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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2020
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΧΕΤ.: Η αρ. πρωτ. 210/45004/2-04-2020 εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π. Δ/νση Σχεδιασμού
και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών»
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι δασικές πυρκαγιές είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών
καταστροφών (Σχέδιο «Ξενοκράτης», ΦΕΚ 423/10-4-2003/τ. Β’).
Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας προσδιορίζεται από την 1η Μαΐου μέχρι την
31η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 998/79. Την περίοδο αυτή, ο
πυροσβεστικός μηχανισμός της χώρας οργανώνεται, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος
έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν.
Με δεδομένο ότι η πρόκληση δασικών πυρκαγιών, στη χώρα μας, από φυσικά αίτια
(πτώση κεραυνών) είναι σχετικά μικρή, η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους
επιβάλλει τη λήψη μέτρων με τα οποία επιδιώκεται η δραστική αντιμετώπιση των
αιτιών που οφείλονται, σε μεγάλο ποσοστό, σε ανθρώπινες δραστηριότητες, με
στόχο να καταστήσουν το έργο της καταστολής περισσότερο αποτελεσματικό.
2. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός όλων των ενεργειών στις οποίες θα προβεί
ο Δήμος Βόλου για την πρόληψη των πυρκαγιών στην περιοχή του και για την
καλύτερη αντιμετώπισή τους.

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή του Δήμου Βόλου είναι να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που
απαιτούνται για την πρόληψη των πυρκαγιών, και να προβεί, σε περίπτωση
εκδήλωσής τους, στις απαραίτητες άμεσες ενέργειες για την καλύτερη αντιμετώπισή
τους.
4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
4.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Από τις αρχές Απριλίου, ο Δήμος Βόλου, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Βόλου, θα
πρέπει να υλοποιεί τις παρακάτω εργασίες:
1. Καθαρισμός περιμετρικά και εσωτερικά των περιαστικών δασών από
αποξηραμένη βλάστηση, ξερά δέντρα και θάμνους και γενικά από στοιχεία που
θα μπορούσαν να αποτελέσουν υπόστρωμα για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
2. Συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, του αγροτικού οδικού
δικτύου ως έμμεσων αντιπυρικών ζωνών και των κατεξοχήν
αντιπυρικών
ζωνών.
4.2.
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ

ΚΑΙ

ΚΑΛΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΩΝ

Ο έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών υδροστομίων
γίνεται με ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία και αποστέλλει κατάσταση
ελέγχου στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου.
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου θα ενημερώνει την Υπηρεσία
Ύδρευσης του Δήμου, η οποία θα προχωρεί στη συντήρηση των πυροσβεστικών
υδροστομίων.
Τυχόν εγκατάσταση νέων υδροστομίων γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της
οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η δαπάνη βαρύνει το Δήμο Βόλου.
4.3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου, με την προληπτική απομάκρυνση
μέρους της βλάστησης (εργασίες καθαρισμού), γύρω από περιοχές ιδιαίτερης
προστασίας
(κτιριακές
υποδομές
και
εγκαταστάσεις,
κατασκηνώσεις,
αρχαιολογικούς χώρους, άλση, πάρκα, κ.λπ.) και περιοχές που θεωρούνται, λόγω
της φύσεώς τους, υψηλού κινδύνου (σημεία διέλευσης δικτύων μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, δεξαμενές καυσίμων, χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων
κ.λπ.), αποτελεί ευθύνη των φορέων στους οποίους ανήκει ο χώρος. Η εκτέλεση
αυτών των προγραμμάτων πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή της αντιπυρικής
περιόδου.

Από τις αρχές Απριλίου, ο Δήμος Βόλου θα πρέπει να υλοποιεί τις παρακάτω
εργασίες:
1. Καταγραφή οικοπέδων εντός των οικισμών που απαιτούν καθαρισμό, και
αποστολή εγγράφου προς τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων αυτών για την
υποχρέωση καθαρισμού τους.
2. Καθαρισμός της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης επικινδυνότητας (άλση, πάρκα
κ.λπ.).
3. Καθαρισμός και διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών προστασίας, σε συνεργασία με
το Δασαρχείο.
4. Καθαρισμός εκατέρωθεν του οδικού επαρχιακού δικτύου, σε συνεργασία με τη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
5. Συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για προληπτικό κλάδεμα δέντρων σε περιοχές
όπου διέρχονται γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Μ/Τ, Χ/Τ και
αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης καθώς και ό,τι είναι
αναγκαίο για την πρόληψη πυρκαγιών (άρθρ. 8, ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).
6. Συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε για προληπτικό κλάδεμα δέντρων σε περιοχές
όπου διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Υ/Τ (άρθρ. 8,
ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).
7. Καθαρισμός της βλάστησης γύρω από κτιριακές υποδομές του Δήμου.
4.4. ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Σε καθημερινή βάση, αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας ο ημερήσιος χάρτης
πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από το Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας προς το Γραφείο
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου, όπου διακρίνονται οι πέντε κατηγορίες
κινδύνου: χαμηλή, μέση, υψηλή, πολύ υψηλή και κατάσταση συναγερμού,
βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 5.
Η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου, μια
δεδομένη χρονική στιγμή, δε σημαίνει κατ’ ανάγκη και την εκδήλωση πυρκαγιάς
στην περιοχή αυτή, αλλά αποτελεί μέτρο του κινδύνου ανάφλεξης και δυσκολίας
ελέγχου.
Όταν ο βαθμός επικινδυνότητας είναι 4 ή 5, θα υλοποιούνται οι παρακάτω
ενέργειες:
1. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θα πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση όλο το 24ωρο
και σε συνεχή διαβούλευση με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Βόλου.
2. Ενημέρωση των χειριστών των μηχανημάτων του Δήμου Βόλου, οι οποίοι θα
πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή.
3. Ενημέρωση των ομάδων επιτήρησης και επιφυλακής στα δάση, ώστε να
εντείνονται οι περιπολίες μέσα στα δάση.

Προγραμματίζεται επίσης, για το έτος 2020 και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, η
εκτέλεση περιπολιών από προσωπικό του Δήμου, για 8 ώρες ημερησίως, με
δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας.

5. ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙΣΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
5.1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, όπως αυτός
προσδιορίζεται στο άρθρ.1 του Ν.3511/2006, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου
του Πυροσβεστικού Σώματος που ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Η συνεργασία φορέων με το Πυροσβεστικό Σώμα για την πρόληψη και καταστολή
δασικών πυρκαγιών, ρυθμίζεται στην ΚΥΑ 12030/Φ109.1/1999. Ειδικότερα θέματα
σχετικά με το αντικείμενο αυτό, καθώς και οι διαδικασίες υλοποίησης των
δράσεων που συνδέονται με την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, ρυθμίζονται
και δρομολογούνται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών, οι Περιφερειάρχες, καθώς και οι Δήμαρχοι
και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων έχουν την ευθύνη του συντονισμού εντός των
διοικητικών τους ορίων, για τη διάθεση των απαραίτητων μέσων, στις περιπτώσεις
που απαιτούνται για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Τα μέσα τίθενται στη
διάθεση του Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος
ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, που αποτελεί ευθύνη του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Η σύγκληση του ΣΤΟ, σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών που προκαλούνται από
δασικές πυρκαγιές, γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην
αρμοδιότητα του Δημάρχου, όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στα άρθρα
12 και 13 του Ν.3013/2002. Εννοείται ότι η σύγκλιση του ΣΤΟ έχει ως στόχο το
συντονισμό των φορέων, όσον αφορά στη διάθεση του δυναμικού και των μέσων,
καθώς και της διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές
πυρκαγιές, και όχι στον έλεγχο του ίδιου του φαινομένου, ο οποίος αποτελεί
αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.
5.2. ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
Μετά την επίσημη αναγγελία δασικής πυρκαγιάς που αποτελεί αρμοδιότητα του
Πυροσβεστικού Σώματος, οι Δήμαρχοι, στα πλαίσια του θεσμικού τους ρόλου, κατά
κανόνα δρομολογούν άμεσα δράσεις που συνδέονται με:
 Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη διάθεση
μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ
12030/Φ109.1/1999.





Το συντονισμό δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που
ενδέχεται να προκύψουν από την εξέλιξη της πυρκαγιάς στα πλαίσια
εφαρμογής του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 (σύγκλιση ΣΤΟ, συντονισμός και
επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της
καταστροφής, διάθεση και συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού
και μέσων για την αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής).
Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για
λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από
επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 18 του
Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007).

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που η πυρκαγιά εκδηλώνεται εντός ή πλησίον χώρου
διάθεσης απορριμμάτων, ο Δήμαρχος Βόλου κινητοποιεί αυτεπάγγελτα τις αρμόδιες
οργανικές μονάδες του Δήμου για τον περιορισμό του φαινομένου ή για τη λήψη
μέτρων για την προστασία του χώρου.
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του:










Ενεργοποιεί το μνημόνιο ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών που
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
Ενεργοποιεί μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για την εξασφάλιση
επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής, που
διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που ζητηθούν από το Π.Σ.
Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής
του φαινομένου από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των
συνεπειών που ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξη της πυρκαγιάς από
τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει το Δήμαρχο.
Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
οικείας Περιφέρειας για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη
διαχείριση πόρων.
Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που έχουν εμπλακεί
προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του
φαινομένου.
Ενεργοποιεί, εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση, το
μνημόνιο ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, μετά από
σχετική εντολή του Δημάρχου, όπως φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
Ενεργοποιεί, εφόσον χρειαστεί, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς
φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον Μηχανικών Μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών , όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε .

Η
αποκλιμάκωση
των
διατιθεμένων
στο
Πυροσβεστικό
Σώμα
πόρων
πραγματοποιείται με εντολή του Δημάρχου μετά τη σχετική απόφαση του
επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. που διοικεί το συμβάν. Η αποκλιμάκωση των
λοιπών διατιθεμένων μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, λόγω

δασικών πυρκαγιών, και η διαχείριση των συνεπειών πραγματοποιείται με εντολή
του Δημάρχου.

6.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

6.1.Κατάσταση ετοιμότητας
Για την εκπλήρωση της αποστολής του, ο Δήμος Βόλου προβαίνει στις εξής
ενέργειες:
I.
Ορίζει ως υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου για την Πολιτική Προστασία την
κ. Παπαθανασίου Σταυρούλα, κάτοικο Βόλου, με αριθμό τηλεφώνου
6937833760.
Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, για το έτος 2020, ορίζεται ο κ. Πράττος Γεώργιος, με
αρ. τηλ. 6986264735.
II.
Καθορίζει ως χώρο απόρριψης αστικών απορριμμάτων, το X.Y.T.A και
επισημαίνει τα εξής:
 Ο παραπάνω χώρος οριοθετείται επακριβώς και τονίζεται ότι
απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων σε άλλες περιοχές, γιατί η
ενέργεια αυτή, αφενός έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
αφετέρου μεγιστοποιεί τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.
 Άτομα που θα συλλαμβάνονται να αποθέτουν απορρίμματα
εκτός του προκαθορισμένου χώρου θα υφίστανται την
προβλεπόμενη από το Νόμο δίωξη.

Απαγορεύεται
η
καύση
των
απορριμμάτων
σε
χωματερές, και ιδιαίτερα, τη χρονική περίοδο από 01-05-2020 έως
31-10-2020.
III. Δημιουργούνται Ομάδες Πυρασφάλειας με άτομα, όπως αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (κατάσταση των ατόμων αποστέλλεται και στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία της περιοχής). Η ομάδα πυρασφάλειας χρησιμοποιείται για:

Τη φύλαξη και επιτήρηση δασικών εκτάσεων της περιοχής του
Δήμου.
 Την υπόδειξη των πηγών υδροληψίας στις Πυροσβεστικές
Δυνάμεις.

Την υπόδειξη του συντομότερου ή βατότερου οδικού
δικτύου για την πρόσβαση των δυνάμεων στο χώρο της πυρκαγιάς.
 Σε άλλες βοηθητικές ενέργειες.
IV. Τα υπάρχοντα στο Δήμο Βόλου μηχανήματα και υδροφόρες αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Τα μηχανήματα αυτά:

Ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποκαθίστανται
άμεσα οι τυχόν βλάβες.
 Τηρούνται σε ετοιμότητα διάθεσης στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία (υδροφόρα πάντοτε πλήρης ύδατος).

V.
Στο Δήμο ΒΟΛΟΥ υπάρχουν υδροστόμια, όπως αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Για τα υδροστόμια ισχύουν τα εξής:

Ελέγχονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο με παράλληλη
αποκατάσταση τυχόν βλαβών.
 Δημιουργούνται νέα, εάν υπάρχει ανάγκη, σε συνεργασία με
την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ενημερώνεται η Πυροσβεστική , τόσο για τα υπάρχοντα,
όσο και για τα νέα.
VI. Κατάσταση με το πρόγραμμα περιπολιών που θα εκτελούνται από
υπαλλήλους του Δήμου και από εθελοντικές ομάδες φαίνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ .
VII. Θέματα που αφορούν στη χρήση πυρός στην ύπαιθρο για διάφορους
λόγους, καθώς και την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, από την 1η Μαΐου
έως την 31η Οκτωβρίου, ρυθμίζονται από την Πυροσβεστική διάταξη 9/2000,
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9Α / 2000 όπως αυτή
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9Α / 2005 (ΦΕΚ 1554, τευχ. Β’) και
τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004, ΦΕΚ
142/Β’/29-1-2004 όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 140920/2005, ΦΕΚ
1710/Β’/6-12-2005). Αρμόδιες για την εφαρμογή τους είναι οι κατά τόπους
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
VIII. Επισημαίνεται ότι, κατά την αντιπυρική περίοδο, η καύση των αγροτικών
εκτάσεων επιτρέπεται μόνο μετά την άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο δείκτη
επικινδυνότητας και την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων που προβλέπονται
στην Πυροσβεστική διάταξη 9Α/ 2005. Ο δείκτης επικινδυνότητας
προσδιορίζεται από τον Ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που
εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
IX. Κάθε χρόνο, γίνεται καθαρισμός των αστικών και περιαστικών δασών
ευθύνης του Δήμου που περιλαμβάνει αποψιλώσεις, κόψιμο θάμνων, κλάδεμα
και αραίωμα. Για την όλη διαδικασία ο Δήμος ζητά τη βοήθεια του Δασαρχείου.
X.
Ο Δήμος Βόλου, με τα μέσα που διαθέτει και με πιστώσεις που έγκαιρα
ζητά, προβαίνει, κάθε χρόνο και κατά το μήνα Μάιο, στην αποψίλωση των
παρόδιων περιοχών του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός της ζώνης ευθύνης
του.
XI. Ο Δήμος, σε συνεργασία με την Αστυνομική Δ/νση Μαγνησίας, ενημερώνει
και ελέγχει τους ιδιώτες που διαθέτουν σπίτι μέσα ή κοντά στο δάσος, για τη
λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας έναντι πυρκαγιών.
XII. Με ευθύνη του Δήμου Βόλου, εντοπίζονται όλα τα ιδιόκτητα οικόπεδα της
ζώνης ευθύνης του, στα οποία απαιτείται αποψίλωση από ξερά χόρτα και

καθαρισμός από σκουπίδια και ενημερώνονται εγγράφως οι ιδιοκτήτες τους για
τον καθαρισμό – αποψίλωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους και εφόσον
κρίνεται άκρως επικίνδυνη περίπτωση, ο Δήμος προβαίνει έγκαιρα στον
καθαρισμό με δικές του δαπάνες, τις οποίες χρεώνει στους ιδιοκτήτες του
οικοπέδου. (Πυροσβεστική Διάταξη 4/1987)
6.2. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Ο Δήμος Βόλου αναλαμβάνει την ενημέρωση και κινητοποίηση του επιχειρησιακά
διαθέσιμου προσωπικού και την υποστήριξη του έργου της καταστολής της πυρκαγιάς
από το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών. Η διαχείριση
των συνεπειών περιλαμβάνει δράσεις για την εξασφάλιση της κοινωνικής προστασίας
στους πολίτες που επλήγησαν με οποιονδήποτε τρόπο εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς,
την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών κλπ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΑΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Οδηγίες προστασίας του πολίτη από δασικές πυρκαγιές
Δασικές πυρκαγιές
Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς

Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.
Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που
υπάρχουν ξερά χόρτα.
Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά
(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους.
Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
Σεβασθείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.
Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση
Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και
απομακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες,
τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ.
Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους και την
κατάσταση των κλαδιών τους.
Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.
Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη και τα
μπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από
το σπίτι σας.
Αραιώστε γύρω από το κτίσμα την δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός
δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγους ακόμη
μεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε την
δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10
μέτρων.
Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους του
κτίσματος.
Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας
παντζούρια από μη εύφλεκτα υλικά.
Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, μη
εύφλεκτο, συρμάτινο σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν στο
εσωτερικό του κτιρίου.
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.

Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.
Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντήρηση
τους.
Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να
προστατεύσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας
σωλήνας νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.

Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά
Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199) και
δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε,
καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την
πυρκαγιά.
Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
Αν η πυρκαγιά πλησιάζει

Τι πρέπει να κάνετε έξω από το σπίτι σας
Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίσματος και
μεταφέρετέ τα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους μπορεί να
συμβάλει στην μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο.
Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εμποδίσετε
τις καύτρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.
Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και

έξω από το κτίσμα.
Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα παράθυρα του
κτίσματος.
Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών
οχημάτων.
Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει κάποιος
άμεσα στη στέγη του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου που
βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά.
Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του
κτίσματος και απλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος του.
Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα
του κτιρίου για να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.

Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας
Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας, εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως
εξασφαλισμένη.
Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι
μεγάλη, ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε καπνούς και
φλόγες.
Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια ζώα σας.
Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραμάδες με
βρεγμένα πανιά για να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.
Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα
παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.
Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς
στο εσωτερικό του κτιρίου.
Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα
εφεδρικό νερό.
Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.
Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες δίπλα σας σε περίπτωση που
διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.
Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό
σπίτι.
Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές
που θα σας δοθούν.
Μόλις περάσει η πυρκαγιά
Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τις
μικροεστίες που παραμένουν.
Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και
όλους τους εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες και
αναζωπυρώσεις.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Πίνακας απαραίτητων τηλεφώνων :
1
2
3
4
5
6
7
8

ΦΟΡΕΑΣ
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Άμεση Δράση Αστυνομίας
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης
Ανάγκης
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΠ)
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακές
Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βόλου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
166
199
100
112
210-9699101-3
210 3359002-3
24213-52510
24210-80959

Α.2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί
ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισμού των
επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής, είναι ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί
την οργανωμένη απομάκρυνση. Στα πλαίσια αυτά, προτείνει εγκαίρως και
επακριβώς τα όρια της περιοχής όπου θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, με βάση
την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.
Το όργανο που αποφασίζει, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση,
καθορίζει άμεσα σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στο οποίο οφείλουν να
προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ,
γραφείο Πολιτικής Προστασίας), ή, εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι
αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με την
τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης, παρέχει τη
δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης, το οποίο θα ακολουθήσουν οι
φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για την απομάκρυνση.
Στη συνέχεια, το όργανο που αποφασίζει, πλαισιωμένο από τους επικεφαλής των
φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή
να εξασφαλίσει τα εξής:
o Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα
δημογραφικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό
των ατόμων που διαβιούν ή βρίσκονται στην περιοχή αυτή για διάφορους
λόγους (παραθεριστές, τουρίστες, κλπ.). Η απομάκρυνση, με βάση τον
κίνδυνο, ενδεχομένως να μην αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά μέρος
αυτών (άτομα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας κλπ.).
o Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς, με βάση τον αριθμό των ατόμων
που πρέπει να απομακρυνθούν, και τη διαθεσιμότητά τους κατά το χρόνο που
θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η
έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο
στη λήψη απόφασης. Επίσης, μια άλλη παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί,
είναι και η δυνατότητα αυτό-απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους μέσα,
από καθορισμένα δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της
κυκλοφορίας.
Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς
με τη διαδικασία επίταξης, δεν είναι άμεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική
απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 41 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42,
τευχ. Α). Δηλαδή απαιτείται απόφαση πρωθυπουργού μετά από σχετική εισήγηση
του αρμόδιου Υπουργού (παρ. 3 αρθ 41 Ν. 3536/2007). Οι διατάξεις των άρθρων 2

