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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.     
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   ΘΕΜΑ :«ΠΡΑΚΤΙΚΟ       ΣΥΣΚΕΨΗΣ     ΤΟΥ       ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ    ΟΡΓΑΝΟΥ   
                ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (Σ.Ο.Π.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ   
                 ∆ΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ  ''ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ –ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ-  
                 ΠΑΓΕΤΟΙ- ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2019-2020». 
 
 
 

 
 

    Προσκληθέντες στο Σ.Ο.Π.Π.   Π.Ε.  ∆ΡΑΜΑΣ που συνεδρίασε στις 18-11- 
   2019. 
 
         Αποκεντρωµένη ∆/ση Μακ-Θράκης / ∆νση Πολιτικής Προστασίας. 
         Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης/ ∆/νση Πολιτικής Προστασίας. 

      Περιφερειακός  Σύµβουλος Συµπολίτευσης   
Περιφερειακός  Σύµβουλος Αντιπολίτευσης   
Εκπρόσωπος Τ.Ε.∆ . 
Ανώτατος Στρατιωτικός ∆ιοικητής  Φρουράς ∆ράµας  ή οριζόµενος εκπρόσωπος. 
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής ∆ράµας. 
∆ιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ∆ράµας. 
∆ιευθυντής ∆/νσης ∆ασών ∆ράµας. 
∆ιευθυντής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας. 
∆ιευθυντής ∆/νσης Τεχνικών Έργων. 
∆ιευθυντής ∆ιοικητικού Οικονοµικού. 
Κυνηγητικός Σύλλογος ∆ράµας  
Κυνηγητικός Σύλλογος Προσοτσάνης  
Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών & Φίλων ∆ράµας  

   Σύλλογος Προστατεύω τον Εαυτό µου και τους Άλλους ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α 
Λέσχη Καταδροµών ∆ράµας  
Ε.Ο.Σ Προσοτσάνης. 
Α.Ο.Σ Προσοτσάνης. 
Σώµα Σαµαρειτών ∆ράµας . 
∆ιοικητής Νοσοκοµείου ∆ράµας. 
ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας. 
Ε. ∆. Ε. Ο. ∆ράµας 
ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. ∆ήµου ∆οξάτου. 

         ∆ήµαρχοι Ο.Τ.Α Ν. ∆ράµας 
        ∆ασάρχης ∆ράµας. 
        ∆ασάρχης Κ. Νευροκοπίου. 
       ∆ιευθυντής  ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
       ∆ιευθυντής  ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. 

     ∆ιευθυντής  ∆/νσης  Ανάπτυξης. 
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     ∆ιευθυντής  ∆/νσης Α΄/θµιας Εκπ/σης. 
      ∆ιευθυντής  ∆/νσης Β΄/θµιας Εκπ/σης. 

   ∆ιευθυντής  ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε (Περιοχής ∆ράµας). 
   ∆ιευθυντής  Ο.Τ.Ε (Περιοχής ∆ράµας). 
   ∆ιευθυντής  Ο.Σ.Ε (Περιοχής ∆ράµας). 
   ∆ιευθυντής ∆/νσης Υδάτων - Καβάλας. 
   ∆.Ε.Υ.Α.  ∆ράµας. 

     Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ  Ν. ∆ράµας (Πρόεδρος ή εκπρόσωπος). 
     Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ Ν.∆ράµας(Πρόεδρος ή εκπρόσωπος). 
     Ε.Κ.Α.Β  ∆ράµας. 
     Γραφείο Τύπου Π.Ε ∆ράµας (για την κοινοποίηση στα Μ.Μ.Ε) 
     ∆/νση Π.Π Υπουργείου Μακεδονίας  Θράκης. 
     Φορέας ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. 
     ∆.Y.Η.Π. Συγκρότηµα Νέστου. 
     Ε.Α.Σ ∆ράµας. 
     Κτηµατική Υπηρεσία ∆ράµας. 
     Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆ράµας. 
    Τ.Ο.Ε.Β Κ. Νευροκοπίου. 
    Τ.Ο.Ε.Β Προσοτσάνης. 
    Τ.Ο.Ε.Β Σιταγρών Μυλοποτάµου. 
    Τ.Ο.Ε.Β Κουδουνίων και Νοτίου ∆ράµας. 
    Τ.Ο.Ε.Β Νέας Αµισού. 
    Τ.Ο.Ε.Β Κ. Αγρού - Φωτολίβους. 
    Τ.Ο.Ε.Β Ρέµβης. 
    Τ.Ο.Ε.Β Βοϊράνης. 
 

 
 
 

 1. Η σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε στις 18-11-2019 και ώρα:10:30πµ  στην    
αίθουσα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ∆ιοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας  
∆ράµας, υπό την προεδρία του  Αντιπεριφερειάρχη  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  ως προέδρου  του Σ.Ο.Π.Π.  και µε συµµετοχή των 
παρακάτω µελών του και προσκεκληµένων.  

 
 
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 
- ΖΙΜΠΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
- ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
- ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
- ΖΕΚΕΡΙ∆ΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ 
- ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ 
- ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ∆/νση Π/κής Προστασίας Αποκ/νης ∆/κσης Μ.Θ. 
- ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ   ∆/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ  ∆ράµας. 
- ΚΟΥΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ  ∆/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ  ∆ράµας. 
- ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας. 
- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ∆ιοικητής της  Π.Υ. 
- ΤΣΙΓΓΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆/νση ∆ασών ∆ράµας. 
- ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  ∆/νση ∆ηµ. Υγείας - & Κοιν. Μέριµνας . 
- ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ∆.Τ.Ε ∆ράµας. 
- ΠΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆.Τ.Ε. ΠΕ ∆ράµας. 
- ΜΑΝΑΡΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ∆ασαρχείο Κ. Νευροκοπίου. 
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ∆ασαρχείο ∆ράµας.   
- ΣΤΟΚΑ ΑΝΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 



