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Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Δήμου Πρέβεζας

Με  στόχο  την  καταγραφή  των  μέσων  υποδομών  ,  την  επικαιροποίηση  του  «χάρτη

επικινδυνότητας» αλλά και την συνεργασία φορέων, υπηρεσιών , εθελοντικών ομάδων και πολιτών

σε  θέματα  προστασίας  από  έντονα  καιρικά  φαινόμενα  ενόψει  του  επερχόμενου  χειμώνα,

πραγματοποιήθηκε  μέσω  τηλεδιάσκεψης  η  Συνεδρίαση  του  Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου

Δήμου Πρέβεζας.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος, ο Δημοτικός Σύμβουλος

Υπεύθυνος  Πολιτικής  Προστασίας κ.  Δημήτρης Καραμανίδης,  ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Πρέβεζας κ.Νίκος Παππάς, ο Διοικητής της FOB Ακτίου

Σμήναρχος  κ.  Αργύρης  Κωστούρος,  ο  Διοικητής  του  Αστυνομικού  Τμήματος  Πρέβεζας  κ.

Δημήτρης Κώτσης, η εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Πρέβεζας κ. Σοφία Αρματά , ο εκπρόσωπος

των  Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών  Ν.Πρέβεζας  κ.  Βαγγέλης  Μπαλατσός  ο  Διοικητής  της  Π.Υ

Πρέβεζας κ. Γεώργιος Γκούμας, ο προϊστάμενος της ΔΕΥΑ Πρέβεζας κ .Κώστας Παπουτσής, ο

πρόεδρος  της  Λέσχης  Καταδρομέων  Πρέβεζας  κ.Βασίλης  Ράπτης  και  ο  εκπρόσωπος  της

Αερολέσχης κ. Νίκος Σαμπράκος.

Εισαγωγικά  ο  Δήμαρχος  Πρέβεζας  κ.  Νίκος  Γεωργάκος  καθόρισε  το  πλαίσιο  της  συζήτησης

υπογραμμίζοντας  ότι  ο  Δήμος  και  οι  υπηρεσίες  του  είναι  έτοιμες  ανά  πάσα  στιγμή  να

ανταποκριθούν σε έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν από ακραία καιρικά φαινόμενα.
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«Τα τελευταία χρόνια ερχόμαστε όλο και πιο συχνά αντιμέτωποι  με τέτοιες  καταστάσεις  και η

ετοιμότητα  αποτελεί  για  εμάς  βασική  προτεραιότητα»  ανέφερε  ο  κ.Γεωργάκος,  ο  οποίος

ευχαρίστησε  θερμά  τις  υπηρεσίες  και  τους  εθελοντές  για  την  αμέριστη  συνδρομή  τους  στην

αντιμετώπιση καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο πρωτίστως ανθρώπινες ζωές αλλά και δημόσιες

υποδομές και περιουσίες.

Στη  συνέχεια  κατατέθηκαν  υποδείξεις  ,προβληματισμοί  και  τα  βήματα  που  πρέπει  να

ακολουθηθούν στην αντιμετώπιση μιας θεομηνίας ενώ από όλους εκφράστηκε η βεβαιότητα ότι με

την συνεργασία και  τον σωστό συντονισμό η διαχείριση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων θα

είναι επιτυχής και με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις για τον Δήμο και τους δημότες.
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