παρ. 5,18,1922 και 23του Ν.Δ 17/1974 δεν εφαρμόζονται εφεξής, καθώς και κάθε
άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου αρθ. 41 του Ν.
3536/2007.
Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών, μπορεί να γίνει
από φορείς του δημοσίου (ΕΛΑΣ, ΠΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ.) ή από φορείς του
ιδιωτικού δικαίου (κατά τόπους ΚΤΕΛ). Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου ή Περιφέρειας γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση
συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό
επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο
υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης.
Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν
συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά:
o Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός
των ορίων της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και
τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησής τους (πόρτα –πόρτα, ανακοινώσεις σε
μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Στις περιπτώσεις που υπάρχει παρουσία
αλλοδαπών πολιτών (τουρίστες, κλπ.), θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για
ανάλογη ξενόγλωσση ανακοίνωση.
o Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα
εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την Αρμόδια
Αστυνομική αρχή ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και
την εκτιμώμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς από τον εκάστοτε Επικεφαλής
Αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
κατά την απομάκρυνση των πολιτών. Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια
που θα χρησιμοποιηθούν, τόσο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς των
πολιτών, όσο και από τα μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες
που αυτοαπομακρύνονται, μετά τη λήψη και δημοσιοποίηση της σχετικής
απόφασης. Εννοείται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, τα δρομολόγια που έχουν
επιλεγεί, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των
πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και οχημάτων άλλων φορέων που
σπεύδουν να ενισχύσουν το έργο της καταστολής και αντιμετώπισης
έκτακτων αναγκών (υδροφόρες, ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, κλπ.).
o Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται
στην υλοποίηση της δράσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός
τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη
της πυρκαγιάς.
o Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται, σε
επιλεγμένους ασφαλείς χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής
βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
o Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή
(π.χ. για 6 ώρες), μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο
απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή αφορά κυρίως τους πολίτες που
διαμένουν στην περιοχή.

Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαβιούν στην
περιοχή, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, ο Δήμαρχος
Βόλου, όταν η περιοχή του πλήττεται, όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια
που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινομένου, μπορεί να συγκαλέσει άμεσα το Συντονιστικό
Τοπικό όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου του και ο Περιφερειάρχης το
Συντονιστικό Όργανο Περιφέρειας (ΣΟΠ).
Η σύγκληση των ανωτέρω οργάνων έχει ως κύριο στόχο, στην περίπτωση των
δασικών πυρκαγιών, το συντονισμό των φορέων για την άμεση - βραχεία διαχείριση
των συνεπειών που προκαλούνται από αυτές, καθώς και τη διάθεση μέσων, προς
ενίσχυση του έργου της καταστολής, που ενεργείται με ευθύνη του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Εννοείται ότι όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση της δράσης,
συμβάλλουν και συνεργάζονται, με βάση την αποστολή τους και τα οριζόμενα από το
θεσμικό τους πλαίσιο, χωρίς να αποκλείεται η υποστήριξη του ενός φορέα από τον
άλλο για την υλοποίηση κάποιων επιμέρους δράσεων, υπό το γενικό συντονισμό του
οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.
Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών, υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω του Δήμου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
όταν συντρέχει περίπτωση για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή διατροφή), και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνέχεια,
δια των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρόνοιας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Α.3. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών,
περιγράφονται ως εξής:
1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής
Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος προς το Δήμαρχο Βόλου ή τον
Περιφερειάρχης
2. Άμεσος καθορισμός σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται
(ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ), από το αρμόδιο όργανο που έχει την ευθύνη για τη λήψη
απόφασης (Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης κλπ.). Επισημαίνεται ότι η ενέργεια
αυτή δεν αποκλείει την επιτόπου σύγκληση των κατά τόπου αρμοδίων
Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) ή Συντονιστικών Οργάνων Περιφέρειας
(ΣΟΠ).
3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση ή μη από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή
Περιφερειάρχη ή το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ή το Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του
αρθ.18 του Ν. 3613/2007.
4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η
δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να
συντάσσεται με ευθύνη του οργάνου που έλαβε την απόφαση.

Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες:
o Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της
o Να προσδιορίζονται με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την
οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και ο κίνδυνος που διατρέχουν
οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτή.
o Να προσδιορίζεται με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής
απομάκρυνσης όλων των πολιτών ή συγκεκριμένων ομάδων, οι οποίες,

o

o

o
o

με τη σειρά τους, θα προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα (άτομα με
αναπνευστικά προβλήματα, άτομα παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κλπ).
Να προσδιορίζεται πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία
συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα
προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους.
Να κατονομάζονται τα ασφαλή οδικά δρομολόγια, καθώς και τυχόν
μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν οι πολίτες, σε περίπτωση
αυτό-απομάκρυνσης με τα δικά τους μέσα.
Να αναφέρεται η διαθέσιμη προνομιακή υποστήριξη στον τόπο
προορισμού.
Να αναφέρονται οδηγίες για την προστασία της περιουσίας των πολιτών
που απομακρύνονται.

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μ.Μ.Ε που θα δεχτούν να αναμεταδώσουν
την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μιας και μοναδικής συνολικής εικόνας
αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.
Ωστόσο, πέραν των Μ.Μ.Ε. τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα αναμεταδώσουν
την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης
και την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται, κατά κύριο
λόγο, σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο
τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που
διατρέχουν, στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα- πόρτα,
ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες,
συνδυασμός και των δύο μεθόδων). Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την
υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων
μπορεί να υποστηριχθεί από δημοτικούς υπαλλήλους ή και από τη Δημοτική
Αστυνομία, όταν αυτή υφίσταται. Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με
τις μεθόδους αυτές, είναι και η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που
επιθυμούν να απομακρυνθούν, αλλά δε διαθέτουν δικά τους μέσα ή χρειάζονται ειδική
μετακίνηση (ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα, κλπ.). Οι πληροφορίες αυτές θα
οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται για την
οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.
5. Εκτέλεση / δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που
έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη

δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που
αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.
Επισημαίνεται ότι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και καταστολή
τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από
την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών.
6. Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκόμενων φορέων,
μετά από σχετική αναγγελία, του οργάνου που έχει το γενικό συντονισμό.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού, σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα είναι προαύλια
σχολείων, προαύλια ιερών ναών, πλατείες και πάρκα των Δ.Ε. ,
γήπεδα ποδοσφαίρου και, γενικότερα, χώροι κατά περίπτωση και περίσταση μακριά
από το μέτωπο της πυρκαγιάς, τουλάχιστον 500 μέτρα, οι οποίοι μπορούν να
φιλοξενήσουν ένα σεβαστό αριθμό πολιτών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Αναλυτικά και ανά Δημοτική Ενότητα οι χώροι συγκέντρωσης είναι :
Δημοτική Ενότητα Βόλου:
ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ :
 Πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, προαύλια εκκλησιών, προαύλια κρατικών και
δημοτικών κτιρίων
 Αυλές σχολείων για τους μαθητές
 Παρυφές ΠΗΛΙΟΥ – ΓΟΡΙΤΣΑΣ
 Παρυφές ΦΥΤΟΚΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ
 Ανοιχτοί χώροι περιοχής ΦΥΤΟΚΟΥ – ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ
 Ανοιχτοί χώροι περιοχής ΔΙΜΗΝΙΟΥ
 Ανοιχτοί χώροι περιοχής ΣΟΡΟΥ
 Πανθεσσαλικό Στάδιο – γύρω χώροι.
 Αθλητικό Κέντρο ΒΟΛΟΥ- ΙΩΛΚΟΥ ιδιωτική εγκατάσταση, σε εξωτερικό χώρο ή
σε κλειστούς χώρους σε περίπτωση που δεν έχουν υποστεί βλάβη
Δρόμοι προσπέλασης
 Αναλήψεως – Αγ. Δημητρίου – Σταδίου – προς ΓΟΡΙΤΣΑ & ΑΓΡΙΑ
 Δημητριάδος – Λαρίσης
 Δημητριάδος – Αθηνών
 Αναλήψεως – Παγασών – Αναπαύσεως προς Φυτόκο
 Ιάσονος – Πολυμέρη προς ΑΓΡΙΑ
 Κ.Καρτάλη – Ιωλκού προς ΑΝΩ ΒΟΛΟ – ΠΗΛΙΟ και Κύπρου προς Α. ΜΕΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες Αγριάς – Αρτέμιδος:
ΑΓΡΙΑ
1. Σε 1η φάση, το Δημαρχείο Αγριάς και, σε περίπτωση κατάρρευσης, ορίζεται
το 2ο Νηπιαγωγείο Αγριάς
2. Σχολές Νοσηλευτικής, Αστέρια Αγριάς
3. 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς «Γεωργιάδειο»
4. 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς, οδός Περικλέους Γεωργιάδου και Ρήγα Φεραίου
5. Δημοτικό γήπεδο Αγριάς, τέρμα Τριανταφύλλου
6. Γήπεδο 5χ5, οδός Τριανταφύλλου
7. Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου, οδός Τριανταφύλλου
8. Λύκειο Αγριάς, οδός Τριανταφύλλου.
9. Κλειστό γυμναστήριο Αγριάς, κάτω στεγασμένος χώρος Φιλιππίδη, Χ. Βογδάνου
ΑΡΤΕΜΙΔΑ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου Κάτω Λεχωνίων
2. Δημοτικό σχολείο Κάτω Λεχωνίων
3. Γυμνάσιο Κάτω Λεχωνίων
4. Σταθμός ΟΣΕ Άνω Λεχωνίων
ΔΡΑΚΕΙΑ
 Δημοτικό σχολείο Δράκειας
 Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ.Τριάδας
ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
 Δημοτικό σχολείο Αγ. Βλασίου
 Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ.Βλασίου, περιοχή Στροφώλου
ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
1. Κεντρική Πλατεία Αγίου Λαυρεντίου
2. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαυρεντίου
Δημοτική Ενότητα
Αισωνίας: ΔΙΜΗΝΙ
1. Κεντρικό γήπεδο Διμηνίου
2. Βοηθητικό γήπεδο Διμηνίου
3. Πλατεία Διμηνίου
4. Ο χώρος κάτω από το πρώην Δημαρχείο Αισωνίας
5. Το πάρκο απέναντι από την πλατεία Διμηνίου
6. Πλησίον του Ι. Ν. ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
7. Ο χώρος πίσω από το 10ο Γυμνάσιο, περιοχή Λάμια
ΣΕΣΚΛΟ
1. Πλατεία Σέσκλου
2. Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από την πλατεία

3.
4.
5.
6.

Το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Σέσκλου και έως 5 μέτρα μακριά από αυτό
Η περιοχή Μεριάς πλησίον της αρδευτικής γεώτρησης ΜΠΑΡΑ ή ΚΑΛΝΤΑ
Τα γήπεδα Σέσκλου
Πλησίον του γηπέδου 5χ5 Σέσκλου

Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου:
1. Το ισόγειο του κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Νέας Αγχιάλου
2. Η θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Ενότητας
Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας:
ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ :
1. Προαύλιο χώρος 7ου – 8ου
Δημοτικού σχολείου, απέναντι από το πρώην
Δημαρχείο Ν. Ιωνίας
2. Στρατόπεδο «Συντ/ρχου Γεωργούλα»
Χώροι συγκέντρωσης πληθυσμού:
1.
2.
3.
4.
5.

Πολιτιστικό Άλσος «ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΛΑΧΗ»
Γήπεδο «Πανθεσσαλικό»
Γήπεδο Μελισσιατίκων
Γήπεδο ΕΤΒΑ
Αύλειος χώρος Ιερού Ναού Αγ. Ανδρέα, περιοχή Φυτόκου

Δημοτικές Ενότητες Πορταριάς – Ιωλκού – Μακρινίτσας:
ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ :
1. Το πρώην Δημαρχείο Πορταριάς
2. Το Πολυδύναμο γραφείο Ιωλκού
3. Το γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Μακρυνίτσας, στην κεντρική πλατεία
Χώροι συγκέντρωσης πληθυσμού :
1. Το Διαδημοτικό Αθλητικό κέντρο Πορταριάς – Μακρυνίτσας (ΔΑΚ)
2. Το Γήπεδο ποδοσφαίρου Πορταριάς
3. Οι Κατασκηνώσεις Αγίου Ιωάννη Πορταριάς
4. Το Γήπεδο Μπάσκετ Κατηχωρίου
5. Το κτίριο του Δημοτικού σχολείου Σταγιατών και ο αύλειος χώρος του
6. Η Κεντρική Πλατεία Σταγιατών
7. Τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου στην Άλλη Μεριά
8. Η Κεντρική Πλατεία της Άλλης Μεριάς
9. Ο Λόφος της Αγίας Ειρήνης, στην Πλατεία Ανακασιάς
10. Ο αύλειος χώρος του Δημοτικού σχολείου Ανακασιάς