3 

- ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Υ. Α.Μ.Θ. 
- ΦΑΙΤΑΤΖΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ. 
- ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ Α. ∆ΡΑΜΑΣ 
-ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΜΗΜΑ Π.Π ΠΕ ∆ΡΑΜΑΣ.  
-ΣΟΦΡΩΝΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
-ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ∆ΡΑΜΑΣ. 
-ΣΑΜΑΡΑ ΙΟΡ∆ΑΝΑ ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ. 
-ΦΩΤΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ∆ΥΗΠ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ 
-ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
-ΜΟΥΡΟΥΖΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  
-ΜΑΡΤΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚ. ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
-ΣΑΚΟΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Ε.Ε.Σ. ΣΩΜΑ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ. 
-ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τ.Ο.Ε.Β. ΡΕΜΒΗΣ 
-ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΡΕΜΒΗΣ 
-ΧΑΡΠΑΝΤΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ Τ.Ο.Ε.Β. ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ 
-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆ΡΑΜΑΣ 
-ΣΑΛΠΙΓΓΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆/ΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆ΡΑΜΑΣ 
-ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α.∆. ΦΡΟΥΡΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
- ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
- ΣΕΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ∆Ε∆∆ΗΕ ∆ΡΑΜΑΣ 
- ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ε∆ΕΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
- ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε∆ΕΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
- ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΤΕΚΤΑ ∆ΡΑΜΑΣ 
- ∆ΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ∆ΡΑΜΑΣ 
- ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΕΒ ΒΟΙΡΑΝΗΣ 
- ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Σ.ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ 
- ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Σ.Ε. ∆ΡΑΜΑΣ 
- ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Τ.Ε. ∆ΡΑΜΑΣ 
- ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ 
- ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ∆.Ε.Υ.Α. ∆ΡΑΜΑΣ 
- ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι∆ΙΩΤΗΣ 
- ΣΤΡΑΤΕΛΗ ΑΝΝΑ Ι∆ΙΩΤΗΣ 
- ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ι∆ΙΩΤΗΣ  
  
 
  
2. ΣΚΟΠΟΣ: 
      Η οργάνωση, η ετοιµότητα και ο συντονισµός των εµπλεκοµένων  

υπηρεσιών και φορέων   του  Νοµού  ∆ράµας  εν όψει της νέας  χειµερινής 
περιόδου   2019-2020 (Λήψη αναγκαίων προληπτικών  και     κατασταλτικών 
µέτρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από 
Χιονοπτώσεις – Παγετό  και Πληµµύρες ). 

 
3. ΣΥΣΚΕΨΗ: 
 
       Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης  ∆ράµας κ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και 

Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π. ο οποίος  αφού  καλωσόρισε τους παρευρισκοµένους  
αναφέρθηκε  στο ότι το Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. ∆ράµας είναι ένα πολύ σηµαντικό 
όργανο του Νοµού για όλους τους φορείς,δεν θέλουµε να µείνουµε στα ίδια, 
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θα κάνουµε ένα απολογισµό και θα διορθώσουµε τα λάθη µας όλοι θα λάβουν 
το λόγο και παρακαλώ να εισηγηθούν το θέµα τους. 

  Με ενδιαφέρει να ακούσω τις θέσεις όλων των υπηρεσιών και φορέων στο 
παρελθόν είχα γίνει αποδεκτής διάφορων θεµάτων που είχαν σχέση µε την 
Πολιτική Προστασία. Το προ λαµβάνειν είναι καλύτερο από το θεραπευείν, όλα 
όσα έχουν σχέση µε την εργολαβία του αποχιονισµού είναι σωστά 
προγραµµατισµένα, επίσης έχουµε προµηθευτεί αλάτι και τα µηχανήµατα είναι 
σε ετοιµότητα.     

  
    Λαµβάνοντας το λόγο η κ. Σαµαρά είπε  ότι ο ∆ήµος ∆ράµας πέρυσι 

αντιµετώπισε µε επιτυχία τις χιονοπτώσεις και τα πληµµυρικά φαινόµενα όλα 
τα θέµατα αντιµετωπίστηκαν κανονικά, όσο αναφορά τον αποχιονισµό έχουµε 
δυο φορτηγάκια 4χ4 τα οποία τα χρησιµοποιούµε εντός της πόλης της ∆ράµας, 
όσο αναφορά το Σιδηρόνερο ο διαγωνισµός για τον αποχιονισµό προχωράει 
και θα είναι µε τα µέσα που διαθέτει ο εργολάβος, έχουµε διαθέσιµο αλάτι 
αλλά θα κάνουµε και επιπλέον προµήθεια αλατιού, το αλάτι θα διατεθεί σε 
σχολεία και άλλες υπηρεσίες και όπου κριθεί απαραίτητο, υπάρχει 
προγραµµατισµός από τις υπηρεσίες για θέµατα αποχιονισµού, αναφορικά µε 
τα φρεάτια θα µιλήσει ο εκπρόσωπος της ∆.Ε.Υ.Α. 

 

 

  Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π. ερώτησε εάν είναι παρόν 
κάποιος εκπρόσωπος της Κτηµατικής Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου.      

 
   

       Συνεχίζοντας η κα. Σαµαρά είπε ότι ο ∆ήµος κάνει δράσεις και καθαρισµούς 
όπου προβλέπεται. 

 
 
  Λαµβάνοντας το λόγο ο Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζιµπίδης 

Γεώργιος  ανέφερε ότι ασχολούµαι µετά θέµατα που έχουν σχέση µε τους 
αγρότες και τους κτηνοτρόφους και θα ήθελα να έχω γνώση σε τι είδους 
θέµατα έχουµε προβλήµατα.   

 
  
  Λαµβάνοντας το λόγο  ο κ.Γκαρµπούνης    είπε ενηµερώθηκε από την 

υπηρεσία ο νέος ∆ήµαρχος για τα θέµατα της Πολιτικής Προστασίας, την 
περυσινή περίοδο δεν είχαµε προβλήµατα, όταν χρειάστηκε έγιναν 
παρεµβάσεις στο χείµαρρο ∆οξάτου έτσι ώστε να µην έχουµε προβλήµατα 
έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία που ζητήθηκαν, έχουµε στην διάθεση µας 
δυο γκρέϊντερ και ένα JCB και κάποια φορτηγά, το κύριο είναι να υπάρχει 
συντονισµός ανάµεσα στις υπηρεσίες, έχουµε ξεκινήσει την διαδικασία για την 
αγορά αλατιού το οποίο θα µοιραστεί στοχευµένα, έχουµε προγραµµατισµό για 
εργολαβία καθαρισµού των φρεατίων των οµβρίων υδάτων και κάνουµε την 
συντήρηση τους, καθαρίσαµε την πεζογέφυρα του ∆οξάτου, έχουµε επίσης 
τρεις αντλίες για αναρρόφηση υδάτων και δυο χειριστές γκρέϊντερ. 
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   Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  κ Παπαδόπουλος Γεώργιος 
ανέφερε ότι εδώ και ένα µήνα έχουµε χειριστή γκρέϊντερ στην Π.Ε. ∆ράµας. 

