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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αιγίνιο  30-10-2020 
      ΔΗΜΟΣ   ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ                                                               Αρ. Πρωτ: -10812- 
  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Ταχ.Δ/νση   : Ν. Λούση 14                       
Ταχ.Κώδικας  :  60061 Κολινδρός    
Πληροφορίες : Γκέκας Θωμάς                  
Τηλέφωνο   :      2351350119                                        Προς: 
FAX:                      235322990                                   1.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης 
e-mail   : aiginio@otenet.gr                                                    Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
                                                                                                      Τ. Οικονομίδη  1 & Καθ. Ρωσσίδου 11 
                                                                                                           54008 Θεσσαλονίκη 
 
                                                                                                  2. Περιφερειακή Ενότητα Ν. Πιερίας 

                                                                                           Αυτοτελή Διεύθυνση  Πολιτικής προστασίας 
                                                                                                                    Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
                                                                                                                              60100 Κατερίνη 
     
ΘΕΜΑ: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση πλυμμηρικών φαινομένων ενόψει της χειμερινής περιόδου  2020-2021». 
 
 Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 7002/23-9-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας  

 
Σύμφωνα με τα ανώτερο σχετικό , συνήλθε σε σύσκεψη εξ αποστάσεως  το Συντονιστικό  

Τοπικό Όργανο Πολιτικής (ΣΤΟ) Προστασίας του Δήμου Πύδνας- Κολινδρού  την Δευτέρα   5 
Οκτωβρίου   2020 και συνέταξε το σχέδιο  δράσεων που συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό 2/2020 
για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλυμμηρικών φαινομένων ενόψει της χειμερινής 
περιόδου  2020-2021. 

Ο Αντιδήμαρχος 
 

Βασίλειος Παππάς 
                                                                                                      
 
  Ιδιαίτ. Kοινοποίηση: κ. Αναστάσιο Μανώλα 
                                  Δήμαρχο Πύδνας Κολινδρού                                                                                                             
                                               Ενταύθα 

 

ΟΠΩΣ:  ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
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1)   κ. Γεώργιο Καλύβα, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας. 
2)   κα. Κρυσταλλένια Γεωργιάδου, Πολιτικό Μηχανικό της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας                

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης. 
3)   κ. Χηνόπουλο Νικόλαο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Ν. Πιερίας. 
4)    Επίλαρχος κ. Νεκτάριος  Παπαντωνίου XXIV  Τ/Θ Λιτοχώρου Πιερίας  
5)   Διοικητής Α.Τ Αιγινίου κ. Διονύσιος Καρανάσιος 
6)    Τοπικός Αστυνόμος Κολινδρού  κ. Βασιλειάδης Γεώργιος 
7)   Αντιπύραρχος κ. Ευάγγελος Φαλάρας Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Πιερίας.   
8)   Πυρονόμος κ. Γεώργιος Γρηγοριάδης , Διοικητής  του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κολινδρού.   
9)    Διευθυντή Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. 
10)   Διεύθυνσης Δασών Ν. Πιερίας. 
11)   Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Αιγινίου 
12)    Κυνηγετικός Σύλλογος Αιγινίου και περιχώρων-Αιγίνιο. 
13)   Ορειβατικός Σύλλογος Αιγινίου-Αιγίνιο. 
14) ΕΚΑΒ Ν. Πιερίας 

                
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
Α. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ 

1.  κ. Παραλυκίδη  Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχος Δ.Ε Αιγινίου 
2.  κ. Προβατίδη Λάζαρο Αντιδήμαρχο, Δ.Ε Μεθώνης 
3. κ. Πουρτσίδη Πασχάλη Αντιδήμαρχο, Δ.Ε Μεθώνης 
4. κ. Ζαφείρης Δημήτριος Αντιδήμαρχο Παιδείας 
 
         Β. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
1. κ. Κωνσταντίνο Πλασταρά ,Πρόεδρο ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ 
2. κ. Κωνσταντίνο Μαλάμη, Πρόεδρο ΔΗ.ΚΟΙ.ΝΕ 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  

ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΙΙΕΕΡΡΙΙΑΑΣΣ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΥΥΔΔΝΝΑΑΣΣ  ΚΚΟΟΛΛΙΙΝΝΔΔΡΡΟΟΥΥ  

 

ΠΠ  ΡΡ  ΑΑ  ΚΚ  ΤΤ  ΙΙ   ΚΚ  ΑΑ  

ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  
ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΟΟΥΥ  

ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
 
ΘΕΜΑ: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των 
πλημμυρών φαινομένων, κατά την χειμερινή περίοδο 2020-2021. 
 
 
 
 
 
ΣΧΕΤ: To αριθm. 7002/23-9-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας – 
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. – πλημμυρικά φαινόμενα.  
         
 

 

ΚΚοολλιιννδδρρόόςς  55  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001199  
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∆ΗΜΟΣ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                             

 
Απόσπασμα από το πρακτικό 2/2020 συνεδρίασης ΣΤΟ του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. 
       

  
ΘΕΜΑ: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων 
από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων ενόψει της χειμερινής 
περιόδου  2020-2021».  

