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ΘΕΜΑ: Ά"μ΄εση θωράκιση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με μηχανήματα γεωτεχνικών έργων
για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φυσικών καταστροφών.

  

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια των καταστροφικών φαινομένων που πλήττουν τη χώρα , την Περιφερειακή
Ενότητα Κέρκυρας, τους δήμους και τους οικισμούς μας και για την αποτελεσματική

αντιμετώπιση και πρόληψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, φυσικών καταστροφών, για την
αποκατάσταση των ζημιών και την άμεση επέµβαση όπου απαιτείται, παρακαλούµε για την
φομ1'10εια ΑΜΕΣΑ των παρακάτω μηχανημάτων γεωτεγνικών έργων και δή:

' ενός γκρέιντερ,

. µιας περιστρεφόµε!!ς tmfmagE

- ενό υτίου και

* ενός φορτηγού για την απομάκρυνση φερτών υλικών .

Η προμήθεια των μηχανημάτων Θα έχει σαν άμεσο επακόλουθο τη διατήρηση της υψηλής
επιχειρησιακής ετοιµότητας της πολιτικής προστασίας του Δήμου µας για την αποτροπή και

την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κινδύνων και απειλών, καθώς και την εξασφάλιση

δυνατότητας άμεσης αντίδρασης.

Επιπρόσθετα, θα συμβάλλει σε δραστηριότητες κοινωνικής αρωγής και υποστήριξης των
κρατικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Πιο συγκεκριµένα, η
προμήθεια των οχημάτων και του εξοπλισμού ,θα έχει σαν φυσική συνέπεια την επαύξηση της
συνεισφοράς του Δήμου στην υλοποίηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και αντιµετώπιση

φυσικών καταστροφών, -με παράλληλες δυνατότητες διάσωσης και αποκατάσταση ζημιών

-στη δυνατότητα κατασκευής έργων και αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές και

εγκαταστάσεις

…στη συντήρηση και διατήρηση ανοικτών οδικών αξόνων

-σε εργασίες πρόληψης φυσικών καταστροφών όπως αντιπυρικές ζώνες και αντιπλημµυρικά

έργα.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

Γεώργιος Μαχειμάρης


