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 Η κύρια επίπτωση είναι η διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο και αυτό 

κυρίως για τις ορεινές Κοινότητες . Βασική υποχρέωση του Δήμου είναι η συντήρηση του 

οδικού δικτύου αρμοδιότητάς του, ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα από 

χιονόπτωση ή παγετό. Στο στάδιο αυτό εμπλέκεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που 

έχει ορίσει υπεύθυνους για το οδικό δίκτυο των χωριών του Ταϋγέτου τον Λάμπη Μάλαμα 

και Βασίλη Χρονόπουλο, ενώ για τα ορεινά χωριά των Δ.Ε Θουρίας και Αρφαρών το 

Γιώργο Κορομηλά.  

 Φέτος θα γίνει προμήθεια 10 tn αλατιού. Με τη βοήθεια των εθελοντικών 

οργανώσεων και εργατών του Δήμου, θα γίνει η συσκευασία του σε πλαστικές 25κιλες 

σακούλες και θα διανεμηθούν στις ορεινές κοινότητες. Θα μετατρέψουμε ένα 

πυροσβεστικό (για το οποίο θα προμηθευτούμε αλυσίδες) για να μπορούμε να κάνουμε 

ρίψεις στους αποκλεισμένους δρόμους. Οι ρίψεις αλατιού θα γίνονται με φειδώ καθόσον 

υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον. Σε κάθε κοινότητα θα είναι υπεύθυνος ο πρόεδρος, ο 

οποίος θα επικοινωνεί με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και στη συνέχεια θα 

ενημερώνεται ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Το Γραφείο Π.Π. θα 

ενημερώνεται επίσης από την Τροχαία. 

Αλυσίδες υπάρχουν για 1 Jeep, 1 επιβατηγό και 1 Grader. Έχει αρχίσει η διαδικασία 

προμήθειας αλυσίδων για το πυροσβεστικό που θα είναι σταθμευμένο στον Ταΰγετο. 

 Κατά τη χειμερινή περίοδο και σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στην 

αντιμετώπιση περιστατικών υγείας ή δυσκολία στη διαβίωση των κατοίκων, θα 

αντιμετωπιστεί συντονισμένα από το Δήμο, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Αστυνομία και τις 

Ένοπλες Δυνάμεις. 

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο Δήμος είναι επίσης υπεύθυνος για την 

απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του. 

Αυτό θα αντιμετωπιστεί με τη μίσθωση γερανοφόρου ρυμουλκού οχήματος. 



 Αρμοδιότητα του Δημάρχου είναι επίσης, μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, 

η απόφαση διακοπής μαθημάτων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δνση Πρωτοβάθμιας 

και Βθμιας Εκπαίδευσης, λόγω εκτάκτων αναγκών μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου. 

 Η κοινοποίηση της προειδοποίησης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών προκειμένου 

να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας γίνεται στο Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης.  

 Η ΔΕΥΑΚ είναι αρμόδια για τη λήψη μέτρων προστασίας των εγκαταστάσεων 

ύδρευσης καθώς και μέσων ετοιμότητας για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών που 

οφείλονται σε παγετό. Επίσης σε συνεργασία θα βγουν ανακοινώσεις για ενημέρωση του 

κοινού σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία και προστασία των οικιακών δικτύων 

ύδρευσης σε συνθήκες παγετού. 

 Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας αποτελεί 

αρμοδιότητα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και θα γίνει μέσα από την ιστοσελίδα 

του Δήμου, με ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε και με την αποστολή sms. 

 Θέματα προστασίας αστέγων εξετάστηκαν από τη Δνση Πρόνοιας, η οποία με 

σημείωμά της καταλήγει ότι δεν έχουν εντοπιστεί άστεγοι που να χρειάζονται τη συνδρομή 

του Δήμου. 

 Τέλος, κάθε υπηρεσία που εμπλέκεται θα πρέπει να λάβει από τώρα μέτρα για 

την ομαλή λειτουργία της και να συντάξει ένα μνημόνιο ενεργειών όπου θα γίνεται 

αναφορά στις ενέργειες για τη διασφάλιση της ετοιμότητας, ιδιαίτερα κατά τις μη 

εργάσιμες ημέρες, στο ανθρώπινο δυναμικό (ονόματα - τηλέφωνα) και στα επιχειρησιακά 

μέσα που διαθέτει. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ολοκληρώσει τη σχεδίαση 

με την επικαιροποίηση του Μνημονίου Ενεργειών και θα κοινοποιηθεί στα Αστυνομικά 

Τμήματα και την Πυροσβεστική. 

 