Αριθ. Αποφ. 2/2020 
 
Στο Δημοτικό Κατάστημα  Κολινδρού , σήμερα την 5η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα 
Δευτέρα,  το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού  
συνεδρίασε δια περιφοράς, από ώρα 09:00 έως ώρα 12:00, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας 
και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και 
των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και με την αριθ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», όπως και την αριθμ. 
7002/23-9-2020 και ύστερα από την με αριθμ. πρωτ: 9217/25-09-2020 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα. Πραγματοποιείτε η παρούσα συνεδρίαση 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν με εισηγήσεις  τα παρακάτω μέλη του ΣΤΟ  : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  Αναστάσιος Δ. Μανώλας Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού-Πρόεδρος ΣΤΟ 
2.  κ. Βασίλειος Παππάς,  Αντιδήμαρχος υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου   
3.  κ. Κρυσταλλένια Γεωργιάδου, Πολιτικός Μηχανικός της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας    
       της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης. 
4.  κ. Χηνόπουλο Νικόλαο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Ν. Πιερίας. 
5. κ. Γκέκας Θωμάς Υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
6.   Επίλαρχος κ. Νεκτάριος Παπαντωνίου  εκπρόσωπος της XXIV ΤΘΤ 
7.   Αστυνόμος Α΄ κ. Διονύσιος Καρανάσιος , Διοικητής Α.Τ Πύδνας - Κολινδρού 
8.   Ανθυπαστυνόμος κ. Βασιλειάδης Γεώργιος, Τοπικός Αστυνόμος Κολινδρού   
9.   Αντιπύραρχος κ. Ευάγγελος Φαλάρας Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Πιερίας.   
10.   κ. Λυκίδου Χρυσούλα Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Αιγινίου 
11.   κ. Καραμέλλιος Δημήτριος, Διευθυντής Τεχνικών έργων & Πολεοδομίας του Δήμου Πύδνας   
        Κολινδρού. 
12. κ. Ευστάθιος Ακριτίδης, Πρόεδρος της Κοινότητας Καταχά 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
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1.Η Διεύθυνση Δασών Ν. Πιερίας δεν έστειλε εισήγηση αν και νόμιμα  κλήθηκε(Μέλος ΣΤΟ)  και 2. Γεώργιος 
Καλύβας Δ.Σ της μειοψηφίας (Μέλος ΣΤΟ) 
Από τους προσκεκλημένους φορείς απόντες: 
Ο κ. Πασχάλης Πουρτσίδης, Αντιδήμαρχος της ΔΕ Πύδνας, κ. Λάζαρος Προβατίδης,  Αντιδήμαρχος της ΔΕ 
Μεθώνης, ο κ. Κωνσταντίνος Μαλάμης, Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.ΝΕ, ο κ. Κωνσταντίνος  Πλασταράς,  πρόεδρος του 
ΔΗ.ΦΟ.ΠΑ.Π.Ο.Υ,  ο κ. Κωστίκος Γεώργιος, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ύδρευσης &  Αποχέτευσης  του 
Δήμου, ο κ. Νικόλαος Γκορίδης Πρόεδρος της Κοινότητας Αιγινίου,  ο Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών Ν. 
Πιερίας, ο κ. Πασχάλης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Αγαθούπολης  ,ο κ. Δημήτριος 
Κακάνης, Πρόεδρος της Κοινότητας Ρυακίων, ο κ. Κωνσταντίνος Καραμήτρος , Πρόεδρος της Κοινότητας 
Παλιόστανης, ο κ. Αδάμ Χαραλαμπίδης Πρόεδρος της Κοινότητας  Σφενδάμης, Θωμάς Σολοποτιάς, 
Πρόεδρος της Κοινότητας Κολινδρού 
 
Ο Δήμαρχος Πύδνας  Κολινδρού,  κ. Αναστάσιος Μανώλας   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  
και αφού διευκρίνισε ότι η συνεδρίαση γίνεται δια περιφοράς ,   θέτει υπόψη το αριθ υπ’ αριθμ. 
7002/23-9-2020 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας , σύμφωνα με την  οποία  
συγκροτείται το Συντονιστικό  Τοπικό Όργανο  Πολιτικής Προστασίας Δήμου (ΣΤΟ) του Δήμου 
Πύδνας-Κολινδρού για τον σχεδιασμό  και τις δράσεις που αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων από 
την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων  με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 
ενόψει της χειμερινής περιόδου  2020-2021» 
Στην συνεδρίαση του ΣΤΟ θα εξετασθούν θέματα σχετικά με: 
• την ετοιμότητα των υπηρεσιών των Δήμων του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» που 
εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, 
ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ)   
• τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε 
επίπεδο του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών  
• την ενημέρωση της οργανικής μονάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»για τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και 
υπηρεσίες σε επίπεδο Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων  
• το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ) σε 
επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. του 
Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  
• τις αρμοδιότητες του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»στη συντήρηση και αποκατάσταση 
βλαβών στο οδικό δικτύου  
• εντός της επικράτειας του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ», με έμφαση στο αγροτικό οδικό 
δίκτυο   
• την κατάσταση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών καθώς και των αντιπλημμυρικών 
έργων αρμοδιότητας Δήμου του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ», 
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• τον προσδιορισμό μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η 
εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κλπ.)   
• προσδιορισμός δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης 
απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και 
του άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος ΧΙ του Γενικού Σχεδίου 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ». 

•   
• Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται 
σε επίπεδο  Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του 
Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  
• καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που 
προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  
• Στα ΣΤΟ του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» θα καλείτε και ό Αρμόδιος Αντιδήμαρχος με τον 
Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Ύδρευσης και αποχέτευσης προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά 
με τις εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής και μέτρων προστασίας υποδομών 
ύδρευσης έναντι πλημμυρικού κινδύνου, κλπ.  
• Επίσης, στα ΣΤΟ του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» είναι σκόπιμο να κληθούν να 
συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) που 
δραστηριοποιούνται στα όρια ευθύνης των αντίστοιχων Δήμων, για να ενημερώσουν σχετικά με 
την καλή λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητάς τους (στραγγιστικά δίκτυα, 
στραγγιστικοί τάφροι, αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια, κλπ), καθώς και για να 
επιλυθούν ζητήματα σχετικά με την αρμοδιότητα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στο 
αγροτικό οδικό δίκτυο σε περιοχές αναδασμών, κλπ.  
Στην συνέχεια, τα πρακτικά του ΣΤΟ διαβιβάζονται, με ευθύνη του γραμματέα του ΣΤΟ, στο 
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου«ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» στους εκπροσωπούμενους στο 
ΣΤΟ φορείς, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και στη 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ  για την 
ενημέρωση του Περιφερειάρχη ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ 
των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 Ο Δήμαρχος «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσει στην ιεράρχηση και δρομολόγηση, κατά 
το μέρος που τον αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στο ανωτέρω 
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο. 
Το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»μετά τη λήψη των 
πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου«ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» και με 
βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συννιστικό Τοπικό Όργανο, θα 
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προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  για 
πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση 
πλυμμηρικών φαινομένων , σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημάρχου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ». 
Οι εκπροσωπούμενοι στο ΣΤΟ φορείς, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
(ΣΤΟ) του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ», θα προχωρήσουν στη δρομολόγηση, κατά το μέρος που 
τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν στο 
ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο. 
 