 

 

   Λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Μπερµπερίδης είπε ότι ο ∆ήµος ∆οξάτου θα 
αγοράσει ένα καινούριο JCB και δυο καινούργια φορτηγά 4χ4, είπε επίσης ότι 
θα πρέπει να βρεθεί λύση για τα πληµµυρικά φαινόµενα που έχουµε κατά 
καιρούς στο ξενοδοχείο Αχίλλειο, καλώς έγινε ο καθαρισµός του χειµάρρου 
∆οξάτου και πρέπει να γίνει και επιπλέον καθαρισµός.   

   

   

 

   Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π. κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
ανέφερε ότι εµείς κάνουµε έργα για το καθαρισµό των ρεµάτων και των 
χειµάρρων από φερτά υλικά και βλάστηση επίσης προγραµµατίζουµε και άλλα 
έργα για τον καθαρισµό ρεµάτων και χειµάρρων. Ανέφερε επίσης ότι τα 
ρέµατα δεν πρέπει να γίνονται ανεξέλεγκτοι σκουπιδότοποι. 

 

 

 

   Λαµβάνοντας το λόγο  ο κ. Μαρτιάδης είπε ότι ο ∆ήµος Προσοτσάνης έχει 
κατάλληλο και επισκευασµένο εξοπλισµό για την αντιµετώπιση των καιρικών 
φαινοµένων, έχουµε κάνει σύµβαση για την προµήθεια αλατιού,πέρυσι είχαµε 
προβλήµατα µε πληµµυρικά φαινόµενα στην Μαυρολεύκη στην οποία 
χρειάζεται αντιπληµµυρικό έργο και στους Πύργους που χρειάζεται επίσης 
παρεµβάσεις µε έργα σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση ∆ασών  και το 
∆ασαρχείο. Τα ρέµατα τα έχουµε καθαρά και κάνουµε παρεµβάσεις όπου 
χρειάζεται. 

 

  
     
       Λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Παπαδόπουλος   είπε ότι το Τ.Ο.Ε.Β. Βοιράνης 

έχει ανοικτά τα αρδευτικά φράγµατα.  
 
 
   Λαµβάνοντας το λόγο ο ∆ήµαρχος Παρανεστίου κ. Καγιαόγλου είπε ο 

δήµος µας είναι ορεινός και έχουµε πολλά προβλήµατα, στον ορεινό όγκο 
έχουµε πολλές καταπτώσεις και χρειαζόµαστε συνεχώς βοήθεια από τους 
αρµόδιους φορείς, έχουµε αρκετά µηχανήµατα άλλα µόνο ένα χειριστή ο 
δήµος µας είναι τεράστιος, υπάρχει µεγάλη υποστελέχωση στο δήµο και 
έχουµε λίγους χειριστές, είµαστε στην διάθεση σας για συνεργασία.    

 
   Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  κ.  Παπαδόπουλος Γεώργιος 

ανέφερε ότι έχετε δυνατότητα να αποκτήσετε χειριστές κάνοντας τις 
κατάλληλες διαδικασίες, δεν πρέπει να υπάρχουν µηχανήµατα σε ακινησία, 
πρέπει εγκαίρως να γίνεται προγραµµατισµός και δράσεις από όλους τους 
εµπλεκόµενους, η ΠΕ ∆ράµας ενεργεί αµέσως όταν χρειάζεται. 

 
   Λαµβάνοντας το λόγο ο ∆ήµαρχος Κάτω Νευροκοπίου κ.Κυριακίδης  είπε 

ότι έχουµε σοβαρό θέµα µε τον αποχιονισµό στην περιοχή αρµοδιότητας µας 
και επίσης µε τα πληµµυρικά φαινόµενα στο Οχυρό βέβαια πιστεύω ότι θα 
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πάµε καλά, κατά την άποψη µου θα έπρεπε όταν έχουµε έντονες χιονοπτώσεις 
και πληµµυρικά φαινόµενα να κινητοποιείται ο µηχανισµός  έκτακτης ανάγκης.    

     
   Λαµβάνοντας το λόγο  ο ∆/ντης της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. ∆ράµας είπε ότι οι 

χιονοπτώσεις δεν είναι έκτακτη ανάγκη. 
 
 
    Συνεχίζοντας ο κ. Κυριακίδης είπε ότι κάθε χρόνο έχουµε πολλές 

χιονοπτώσεις στο Νευροκόπι και πιστεύω ότι είναι έκτακτη ανάγκη.       
  

 

 

 

  Λαµβάνοντας το λόγο  ο εκπρόσωπος της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ράµας είπε ότι έχουν 
διαθέσιµα τρία JCB και ένα µεγάλο σκαπτικό, έχουµε µηχάνηµα αποφρακτικό 
το οποίο είναι σε καλή κατάσταση έχουµε κάνει όλα τα προβλεπόµενα, 
καθαρίσαµε τις γέφυρες και όλο το δίκτυο όπου µπορούµε συνδράµουµε και 
εµείς. 

 

   
 

  Συνεχίζοντας ο κ. Σιδηροπούλος είπε ότι η ∆.Τ.Ε  Π.Ε. ∆ράµας έχει 
ελάχιστο προσωπικό και µηχανήµατα χωρίς χειριστές, πέρυσι είχαµε µια καλή 
χρονιά σε σχέση µε τις χιονοπτώσεις, είχαµε κάποια πληµµυρικά φαινόµενα σε 
Μαυρολεύκη και Πύργους, έχουµε κάνει καθαρισµό σε καταβόθρες Οχυρού, 
είχαµε προβλήµατα µε πληµµύρες στο Νευροκόπι  αλλά µε κατάλληλες 
παρεµβάσεις τα αντιµετωπίσαµε, στο πληµµυρικό φαινόµενο στην Μαυρολεύκη 
το νερό της πληµµύρας δεν προήλθε από τον χείµαρρο αλλά από τα χωράφια 
πέριξ του οικισµού πρέπει να γίνουν εγγειοβελτιωτικά έργα στην Μαυρολεύκη, 
επίσης πέρυσι είχαµε προβλήµατα στο ξενοδοχείο Αχίλλειον κάνουµε έργα και 
παρεµβάσεις όπου µπορούµε.  