11. Οι αύλειοι χώροι του παλιού Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου Αγίου
Ονουφρίου
12. Η Αυλή του Νηπιαγωγείου στον Άνω Βόλο
13. Η Πλατεία Παναγίας στον Άνω Βόλο
14. Το γήπεδο Πλάι
15. Η κεντρική πλατεία Μακρυνίτσας
16. Ο αύλειος χώρος του Δημοτικού Σχολείου Μακρινίτσας
17. Οι πλατείες των συνοικιών στα προαύλια των ναών ΚΟΙΜΗΣΕΩΝ ΘΕΟΤΟΚΩΝ
(πλησίον Ξενοδοχείο Ξενία Πορταριάς , πλησίον Αγίου Νικολάου)
Στο κέντρο του οικισμού / ΙΩΑΝΝΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ, στη συνοικία ΚΑΚΟΝΑ / ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ, στη συνοικία
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ / ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στη συνοικία ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
18. Το προαύλιο και το εσωτερικό των εγκαταστάσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ στη θέση ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας
Π.Π.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
Π. Ε. Μαγνησίας – Αντιπεριφερειάρχης
Αστυνομική Δ/νση Βόλου
Λιμεναρχείο Βόλου
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
ΕΚΑΒ Βόλου
ΔΕΔΔΗΕ
ΑΔΜΗΕ Α.Ε
ΟΤΕ Βόλου
ΔΕΥΑΜΒ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2413-506552
2103-359900
2413-503624
24213-52740-52510
24210-28888
24213-53800
24210-38045
24213-51000
24210-22966
2421440106 ή 11500
2410-610300
24210-95803
24210-75100 -55555-66156

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
14
15
16
17

Δήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Διευθυντής Καθαριότητας
Υπεύθυνη Γρ. Πολ. Προστασίας

24213-50173
24210 80959-80920
24213 53185
24213 53179

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

A/A

ONOM/ΝΥΜΟ

ΤΗΛ/ΝΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

Πράττος Γεώργιος

6986264735

Αντιδήμαρχος

2.

Κατσαρός Κωνσταντίνος

6974641292

Διευθυντής

3.

Θεοδώρου Φιλίτσα

6972230009

Προϊστάμενος Καθαριότητας
Κοινόχρηστων Χώρων &
Ειδικών Συνεργείων

4.

Κατσαρός Κωνσταντίνος

6974641292

Προϊστάμενος Καθαριότητας
ΔΕ Βόλου

5.

Γαλάνης Σταύρος

6978683307

Επόπτης Καθαριότητας
Κοινόχρηστων Χώρων &
Ειδικών Συνεργείων &
Παράλληλα καθήκοντα
Πολιτικής Προστασίας

6.

Καρατσίκου Νικολέτα

6984078445

Επιστάτης Καθαριότητας
Κοινόχρηστων Χώρων &
Παράλληλα καθήκοντα
Πολιτικής Προστασίας

7.

Αβδελάς Βαγγέλης

6946914638

Επιστάτης Βόλου
Αποκομιδής & Ανακύκλωσης

8.

Τασιού Κατερίνα

6984719432

Επόπτης Καθαριότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΒΟΛΟΣ

Αποκομιδής & Ανακύκλωσης
9.

Βούλγαρης Χρήστος

6947589531

Επόπτης Καθαριότητας

ΑΙΣΩΝΙΑΣ

10 .

Μεταφτσής Αλέκος

6958459454

Προϊστάμενος

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Πολυδύναμου Τμήματος
Πορταριάς –Ιωλκού Μακρινίτσας

11.

Λιβογιάννης Θεοφάνης

6987021329

Επιστάτης Πολυδύναμου
Τμήματος Πορταριάς –
Ιωλκού - Μακρινίτσας

12.

Χιώτης Απόστολος

6944296832

Υπεύθυνος Πολυδύναμου
Γραφείου Ιωλκού

ΙΩΛΚΟΣ

13.

Τύρου Θεοφανή

6977591331

Προϊσταμένη Καθαριότητας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Ν. Ιωνίας
14.

Κουτίνας Απόστολος

6944 558227

Επόπτης Καθαριότητας Ν.
Ιωνίας

15.

Γάτος Γεώργιος

6970837026

Επόπτης Καθαριότητας Ν.
Ιωνίας

16.

Δράγνες Στέλιος

6977458879

Υπεύθυνος Πολιτικής
Προστασίας Νέας Αγχιάλου

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

17.

Μαγγίτσης Νικόλαος

6977456445

Προϊσταμένη Καθαριότητας

ΑΓΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ

18.

Σταματίου Ιωάννης

6977426046

Επόπτης
Πολυδύναμου Τμήματος
Αγριάς

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
19.

Στυλίδου Κίτσα

6937148144

Προϊστάμενος Τμήματος
Διαχείρισης και Συντήρησης
Οχημάτων

20.

Ζαντιώτης Χρήστος

6934015553

Μηχανικός Συνεργείου

21.

Παυλακούδης Νεκτάριος

6972328601

Τεχνίτης οχημάτων

22.

Εμμανουήλ Γεώργιος

6946399240

Ηλεκτρολόγος

ΒΟΛΟΣ

23.

Κολέτσος Σταμάτης

6946742062

Τεχνίτης

24.

Μάγνης Βασίλειος

6981789965

Τεχνίτης

25.

Τσαφόλιας Απόστολος

6989894363

Υδραυλικός

ΑΓΡΙΑ

26.

Τσίρος Απόστολος

6942 267036

Υδραυλικός

ΙΩΛΚΟΣ

27.

Γραμμένης Αλέξανδρος

6948588547

Υδραυλικός

28.

Πολυχρόνου Μιχάλης

6979333487

Ηλεκτρολόγος

29.

Πούλιος Νίκος

6978349600

Υδραυλικός

30.

Κουκουβίνος Γεώργιος

6942064514

Υδραυλικός

31.

Τσούτσας Νικόλαος

6986651869

Υδραυλικός

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

ΑΙΣΩΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΙ
32.

Καζαντζής Απόστολος

6980745754

33.

Βοσινάκης Κωνσταντίνος

6977263787

34.

Τσαπραϊλης Κωνσταντίνος

6979758761

35.

Καραγιάννης Θωμάς

6977980881

36.

Σπαθούλας Αποστόλης

6942500086

37.

Κύρκος Βασίλειος

6974307132

38.

Παπαγιάννης Βασίλειος

6977093635

39.

Νικολαίδης Κωνσταντίνος

6976825958

40.

Μάστορας Βάιος

6972030706

41.

Δημητριάδης Κωνσταν

24210 82876

42.

Κατσαμπέκας Νικόλαος

6997227566

43.

Κανδήλας Γεώργιος

6979671031

ΤΥ

44

Καλαντζής Ιωάννης

2421058173

ΥΠ

ΒΟΛΟΣ

45.

Κιμουρτζάκης Χαρ.

6978441519

ΥΠ

46.

Μπούργος Κώστας

6946538484

ΤΥ

47.

Ζαβός Γεώργιος

6974465951

ΤΥ

48.

Συνοδινός Άγγελος

6974179129

ΤΥ

49.

Βλάχος Ιωάννης

6979333491

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

50.

Λιβογιάννης Θεοφάνης

6987021329

51.

Μπατζιώρας Γιώργος

6973003306

52.

Πιτόπουλος Δημήτριος

6974903372

53.

Ξανθάς Αλέξανδρος

6972314675

54.

Βαβάτσικος Θεόδωρος

6936850625

55.

Κυρλίδης Ιωάννης

6942414466

56.

Τσιαμήτας Βασίλειος

6970837026

57.

Κατσαμπέκας Νικόλαος

6997227566

58.

Παλληκάρης Κώστας

6972232498

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

59.

