Ιπποκράτειος Πολιτεία, 30/06/2017
Αριθμός Πρωτ.: 20170630/1
Σελίδες: 2
Θέμα: Ενημέρωση-απάντηση προς ΜΑ.ΚΙ.Π σχετικά με την παραχώρηση του Πυροφυλακείου
Αξιότιμοι κύριοι,
Σχετικά με την από 29/5/2017 επιστολή σας, την οποία απευθύνατε στο σύλλογό μας, θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:
Το Πυροφυλάκειο κατασκευάστηκε με απόφαση που έλαβε ο σύλλογός μας στην περυσινή γενική
συνέλευση στις 10/7/2016, με σκοπό να ενισχύσει τον σχεδιασμό που έχει αναλάβει εδώ και αρκετά
χρόνια για την αποτελεσματικότερη πρόληψη πυροπροστασίας της περιοχής μας.
Οι εργασίες για την κατασκευή του ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2017.
Ως γνωστόν η ομάδα σας από την ίδρυση της, σχετικά με την πυρασφάλεια δραστηριοποιείται στην
περιοχή μας με σκοπό την καταστολή και με επιτυχία έχετε συμβάλει σε αρκετά περιστατικά
επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική σημασία του έργου σας.
Ο σύλλογος μας εδώ και αρκετά χρόνια (από το 2000) δραστηριοποιείται στην πρόληψη και με
επιτυχία την οργανώνει και συντονίζει με την εθελοντική συμβολή των κατοίκων.
Ως εκ τούτου για το αίτημα σας υποχρέωσή μας ήταν να ζητήσουμε από την Γενική Συνέλευση την
σύμφωνη γνώμη των μελών μας, όπου και αποφασίστηκε με πλειοψηφία πως το Πυροφυλάκειο
μπορεί να παραχωρηθεί για χρήση σε ενδιαφερόμενους εθελοντές πυροπροστασίας, με την
προϋπόθεση ο Σ.Ο.Ι.Π. να έχει την ευθύνη ως Συντονιστής Πρόληψης Πυρασφάλειας.
Τονίστηκε, πως με την εμπειρία και πιστοποίηση που διαθέτει όλα αυτά τα χρόνια καλό θα ήταν να
συνεργαστεί και συγκεντρώσει από όλους τους λοιπούς φορείς της περιοχής μας οποιαδήποτε
εθελοντικό ενδιαφέρον, ώστε με αυτό τον τρόπο να συμβάλλουν ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι
στην προσπάθεια της πρόληψης και ασφάλειας της περιοχή μας.
Είναι σίγουρα κατανοητό πως με την συμμετοχή περισσότερων εθελοντών επιτυγχάνουμε
συγχρόνως στην αποτελεσματικότερη φύλαξη αλλά και σε ανακούφιση τους, διότι η επαναληπτική
συνδρομή τους θα είναι ολοένα και μικρότερη.
Σε κάθε περίπτωση επιθυμούμε την συνδρομή σας στην πρόληψη πυρασφάλειας για την στελέχωση
του Πυροφυλακείου αλλά και περιπολιών και αναμένουμε από εσάς να μας γνωστοποιήσετε τα
ονόματα και τηλέφωνα των εθελοντών που γνωρίζεται και ενδιαφέρονται να συμβάλλουν σε αυτήν.
Η συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα είναι μεγίστης σημασίας, έχει άλλωστε αποδειχθεί από τα
προηγούμενα έτη όπου αποτελεσματικά αντιμετωπίσαμε συμβάντα πυρκαγιών (Στρατόπεδο
Κατσιμιδίου, Άγιος Μερκούριος, Μαλακάσα) και με δεδομένο πως στην περιοχή μας η συμμετοχή
εθελοντών δεν είναι η προσδοκώμενη, δεν θα εξυπηρετούσε σε καμία περίπτωση να αναλάβουμε
ξεχωριστά δραστηριότητα για την παραπάνω στελέχωση.
Βεβαίως το ίδιο ισχύει και από την πλευρά μας, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μας ενημερώσει
πως ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την καταστολή, ώστε να σας ενημερώσουμε σχετικά.

Τέλος θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε σχετικά με την απάντηση στην επιστολή σας, πως η
καθυστέρηση οφείλεται στον χρόνο που απαιτείται για την οριστικοποίηση των αποφάσεων της
Γενικής Συνελεύσεως (παρέλευση 15 ημερών) και στην σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Με τιμή,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας.
*Δεν φέρει υπογραφή λόγω ηλεκτρονικής αποστολής.