 

 

   Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
ανέφερε ότι δεν πρέπει να ρίχνονται σκουπίδια στο χείµαρο ∆οξάτου.  

 

 

  Σε παρέµβαση ο ∆ήµαρχος ∆ήµου ∆οξάτου κ.Ζεκερίδης, είπε ότι θα πρέπει 
να αστυνοµεύεται ο χείµαρρος ∆οξάτου, θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία 
των πολιτών. 

 

 

   Λαµβάνοντας το λόγο ο εκπρόσωπος του Ξενοδοχείου Αχίλλειον είπε ότι 
έχουν προβλήµατα µε πληµµυρικά φαινόµενα από το 1996, έχουν γίνει 
λανθασµένες παρεµβάσεις στους αγωγούς αποστράγγισης, το κόστος 
αποκατάστασης των ζηµιών από πληµµύρες είναι µεγάλο, τα κανάλια πέριξ του 
ξενοδοχείου πρέπει να καθαριστούν από φερτά και από βλάστηση,  τον 
Ιανουάριο του 2019 είχαµε πάλι πληµµυρικό φαινόµενο στην επιχείρηση µας. 

 

 

    Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
ανέφερε ότι θα διορθωθούν όπου µπορεί τα τεχνικά έργα, θα πρέπει όλοι οι 
συναρµόδιοι να υλοποιήσουν δράσεις όπως προβλέπεται. 
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   Λαµβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του Τ.Ο.Ε.Β. Βοιράνης είπε ότι όσοι 
υλοτοµούν µέσα στο αποστραγγιστικό δίκτυο πρέπει να αποµακρύνουν από τα 
κανάλια τα κλαδιά και όχι να τα ρίχνουν µέσα σε αυτά. 

 

 

 

 

   Συνεχίζοντας ο ∆ιευθυντής Τ.Ε. είπε ότι πρέπει να καθαριστεί το 
αποστραγγιστικό και αρδευτικό δίκτυο των Τ.Ο.Ε.Β έτσι ώστε να µην έχουµε 
πληµµυρικά φαινόµενα, είµαστε στην διαδικασία επιλογής ανάδοχου  
αποχιονισµού για τον οποίο αυξήσαµε τον προϋπολογισµό και επεκτείναµε την 
περίοδο παρεµβάσεων έτσι ώστε να το χρησιµοποιούµε και σε έκτακτες 
ανάγκες, αλάτι έχουµε τώρα απόθεµα 600 τόννους  µεταφέραµε και στο 
Νευροκόπι, φέτος έχουµε µια λιγότερη αλατιέρα στην διάθεση µας διότι δεν 
έχουµε χειριστή, αλλά έχουµε επιπλέον ένα γκρέϊντερ, κάνουµε έλεγχο στις 
γέφυρες, όσο αναφορά την ΒΙΠΕ καθαρίζουµε το κεντρικό δρόµο για 
Νευροκόπι που είναι αρµοδιότητας µας, όσο αναφορά το Παρανέστι όντως έχει 
πολλά προβλήµατα, στο ∆ήµο Νευροκοπίου παραχωρούµε µε προγραµµατική 
σύµβαση ένα γκρέϊντερ, στο ∆ήµο Παρανεστίου υπάρχει το πρόβληµα της 
έλλειψης χειριστών, υπάρχει προτεραιοποιήση για τον καθαρισµό των  
δρόµων. 

 

  
 

   Σε παρέµβαση του ο ∆ήµαρχος Παρανεστίου είπε ότι θα ενεργούµε σε 
όλους τους τοµείς χωρίς να λέµε αυτό είναι δικό µου αυτό είναι δικό σου. 

 

 

 

   Σε παρέµβαση του ο ∆ήµαρχος ∆οξάτου είπε ότι όταν υπάρχουν 
καταγγελίες θα ενεργούµε όπως προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. 

 

 

   

   Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
ανέφερε ότι όσοι κάνουν παρανοµίες θα πρέπει να τιµωρούνται εφόσον 
αποδεικνύεται. 

 

 

 

   Σε παρέµβαση η κ. Σαριγκόλη ερώτησε εάν τα ρέµατα καθαρίζονται από 
τους αρµοδίους φορείς. 

 

 

  
   Συνεχίζοντας ο ∆ιευθυντής Τ.Ε. είπε ότι η ∆.Τ.Ε. κάνει κάθε χρόνο ένα 

σχέδιο αντιµετώπισης των εκτάκτων αναγκών το οποίο έχουµε διανείµει 
αρµοδίως. 

 

 

    Λαµβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του Τ.Ο.Ε.Β. Βοιράνης είπε ότι το 
κόστος συντήρησης του δικτύου είναι πολύ µεγάλο και το Τ.Ο.Ε.Β. έχει 
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συµβάσεις µε διάφορους εργολάβους υπάρχει επίσης µια καταγγελία για 
κλείσιµο αποστραγγιστικής τάφρου.   

 

 

 

 

   Λαµβάνοντας το λόγο ο Περιφερειακός ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Α.Μ.Θ. είπε ότι έρχεται µε χαρά µετά από τέσσερα χρόνια στο 
Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. ∆ράµας εύχοµαι καλή τύχη σε όλους τους νέους αιρετούς, 
έχουµε σχέδιο για όλη της Περιφέρεια Α.Μ.Θ. σε έκτακτη ανάγκη µπορούν να 
συνδράµουν και όµορες Π.Υ. και 4η Ε.Μ.Α.Κ. πρέπει να επικαιροποιηθούν τα 
σχέδια και τα µνηµόνια αλλά και το παράρτηµα Ι, κλιµακώνουµε τις δράσεις 
µας ανάλογα µε την εξέλιξη του φαινοµένου πρέπει όλοι να είµαστε 
συντονισµένοι έτσι ώστε να ενεργούµε αναλόγως.  

