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Τα συνεργεία από το εργοτάξιο του Δήμου Ιωαννιτών έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες
την κοπή της παρόδιας βλάστησης, αντιμετωπίζοντας και φέτος ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω
των πολλών και έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων μηνών που αντικαθίστανται από
ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας και άρα απότομη ξήρανση των χόρτων.

Μέσα σε λίγες μέρες άλλαξαν τρεις ημερολογιακές εποχές και πήγαμε ξαφνικά από το
χειμώνα στο καλοκαίρι, έτσι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών καλείται να
ανταπεξέλθει άμεσα στην ανάγκη της διαχείρισης του πρασίνου, προκειμένου να
προληφθούν φαινόμενα πυρκαγιών, στα τμήματα βέβαια που είναι αρμοδιότητα του Δήμου,
γιατί τα ιδιωτικά οικόπεδα οφείλουν να τα καθαρίζουν οι ιδιώτες.

1/2

Επί ποδός η πολιτική προστασία του Δήμου
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τρίτη, 11 Ιούνιος 2019 17:17 -

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Δημήτρης Νάστος, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος
πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, το τμήμα πολιτικής προστασίας είχε
προβλέψει να κρατήσει χρήματα από την περσινή χρονιά γιατί και φέτος, άργησαν να
έλθουν οι πιστώσεις, οπότε ο Δήμος κάνει χρήση των παλιότερων χρηματοδοτήσεων πριν
εκταμιευτούν οι φετινές.

"Εδώ και έξι μέρες ξεκινήσαμε την κοπή της παρόδιας βλάστησης και σε διασταυρώσεις,
γιατί έχουμε πολύ υψηλή βλάστηση σε επαρχιακούς δρόμους και εκεί επεμβαίνουμε και
κόβουμε τα χόρτα. Η Περιφέρεια δεν έχει ξεκινήσει ακόμα..." σημείωσε.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία και για τη διαμόρφωση των
αντιπυρικών ζωνών, με μηχανήματα του Δήμου.

Από την άλλη, όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι έτοιμος, με τις υδροφόρες, τα
πυροσβεστικά μηχανήματα και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οι άνθρωποι του Δήμου
Ιωαννιτών θα είναι σε επιφυλακή για οτιδήποτε προκύψει.

Ο "Ξενοκράτης"

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη των πυρκαγιών, ο κ. Νάστος αναφέρθηκε ερωτηθείς στο σχέδιο
"Ξενοκράτης".

Το σχέδιο "Ξενοκράτης" είναι σχεδόν το ίδιο σε όλη τη χώρα, αλλά ο κ. Νάστος αναφέρθηκε
εσωτερικές δυσλειτουργίες της δημοτικής αρχής. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: "έχουμε
δώσει στην οικονομική υπηρεσία και στο τμήμα προμηθειών εδώ και έξι - επτά μήνες τη
μελέτη και ακόμα δεν έχει ανατεθεί η εργασία".

Σε γενικότερο πλαίσιο, υπάρχει ένας σχεδιασμός από την πολιτική προστασία του Δήμου,
σε συνεργασία με το συντονιστικό όργανο του Δήμου Ιωαννιτών και με εκείνο της
Περιφέρειας Ηπείρου.
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