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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης/05-02-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 09/2020
ΘΕΜΑ:

Ίδρυση και λειτουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου στον
επανασυσταθέντα από 1/9/2019 Δήμο Βελβεντού

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 5η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε
σε τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 225/30-01-2020 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Αγγέλης Δημήτριος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Τσιτσιόκας Νικόλαος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
15 Μανώλας Αριστείδης
16 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
2 Παπανδρίτσα Μαρία
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Στην εδαφική περιφέρεια του επανασυσταθέντος από 1/9/2019 Δήμου μας,
υπάρχει το τεράστιο δασικό σύμπλεγμα των Πιερίων, το οποίο φροντίζει σε θέματα
πυρόσβεσης κατ’ αρχάς το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σερβίων και επικουρικά της
Κοζάνης.
Ο Δήμος μας, στην παλιότερη περίοδο ως το 2010, όσες φορές κλήθηκε να
υποστηρίξει τις ενέργειες για την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία της εν λόγω
περιοχής δήλωσε παρών.
Θυμίζουμε:
1. Την συμμετοχή του Δήμου, των εθελοντών δημοτών και συλλόγων στην
κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς του Ιουλίου-Αυγούστου 2007, όπου ο τότε Δήμος
Βελβεντού αλλά και οι Δημότες και οι φορείς συνέδραμαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία
για την κατάσβεσή της.
2. Τις συμμετοχές εθελοντών του Βελβεντού σε όλες τις μικρές πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν τα χρόνια του Καλλικράτη (2011-2019).
3. Την εγκατάσταση (2009) δέκα μεγάλων δεξαμενών νερού σε αρκετά σημεία
των Πιερίων, που υπάρχουν και σήμερα για να τροφοδοτούν με το αναγκαίο νερό τα
οχήματα της Πυροσβεστικής.
4. Την προμήθεια ενός πυροσβεστικού οχήματος (δωρεά το έτος 2005 της
αυτοκινητοβιομηχανίας MAZDA), με το οποίο γίνονταν περιπολίες στην δασική
διαδρομή καθημερινά τους καλοκαιρινούς μήνες και αυτό θα επαναληφθεί και φέτος
από τον επανασυσταθέντα Δήμο μας.
5. Την κατασκευή δυο φορητών δεξαμενών με αντλίες που τοποθετούνται σε
ημιφορτηγά του Δήμου για να μπορούν να προσφέρουν άμεση βοήθεια σε περιπτώσεις
αστικής ή δασικής πυρκαγιάς. Είναι διαθέσιμες και σήμερα.
6. Την διοργάνωση σεμιναρίων το 2008 σε πενήντα εθελοντές δημότες από
αξιωματικούς της Πυροσβεστικής για να έχουν την δέουσα ετοιμότητα και εκπαίδευση.
Τα σεμινάρια αυτά θα αιτηθούμε να επαναληφθούν και φέτος σε εθελοντές του
επανασυσταθέντος Δήμου μας.
7. Την συντήρηση όλων των υδροστομίων σε όλους τους οικισμούς και παλιά
και σήμερα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας.
8. Την κατασκευή άλλων τριών υδροστομίων στον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης
Βελβεντού στην ορεινή διαδρομή του το 2007.
9. Την διάθεση εκ μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενός παλιού μεν αλλά
λειτουργούντος οχήματος τύπου STAYER για τον οικισμό του Καταφυγίου από το
2014.
10. Την συντήρηση του μεγαλύτερου δικτύου δασικών δρόμων με δαπάνες του
Δήμου ως το 2010.
11. Την ως το 2010 συντήρηση των δυο πυροφυλακίων Καταφυγίου και Αγίας
Κυριακής με σκοπό την επάνδρωση και λειτουργία τους θερινούς μήνες τόσο για την
εποπτεία σε όλο το σύμπλεγμα των Δυτικών Πιερίων όσο και του απέναντι όρους
Βερμίου. Τα πυροφυλάκια θα επανασυντηρηθούν και την τρέχουσα αυτοδιοικητική
περίοδο, αρκεί βεβαίως να διασφαλιστεί η επάνδρωσή τους.
12. Την άριστη συνεργασία ανέκαθεν αλλά και στο μέλλον των υπηρεσιών, των
υπαλλήλων, των αιρετών και των δημοτών του Δήμου μας με την Πυροσβεστική
Υπηρεσία.
Τέλος να σημειωθεί, ότι μετά τις ασφαλτοστρώσεις σε αρκετούς ορεινούς
δρόμους του ορεινού συμπλέγματος τα έτη 2005 έως 2010 παρατηρήθηκε μια
σημαντική αύξηση επισκεπτών προς τον ορεινό όγκο και η οργάνωση φύλαξής του
είναι πλέον αδήριτη ανάγκη.
Μετά από αυτά, με την παρούσα εισήγηση προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο
να θέσει προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το αίτημα της δημιουργίας και
λειτουργίας αυτόνομου Κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην έδρα του
επανασυσταθέντος δήμου μας, προκειμένου να αναλάβει την πυροπροστασία των
μεγάλου δάσους των Πιερίων αλλά και των οικισμών, θεωρώντας δεδομένη την
αμέριστη στήριξη του έργου του Κλιμακίου εκ μέρους του νεοσυσταθέντος Δήμου μας,
όπως γινόταν και στην προ-Καλλικράτη περίοδο. Από την πλευρά του Δήμου υπάρχει η
διάθεση συνεργασίας, ώστε να επικουρεί τα επιχειρησιακά σχέδια της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια του αυτόνομου πλέον Δήμου μας.
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αποστολή αιτήματος προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για
την ίδρυση και λειτουργία αυτόνομου Κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην έδρα
του Δήμου Βελβεντού.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 09/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 6 Φεβρουαρίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού

[3]