 

 

 

      Λαµβάνοντας το λόγο  ο κ. Αραµπατζής ∆ιοικητής της Π.Υ. ∆ράµας είπε ότι 
είναι σε ετοιµότητα για τα πιθανά φαινόµενα το ερπυστριοφόρο είναι διαθέσιµο 
και επίσης οι αντλίες, οι ∆ήµοι πρέπει  να προστατέψουν του κρουνούς της 
Π.Υ. από παγετό και πρέπει να τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση στο δρόµο 
Οχυρού – Περιθωρίου. 

 
  Λαµβάνοντας το λόγο ο εκπρόσωπος της Ε.Α. κ.Καπελάκης είπε ότι 

ενεργούµε µε βάση το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό µας είµαστε σε 24 
ωρη ετοιµότητα και ελέγχουµε το οδικό δίκτυο επισηµαίνοντας τα δύσκολα 
σηµεία ενηµερώνουµε τις αρµόδιες αρχές και συµµετέχουµε σε διασώσεις, τα 
τεχνικά µας µέσα διατίθενται αρµοδίως και αναλόγως της περίπτωσης. 

  
     

 

 

  Λαµβάνοντας το λόγο ο εκπρόσωπος του Ε.Σ. κ. Σαραφιάνος είπε ότι 
συµµετέχουµε σε σχέδια όπως ο Ξενοκράτης, η παρέµβαση µας γίνεται όπου 
και όταν προβλέπεται σύµφωνα µε τις διαταγές. 

 

 

 

  Λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Τσίγγης είπε ότι η ∆ιεύθυνση ∆ασών έχει 
αρµοδιότητα τον ορεινό όγκο στο οποίο δεν έχουµε πολλά προβλήµατα στα 
ρέµατα τα οποία πέρυσι τα αντιµετωπίσαµε, πέρυσι οι χιονοπτώσεις 
δηµιούργησαν µεγάλα προβλήµατα στον ορεινό όγκο οι υπηρεσίες µας δίνουν 
άδειες για υλοτοµία στο αποστραγγιστικό δίκτυο. 

 

 

 

 

  Σε παρέµβαση του ο Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζιµπίδης είπε ότι οι 
υλοτοµίες πρέπει να γίνονται µε όλους τους προβλεπόµενους κανόνες και 
σύµφωνα µε την νοµοθεσία. 

 

 

   Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
ανέφερε ότι θα γίνει ο καθαρισµός από το κλειστό έως την σωληνωτή γέφυρα 
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Αρκαδικού στο χείµαρρο Καλλιφύτου, δεν πρέπει να ρίχνονται σκουπίδια 
στους χειµάρρους. 

 

 

 

      
  Λαµβάνοντας το λόγο ο ∆ιευθυντής Τ.Ε. είπε ότι οι εργολάβοι και οι 

ξυλέµποροι θα πρέπει εµπρόθεσµα να πάρουν τα προϊόντα τους από τον 
ορεινό όγκο. 

 

 

   

  Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
ανέφερε ότι πρέπει να γίνουν καθαρισµοί των ρεµάτων στην περιοχή των 
Πύργων και ειδικότερα να γίνουν παρεµβάσεις όπου προβλέπεται στα τεχνικά 
έργα. 

   

 
  Λαµβάνοντας το λόγο  η εκπρόσωπος της Κτηµατικής υπηρεσίας του 

∆ηµοσίου κα. Στόκα είπε ότι δεν είναι αρµόδια η υπηρεσία της για την 
αστυνόµευση και καθαρισµό των ρεµάτων, ο ∆ήµος ∆ράµας ζήτησε άδεια για 
την διάθεση υλικών από καθαρισµό ρέµατος και η υπηρεσία ήταν θετική το 
ίδιο µπορούν να κάνουν και άλλοι ∆ήµοι έτσι ώστε να πάρουν υλικά από 
καθαρισµό ρεµάτων τα οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες τους. 

 

 

   Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
ανέφερε ότι η Κτηµατική υπηρεσία πρέπει να µας καθορίσει ακριβώς την 
διαδικασία έτσι ώστε να πάρουµε υλικά καθαρισµού από κοίτες για δηµόσια 
ανάγκη, θα πρέπει να είµαστε ευέλικτοι. 

 

 

   Λαµβάνοντας το λόγο  η εκπρόσωπος της Κτηµατικής υπηρεσίας του 
∆ηµοσίου κα. Στόκα είπε ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες που 
προβλέπει η νοµοθεσία. 

   

 

  Λαµβάνοντας το λόγο η κ.Σαµαρά είπε ότι η νοµοθεσία και οι διαδικασίες 
για την λήψη υλικών από χειµάρρους είναι δύσκολη και περίπλοκη. 

 

 

  Λαµβάνοντας το λόγο  η εκπρόσωπος της Κτηµατικής υπηρεσίας του 
∆ηµοσίου κα. Στόκα είπε ότι όταν πρόκειται για αντιπληµµυρικά η διαδικασία 
είναι απλή όταν είναι για αµµοληψία είναι περίπλοκη. 

 

   

   Λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Σαπλιγγίδης ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης είπε ότι κάνουµε ασκήσεις έχουµε σχέδια τα οποία 
επικαιροποιούµε, πρέπει να γίνει εφοδιασµός των σχολειών εγκαίρως µε αλάτι, 
και πρέπει να προσδιορίσουµε την διαδικασία κλεισίµατος των σχολείων λόγω 
καιρικών  συνθηκών τόσο για την πρωτοβάθµια όσο και την δευτεροβάθµια. 
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  Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
ερώτησε τι γίνεται σε περίπτωση διακοπών ρεύµατος. 

   

 
   Λαµβάνοντας το λόγο ο ∆ιευθυντής της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. ∆ράµας είπε ότι είναι 

σε 24 ωρη ετοιµότητα, επεµβαίνουµε όπου πρέπει και όταν πρέπει, 
συντηρούµε το δίκτυο µας, για να επέµβουµε το δίκτυο πρέπει να είναι 
ανοικτό, πέρυσι από τις έντονες χιονοπτώσεις είχαµε σοβαρά προβλήµατα στο 
δίκτυο διανοµής, πρέπει να γίνει συντήρηση της γραµµής ηλεκτρικού 
ρεύµατος του χιονοδροµικού Φαλακρού στο οποίο πρέπει να υπάρχει 
διαθέσιµη γεννήτρια. 