 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας των Δήμων για τις περιοχές που προβλέπεται από την ΕΜΥ η 
εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις – καταιγίδες)  
        H κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται με 
το άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που προβλέπεται από την 
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) η εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών 
φαινόμενων, όπως έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες κτλ, σύμφωνα με τα Έκτακτα Δελτία 
Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 
(ΕΔΠΕΚΦ), η αυξημένη ετοιμότητα του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  αφορά κατά κύριο λόγο τις 
παρακάτω δράσεις:  
• Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Δήμων για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων 
κών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων. 
• Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των 
δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη 
μέτρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων και 
πλημμυρών..   
• Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων 
για την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.  
Στις περιπτώσεις που η ΕΜΥ εκδώσει Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα 
Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), αυτά διαβιβάζονται από το 
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
προκειμένου να τεθούν οι φορείς σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας σε εφαρμογή 
του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης 
επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ. 
Αν και η ένταση, η διάρκεια και η χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων αποτελεί σημαντική αιτία 
πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων, η εμφάνιση ενός πλημμυρικού φαινομένου εξαρτάται και 
από ένα πλήθος άλλων παραγόντων οι οποίοι μπορούν να δράσουν είτε αποτρεπτικά, είτε 
ενισχυτικά. Τέτοιοι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την εμφάνιση ή όχι ενός 
πλημμυρικού φαινομένου είναι:  
• η ικανότητα του υδρογραφικού δικτύου να παροχετεύσει αποτελεσματικά την επιφανειακή 
απορροή 
• η γεωλογία, το μέγεθος και η γεωμορφολογία της λεκάνης απορροής 

ΑΔΑ: ΨΚ1ΨΩ1Π-ΩΞΙ



 9 

• ο κορεσμός του επιφανειακού εδάφους από προηγηθείσες βροχοπτώσεις 
• η φυτοκάλυψη του εδάφους 
• οι χρήσεις γης, κλπ.  
Νοείται ότι τα επίπεδα ετοιμότητας του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  βάσει των Έκτακτων 
Δελτίων Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) ή των Έκτακτων Δελτίων Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών 
Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), οι συγκεκριμένες ενέργειες και η λήψη μέτρων καθορίζεται από τον 
σχεδιασμό τους. 
 
 Δράσεις των Δήμων στην αντιμετώπιση κινδύνων μετά την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων  
Ο Δήμαρχος «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας, στα 
πλαίσια του θεσμικού τους ρόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να 
προκύψουν από πλημμύρες, αμέσως μετά την πρώτη ενημέρωσή τους για την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων εντός των διοικητικών τους ορίων, επικοινωνούν με τις κατά τόπους 
αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του ΠΣ, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των 
Τοπικών Κοινοτήτων και τον αρμόδιο  Αντιδήμαρχο και Προϊστάμενο τη Υπηερεσίας ϋδρευσης 
και αποχέτευσης .. 
Ειδικότερα, ο Δήμαρχος «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές 
διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που 
ακολουθούν την εξέλιξη των πλημμυρικών φαινομένων, κινητοποιεί δια των Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας των Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» ,το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα 
μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται 
με:  
• την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., 
ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, με μέσα που διαθέτει ο Δήμος, «ΠΥΔΝΑΣ-
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 
• την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των 
οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές 
μονάδες, κλπ., 
• τον έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής, κλπ) από τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο και Προϊστάμενο τη Υπηερεσίας ϋδρευσης και αποχέτευσης  του δήμου 
«ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» για  τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου 
νερού, 
• τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη - προληπτική απομάκρυνση πολιτών, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο 
οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, καθώς και την 
κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προληπτικά απομακρυνθεί με 
οργανωμένο τρόπο σε ασφαλή χώρο  
• την άμεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους του Δήμου«ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  
(Τεχνικές Υπηρεσίες, κλπ.) προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της πληγείσας 
περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη 

ΑΔΑ: ΨΚ1ΨΩ1Π-ΩΞΙ



 10 

διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών 
φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για 
την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους, 
• τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» μετά την 
εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς 
επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, 
• ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που έχουν δρομολογηθεί σε 
επίπεδο Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από έντονα οινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην 
οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες  
α)      που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή φιλοξενία ή  
β)     για άμεση συνδρομή συνεργείων του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» για την άρση εμποδίων 
πρόσβασης στις ιδιοκτησίες τους, την απομάκρυνση φερτών υλικών για την διευκόλυνση 
απορροής πλημμυρικών υδάτων, κλπ.,   
• την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση 
καταστροφικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου 
  
• την ενημέρωση του Περιφερειάρχη «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και του Αντιπεριφερειάρχη 
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό 
επίπεδο στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.   
• ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους 
 
Επίσης, ο Δήμαρχος «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ και τον οικείο 
Αντιπεριφερειάρχη Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής 
μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (αρθ. 94 παρ. 
4.27 του Ν.3852/2010).  
Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων πλησίον ή εντός των σχολικών 
μονάδων και εφόσον οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, φροντίζουν, κατά την κρίση 
τους και βάσει του σχεδιασμού τους, οι μαθητές και το προσωπικό να παραμείνουν 
συγκεντρωμένοι σε ασφαλή χώρο εντός των σχολικών συγκροτημάτων και ενημερώνουν τις 
τοπικές αρχές (Π.Υ., ΕΛ.ΑΣ, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας οικείου Δήμου) για άμεση συνδρομή 
στο έργο της ασφαλούς αποχώρησης των  
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μαθητών από το σχολικό συγκρότημα και την εν συνεχεία παραλαβή των μαθητών με ασφάλεια 
από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.  
Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν για την άμεση διαχείριση 
των συνεπειών λόγω πλημμυρών, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου 
του δύναται να ενεργοποιήσει τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς ή να αιτηθεί μέσω 
του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ συνδρομή από την οικεία Περιφέρεια ή από όμορους Δήμους ή άλλους φορείς 
(Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ).  
Το έργο του Δημάρχου«ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου, το οποίο με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του οικείου Δήμου. 
 