Κάβουρας Ιωάννης

6939468269

ΑΓΡΙΑ

60.

Μάστορας Σπύρος

6973633142

61.

Κοσοβύτης Αναστάσιος

6979074996

ΙΩΛΚΟΣ

ΝΕΑ ΙΩΝΑ

ΑΙΣΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
62.

Λιθαδιώτης Αντώνης

6977771078

63.

Χριστόπουλος Μιχάλης

6975120094

64.

Δραγατογιάννης Ορέστης

6972447072

65.

Αρσένος Στέλιος

6945224970

ΒΟΛΟΣ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
66.

Παπαθανασίου Σταυ.

6937833760

Υπεύθυνη του Γραφείου

ΒΟΛΟΣ

Πολιτικής Προστασίας
67.

Δεβριάδης Αναστάσιος

6971915712

68.

Τσίρου Μαρία

6932879668

69

Μαραγκόζης Δημήτριος

70

Κουτσελίνης Αντώνιος

6971820612

71

Μαλακασιώτης Δημήτριος

6977020022

72

Ρουμελιώτου Δέσποινα

6974681240

ΕΡΓΑΤΕΣ
73.

Δεμίρης Θεοχάρης

6979327227

74.

Τσάνιος Νίκος

6946286994

75.

Βαγδούτης Γιάννης

6975683495

76.

Πινιάρη Γιασεμή

6983629740

77.

Σπάνιας Γεώργιος

6983637079

78.

Κουτσιαρή Αμαλία

6937184468

79.

Γεωργίου Αθανάσιος

6936015556

ΤΥ

80.

Νίκου Αντώνιος

6976162804

ΤΥ

81.

Μασούρας Μιλτιάδης

6972725353

ΤΥ

82.

Παναγιώτου Χαρ.

6972416438

ΥΠ

ΒΟΛΟΣ

83.

Σίψας Κων/νος

6937861947

ΥΠ

84.

Κατσιούπης Περικλής

6970888568

ΑΓΡΙΑ

85.

Σταματή Ουρανία

6946854443

86.

Μαρέτης Κων/νος

6978594979

87.

Τσιώμος Νικόλαος

6986085665

88.

Δαβιτίδης Νικόλαος

6984834346

89.

Αρέθας Ευάγγελος

6977457674

90.

Ρίζος Βησσαρίων

6980127457

91.

Βαγδούτης Ελευθέριος

6976148060

92.

Πολυχρόνου Ιωάννης

6979333489

93.

Κοντοπαναγιώτης Απ.

6974430703

94.

Τζορβατζής Γιώργος

6973375808

95.

Σταθούρος Βασίλης

6973889574

96.

Λάμπρου Μιχάλης

6972337839

97.

Γκούζας Παναγιώτης

6980469370

ΙΩΛΚΟΣ

98.

Τραγή Λεμονιά

6971876635

Ν. ΙΩΝΙΑ

99.

Καζεπίδης Ιωάννης

6978995099

100.

Σακαβάλας Νίκος

2421067022

101.

Βούλγαρης Νίκος

6942510750

102.

Στεργιάκης Βάιος

6947665249

103.

Χαυτούρας Δημήτρης

104.

Ντέρτσας Στέργιος

6978613332

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

ΑΙΣΩΝΙΑ

105.

Κουμαντέρης Νικόλαος

6976304108

106.

Κυριαζής Δημήτριος

6978873519

Οι υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων και τα
αντίστοιχα διαθέσιμα οχήματα και μηχανήματα είτε Δημοτικά, είτε ιδιωτών,
είναι:
Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6944558227
ΟΧΗΜΑΤΑ
1) Τσαπάκι ( JCB) ME 61504
2) Αλατοδιανομέας ( SCHMIDT) ME 115176
3) Φορτηγό ( MERCEDES) KHI 4623
4) Φορτηγάκι ( 4x4) MITSUBISHI KHH
5) Υδροφόρα VOLVO KHI 4627 ( ΓΙΑ ΝΕΡΟ)
6) Πλυντήριο κάδων ΜΕ 79399 ( ΓΙΑ ΝΕΡΟ)
7) Φορτηγάκι NISSAN KHH 3023

Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΑΓΝΗΣ 6977458879- 2428350311
ΟΧΗΜΑΤΑ ( ΜΟΝΟ ΙΔΙΩΤΩΝ )
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΣΔΡΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6977269232
6944283782
6944335091 /
2422022770
6977267980
6942290507
6977302587
6972690808

ΤΣΑΠΑ
ΤΣΑΠΑ
ΤΣΑΠΑ

ΚΑΡΝΟΒΑΤΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΑΠΑ
ΤΣΑΠΑ
ΤΣΑΠΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

6974945757
6938785691
6974804176
6974634910
6978945179
6977013076

ΤΣΑΠΑ
ΤΣΑΠΑ
ΤΣΑΠΑ
ΤΣΑΠΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ-ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6979333491
ΟΧΗΜΑΤΑ
Φορτωτής – ΜΕ 44454
Φορτηγό Ανατρεπόμενο – ΚΗΟ 2610
Φορτηγάκι - 4*4 – MAZDA – ΚΗΗ 2964
Λεωφορείο – VOLVO – ΚΗΙ 8496
Φορτηγάκι - 4*4 – ΤOYOTA – ΚΗΗ 2988
ΜΠΟΠ – ΚΑΤ
Φορτηγό – FORD – ΚΗΥ 9271

Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6977426046
ΟΧΗΜΑΤΑ
Φορτηγάκι - FORD – 4Χ2
KHH 2978
Φορτηγάκι - MAZDA – 4Χ4 ΚΗΙ 4589
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2428093835

ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ-ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ

ΑΡΓΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΧΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ. Ι.
ΠΑΧΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ. Κ.
ΠΑΧΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2428093053
2428093293
2428093300
2428093339
2428093363
2428093269
2428093341
2428093348
2428094437
2428094129

ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ-ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ-ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ-ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ-ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ-ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ-ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ-ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ-ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ-ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ &

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

2428093388

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2428093551

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24280 94309

ΖΗΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24280 96365

ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

24280 96377

ΣΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2428096374

ΚΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2428096214

ΣΑΡΑΦΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

24280 96486

ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

24280 96254

ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

24280 96302

ΤΣΙΑΚΑΤΗΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2428096240

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ &
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ &
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ &
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ &
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ &
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ &
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ &
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ &
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ &
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ &
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ &
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΙΩΤΗΣ 6944296832
ΟΧΗΜΑΤΑ
NISSAN – ΚΗΟ 9374
MERCEDES - ΚΗΙ 4524

Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6947589531

ΟΧΗΜΑΤΑ
1)
2)
3)
4)
5)

BYTIO ( MERCEDES) KHO - 3844
FORTHGO ANATREPOMENO ( MERCEDES) KHH-2956
ΦΟΡΤΗΓΟ ( MERCEDES) KHH-3031
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ( MERCEDES) KHH-9984
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ ( KOMATSU )