 
  Σε παρέµβαση του ο κ. Αντιπεριφερειάρχης είπε ότι όλοι θα πρέπει να είναι 

διαθέσιµοι 24 ώρες την ηµέρα στα τηλέφωνα και αυτό ισχύει για όλους, επάνω 
στο χιονοδροµικό γίνονται όλες οι συντηρήσεις µας βοηθάει πολύ η ∆ΕΗ, ας 
ελπίσουµε ότι θα έχουµε αν καλό χειµώνα. 

 

  
     Λαµβάνοντας το λόγο η εκπρόσωπος του Τ.Ο.Ε.Β. Κουδουνιών είπε ότι 

ζητάµε το καθαρισµό του ρέµατος της Αγίας Βαρβάρας έτσι ώστε να µην 
έχουµε  πληµµυρικά φαινόµενα. 

 

   Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
ανέφερε ότι θα φροντίσουµε κάνοντας ιεράρχηση να κάνουµε καθαρισµό µε 
προτεραιοποιήση των ρεµάτων και χειµάρρων. 

 

 

   

  Λαµβάνοντας το λόγο η Α. ∆/ρια Πολιτικής Προστασίας της Α.∆.Μ.Θ κα. 
Γεωργιάδου είπε  εύχοµαι καλή θητεία στους νέους αιρετούς, θα αναφερθώ σε 
θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. θα πρέπει να 
εφαρµοστούν µε ακρίβεια αυτά που προβλέπει, θα πρέπει να δείξουµε µεγάλη 
προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις στις οποίες γίνονται πάρα πολλά 
ατυχήµατα, η Γ.Γ.Π.Π ζήτησε απολογισµό για τον καθαρισµό των φρεατίων 
από τους τους ∆ήµους αλλά και τον προγραµµατισµό τους για µελλοντικούς 
καθαρισµούς, οι κοίτες των ρεµάτων πρέπει να είναι καθαρές και πρέπει να 
γίνουν έργα σε αυτές, ο νοµός ∆ράµας έχει ιστορικό πληµµυρών, υπάρχουν 
σχέδια για τα πληµµυρικά φαινόµενα. Πρέπει να γίνουν συστηµατικά και 
µεγάλα αντιπληµµυρικά έργα τα οποία θα ξεκινούν από τα καταντι προς τα 
αναντι των ρεµάτων, οι ορεινοί ∆ήµοι πρέπει να βοηθηθούν για την 
αντιµετώπιση των καιρικών φαινόµενων.   

   

 

   Λαµβάνοντας το λόγο ο ∆ιευθυντής Τ.Ε. είπε ότι στις περιοχές όπου  
υπάρχουν λατοµεία θα πρέπει να γίνουν αντιπληµµυρικά έργα. 

 

 

   Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
ανέφερε ότι πρέπει να δούµε τι θα γίνει µε τους κτηνοτρόφους για την 
προµήθεια ζωοτροφών. 
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   Λαµβάνοντας το λόγο η ∆ιευθύντρια της ∆.Α.Ο.Κ. κα.Σαριγκόλη είπε ότι 
πέρυσι είχαµε κάποια προβλήµατα µε τις κτηνοτροφικές µονάδες, εµείς 
ενηµερώσαµε του κτηνοτρόφους για την προµήθεια ζωοτροφών, επίσης 
ενηµερώσαµε τα Τ.Ο.Ε.Β. για το άνοιγµα των φραγµάτων,στην περιοχή του 
Αχίλλειου υπάρχει πρόβληµα µε πληµµυρικά φαινόµενα, όπου υπήρξαν ζηµίες 
θα αποζηµιωθούν από τον Ε.Λ.Γ.Α., πρέπει να γίνει συντήρηση στο φράγµα 
Εµµανουηλίδη και όπου άλλου χρειάζεται, θα πρέπει να γίνει ένα µεγάλο έργο 
στο Οχυρό. 

 
   Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 

ανέφερε ότι πρέπει να γίνει ένα µεγάλο έργο στο Καρβουνόρεµα έτσι ώστε να 
µην έχουµε πληµµύρες στο Οχυρό. 

 
    Σε παρέµβαση του ο κ.Τσίγγης είπε ότι κάτι πρέπει να γίνει µε το χείµαρρο 

∆οξάτου στον οποίο έχουν κλέψει τα χώµατα από τα αναχώµατα. 
    
  Λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Συµεωνίδης είπε ότι το χιονοδροµικό πρέπει να 

έχει και γεννήτρια ρεύµατος. 
 
 
   Σε παρέµβαση του ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος 

ανέφερε ότι πρέπει να γίνει υπογειοποιήση του αγωγού ρεύµατος στο 
Φαλακρό και πιστεύουµε ότι θα βρεθεί τρόπος να γίνει αυτό. 

 
 
  Λαµβάνοντας το λόγο ο κ.Φαιτφατζίδης είπε ότι θα πρέπει να είναι πρώτη 

προτεραιότητα ο αποχιονισµός του δρόµου για το Νοσοκοµείο  άλλα και του 
εσωτερικού περιβόλου για την είσοδο των αυτοκίνητων. 

 
 
    Σε αυτό το σηµείο ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π. και Αντιπεριφερειάρχης 

ευχήθηκε καλό µεσηµέρι  και ευχαριστούµε πολύ για την συµµετοχή σας. 
  
 
      Στη συνέχεια και ύστερα από συζητήσεις λαµβάνοντας υπ’ όψη  τις σχετικές 

εγκυκλίους της  Γ.Γ.Π.Π.   και την κείµενη νοµοθεσία αποφασίσθηκαν τα εξής: 
 

        1) Να ληφθούν  αυξηµένα προληπτικά κυρίως µέτρα αλλά και ενέργειες 
για την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων, των πληµµυρικών φαινοµένων και του 
παγετού στο Νοµό, αλλά και των δυσµενών επιπτώσεων που προκαλούνται 
από αυτά, στην τρέχουσα χειµερινή περίοδο.  