 
Δράσεις των Δήμων στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών  
Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τους Δήμους συνδέεται με δράσεις που αφορούν:  
• την παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή φιλοξενία των πολιτών που λόγω 
καταστροφής η διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη,  
• τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου 
να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών 
τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 - ΦΕΚ 
1669/Β΄/2019),  
• την αποστολή στην Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  καταλόγου των αυτοψιών των 
πληγέντων κτιρίων για την υποβολή αιτήματος οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής  
• τον καθαρισμό εντός των πλημμυρισμένων περιοχών των εσχαρών των φρεατίων 
υδροσυλλογής στις οδούς αρμοδιότητάς τους και καθαρισμός λοιπών αντιπλημμυρικών έργων 
αρμοδιότητάς τους από φερτά υλικά λόγω των πλημμυρικών υδάτων, προς αποκατάσταση της 
λειτουργικότητάς τους,  
• την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους με την 
απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και αποκατάσταση  
της οδικής κυκλοφορίας,  
• τη μεταφορά των ανωτέρω φερτών υλικών στους χώρους που έχουν ήδη προσδιοριστεί για 
την προσωρινή εναπόθεση φερτών υλικών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και τη 
δρομολόγηση δράσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, ανάκτησης και διάθεσής 
τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.  
• τον έλεγχο καλής λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας συντήρησης του 
Δήμου«ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  ,  
• την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, 
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• την υποβολή αιτήματος για κήρυξη των πληγέντων περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα του 
Δήμου«ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» (Τοπικές Κοινότητας, Δημοτικά Διαμερίσματα) σε Κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής  Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ 
(2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ 
- ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).  
• Την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 
ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει 
καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, 
καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης 
Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.   
• ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους 
Ο δήμος «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  για την αμεσότερη καταγραφή των ζημιών στους πολίτες 
δύνανται να δημοσιοποιούν άμεσα μετά την καταστροφή έναν τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο οι 
πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται για να γνωστοποιήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δήμου τις ζημιές που έχουν υποστεί, καθώς και να λάβουν πληροφορίες σχετικές με τις 
διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ. που χρειάζονται ώστε να λάβουν οικονομική ενίσχυση 
(προνοιακό επίδομα - παράγραφος 12.1 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων 
με την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»)  
Το έργο του Δημάρχου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου, το οποίο με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του οικείου Δήμου.  
Πέραν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων σε συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Ν. Πιερίας  (Δ.ΥΓ2/49487/5-8-2011 έγγραφο του 
ΥΥΚΑ, Δ1δ/ ΓΠ οικ.8565/16-11-2017 - ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας) 
προβαίνουν άμεσα σε υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες 
περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητάς τους, αυτές 
αντιμετωπίζονται άμεσα σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στα Δ1δ/ ΓΠ οικ.8565/16-11-2017 - 
ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4 και Δ1/ΓΠοικ.53542/17-07-2019 Εγκύκλιος- «Λήψη μέτρων διασφάλισης 
της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα» έγγραφα του 
Υπουργείου Υγείας  
Νοείται ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει 
ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων και 
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ενισχύσεων σε πληγέντες, κλπ., δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και 
κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
 
 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων (Σ.Τ.Ο.) μετά την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών.  
Μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, ο Δήμαρχος «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»   δύναται 
προς υποβοήθηση του έργου τους να συγκαλέσει το  Συντονιστικό  Τοπικό  Όργανο (Σ.Τ.Ο.) του 
δήμου  «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που 
εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 
Ειδικότερα, στο ανωτέρω Σ.Τ.Ο. του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»    κρίνεται σκόπιμο να 
εξετάζονται πρωτίστως θέματα σχετικά:  
• με την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία 
εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς για τις συνέπειες του, κατά το μέρος που τους 
αφορά και  εμπλέκονται   
• με την αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που 
εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, 
• με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Δήμου, με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές 
καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο.  
• με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο., εφόσον αποφασιστεί από τον 
Δήμαρχο «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής 
απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος ΧΙ του Γενικού Σχεδίου 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»  
• με τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο. στην παροχή βοήθειας στους 
πληγέντες   
• με ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής 
η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη   
• με την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο  «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του 
Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ».    
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• με ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και την ροή πληροφοριών μεταξύ των 
εμπλεκομένων φορέων  
• ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  
• Επίσης, σε περιπτώσεις όπου από τα πλημμυρικά φαινόμενα πλήττονται εκτάσεις με 
εγγειοβελτιωτικά έργα ενός των ορίων ευθύνης του «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»,  στο  ανωτέρω ΣΤΟ 
είναι σκόπιμο να κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των αρμόδιων για την λειτουργία 
και συντήρησή τους Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), προκειμένου να ενημερώσουν 
σχετικά με την καλή λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητάς τους (αποστράγγιση 
του πλεονάζοντος αρδευτικού (επιφανειακού και εδαφικού) νερού, η παροχέτευση πλημμυρικών 
ροών, αποκατάσταση βλαβών στο αγροτικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, κλπ). 
 
 Εισηγήσεις μελών και Φορέων του ΣΤΟ του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού: 
 
Α) Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης 
έστειλε την παρακάτω εισήγηση: 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και αυξανόμενη η ένταση των ακραίων καιρικών 
φαινομένων. Η Κλιματική αλλαγή μεγιστοποίησε με ταχύτατους ρυθμούς τις δυσμενείς 
επιπτώσεις σε υποδομές, κτήρια και καλλιέργειες. Δυστυχώς όμως το σοβαρότερο όλων είναι ότι 
θρηνούμε και ανθρώπινες απώλειες. 

