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ΘΕΜΑ: Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στον Ντράφι
Κύριε Αντιδήμαρχε Πολιτικής Προστασίας
Είμεθα μόνιμοι κάτοικοι Ντραφίου και επικοινωνούμε μαζί σας για να σας
γνωστοποιήσουμε ένα σοβαρό ζήτημα που άπτεται της ασφάλειας της ζωής μας και των
περιουσιών μας και σχετίζεται με τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς εξ αιτίας της
ύπαρξης εύφλεκτων υλικών στο Ντράφι. Το πρόβλημα μη εφαρμογής μονίμων και
διαρκών μέτρων πρόληψης αλλά και γνωστοποίησης σχεδίου καταστολής πυρκαγιάς στο
Ντράφι, είναι ο λόγος της μεγίστης ανησυχίας μας, η οποία κορυφώθηκε με την περσινή
τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018.
Έχουμε ήδη διανύσει δύο μήνες από την φετινή αντιπυρική περίοδο, σε λίγο μπαίνουμε
στο πλέον επικίνδυνο δίμηνο (Ιούλιος – Αύγουστος) της διάρκειάς της και παρατηρούμε
τα ακόλουθα:
• Δεν έχει γίνει αποκομιδή βλαστικών υπολειμμάτων, που προκύπτουν από τους
καθαρισμούς κήπων κατοικιών ή άκτιστων οικοπέδων με πρόγραμμα πάγιο και
απαρέγκλιτο με μια συχνότητα τέτοια, ώστε να μην επιτρέπει τη δημιουργία
επικίνδυνων εστιών ανάφλεξης και μετάδοσης πυρκαγιάς. Οι ποσότητες των
υπολειμμάτων είναι μεγάλες και μπορείτε να τις δείτε στους περισσότερους
οδικούς άξονες του Ντραφίου [πχ οδοί Δωριέων ,Αχαιών και αλλού ]
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• Έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες μόνο αποψιλώσεις και κλαδέματα δέντρων και
θάμνων στους χώρους ευθύνης του Δήμου, ήτοι άλση, πλατείες, αλσύλλια
ιδιοκτησίας του, πεζοδρόμια, ρέματα, οδοστρώματα, με άμεση αποκομιδή των
υποπροϊόντων από τα σημεία εφαρμογής ενώ σε άλλα σημεία δεν έχει γίνει
καθόλου καθαρισμός
• Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον μη καθαρισμό και την παντελή έλλειψη
αποψιλώσεων σε ιδιωτικά οικόπεδα με ή χωρίς κτίσματα, των οποίων οι
ιδιοκτήτες δεν φροντίζουν για περιποίηση με όρους πυρασφάλειας, με την
ανάλογη χρέωση των συγκεκριμένων ιδιοκτητών.
• Δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποιο σχέδιο καταστολής πυρκαγιάς [εξ όσων γνωρίζουμε
τουλάχιστον ] με ανάλογες ασκήσεις ετοιμότητας στον οικισμό μας με έγκαιρη
και επαρκή ενημέρωση των κατοίκων για τη συμμετοχή τους σ' αυτές,
καθαρισμός και σήμανση των πυροσβεστικών φωλεών, έλεγχος πληρότητας και
λειτουργίας των κρουνών, έλεγχος και πιθανή αντικατάσταση προσαρμόσεων των
κρουνών προς τους αντίστοιχους των πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου ή της
Π.Υ., πληρότητα δεξαμενών πυρόσβεσης που είναι τοποθετημένες σε διάφορες
θέσεις του οικισμού.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχετε προβεί
σχετικά με ανωτέρω θέματα.
Επιπροσθέτως, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε αν περιλαμβάνονται στον
προγραμματισμό σας τα ακόλουθα:
• Στάθμευση ενός πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου ή του ΣΠΑΠ εντός του οικισμού
μας επί 24ώρου βάσεως καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
• Επισκευή και επαναλειτουργία του πυροφυλακίου μέσα στο Ντράφι.
Είναι φανερό ότι η εφαρμογή συγχρόνως και ανελλιπώς των μέτρων, που περιγράφονται
στα ανωτέρω σημεία, αποτελούν την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την διασφάλιση
πυρασφάλειας και πυροπροστασίας της περιοχής μας.
Απομένει ελάχιστος χρόνος για την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων. Ελπίζουμε στην
ανταπόκριση του Δήμου στις υποχρεώσεις αυτές, όπως απορρέουν από τον Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (νόμος 3463/2006) αλλά και από τον “Καλλικράτη” (νόμος
3852/2010). Εξ άλλου σύμφωνα με το νόμο 4042/2012, στον οποίο ενσωματώθηκε η
οδηγία 2008/98/ΕΚ, τα υποπροϊόντα πρασίνου ενός Δήμου όχι μόνο δεν θεωρούνται
απορρίμματα, των οποίων η αποκομιδή θεωρείται (αυθαίρετα) ενίοτε ως εξαιρετικά
κοστοβόρα αλλά τουναντίον γίνονται ένα προϊόν προσοδοφόρο για το Δήμο, που εν
συνεχεία ανταμείβει τους κατοίκους με ανάλογη μείωση των δημοτικών τελών.
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Τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών τα βλέπουμε ήδη. Ας αντιληφθούμε όλοι
μαζί, Δήμος και κάτοικοι, ότι έχουμε πλέον περάσει σε νέα εποχή, η προσαρμογή στην
οποία είναι υποχρεωτική και αναγκαία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Είμαστε πάντα στην διάθεση του Δήμου για την συζήτηση των προτάσεων μας και τη
στενή συνεργασία ενόψει μιας ακόμη δύσκολης αντιπυρικής περιόδου στο Ντράφι.
Τέλος, παρακαλούμε για ενημέρωση μας (netdrafi@gmail.com) για σχετικές ενέργειες
των δημοτικών υπηρεσιών.
Με εκτίμηση
Οι κάτοικοι του Ντραφίου,
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