        2) Όλοι οι εµπλεκόµενοι που έχουν προτάσεις και προβλήµατα επί αυτών 
που συζητήθηκαν ή άλλων θεµάτων παρακαλούνται να τα  υποβάλλουν 
αρµοδίως, να τα γνωστοποιήσουν στο Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
∆ράµας και να τα υποβάλλουν και στον κ.Αντιπεριφερειάρχη.  

     3) Όλοι οι εµπλεκόµενοι να συντάξουν Μνηµόνια  ενεργειών και να 
επικαιροποιήσουν τα υπάρχοντα σύµφωνα µε τις απορρέουσες αποστολές τους 
και υποχρεώσεις τους όπως προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες, 
εγκυκλίους, κτλ  και  να τα  κοινοποιήσουν στο Τµήµα Πολιτικής Προστασίας.          
 4) Όλοι οι ∆ήµοι να ενηµερώσουν για την ποσότητα αλατιού που έχουν       
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στην διάθεση τους, αλλά και τον προγραµµατισµό τους για την  προµήθεια  
επιπλέον ποσοτήτων του. 

        5) Να υλοποιούνται οι προβλεπόµενοι έλεγχοι από τους αρµοδίους φορείς 
στα αναχώµατα του χειµάρρου ∆οξάτου. 

        6) Να εξετάσουν οι υπηρεσίες και οι φορείς εάν µπορούν να επικοινωνούν 
µέσο Viber. 

 

  - Η  ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ∆ΡΑΜΑΣ 
 
 
1.Να τηρεί σε ετοιµότητα τα αποχιονιστικά κλπ µηχανήµατά της. 
2.Να είναι προετοιµασµένη να αποµακρύνει τα ακινητοποιηµένα οχήµατα εξ   

αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. 
3.Να ενηµερώνει το Αντιπεριφερειάρχη και το Τµήµα  Π.Π. για την πορεία του 

έργου του αποχιονισµού. 
4.Να καταγράψει όλα τα επικίνδυνα σηµεία του Νοµού για πληµµύρες και να 

γίνουν οι ανάλογες τεχνικές µελέτες και να υλοποιηθούν στο µέλλον. 
5.Να συγκαλέσει σύσκεψη µε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες και φορείς του 

Νοµού για το  αποστραγγιστικό δίκτυο,   τάφρους,   ρέµατα, χείµαρρους κτλ  
  έτσι ώστε να ληφθούν τα ανάλογα µέτρα και να υλοποιηθούν δράσεις-έργα για 

την πρόληψη και αντιµετώπιση των συνεπειών από πληµµύρες.  
6.Να συγκαλέσει σύσκεψη µε τους αρµοδίους φορείς και υπηρεσίες για τα 

υφιστάµενα φράγµατα στο Νοµό, και ότι σχετίζεται µε αυτά. 
7.Να συντάξει σχέδια εκκενώσεις για την περίπτωση πληµµυρών ή και άλλων 

έκτακτων καιρικών φαινοµένων. 
8.Να ενεργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους, κτλ. 
9.Να αποστείλει στο τµήµα Πολιτικής Προστασίας επικαιροποιηµένα στοιχεία (σε    
  word) σχετικά µε ιδιωτικά µηχανήµατα έργων που υπάρχουν στην Π.Ε. 

∆ράµας.  
10.Να ολοκληρώσει την προµήθεια άλατος.     
11.Να υλοποιήσει µε ακρίβεια τα αναφερόµενα στο µε αριθµό πρωτ. 449   
     02/04/2015  έγγραφο  µας. 
12.Να γίνει έλεγχος στο φράγµα Εµµανουηλiδη και όπου προβλέπεται  
     µε παρεµβάσεις. 
13.Να γίνουν τεχνικές παρεµβάσεις µε έργα στην περιοχή του ξενοδοχείου    
    Αχίλλειον 
  
 
-  Η ∆ιεύθυνση  ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής  Μέριµνας ΠΕ ∆ΡΑΜΑΣ 
 
 
1.Σε περίπτωση πληµµυρικού φαινοµένου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του ∆ήµου, να προβεί άµεσα σε Υγειονοµικό έλεγχο  λειτουργίας 
των συστηµάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του πόσιµου ύδατος, σύµφωνα µε τη αριθµ.109259/28-08-2009 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 

 2.Να εισηγηθεί την οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών στις περιπτώσεις 
που προκύπτουν ζητήµατα δηµόσιας υγείας λόγω πληµµυρικών φαινοµένων.  
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 3.Να συνδράµει στο έργο του ΕΚΕΠΥ, ΕΚΚΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων, Πυροσβεστικού Σώµατος, ΕΛΑΣ όταν ζητηθεί: εξασφαλίζοντας 
αναγκαίο φαρµακευτικό και υγειονοµικό υλικό για τους πληγέντες, 
διαθέτοντας στο τόπο συµφοράς επιστηµονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 
ιδιωτικού τοµέα, προωθώντας και διαθέτοντας υλικά και εφόδια (σκηνές, 
κλινοσκεπάσµατα, τρόφιµα κτλ) για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των 
πληγέντων, µε ανάλογα συνεργεία που οργανώνει. 

 4.Τηρεί επικαιροποιηµένες καταστάσεις των Μονάδων Υγείας, Ξενοδοχείων, 
Καταλυµάτων, Φαρµακείων, Ιατρών που ιδιωτεύουν στην Π.Ε. ∆ράµας.   

 5.Η ∆ιεύθυνση να ενεργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες, 
εγκυκλίους κτλ. 

 6.Σε περιπτώσεις εντοπισµού άστεγων να διαβιβάσει τα στοιχεία στην 
αρµόδια υπηρεσία πρόνοιας των ∆ήµων, για την πρόληψη κίνδυνων  
από συνέπειες εκθέσεις σε επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα.  

 7.Να αποστείλει στο τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. ∆ράµας  επικαιροποιηµένα 
στοιχεία (σε word)  σχετικά µε γιατρούς, φαρµακεία, υγειονοµικές 
εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, κτλ.  

 
 
 
- Το Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
 
 
  Να ενηµερώνει το κοινό για τη λήψη µέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας    

από κινδύνους που προέρχονται από έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, 
χιονοπτώσεις , παγετό κτλ. 

