
 

ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ-ΚΡΕΣΕΝΩΝ 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 

Σπλεδξίαζε  ην Σπληνληζηηθό Τνπηθό Όξγαλν  δήκνπ 

Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ 

ε εηοιμόηηηα  ενόυει 

ηης ανηιπσρικής περιόδοσ 

Σάθεο Μπαιηνύθνο: « Δίρακε ηα ιηγόηεξα πξνβιήκαηα 

ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ από άπνςε πιεκκπξώλ θαη 

θαηαζηξνθώλ» 

 

 

 

Η λήυη μέηρφν ενόυει ηης νέας ανηιπσρικής 

περιόδοσ 2021, κσριάρτηζε ζηη ζσνεδρίαζη ηοσ 

σνηονιζηικού Σοπικού Οργάνοσ δήμοσ 

Ανδρίηζαινας-Κρεζηένφν, ποσ έγινε ζηην αίθοσζα 

ηοσ Κένηροσ Περιβαλλονηικής Εκπαίδεσζης 

Κρεζηένφν. 



Σηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, αξρηθά  έγηλε 

απνινγηζκόο ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ 

2020-21 από ην δήκαξρν  Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ θ. 

Σάθε  Μπαιηνύθν ν νπνίνο   ηόληζε  ηα εμήο: 

«Πεξάζακε έλαλ ήπην ρεηκώλα κε ηα ιηγόηεξα 

πξνβιήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ από άπνςε 

πιεκκπξώλ θαη θαηαζηξνθώλ. Απηό νθείιεηαη ζην όηη 

έγθαηξα ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο θαη ε Π.Δ. 

Ηιείαο  είρε θαζαξίζεη ηα ξέκαηα πνπ είλαη ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηεο  θαη ν δήκνο είρε πξνβεί επίζεο ζε 

θαζαξηζκό ησλ ρεηκάξξσλ, απνδεθηώλ θιπ, πνπ είλαη 

ζηελ αξκνδηόηεηά ηνπ. Απηό ην νπνίν κπνξνύκε λα 

θαηαγξάςνπκε σο παξελέξγεηα  ζηελ όιε ηζηνξία ήηαλ 

όηη δελ ππήξμε ζπλεξγαζία ζηα έξγα εθηέιεζεο από ηελ 

Πεξηθέξεηα, αθνύ δελ ήηαλ ελήκεξνο ν δήκνο γηα ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη, ιόγσ ηεο πξνεγνύκελεο  

επζύλεο πνπ είρε απέλαληη ζηα ξέκαηα αιιά θαη  ηεο 

εκπεηξίαο πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί, ώζηε λα θαηεπζύλεη  

ηελ  πεξηθεξεηαθή ελόηεηα, ζε πνηα ζεκεία ρξήδεη 

πεξαηηέξσ ελίζρπζεο.  Καη απηό ην αληηκεησπίζακε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πιεκκύξαο ησλ Καιπβαθίσλ, όπνπ ην 

ξέκα ππεξρείιηζε ζην αλάρσκα, ελώ θάζε ρξόλν εθεί ν 

δήκνο  ην ελίζρπε. Καη πξέπεη απηό λα κελ 

επαλαιεθζεί» 

Δλ ζπλερεία εμάιινπ, αλαθνξηθά κε ηνλ ζρεδηαζκό γηα 

ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ θαηά 

ηε ζεξηλή πεξίνδν, ν θ. Μπαιηνύθνο  επεζήκαλε  πσο 

όπσο θαη πέξπζη ππάξρνπλ δηαπηζηώζεηο γηα αθαζάξηζηα 



νηθόπεδα, ζπκπιεξώλνληαο όηη  νη θαζαξηζκνί από ην 

δήκν γίλνληαη εληόο νηθηζκώλ θαη επεθηείλνληαη   εθηόο 

νηθηζκώλ ζηηο εππαζείο πεξηνρέο, Μνλέο,  παξαιία, 

αξραηνινγηθνί ρώξνη,  θαηαζθελώζεηο. 

Παξάιιεια ν δήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ 

αλέθεξε όηη ηνλ Ινύιην ιήγεη ε ζεηεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο θαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε 

έρεη ιεθζεί απόθαζε γηα ηελ πξόζιεςε αλαγθαίνπ 

πξνζσπηθνύ. 

