
Γραφείο	Τύπου	
	

Σύνδεσμος	Δήμων	για	την	Προστασία	και	Ανάπλαση	του	Πεντελικού	(Σ.Π.Α.Π.)	
Γραφείο	Τύπου.press@spap.org.gr(2106131461	–	6944122317				8www.spap.org.gr	

Κέντρο	Επιχειρήσεων	-	Ηρώων	Πολυτεχνείου	27,	152	36	Νέα	Πεντέλη		
Τηλεφωνική	γραμμή	άμεσης	επέμβασης:	1566	

	

 
 

Πεντέλη, 21 Δεκεµβρίου 2017 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

 
O ΣΠΑΠ στην σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήµου Ραφήνας - 
Πικερµίου για τον απολογισµό της αντιπυρικής και την προετοιµασία της χειµερινής 

περιόδου 
 
Στη σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήµου Ραφήνας Πικερµίου για τον 
απολογισµό της αντιπυρικής και την προετοιµασία της χειµερινής περιόδου, συµµετείχε ο 
Πρόεδρος του Συνδέσµου Δήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του  Πεντελικού 
(Σ.Π.Α.Π.) και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος.  
 
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε απολογισµός της αντιπυρικής περιόδου που πέρασε, 
από το Δήµαρχο Ραφήνας Πικερµίου Ευάγγελο Μπουρνού, από το Γενικό Γραµµατέας του 
Δήµου Βασίλη Πιστικίδη και από τον Αντιδήµαρχο Πολιτικής Προστασίας και Μέλος του ΔΣ 
του ΣΠΑΠ Αντώνη Παλπατζή.   
 
Ακολούθησαν τοποθετήσεις των παρισταµένων και εξετάσθηκαν τα θέµατα σχεδιασµού 
αντιµετώπισης των χειµερινών καιρικών φαινοµένων, καθώς και τα µέτρα πρόληψης και 
ετοιµότητας που έχει λάβει ο Δήµος. Παράλληλα, καταγράφηκαν τα µέσα που διατίθενται 
προς ενίσχυση του έργου των φορέων της Πολιτικής Προστασίας.  
 
Στη σύσκεψη συµµετείχαν ο Δήµαρχος Ραφήνας Πικερµίου Ευάγγελος Μπουρνούς, ο 
Γενικός Γραµµατέας του Δήµου Βασίλης Πιστικίδης, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός 
Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος, ο Αντιδήµαρχος 
Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Ραφήνας Πικερµίου Αντώνης Παλπατζής, η Υπεύθυνη 
για θέµατα Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Ραφήνας Πικερµίου Τζωρτζίνα Λεγάκη, ο 
Πρόεδρος της Εθελοντικής Οµάδας Ραφήνας Πικερµίου (ΕΘΟΡΠ) Απόστολος 
Ασβεστάρης, εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώµατος, της Ελληνικής Αστυνοµίας, της 
Τροχαίας και εκπρόσωποι Συλλόγων του Δήµου Ραφήνας Πικερµίου. 
 
Κατά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Βλάσσης Σιώµος στην παρέµβασή του, 
δήλωσε µεταξύ άλλων: 
 
«Η συνεργασία που έχουµε µε το Δήµο Ραφήνας Πικερµίου λειτουργεί τόσο καλά και 
υποδειγµατικά, που θα µπορούσε να αποτελέσει παράδειγµα συνεργασίας ανάµεσα στο 
Σύνδεσµο και στους Δήµους Μέλη του.  Ο συντονισµός και η κοινή µας λειτουργία κατά 
την προηγούµενη αντιπυρική περίοδο ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και αποτελεσµατική, όταν 
και όποτε χρειάστηκε στα περιστατικά που σηµειώθηκαν, ακόµη και όταν χρειάσθηκε από 
κοινού να συνδράµουµε σε γειτονικούς δήµους, ή ακόµη και εκτός Αττικής.  
 
Όσον αφορά τη χειµερινή περίοδο που έχει ξεκινήσει, εµείς στο ΣΠΑΠ είµαστε ήδη 
προετοιµασµένοι και πιστεύω ότι η αγαστή συνεργασία µε το Δήµο Ραφήνας Πικερµίου θα 
επαναληφθεί και το χειµώνα. 
 
Ο ΣΠΑΠ είναι σε απόλυτη ετοιµότητα, έχουµε ανοικτή σύµβαση προµήθειας αλατιού σε 
σακούλες µε παράδοση 5ώρου, για την περίπτωση που χρειαστεί να µοιράσουµε, όπως κάθε 



Γραφείο	Τύπου	
	

Σύνδεσμος	Δήμων	για	την	Προστασία	και	Ανάπλαση	του	Πεντελικού	(Σ.Π.Α.Π.)	
Γραφείο	Τύπου.press@spap.org.gr(2106131461	–	6944122317				8www.spap.org.gr	

Κέντρο	Επιχειρήσεων	-	Ηρώων	Πολυτεχνείου	27,	152	36	Νέα	Πεντέλη		
Τηλεφωνική	γραμμή	άμεσης	επέμβασης:	1566	

	

χρόνο, στους Δήµους Μέλη µας.  Επιπρόσθετα, εφέτος θα υπάρχει χύµα αλάτι 
στοιβαγµένο σε 3 διαφορετικά σηµεία του τοµέα ευθύνης µας, ώστε να αποφύγουµε 
δυσλειτουργίες και δυσκολίες σαν αυτές που σηµειώθηκαν πέρυσι, στον ανεφοδιασµό των 
µηχανηµάτων µας, τόσο του ΣΠΑΠ, όσο και των Δήµων Μελών. 
 
Και εφέτος θα είµαστε και πάλι σε απόλυτη ετοιµότητα προκειµένου να συνδράµουµε το 
Δήµο Ραφήνας Πικερµίου, για τον εκχιονισµό των βορειότερων σηµείων του Δήµου, εάν 
προκύψει τέτοια ανάγκη. 
 
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη του Δήµου Ραφήνας Πικερµίου που 
βοηθούν το Σύνδεσµο στη διοικητική του λειτουργία, επιλύοντας ζωτικά θέµατα 
διοικητικής φύσεως». 
 
 

Από το Γραφείο Τύπου του ΣΠΑΠ 


