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ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Σκοπός της συνεδρίασης είναι ο  καλύτερος συντονισμός των φορέων που 

εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου.

Τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν είναι σχετικά με τις αρμοδιότητες των 

υπηρεσιών που  εμπλέκονται  σε  δράσεις  πολιτικής  προστασίας  και  το 

συντονισμό  των  δράσεων  των  υπόλοιπων  φορέων.  Τα  πρακτικά  θα 

διαβιβαστούν  στις  Δνσεις  Πολιτικής  Προστασίας  της  Περιφέρειας  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τα έργα,  οι  δράσεις  και  τα  μέτρα πρόληψης και  ετοιμότητας  όπως 

προβλέπονταν  από  την  περσινή  εγκύκλιο,  συνοψίζονται  στις  παρακάτω 

ενότητες:

• σχολαστικός  έλεγχος  όλων  των  αντιπλημμυρικών  έργων  και 

συντήρησή τους

• έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων

   Έχουν  συσταθεί 4 επιτροπές,  μία για κάθε Δημοτική Ενότητα για τον 

έλεγχο και την αστυνόμευση των ρεμάτων, τις οποίες η Δνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών πρέπει να επικαιροποιήσει. 

• λήψη  των  απαραίτητων  μέτρων  προστασίας  στις  εγκαταστάσεις  των 

δημοτικών επιχειρήσεων και εταιριών Ύδρευσης -Αποχέτευσης

• απομάκρυνση,  εντός  του  αστικού  χώρου,  όλων  των 

απορριμμάτων, φερτών υλικών, φυλλώματος δένδρων, κ.λ.π., τα οποία 

βρίσκονται  σε  δρόμους  ή  κοινόχρηστους  χώρους  και  μπορεί  να 

προκαλέσουν εμφράξεις σε παρακείμενα φρεάτια  

• συντήρηση  του  οδικού  δικτύου και  έλεγχος  καλής  λειτουργίας  και 

συντήρησης του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών.

• ενημέρωση  του  κοινού για  τη  λήψη  μέτρων  πρόληψης  και 



αυτοπροστασίας

• επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών. 

• επαγόμενο φαινόμενο πλημμύρας είναι οι κατολισθήσεις που θα πρέπει 

να παρακολουθείται συνεχώς. Τέτοιες περιοχές που δημιουργούν συνεχώς 

προβλήματα είναι ο Εθνικός Δρόμος Καλαμάτας – Σπάρτης και Θουρίας – 

Πολιανής και τα δυο αρμοδιότητας της περιφέρειας.

Σύμφωνα και με όσα είπε ο Δήμαρχος στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 

εκτελούνται ήδη ή θα ξεκινήσουν τα εξής έργα:

ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το  πρώτο  αντιπλημμυρικό  έργο,  από  Θουρία  έως  Νοσοκομείο,  βρίσκεται  σε 

διαδικασία κατασκευής. Το έργο έχει τίτλο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 

ομβρίων οδού Αθηνών - Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα 

ποταμό του Δήμου Καλαμάτας, Α΄ φάση, τμήμα από Θουρία έως Νοσοκομείο», 

έχει προϋπολογισμό 2.952.000 € με τον ΦΠΑ 

ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ

Το  δεύτερο  αντιπλημμυρικό  έργο,  από  Νοσοκομείο  έως  Ασπρόχωμα,  έχει 

δημοπρατηθεί  και το αργότερο σε 1 μήνα υπογράφεται  το συμφωνητικό. Το 

έργο ονομάζεται:  «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών-

Νέας Εισόδου στο τμήμα Θουρία έως Νέδοντα Ποταμό - Β΄ φάση». Στο Δήμο 

Καλαμάτας  έχει  μεταβιβασθεί  πίστωση  ποσού  2.500.000  €, 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. για τη χρηματοδότηση του ως 

άνω έργου (προϋπολογισμός έργου: 3.100.000 ευρώ με το ΦΠΑ)

ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ

Για τη διαχείριση ομβρίων στη Νέα Είσοδο εκτελείται έργο από την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου.

ΑΠΟ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΝΕΔΟΝΤΑ

Έχει εγκριθεί και δεσμευθεί πίστωση ποσού 2.000.000 ευρώ + Φ.Π.Α. για την 

κατασκευή και του τρίτου μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου από Παναγίτσα έως 

Νέδοντα με τίτλο «Κατασκευή συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων οδού Σπάρτης», 

στην οδό προς Σπάρτη, που θα καλύψει το βόρειο τμήμα της Καλαμάτας και θα 

αποφορτίσει τα ρέματα που διατρέχουν την Καλαμάτα από βορρά προς νότο 

στην ανατολική πλευρά της κυρίως. Η δημοπράτησή του θα γίνει στις προσεχείς 



ημέρες.

ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΕΣΩ ΑΚΡΙΤΑ ΜΕΧΡΙ ΗΡΩΩΝ

Για το νέο αγωγό ομβρίων, ο οποίος από την Ευριπίδου και μέσω των οδών 

Ακρίτα και Ναυαρίνου θα οδηγεί τα νερά της βροχής στη θάλασσα, δίπλα από 

τον αγωγό ομβρίων της οδού Ηρώων, διεκδικείται ένταξη με τα χρήματα των 

εκπτώσεων  από  τα  προηγούμενα  έργα.

Ο Δήμαρχος είπε ότι τα έργα ομβρίων είναι δυνατόν να κατασκευασθούν μόνο 

με  χρηματοδότηση  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  και  όχι  με 

δημοτικούς πόρους, καθώς αυτοί  δεν επαρκούν, ούτε μέσω ΕΣΠΑ, διότι  δεν 

προβλέπεται ένταξη τέτοιων έργων.

Οι  υπηρεσίες  παρακαλούνται  να  τοποθετηθούν  περαιτέρω  για  τα  έργα  που 

βρίσκονται  σε  εξέλιξη,  τις  επικινδυνότητες  που  υπάρχουν και  τους  τρόπους 

αντιμετώπισής  τους.  Στόχος  πρέπει  να  είναι  η  αυτόματη  απόκριση  των 

υπηρεσιών.

Η αρχική ειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα γίνεται στο Δήμο από 

την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση.  Υπάρχουν  δύο  κατηγορίες  ετοιμότητας:  η 

ειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού όπου εφαρμόζεται μερική ετοιμότητα και 

η  ειδοποίηση  για  επικίνδυνα  καιρικά  φαινόμενα  όπου  η  κινητοποίηση  είναι 

πλήρης. Το Γραφείο μας ειδοποιεί τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους. Όπως και 

πέρυσι  έχουν  οριστεί  συνεργεία  από  τις  εμπλεκόμενες  υπηρεσίες  μας  (ΔΤΥ, 

Καθαριότητας κ.λ.π.) για άμεσο έλεγχο των προβλημάτων που είναι δυνατόν να 

δημιουργηθούν  μετά  από  ισχυρή  βροχόπτωση.  Κατά  τη  διάρκεια  του 

φαινομένου  η  Αστυνομία  και  η  Πυροσβεστική,  υπηρεσίες  που 

λειτουργούν σε 24ωρη βάση,  οφείλουν  να ενημερώνουν διαρκώς το 

Γραφείο μας για την εξέλιξη της κατάστασης και έχουν ουσιαστικό ρόλο 

στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει προχωρήσει στη χαρτογραφική 

αποτύπωση κατανομής αρμοδιοτήτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης Μνημονίου Συνεργασίας με την 



Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους 

ΟΤΑ,  σε  περίπτωση  που  μετά  από  πλημμύρα  εκδηλωθούν  κατολισθήσεις, 

εδαφικές υποχωρήσεις κ.λ.π.

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
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. 

Από  την  περσινή  προμήθεια  έχουμε  απόθεμα  2,5 tn  αλατιού. 

Ολοκληρώνεται όμως, αμέσως τις επόμενες ημέρες η προμήθεια άλλων οκτώ 

(8) τόνων. 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. Υπάρχει και η ιστοσελίδα astynomia.gr 

όπου υπάρχει άμεση πληροφόρηση για την προσβασιμότητα των δρόμων.

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  αίτημα  στην  Περιφερειακή 

Ενότητα ή 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  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  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 γίνεται μέσα από 

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

sms.

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 έχει κοινοποιηθεί για λόγους συντονισμού, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

την Περιφέρεια, την Πυροσβεστική, την Αστυνομία. Θα ενημερωθούν ακόμα οι 

προέδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου.

Τέλος  να  ευχαριστήσουμε  όλους  όσοι  συνέβαλαν  στην  αντιπυρική 

κάλυψη  του  Δήμου  τη  φετινή  περίοδο  που  έληξε  31  Οκτωβρίου.  Ιδιαίτερα 

ευχαριστώ  για  τη  συνεργασία  μας,  τον  εθελοντή  στο  Γραφείο  Πολιτικής 

Προστασίας κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, που ήταν πάντα παρών όταν και όπου 

χρειαζόταν.


