
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 Σσνεδρίαζη  ηοσ Σσνηονιζηικού Τοπικού  Οργάνοσ (Σ.Τ.Ο.) Πολιηικής 
Προζηαζίας  ηοσ Δήμοσ Πύδνας-Κολινδρού με θέμα:  “Σχεδιαζμός και 
δράζεις Πολιηικής Προζηαζίας για ηην ανηιμεηώπιζη κινδύνων από 
πλημμύρες, χιονοπηώζεις και παγεηό, καηά ηη χειμερινή περίοδο 2019-
2020” 
 
 Σελ Πέκπηε 7 Ννεκβξίνπ 2019 πξαγκαηνπνηήζεθε πλεδξίαζε ηνπ 
πληνληζηηθνύ Σνπηθνύ Οξγάλνπ (.Σ.Ο.) Πνιηηηθήο   Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 
Πύδλαο-Κνιηλδξνύ, κε ζέκα ηε ιήςε θαηαιιήισλ κέηξσλ εηνηκόηεηνο γηα ηελ 
πξόιεςε θαηαζηξνθώλ από πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο θαη παγεηό, θαηά ηε 
ρεηκεξηλή πεξίνδν 2019-2020. 
 
 Ο Γήκαξρνο Πύδλαο-Κνιηλδξνύ θ. Αλαζηάζηνο Μαλώιαο, κεηά από 
ζύληνκν ραηξεηηζκό θαη αθνύ επραξίζηεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηόζν γηα ηελ 
παξνπζία ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε, όζν θαη γηα ηελ έσο ηώξα άξηζηε ζπλεξγαζία 
ησλ ππεξεζηώλ ηνπο κε ην δήκν, επεζήκαλε ηε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο 
πξνεηνηκαζίαο θαη ηνπ νξζνύ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. Σόληζε όηη ηόζν νη πιεκκύξεο 
αιιά ηδηαίηεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ από έληνλεο 
ρηνλνπηώζεηο θαη παγεηό, όζν ηαρύηεξα αληηκεησπηζζνύλ ηόζν επθνιόηεξα 
αιιά θαη νηθνλνκηθόηεξα ζα επηιπζνύλ. 
 
 Ο Αληηδήκαξρνο θ. Παππάο Βαζίιεηνο, αξκόδηνο γηα ζέκαηα Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο, αλέπηπμε ζε γεληθέο γξακκέο ην ζρέδην ηνπ δήκνπ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εληόλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. 
 
 ηε ζπλέρεηα ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά  ζέκαηα εηνηκόηεηνο θαη ζπλεξγαζίαο 
κεηαμύ ηνπ δήκνπ, ησλ Κνηλνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ, νη 
πξνηεξαηόηεηεο επεκβάζεσο θάζε θνξέσο ζε πεξίπησζε ζπκβάληνο, θαζώο 
θαη νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ  αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ από ηα 
θαηλόκελα απηά.  
 
      Γηαηππσκέλε πξόζεζε ηνπ δήκνπ Πύδλαο-Κνιηλδξνύ είλαη λα 
δξνκνινγεζνύλ άκεζα όζα ελαπνκείλαληα δεηήκαηα δηαπηζηώζεθαλ, ώζηε λα  
εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο εηνηκόηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε δπζκελώλ 
επηπηώζεσλ από έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα θαζ’ όιε ηελ επηθείκελε ρεηκεξηλή 
πεξίνδν.  
 
       ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ .Σ.Ο. Πνιηηηθήο   Πξνζηαζίαο ηνπ δήκνπ Πύδλαο-
Κνιηλδξνύ, εθηόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Γεκάξρνπ θαη Αληηδεκάξρνπ, 
ζπκκεηείραλ θαη νη εμήο: 
 
 Ο Γηνηθεηήο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Καηεξίλεο Πύξαξρνο θ. 
Δπάγγεινο Φαιάξαο, ν Γηνηθεηήο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ θιηκαθίνπ Κνιηλδξνύ 
Δπηππξαγόο θ. Γεώξγηνο Γξεγνξηάδεο, ν εθπξόζσπνο ηεο ΥΥΙV ΣΘΣ 
Δπίιαξρνο  θ. Αιέμηνο Γεξθεληδήο, ν Γηνηθεηήο ηνπ Α.Σ Πύδλαο-Κνιηλδξνύ 
Αζηπλόκνο Α΄ θ. Γηνλύζηνο Καξαλάζηνο, ν Σνπηθόο Αζηπλόκνο Κνιηλδξνύ 



Αλζππαζηπλόκνο θ. Γεώξγηνο Βαζηιεηάδεο, ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηνο Πηεξίαο θ. Νηθόιανο 
Υελόπνπινο, ν Γηνηθεηηθόο ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηνο Πηεξίαο θ. ηέθαλνο νπγγάξαο, νη Αληηδήκαξρνη 
θ. Παζράιεο Πνπξηζίδεο θαη Λάδαξνο Πξνβαηίδεο, νη Πξόεδξνη ηνπ 
ΓΗ.ΦΟ.ΠΑ.Π.Ο.Τ θαη ηεο ΓΗ.ΚΟΙ.ΝΔ θ. Κσλζηαληίλνο  Πιαζηαξάο θαη θ. 
Κσλζηαληίλνο Μαιάκεο αληίζηνηρα, ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Γεώξγηνο 
Καιύβαο, νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ :  Αηγηλίνπ θ. Νηθόιανο Γθνξίδεο, 
Καηαρά θ. Δπζηάζηνο Αθξηηίδεο, Νέαο Αγαζνππόιεσο  θ. Παζράιεο 
Παπαδόπνπινο, Ρπαθίσλ θ. Γεκήηξηνο Καθάλεο, Παιαηόζηαλεο θ. 
Κσλζηαληίλνο Καξακήηξνο θαη θελδάκεο θ. Αδάκ Υαξαιακπίδεο, ν 
Κνηλνηηθόο ύκβνπινο ηεο Κνηλόηεηνο Κνιηλδξνύ θ. Νηθόιανο Πιαηζάο, ν 
Πξόεδξνο ηνπ Οξεηβαηηθνύ πιιόγνπ Αηγηλίνπ θ. Αζαλάζηνο Κξνκκύδαο, ν 
Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο Τδξεύζεσο-Απνρεηεύζεσο  ηνπ δήκνπ θ. Γεώξγηνο 
Κσζηίθνο, ν Αγξνλόκνο-Σνπνγξάθνο ηεο Γηεπζύλζεσο Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ 
δήκνπ θ. Γηνλύζηνο Καξατζθνο θαη ν ππεύζπλνο ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο ηνπ δήκνπ θ. Θσκάο Γθέθαο.  
 
 

 
   

 
 
 