Παρόλα τα αυξανόμενα μέτρα και την εμπειρία που αποκτάται από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, διαπιστώνουμε ότι η δύναμη της φύσης ξεπερνάει τις προβλέψεις μας 
κυρίως λόγω των ανεξέλεγκτων αυθαίρετων παρεμβάσεων σε κοίτες ποταμών, σε δάση, σε 
περιοχές ασταθών γεωλογικών εδαφών κ.α.  

Με δεδομένη όμως αυτήν την κατάσταση, πρέπει να επικεντρωθούμε στο πως θα την 
διαχειριστούμε. 

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Α.Δ.Μ.Θ. σας έχει προωθήσει το Υπόδειγμα του 
ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ¨Αμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών 
από την εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων για την σύνταξη των δικών τους σχεδίων από  
Δήμους και Περιφέρειες, που έχει την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».   

Γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού είναι από τους οργανωμένους Δήμους της χώρας 
και η ετοιμότητα που παρουσιάζει στα θέματα Πολιτικής Προστασίας είναι αξιοσημείωτη.    

Ως Πολιτική Προστασία της Α.Δ.Μ.Θ., θέλουμε να επικεντρωθούμε  σε πολύ συγκεκριμένα 
θέματα, για τα οποία απαιτούνται στοχευμένες και χρονοβόρες προπαρασκευαστικές δράσεις εκ 
μέρους των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών. Αυτές είναι: 
 
1. O έλεγχος και η συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων του οδικού δικτύου, στα όρια  

αρμοδιότητας του Δήμου. 
2. Οι τακτικές αυτοψίες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για τον έλεγχο της κατάστασης των 

έργων υποδομής, γεφυρών, αποστραγγιστικών τάφρων, ρεμάτων κ.λ.π., προκειμένου να 
επισημαίνονται και να προλαμβάνονται τυχόν αστοχίες. 

3. Η τακτική επιθεώρηση των οδικών συνδέσεων που διατρέχουν ρέματα, τις λεγόμενες 
ιρλανδικές διαβάσεις. Οσο αυτές υπάρχουν και χρησιμοποιούνται, πρέπει να εποπτεύονται, 
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να σηματοδοτούνται αρμοδίως με πινακίδες και να αποκόπτονται άμεσα σε περιπτώσεις που 
οι προγνώσεις δίνουν μεγάλη παροχετευτικότητα υδάτων. 

4. Η σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του 
Δήμου με βάση το Υπόδειγμα που σας έχει σταλεί. 

5. Η σύνταξη ή επικαιροποίηση Μνημονίου Ενεργειών, ώστε να είναι σαφής ο τρόπος δράσης 
των εμπλεκόμενων πριν και κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης. Στο Μνημόνιο αυτό 
πρέπει να καταγράφεται το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν όταν παραστεί ανάγκη. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί 
κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων, τα οποία και κοινοποιούνται στις 
κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. 

6. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, μνημονίου συνεργασίας με 
ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών 
φαινομένων, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου. 

7. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, επικαιροποιημένου  
καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, 
προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 
Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.). 

8. Ο προσδιορισμός χώρων εναπόθεσης φερτών υλών και μπαζών που ενδέχεται να προκύψουν 
μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την 
Τεχνική Υπηρεσία. 

9. H συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων. 

10. Η ιεράρχηση και δρομολόγηση των μέτρων, των έργων και των δράσεων σε σχέση με τη 
συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο εντός της επικράτειας του Δήμου, με 
έμφαση στο αγροτικό οδικό δίκτυο και με την κατάσταση του δικτύου όμβριων υδάτων των 
οδών καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου.  

11. Η σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
του οποίου η συντονισμένη δράση είναι απαραίτητη σε όλες τις φάσεις Πολιτικής 
Προστασίας. Επισημαίνεται ότι στο Όργανο αυτό λαμβάνονται αποφάσεις από τον Πρόεδρο 
του, (Αντιπεριφερειάρχη ή Δήμαρχο) μετά από εισήγηση της Πυροσβεστικής. 

12. H ενημέρωση του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο (τοπικά ΜΜΕ, φυλλάδια, αφίσες κλπ) για 
τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 

13. Η εκπόνηση Σχεδίου Οργανωμένης Απομάκρυνσης ιδιαίτερα για τους πλέον ευάλωτους 
οικισμούς (πλησίον ρεμάτων, περιοχές παραθαλάσσιες κλπ) . Σε αυτό θα καταγράφεται ο 
βαθμός επικινδυνότητας με βάση τα ιστορικά καταγεγραμμένα συμβάντα, η χωροταξική και 
πολεοδομική  εικόνα του οικισμού με το οδικό δίκτυο που διαθέτει, ο τρόπος ενημέρωσης, 
συγκέντρωσης και διαφυγής των πολιτών. Οι δυνάμεις που θα συμμετάσχουν στο εγχείρημα 
θα πρέπει επακριβώς να γνωρίζουν το σημείο συνάντησης και την επιχειρησιακή διάρθωση.  
Σημειώνεται εδώ, ότι αντίστοιχα σχέδια οφείλουν να καταρτίζουν για τις εγκαταστάσεις τους 
οι ιερές μονές, τα νοσοκομεία, τα στρατόπεδα, τα αεροδρόμια, οι αρχαιολογικοί χώροι. Τα 
σχέδια αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα στους οικείους Δήμους, στις αρμόδιες Πυροσβεστικές 
καθώς και στις οικείες  Αστυνομικές Υπηρεσίες. 
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14. Αν και στην παρούσα φάση είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοσθεί (λόγω covid), απαιτείται να 
δρομολογηθεί με την πρώτη ευκαιρία, η διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την 
εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των 
υπηρεσιών του Δήμου έναντι πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π. 
 

Το έκδηλο ενδιαφέρον του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σας για θέματα που 
άπτονται του αντικειμένου της, έχει επισημανθεί από την Διεύθυνσή μας και μας καθιστά 
ιδιαίτερα ικανοποιημένους. Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας.  
 

