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Θέμα: Παράταση κήρυΕης του Δήμου Αργιθέας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
πολιτικής προστασίας.
Κατόπιν

της

παρατεταμένης

κακοκαιρίας

(ισχυρές

χιονοπτώσεις

και

βροχοπτώσεις και παρατεταμένος παγετός) που έπληξε τον Δήμο μας από την
Παρασκευή 04 Ιανουάριου 2019 και συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη Ιανουάριου, εκδόθηκε η
υπ' αριθμ. Πρωτ. 158/05-01-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας,

με την οποία ο Δήμος Αργιθέας κηρύχτηκε σε κατάσταση εκτάκτου

ανάγκης πολιτικής προστασίας (από χιονοπτώσεις - παγετό) μέχρι και 0 4 /0 2 /2 0 1 9 .
Μέχρι και σήμερα στην περιοχή επικρατούσαν έντονα φαινόμενα χιονοπτώσεων,
βροχοπτώσεων και παγετού με αποτέλεσμα
•

μετά τον αποχιονισμό έχουν διαπιστωθεί εκτεταμένες βλάβες και κατολισθήσεις
στο οδικό δίκτυο του Δήμου, οι οποίες πρέπει να καταγραφούν και να
αποκατασταθούν άμεσα. Εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στις περισσότερες
περιοχές λόγω χιονόπτωσης και παγετού οι παραπάνω ενέργειες δεν ήταν δυνατόν
να ολοκληρωθούν μέχρι σήμερα.

- α •

Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις μετά τον αποχιονισμό και τον παγετό καθιστούν
δύσκολη έως αδύνατη την άμεση αποκατάσταση των κατολισθήσεων στο οδικό
δίκτυο, φαινόμενα τα οποία λειτουργούν προσθετικά στα έως τώρα προβλήματα.

•

Λόγω της έντονης και παρατεταμένης χιονόπτωσης ακόμη και μετά τον
αποχιονισμό δεν είναι δυνατή η πρόσβαση για εκτίμηση του εύρους των ζημιών και
τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποκατάστασή τους σε δίκτυα
ύδρευσης των Κοινοτήτων Μεσοβουνίου, Ελληνικών, Πετροχωρίου, Πετρίλου και
Βραγκιανών.

Για τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε να παραταθεί η κήρυξη του Δήμου Αργιθέας
Νομού Καρδίτσας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και την 04-05-2019, καθώς τα
έντονα καιρικά φαινόμενα υποχώρησαν μόλις τις προηγούμενες ημέρες και δεν υπήρχε ο
απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των έργων και δραστηριοτήτων που
απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση των καταστροφών.

