  των  εκπροσωπούμενων  Φορέων,  προκειμένου  να  υπάρξει  ετοιμότητα  για  την
αντιμετώπιση τους.αντιμετώπιση τους.

Από τη συνάντηση προέκυψαν τα εξής :Από τη συνάντηση προέκυψαν τα εξής :

•• Ο Δήμος για ακόμα μια χρονιά, θα παρέχει πυροφύλαξη σε αλσικούς και δασικούς πνεύμονεςΟ Δήμος για ακόμα μια χρονιά, θα παρέχει πυροφύλαξη σε αλσικούς και δασικούς πνεύμονες
της πόλης, είτε με όχημα πυρόσβεσης είτε με πεζή περιπολία, με έκτακτο προσωπικό πουτης πόλης, είτε με όχημα πυρόσβεσης είτε με πεζή περιπολία, με έκτακτο προσωπικό που
έχει δρομολογηθεί η πρόσληψή του τις προσεχείς ημέρες. Επίσης, θα προβεί σε καθαρισμούςέχει δρομολογηθεί η πρόσληψή του τις προσεχείς ημέρες. Επίσης, θα προβεί σε καθαρισμούς
ξηράς  βλάστησης  σε  δημόσιους  ακάλυπτους  χώρους,  καθώς  και  σε  ιδιωτικούς,  που  οιξηράς  βλάστησης  σε  δημόσιους  ακάλυπτους  χώρους,  καθώς  και  σε  ιδιωτικούς,  που  οι
ιδιοκτήτες τους δεν θα έχουν μεριμνήσει να καθαρίσουν.ιδιοκτήτες τους δεν θα έχουν μεριμνήσει να καθαρίσουν.

•• Το Πυροσβεστικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία θα παρέχουν το έργο τους με ενίσχυση τωνΤο Πυροσβεστικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία θα παρέχουν το έργο τους με ενίσχυση των
δυνάμεων τους στην περιοχή μας, άμεσα και αποτελεσματικά όπως κάθε χρόνο άλλωστε.δυνάμεων τους στην περιοχή μας, άμεσα και αποτελεσματικά όπως κάθε χρόνο άλλωστε.

•• Ο  Α.Σ.Δ.Α  ξεκινά  από  την  επόμενη  εβδομάδα  τις  περιπολίες  και  την  πυροφύλαξη  στηνΟ  Α.Σ.Δ.Α  ξεκινά  από  την  επόμενη  εβδομάδα  τις  περιπολίες  και  την  πυροφύλαξη  στην
ευρύτερη περιοχή του Ποικίλου και του όρους Αιγάλεω. Επίσης έχει προγραμματίσει άμεσαευρύτερη περιοχή του Ποικίλου και του όρους Αιγάλεω. Επίσης έχει προγραμματίσει άμεσα
διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου καθαρισμού της περιαστικής ξηράς βλάστησης διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου καθαρισμού της περιαστικής ξηράς βλάστησης καικαι
του Άλσους Αγ. Δημητρίουτου Άλσους Αγ. Δημητρίου κι έχει ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης βατότητας του δασικού κι έχει ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης βατότητας του δασικού
οδικού δικτύου, για τις ανάγκες των οχημάτων πυρόσβεσης και πυροφύλαξης.οδικού δικτύου, για τις ανάγκες των οχημάτων πυρόσβεσης και πυροφύλαξης.

•• Η Περιφέρεια Αττικής θα παρέχει τις υπηρεσίες της εάν αυτό ζητηθεί.Η Περιφέρεια Αττικής θα παρέχει τις υπηρεσίες της εάν αυτό ζητηθεί.
•• Η Εθελοντική Οργάνωση ΕΕΕΔΕΑ θα προγραμματίσει δράσεις ενίσχυσης του έργου του Π.Σ.Η Εθελοντική Οργάνωση ΕΕΕΔΕΑ θα προγραμματίσει δράσεις ενίσχυσης του έργου του Π.Σ.

και του Δήμου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.και του Δήμου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Οι  Φορείς  που  εκπροσωπήθηκαν  στην  σύσκεψη,  μεταξύ  Υπηρεσιακών  παραγόντων  του  ΔήμουΟι  Φορείς  που  εκπροσωπήθηκαν  στην  σύσκεψη,  μεταξύ  Υπηρεσιακών  παραγόντων  του  Δήμου
Πετρούπολης που συμμετέχουν στις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας, ήταν :Πετρούπολης που συμμετέχουν στις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας, ήταν :

Ο 10ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών μέσω του υποδιοικητή του, η Περιφέρεια Αθηνών μέσω τηςΟ 10ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών μέσω του υποδιοικητή του, η Περιφέρεια Αθηνών μέσω της
αναπληρώτριας του υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας του Τομέα, το Α. Τ. Πετρούπολης μέσω τουαναπληρώτριας του υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας του Τομέα, το Α. Τ. Πετρούπολης μέσω του
διοικητή  του,  η  Εθελοντική  Οργάνωση  Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α  μέσω  του  προέδρου  της,  ο  Α.Σ.Δ.Α  μέσωδιοικητή  του,  η  Εθελοντική  Οργάνωση  Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α  μέσω  του  προέδρου  της,  ο  Α.Σ.Δ.Α  μέσω
αναπληρωτή  υπεύθυνου  Πολιτικής  Προστασίας,  οι  προϊστάμενοι  των  διευθύνσεων  Τεχνικήςαναπληρωτή  υπεύθυνου  Πολιτικής  Προστασίας,  οι  προϊστάμενοι  των  διευθύνσεων  Τεχνικής
Υπηρεσίας και Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου.Υπηρεσίας και Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου.


