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Αριθμ. Πρωτ: 3748

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΣ: 1. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
2. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
ΚΟΙΝ.: 1. Π.Υ. Γυθείου
2. Π.Κ. Κυθήρων
3. κ.κ. Αντιδημάρχους

Θέμα: Ενέργειες Πυρασφάλειας Έτους 2015.
Με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στη γειτονική Νεάπολη Λακωνίας, σας
εφιστούμε την προσοχή και σας παρακαλούμε να ενεργήσετε προκειμένου οι ανά τοπική
κοινότητα ομάδες πυρασφάλειας να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και επιφυλακή μέχρι τη
λήξη της θερινής περιόδου.
Ειδικότερα, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους κατοίκους και επισκέπτες των κοινοτήτων
σας για τα εξής:
1. Να μην γίνεται σπατάλη του νερού από το δίκτυο ύδρευσης και να μην χρησιμοποιείται το
νερό για άρδευση, πλύσιμο κήπων και ΙΧ και γενικά να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση
τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
2. Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων που έχουν πυκνή βλάστηση, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό
τους όπως προβλέπεται από το Νόμο.
3. Τα ιδιωτικά βυτία νερού να είναι γεμάτα με νερό προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος
χρόνος σε περίπτωση ενός συμβάντος.
4. Οι τοπικές ομάδες πυρασφάλειας να βρίσκονται σε ετοιμότητα και σε περίπτωση
συμβάντος να υπάρχει δυνατότητα άμεσης κινητοποίησής τους.
5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ κάθε υπαίθρια χρήση πυρός και κάθε δραστηριότητα που
ενδέχεται άμεσα ή έμμεσα να προκαλέσει σπινθήρα, όπως (ενδεικτικά): άναμμα
ψησταριάς, οξυγονοκόλληση, κάπνισμα μελισσών, κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών,
πέταμα αναμμένων τσιγάρων κ.λπ. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου και
ανεξάρτητα από την ένταση των ανέμων.
6. Στην περίπτωση που ο οποιοσδήποτε αντιληφθεί ένα συμβάν πυρκαγιάς πρέπει ΑΜΕΣΑ
να ενημερώσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Δήμο, χωρίς καμία χρονοτριβή καθώς
η έγκαιρη επέμβαση αποτρέπει τις μεγάλες καταστροφές.
7. Κατά τις ημέρες που πνέουν ισχυροί άνεμοι η επιφυλακή και επαγρύπνηση όλων πρέπει
να είναι αυξημένη.
Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας προκειμένου το καλοκαίρι να κυλήσει με τη μέγιστη
δυνατή ασφάλεια για τους πολίτες.
Με Τιμή,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
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