Κατάσταση υπευθύνων και διαθέσιμων οχημάτων από τις Υπηρεσίες Πρασίνου
και Τεχνικής του Δήμου Βόλου:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6972313748
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ : ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6944720585
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : ΣΑΚΚΑ ΜΑΛΒΙΝΑ 6974 079633
ΓΡΑΦΕΙΟ : 24213 53624-5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
1. ΚΗΗ 2990 - Ημιφορτηγό FORD 4X4 με οδηγό τον Καλαντζή Ιωάννη 24210-58173 και
συνοδηγό τον Παναγιώτου Χρήστο 6972416438
2. KHH 2992 - Ημιφορτηγό FORD 4X4 με οδηγό τον Κιμουρτζάκη Χαρ. 6978441519 και
συνοδηγό τον Σίψα Κώστα 6937861947

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 24210 25614
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
1. KHI 8476 - ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN PICKUP 4X4 ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΝ
ΑΓΓΕΛΟ ΣΥΝΟΔΙΝΟ 6974179129 ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟ ΝΙΚΟΥ 6976162804
2. KHH 2995 - ANOIXTO ΦΟΡΤHΓΑΚΙ MITSUBISHI ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΟΥΡΓΟ 6946538484 ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6936015556
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ :24210-64931
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ:ΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1. ΚΗΥ 9268 MAZDA ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΒΟ 6974465951 ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟ
ΤΟΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΑΣΟΥΡΑ 6972725353
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

6978 393568

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Α/Α
1.
2.
3.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
6944226627
ΤΡΑΓΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6932918143
ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
17/2003
4/2003
16/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Δ/ΝΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1

ΑΝΘΗΣ ΘΕΩΧΑΡΗΣ

ΑΓΡΙΑ

ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ

6974720110

2

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

ΥΔΡΟΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ

6977271340

3

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

ΑΛΑΤΙΕΡΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ, ΦΟΡΤΗΓΟ

6977981010

4

ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡ/ΤΗ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ

6972885807

5

ΓΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΟΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6944621709

ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ

6974945757
6977400384
6977404534

6
7
8

ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ,ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΟ, ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗ,ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΟΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6932764646

ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ

ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6977338070

12

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΑΤΖΕΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ,ΥΔΡΟΦΟΡΑ

6944898180

13

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΩΤΗ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΥΔΡΟΦΟΡΑ

6946260092

14
15

ΚΟΥΛΑΚΟΓΛΟΥ
ΙΩΣΗΦ
ΚΟΥΤΣΙΑΡΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΜΗΝΙ
ΒΟΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ,ΦΟΡΤΩΤΗ,ΕΚΣΚΑΦΕΑ

6944617067
6972317940

16

ΚΥΡΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΒΟΛΟΣ

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

6972317930

17

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6972701360

18

ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6944847622

19

ΜΟΣΔΡΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ

6944335091

20

ΝΤΑΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ

6977332808

21

ΝΤΕΡΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ

6975694942

22

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ

6974424273

23

ΠΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΟΛΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6977073616

24

ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΡΙΑ

ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6987104300

25

ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ( ΣΤΕ)
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ

6947048164

ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΒΟΛΟΣ

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ,ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ,ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΑ,ΥΔΡΟΦΟΡΑ,ΦΟΡΤΩΤΕΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ
ΦΟΡΤΩΤΗ
JCB

6944164316
6944529950
6977572527
6946038442
6946149814
6944436213

9

26
27
28
29
30
31

6972707010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
Σύμφωνα με την 1470/11-3-2014 εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. / Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ σας αποστέλλουμε τα στοιχεία των κάμπινγκ και κατασκηνώσεων που λειτουργούν στα
γεωγραφικά όρια του Δήμου μας .








Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου .
( Δεν λειτουργούν Κάμπινγκ και Κατασκηνώσεις ).
Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας .
( Δεν λειτουργούν Κάμπινγκ και Κατασκηνώσεις ).
Δημοτική Ενότητα Αισωνίας .
( Δεν λειτουργούν Κάμπινγκ και Κατασκηνώσεις ).
Δημοτική Ενότητα Βόλου.
( Δεν λειτουργούν Κάμπινγκ και Κατασκηνώσεις ).
Δημοτική Ενότητα Ιωλκού .
( Δεν λειτουργούν Κάμπινγκ και Κατασκηνώσεις ).
Δημοτική Ενότητα Αγριάς – Αρτέμιδας .
Υπάρχει η κατασκήνωση της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος .
Περιοχή Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου .
Ονομασία Φορέα Λειτουργίας Ιερά Μητρόπολης Δημητριάδος.





Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου κατασκήνωσης Πατήρ Μάξιμος Παπαγεωργίου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976805672
Κατοχή πιστοποιητικού πυροπροστασίας ( Υπάρχει ).
Δημοτική Ενότητα Πορταριάς .
Οικισμός Αξιωματικών Κ.Α.ΑΥ. Πορταριάς
Υπεύθυνος Φορέας Λέσχης Αξιωματικών Βόλου
Τηλ. Επικοινωνίας : 24210 86670 2428099729
Υπάρχουν Δώδεκα Οικήματα διαμονής Αξιωματικών .
Κατασκήνωση Γ.Ε.Χ.Α. Πορταριάς Πηλίου
Τηλ. Κατασκήνωσης : 2428099583
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου Κούκος Κων/νος 24210 58040- 24280 99123
Στεφανής Σεραφείμ 24280 99811 6970823014
Έχει πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
Δημοτική Ενότητα Μακρινίτσας
Κατασκήνωση Μέριμνας
Τηλέφωνα επικοινωνίας Προέδρου-Υπευθύνου Ελληνικής Μέριμνας Βόλου
Μακρινίτσας κα Παπαβαγγέλη Μάγδα 24210 25489 24210 40607 6972387271 24280 99939
24280 99113
Δεν έχει πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ
Οι ομάδες περιπολίας ενεργοποιούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν δοθεί
βαθμό επικινδυνότητας για πυρκαγιές 3, θα επιλέγονται αρχικά από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ για κάθε δημοτική ενότητα ξεχωριστά ,μετά από
εντολή του Υπευθύνου Πολιτικής προστασίας του Δήμου Βόλου, από τον αρμόδιο
υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, της κάθε δημοτικής ενότητας ,ενώ η ενεργοποίηση
των εθελοντικών ομάδων θα γίνετε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Επίσης, όταν ο βαθμός επικινδυνότητας είναι 4 ή 5, στις περιπολίες θα συντρέχουν και
εθελοντές από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, τη ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,τον
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΛΕΣΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ , ΕΠΙΛΕΚΤΗ
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ όπως έχει συμφωνηθεί στη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου και
εκπροσώπων των Εθελοντικών Οργανώσεων .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Θ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
( αρχικής ειδοποίησης)

Π.Υ

ΕΛ.ΑΣ

ΤΜΗΜΑ Π. Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
(ΒΟΛΟΣ-ΑΓΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΙΩΛΚΟΣ-ΠΟΡΤΑΡΙΑΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ-ΑΓΧΙΑΛΟΣ-ΑΙΣΩΝΙΑ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)