Δμεηάζηεθε εμάιινπ ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί από 

πιεπξάο  νρεκάησλ ζην ππξνθπιάθην Αλδξίηζαηλαο, 

θαζώο θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ δήκνπ, όπσο επίζεο ε 

ζπγθξόηεζε ησλ νκάδσλ ππξαζθάιεηαο ζηα ρσξηά, 

θαζώο  θαη ε νξγάλσζε πεξηπνιηώλ  όηαλ ε 

επηθηλδπλόηεηα είλαη ζε επίπεδν  3 θαη ζε απόιπηε 

επηθπιαθή ζην επίπεδν 4 ζε Μαθξίζηα, θξάγκα Φιόθα, 

Αγ. Ηιία, Κξέζηελα, Αλδξίηζαηλα θαη Καιιηζέα. 

«Πολύ καλή ζσνεργαζία» 

 

Από ηελ πιεπξά ηνπ εμάιινπ δηνηθεηήο ησλ 

Ππξνζβεζηηθώλ Υπεξεζηώλ Ηιείαο  θ. Βαζίιεο 

Σνιδάηνο, έθαλε ιόγσ γηα πνιύ θαιή ζπλεξγαζία κε ην 

δήκν θαη κε ηελ Π.Δ. , ηνλίδνληαο όηη ν αληηππξηθόο 

ζρεδηαζκόο είλαη ίδηνο κε ηνλ πεξπζηλό, ελώ δήισζε όηη  

ην ππξνζβεζηηθό θιηκάθην Αλδξίηζαηλαο ζα 

ιεηηνπξγήζεη ηηο επόκελεο εκέξεο θαη νη απαξαίηεηεο 

εξγαζίεο έρνπλ γίλεη ήδε ζε απηό.  



Παξάιιεια εμέθξαζε ηελ αλάγθε  νη δεμακελέο 

αλνηρηνύ ηύπνπ λα είλαη θαζαξέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ  

ειηθόπηεξνπ.  

Ο  πξντζηάκελνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ Ηιείαο θ. 

Κώζηαο Μπαιθάκνο  , δήισζε όηη όζνλ αθνξά ηελ 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ππήξμε πξόβιεκα  ζηελ 

Κόβηηζα θαη ηελ Τζεκπεξνύια, όπνπ  δελ κπνξεί  γίλεη 

έξγν ρσξίο ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πνηακνύ  θαη 

ππνγξάκκηζε  όηη ε  ΓΤΥ ηεο Π.Δ. Ηιείαο  έρεη 

πξόγξακκα λα επεκβαίλεη όπνπ  απαηηείηαη ζε δαζηθνύο 

θαη αγξνηηθνύο δξόκνπο.  Παξάιιεια δήηεζε  λα 

γλσζηνπνηνύληαη ζηνπο πξνέδξνπο νη κεζνδεύζεηο γηα 

απνκάθξπλζε ηνπ  πιεζπζκνύ. 

Δθ κέξνπο ηνπ Γαζαξρείνπ Οιπκπίαο ν θ. Βαζίιεο 

Κσλζηαληόπνπινο  δήηεζε λα γίλεη πξόβιεςε γηα ην 

νδηθό δίθηπν, ιέγνληαο όηη νη δεμακελέο έρνπλ 

θαζαξηζηεί θαη ζηηο πεξηπηώζεηο 3 θαη 4 βγάδνπκε 

πεξίπνια θαη ζαο ελεκεξώλνπκε. 

Ο αξκόδηνο αληηδήκαξρνο θ. Γηαλ. Γάγθαξεο δήισζε  

πσο ν δήκνο έρεη δύν πδξνθόξεο θαη 2 θνξηεγά γηα 

γεσηξήζεηο, ζηηο  νπνίεο έρεη ηνπνζεηεζεί  εμάξηεκα γηα 

λα ζπλδέεηαη ε Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία.   

Οη αληηδήκαξρνη ζηηο Γ.Δ. Αλδξίηζαηλαο θαη Αιηθείξαο 

θ.θ. Μηιη. Γεσξγαθόπνπινο θαη Β. Γεκεηξαθόπνπινο 

αληίζηνηρα, αλαθέξζεθαλ ζηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ  ζε 

λεξό ηόζν ζηελ Αλδξίηζαηλα όζν θαη  ζε Βξεζηό,  

Μπξώλεηα θαη Ληβαδάθη. 

Τέινο από ην Α.Τ. Κξεζηέλσλ έγηλε γλσζηό όηη ην 

θαινθαίξη ζα ππάξρεη πεξηπνιηθό από ηελ Αζηπλνκηθή  

Γηεύζπλζε γηα πεξηπνιίεο ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο.  