Β) Ο Διοικητής  της Π.Υ Πιερίας κ. Φαλάρας Ευάγγελος τηλεφωνικώς εξέφρασε την 
ικανοποίησή του στην καλή συνεργασία με τον Δήμο και τους φορείς. 

Το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Κολινδρού είναι επαρκές σε προσωπικό,   καθώς και σε  
μηχανοκίνητο και λοιπό εξοπλισμό. 

Τόνισε την ετοιμότητα που πρέπει να έχει ο δήμος σε περίπτωση εγκλωβισμού ανθρώπων 
στον δρόμο. Πρέπει  να υπάρχουν κατάλληλοι χώροι φιλοξενίας με θέρμανση, ιματισμό, και 
τροφή. 
 
Γ)  Η ΠΕ Ν. Πιερίας –Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  έστειλε 
την παρακάτω εισήγηση: 
 
Ενόψει της χειμερινής περιόδου 2020 – 2021 και λόγω της αναστολής των διά ζώσης 
συνεδριάσεων όλων των οργάνων και υλοποίησης αυτών με τον προσφορότερο τρόπο (δια 
περιφοράς / τηλεδιάσκεψη), σας αποστέλλουμε την Εισήγηση της Περιφερειακής Ενότητας 
Πιερίας που αφορά στον σχεδιασμό και τις δράσεις πολιτικής προστασίας για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  
 
Ως προς τον φετινό σχεδιασμό και την ετοιμότητα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σας 
ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 
� Σύνταξη σχεδίου δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με την 1η  Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραδείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση 
Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ». Διευκρινίζουμε ότι 
πλημμυρικά φαινόμενα πιθανά να προκληθούν από κάθε είδους και μορφής υδάτινου 
κατακρημνίσματος (βροχή, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, κλπ).  
� Με βάση τα όσα αναφέρονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τις 

αρμοδιότητες των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ρόλος της Περιφερειακής Ενότητας 
Πιερίας έχει βαρύνουσα σημασία, γιατί μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με 
καταστροφικές συνέπειες οι τοπικά εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να προσφέρουν έργο 
πολιτικής προστασίας, δηλαδή σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς πολιτικής 
προστασίας συμβάλλουν στη μείωση των συνεπειών του καταστροφικού φαινομένου. 
Συνεπώς, με την εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου γίνεται αξιολόγηση και 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, επικαιροποίηση της ασφάλειας των φραγμάτων (από 
τους αρμόδιους φορείς), προειδοποιητική σήμανση σε ιρλανδικές διαβάσεις (όπου 
απαιτείται και όπως προβλέπεται), εξασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης 
κυκλοφορίας των οχημάτων στα όρια του οδικού δικτύου ευθύνης κάθε φορέα, 
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� Εξασφάλιση ετοιμότητας δυναμικού και μέσων (μηχανήματα έργων, κλπ) των οργανικών 
μονάδων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων και κοινοποίηση αυτού σε όλους 
εμπλεκόμενους επιχειρησιακά φορείς. 

o ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής 
Προστασίας σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας που 
συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων, καθώς και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους 
(ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ) 

o κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας (Δήμος, 
Περιφέρεια) για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα 
έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ) που συνδέονται με την αντιμετώπιση 
κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

� Επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 
πλημμύρες σε συνεργασία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων.  
� Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον 

πόρων προς ενίσχυση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, βάση του «7ου 
Επικαιροποιημένου Πίνακα Μητρώου Εργοληπτών Φυσικών Προσώπων – Εταιρειών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Μηχανημάτων αυτών». 
� Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους 

που προέρχονται από πλημμύρες, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και διανομή του 
διαθέσιμου έντυπου υλικού και την άμεση αποστολή δελτίων τύπου καθώς και την 
αποστολή των έκτακτων δελτίων καιρού σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η 
ενημέρωση γίνεται και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (www.civilprotection.gr) και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
(http://www.emy.gr). 
� Στις περιπτώσεις όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) εκδίδει Έκτακτα Δελτία 

Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών 
φαινομένων (ΕΔΠΕΚφ), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτία τύπου 
τα οποία αποστέλλονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναρτώνται στον 
δικτυακό της χώρο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την εκδήλωση έντονων 
καιρικών φαινομένων και την παροχή ειδικότερων οδηγιών για τη λήψη μέτρων 
αυτοπροστασίας από ενδεχόμενους κινδύνους που προέρχονται από πλημμυρικά 
φαινόμενα (www.civilprotection.gr). 
� Ενημέρωση αγροτών με γεωργικές εκμεταλλεύσεις που έχουν επιχειρηματικό 

προσανατολισμό την ζωική παραγωγή, ώστε να εξασφαλίσουν τους απαιτούμενους 
πόρους για την διαβίωση του ζωικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χειμερινής 
περιόδου, ειδικότερα όταν επικρατούν έκτακτες, ακραίες και παρατεταμένες καιρικές 
συνθήκες. 

 
Τέλος, είναι εντελώς αυτονόητο ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, συνδράμει με όλες τις 
δυνάμεις της (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα) για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης κατάστασης, η 
οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή καθώς και η εξασφάλιση 
της ακεραιτότητας της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 
Νοείται εντελώς αυτονόητο, ότι το επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων δύναται να 
τροποποιηθεί όταν αυτό απαιτηθεί βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που 
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αφορούν στις επιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου και προβαίνουν σε ανάλογες ενέργειες 
αρμοδιότητάς τους. Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται: (α) η αδυναμία αντιμετώπισης της 
καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων, (β) η 
έκταση της καταστροφής, και (γ) το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής).  
 
Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι ο ρόλος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας συνδέεται 
κυρίως και με τον συντονισμό των δράσεων όλων των τοπικών φορέων που εμπλέκονται εκ του 
θεσμικού πλαισίου με ευθύνες και υποχρεώσεις στην αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά 
φαινόμενα, με το συντονισμό της διοίκησης για την άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτων 
αναγκών που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς και για τη διαχείριση των 
συνεπειών που ενδέχεται να προκληθούν.  
Υπενθυμίζεται ότι, θέματα τα οποία αφορούν την ετοιμότητα των Υγειονομικών Μονάδων του 
Δημοσίου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρών ρυθμίζονται από το Εθνικό 
Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας (Ν. 3370/2005, Ν.3527/2007). Όλοι 
οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία υποδομών και υπηρεσιών κρίσιμων για το έργο 
της αντιμετώπισης και αποκατάστασης λόγω πλημμυρικών φαινομένων θα πρέπει να έχουν 
έγκαιρα λάβει μέτρα προστασίας των εγκαταστάσεών τους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
λειτουργία τους. Οι λοιποί τοπικοί φορείς (ΔΕΥΑΚ, Δ.Ε.Η. / ΔΕΔΔΗΕ, Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ / ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κλπ) 
παρακαλούνται να προχωρήσουν, δια των αρμοδίων Υπηρεσιών τους, σε άμεσο έλεγχο όλων των 
δικτύων αρμοδιότητάς τους, κατά προτεραιότητα σε περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες για 
πρόκληση ζημιών από πλημμύρες και να αποκαταστήσουν άμεσα τυχόν δυσλειτουργίες τους, 
αλλά και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των εγκαταστάσεών τους από πλημμυρικά 
φαινόμενα. 
Ευχόμενοι για μια χειμερινή περίοδο, κατά την οποία δεν θα έχουμε καταγραφή και αντιμετώπιση 
έκτακτων, ακραίων και παρατεταμένων καιρικών φαινομένων / θεομηνιών, παραμένουμε σε 
επιχειρησιακή ετοιμότητα και έτοιμοι για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και συνεργασίας.  

 
Την ανωτέρω εισήγηση την υπογράφει η  Περιφερειάρχης Μ. Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου.  
 

Δ) Αστυνομικό Τμήμα Πύδνας-Κολινδρού 
Σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά τις Αστυνομικές Υπηρεσίας, λειτουργεί το 
Αστυνομικό Τμήμα Πύδνας-Κολινδρού με έδρα το Αιγίνιο και το γραφείο Τοπικού Αστυνόμου 
Κολινδρού με έδρα τον Κολινδρό Πιερίας. 
Η Αστυνομία είναι αυτή που συνήθως έχει την άμεση ενημέρωση στα έκτακτα περιστατικά 
χιονόπτωσης, παγετού και πλημμυρών λόγω της φύσης της υπηρεσίας όλο το 24ωρο. Το Α.Τ. 
ύδνας-Κολινδρού διαθέτει για περιπολίαδύο αυτοκίνητα όλο το 24ωρο καθώς και μία μηχανή που 
όταν απαιτηθεί μπορούν άμεσα να επέμβουν. Βεβαίως σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρξει άμεση  
συνδρομή με επιπλέον μέσα και ανθρώπινο δυναμικό από Υπηρεσίες της Δ.Α.  
Πιερίας. 
Το Α.Τ Πύδνας Κολινδρού είναι σε ετοιμότητα για κάθε έκτακτο περιστατικό  
από καιρικά φαινόμενα και είναι στο πλευρό του Πολίτη. Υπάρχει άριστη και δεδομένη 
συνεργασία, επικοινωνία και συντονισμός με  όλες τις συναρμόδιες Αρχές και Φορείς. 
 
Η Εισήγηση απεστάλη  απο τον Τοπικό Αστυνόμο Κολινδρού κ. Βασιλειάδη Γεώργιο 
 
Ε) Ο Επίλαρχος της XXIV ΤΘΤ  κ. Νεκτάριος Παπαντωνίου  έστειλε την παρακάτω εισήγηση: 
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Σε συνέχεια του από 25 Σεπτεμβρίου 2020 εγγράφου σας, αναφορικά με το σχεδιασμό και τις 
δράσεις του θέματος, σας γνωρίζεται ότι η XXIV ΤΘΤ βρίσκεται σε ετοιμότητα να συνδράμει όπου 
ήθελε απαιτηθεί, στο πλαίσιο των διαταγών και κατευθύνσεων της Υπηρεσίας, βάσει των 
προβλεπομένων στο οικείο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Σχέδιο "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ"). 
 
Κατόπιν αυτού και για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, ως ο καθορισθείς σύνδεσμος μεταξύ της 
XXIV ΤΘΤ και του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί 
μου, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 
 
ΣΤ) Η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Αιγινίου έστειλε την παρακάτω εισήγηση 

Σχετικά με το θέμα του σχεδιασμού και πρόληψης, που αναφέρεται στο έγγραφό σας, σας 
αναφέρουμε ότι:  
α) το Κ.Υ. Αιγινίου λειτουργεί σε 24ωρη βάση και δύναται να παρέχει υπηρεσίες και να καλύψει 
υγειονομικές ανάγκες, που πιθανόν να προκύψουν λόγω των προαναφερθέντων φαινομένων στην 
κοινότητα. 
β) στο χώρο του Κ.Υ. μας πιθανή αιτία εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων μπορεί η αποτελέσει 
η αθρόα φθινοπωρινή πτώση των φύλλων των δέντρων του προαυλίου χώρου μας, παρά τη 
φροντίδα μας για τη συντήρηση/καθαριότητα των φρεατίων. Με βάση αυτά, σας παρακαλούμε να 
εντάξετε στο σχεδιασμό σας για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων τη διάθεση προσωπικού 
και εξοπλισμού για την συλλογή και απομάκρυνση των φύλλων.   
 
Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Δ. Μανώλας στην εισήγηση του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού επεσήμανε  
τη σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας και του ορθού προγραμματισμού των ενεργειών για την 
αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων . 
 Τόσο οι πλημμύρες αλλά ιδιαίτερα τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν  από 
έντονες χιονοπτώσεις και παγετό , όσο ταχύτερα αντιμετωπισθούν τόσο ευκολότερα αλλά και 
οικονομικότερα  θα επιλυθούν. 
  Η μορφολογία του εδάφους των Διοικητικών ορίων του Δήμου Πύδνας- Κολινδρού δεν εννοεί 
την πρόκληση ιδιαιτέρων προβλημάτων πλημμυρών, σύμφωνα και με τα στατιστικά στοιχεία των 
παρελθόντων  ετών. 
 Σχετικά με τη  συντήρηση των ρεμάτων, επεσημαίνει   την προσοχή που πρέπει να δοθεί από 
την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στα ρέματα που είναι δικής της αρμοδιότητας και ιδιαίτερα 
στα σημεία που έχουν υποδειχθεί από τον δήμο.   
 Ο δήμος ξεκίνησε την συντήρηση και τον καθαρισμό των φρεατίων ομβρίων. 
Ολοκληρώνοντας της εισήγησή του ο Δήμαρχος τόνισε την μεγάλη συνεισφορά  που μπορούν να 
παρέχουν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων σε έκτακτες ανάγκες και ακραία καιρικά  φαινόμενα.   Γι’ 
αυτούς τους λόγους τόνισε, ότι απαιτείται  αυξημένη συνεργασία τόσο με τις υπηρεσίες του 
δήμου όσο και με τους Αντιδημάρχους.  
 Ζήτησε από όλους τους αρμόδιους να είναι σε ετοιμότητα και παρόντες σε όλους τους 
κινδύνους ώστε οι πολίτες να αισθάνονται  ασφαλείς.  
 Διαβεβαίωσε  για  την ετοιμότητα που έχει ο δήμος Πύδνας- Κολινδρού  τόσο σε έμψυχο 
δυναμικό όσο και σε μηχανολογικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.  
      Οι κάτοικοι οφείλουν να πάρουν προληπτικά μέτρα προστασίας κάνοντας έλεγχο τις 
υδρορροές, καπνοδόχους,  Κεντρική θέρμανση, δίκτυο ύδρευσης , καθώς και στα μέσα 
προστασίας. 
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Ο δήμος  στην σελίδα του  www. pydnaskolindrou.gr  έχει αναρτήσει τα μέτρα προστασίας  για 
την πληροφόρηση των Πολιτών  σε κάθε καιρικό φαινόμενο ενόψει του Χειμώνα 2019-2020. 
       

Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Παππάς  αρμόδιος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας 
στην εισήγησή του συνεχάρει  τους φορείς για την άριστη συνεργασία με τον δήμο. 

Για  τον γενικό σχεδιασμό αντιμετώπισης-σχεδίου δράσης του Δήμου είπε,  ενόψει του 
Χειμώνα 2020-2021 απαιτείτε συντονισμός και σωστός  προγραμματισμός όλων των 
εμπλεκομένων  για την καλύτερη  προστασία των Πολιτών από πλημμυρικά φαινόμενα.  

Ο δήμος σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε  ενόψει της χειμερινής περιόδου 
αξιολόγησε τα επικίνδυνα σημεία και κινδυνεύουν  να πλημμυρίσουν. 

Σε ότι αφορά τον δήμο έγινε ο καθαρισμός των καναλιών και φρεατίων,  ρέματα έχουν 
ελεγχθεί  Όπως ανέφερε και  ο κ.  Δήμαρχος έχουμε γνωρίσει στην Περιφέρεια το σημεία 
που πρέπει να δώσει την προσοχή της. 

Ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός όπως και το έμψυχο δυναμικό είναι σε πλήρη 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πλημμυρών και ακραίων φαινομένων. 

Το έμψυχο δυναμικό έχει ενημερωθεί να δώσει άμεσα το παρόν για επιχειρησιακή 
δράση κάθε έκτακτης  περίπτωσης. 

Οι Πρόεδροι να είναι έτοιμοι για κινητοποίηση έκτακτης ανάγκης και τόνισε ότι για τις 
όποιες  πρωτοβουλίες τους θα πρέπει να έχουν την εξουσιοδότηση του Δήμου. 

Το σχέδιο Δάρδανος του Δήμου Πύδνας Κολινδρού έχει εγκριθεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και θα τεθεί σε εφαρμογή σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων. 

 
      Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το σχεδίου δράσης Δάρδανος του 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού και  έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3013/2012 
καθώς και το αριθ.  7002/13-9-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας – 
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, 

 
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
   Εγκρίνει το σχέδιο δράσης του δήμου Πύδνας-Κολινδρού για την αντιμετώπιση 

κινδύνων απο την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων  για την χειμερινή περίοδο 2020-
2021 και αφορούν τον προγραμματισμό της  πρόληψης και της  ετοιμότητας του Δήμου 
όπως παρακάτω: 
• Η ετοιμότητα των υπηρεσιών που διαθέτει ο Δήμος «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» και εμπλέκονται 
σε δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και 
καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ)   
• Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε 
επίπεδο του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών  
• Η ενημέρωση της οργανικής μονάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» για τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς 
και υπηρεσίες σε επίπεδο Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων 
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• Ο συντονισμός δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ) σε 
επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. του 
Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  
• ΟΙ αρμοδιότητες του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» στη συντήρηση και αποκατάσταση 
βλαβών στο οδικό δικτύου  εντός της επικράτειας του Δήμου, με έμφαση το αγροτικό οδικό δίκτυο   
• Η  κατάσταση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων 
αρμοδιότητας  του Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»,  
• Ο προσδιορισμό μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η 
εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κλπ.)   
• Ο προσδιορισμός δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης 
απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και 
του άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος ΧΙ του Γενικού Σχεδίου 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ». 

•   
• Η  αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε 
επίπεδο  Δήμου «ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Δημάρχου 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  
• Η πραγματοποίηση του  καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής και μέτρων προστασίας 
υποδομών ύδρευσης έναντι πλημμυρικού κινδύνου, κλπ.  
Σε περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικού φαινομένου θα γίνει η εφαρμογή του Σχεδίου 
Δάρδανος  του Δήμου Πύδνας Κολινδρού. 

 

Μετά τα ανωτέρω λύεται και η εν λόγω συνεδρίαση.  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2020 
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 

Ακριβές αντίγραφο  
Κολινδρός  30-10-2020 

                  
             Ο Πρόεδρος                                                                                                    Τα Μέλη 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΠΑΠΠΑΣ    
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