 
 
 
- Η  ∆ιεύθυνση ∆ασών και ∆ασαρχεία ∆ράµας & Κ. Νευροκοπίου   
 
1.Να προχωρήσουν σε άµεσο έλεγχο και προληπτικό  καθαρισµό των  ρεµάτων 

που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους, εκεί όπου αυτό επιβάλλεται, µε σκοπό 
την αποκατάσταση της φυσικής τους ροής, να δώσουν λύση στο πρόβληµα 
που δηµιουργείται στους Πύργους µε έντονες βροχοπτώσεις. 

2.Να ενεργούν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους, κτλ. 

     

 

-   ΟΙ  Ο.Τ.Α.   ΤΗΣ Π.Ε. ∆ΡΑΜΑΣ 
 
 1.Να προβούν σε άµεσο έλεγχο και προληπτικό καθαρισµό των ρεµάτων και 

φρεατίων των όµβριων υδάτων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους,  µε 
σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής ροής των υδάτων. 

2.Να επισηµαίνουν, από τώρα τους χώρους υποδοχής και προσωρινής διανοµής 
(καταυλισµούς σε ασφαλή οργανωµένα σηµεία) των άστεγων, µετά από µία 
ενδεχόµενη καταστροφή και την εκτέλεση των απαραίτητων έργων υποδοµής σ' 
αυτούς (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ) ώστε να µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν άµεσα σαν καταυλισµοί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  
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 3.Στα Μνηµόνια Ενεργειών τους να αναφέρονται, εκτός από τηλέφωνα 
υπευθύνων και χειριστών µηχανηµάτων, µε λεπτοµέρειες για το πώς θα 
εκκενωθούν   (οχήµατα,   οδηγούς,   χώρους   υποδοχής στέγασης χώροι 
υψηλής επικινδυνότητας (Νοσοκοµεία, Ιδρύµατα, Άσυλα, ΚΑΠΗ κλπ), που 
στεγάζουν ασθενείς, παιδιά, γέροντες κλπ καθώς επίσης να γίνει επισήµανση 
των δροµολογίων προς τους χώρους  υποδοχής. 

4.Μετά την εκδήλωση έκτακτων φαινοµένων να προβαίνουν σε έλεγχο των 
υποδοµών τους, να διασφαλίζουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών τους, να 
συλλέγουν πληροφορίες εκτιµώντας τις επιπτώσεις, να συγκροτήσουν 
συνεργεία άµεσης επέµβασης, να υποστηρίζουν το έργο των εµπλεκοµένων 
φορέων και να ενηµερώνουν τον Αντιπεριφερειάρχη και το Τµήµα  της Π.Π. 

5.Να προβούν στη σύγκληση των Σ.Τ.Ο. και να δώσουν αρµοδιότητες στα 
όργανά τους. 

6.Να συγκροτήσουν εθελοντικές οµάδες για την αντιµετώπιση έκτακτων    
αναγκών. 

7.Να εκπονήσουν Σχέδιο αντιπληµµυρικής προστασίας και αποχιονισµού.  
8.Να προµηθευτούν αλάτι για το δηµοτικό οδικό δίκτυο και για τις σχολικές  

µονάδες,  και όπου αλλού χρειάζεται. 
9.Να καθορίζουν την προτεραιότητα αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού       

στο δηµοτικό οδικό δίκτυο. Τα δροµολόγια προς το ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ και τα Κ. Υγείας ( µε έµφαση στο ΚΥ Κ. 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ και ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ) να είναι µονίµως ανοιχτά. 

10.Να καταγραφούν  και να τηρούν αρχείο από τα αντλητικά µηχανήµατα  που   
  υπάρχουν στα όρια των ∆ήµων διάµεσου των Τ.Ο.Ε.Β.  και  να  κοινοποιήσουν 

τα στοιχεία(σε word)  στο τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.  ∆ράµας. 
11.Να καταγράψουν και να παρέχουν βοήθεια στους αστέγους που 

βρίσκονται  στα χωρικά όρια αρµοδιότητας τους έτσι ώστε να µην είναι 
εκτεθειµένοι σε  καιρικά φαινόµενα κατά την διάρκεια του χειµώνα. 

12.Να συνταχτούν σχέδια εκκενώσεις από πληµµύρες. 
13.Να συγκαλέσουν σύσκεψη για τα φράγµατα που βρίσκονται ή επηρεάζουν 
   το ∆ήµο και να συντάξουν σχέδια, µνηµόνια, δράσεις  έργα  σχετικά µε 
   την αντιµετώπιση των συνεπειών από αυτά. 
14.Να συγκαλέσουν σύσκεψη µε θέµα το αποστραγγιστικό δίκτυο,  τάφρους, 
   ρέµατα,   και γενικά  οτιδήποτε είναι επικίνδυνο για πληµµύρες επίσης να 
   µελετηθεί η παροχετευτικότητα των χειµάρρων και να γίνουν δράσεις-έργα 
   για  αυτούς. 
15.Να καταγράφουν όλα  τα επικίνδυνα σηµεία   για    πληµµύρα    και να 
   συνταχτούν και υλοποιηθούν τεχνικές µελέτες για την αντιµετώπιση των 
   πληµµυρών. 
16.Να ενεργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
-Η Α &  Β/θµία Εκπαίδευση. 
 
1.Να φροντίζουν εάν είναι εφικτό  να εκδίδουν τις αποφάσεις για το κλείσιµο 

σχολείων από την προηγούµενη ηµέρα. 
2.Να ενεργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
- Τα Τ.Ο.Ε.Β. 
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1.Να καταγράψουν τα αντλητικά µηχανήµατα που υπάρχουν στην περιοχή 
αρµοδιότητας τους.  

2.Να ενεργούν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
3.Να προβούν άµεσα σε συντηρήσεις και δράσεις εντός του δικτύου που θα 

αποτρέψουν πληµµυρικά φαινόµενα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες 
εγκύκλιους κτλ. 

 
- ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. ∆ράµας  
 
1.Να ενεργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
 
-∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. ∆ράµας. 
 
 
 1.Να στελεχώσει το τµήµα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ∆ράµας µε έναν  ακόµη 

υπάλληλο µε τεχνικές γνώσεις κατά  προτίµηση. 
 
 
-∆ιεύθυνση Αστυνοµίας  ∆ράµας. 
 
 
1.Να διαβιβάζει τα στοιχεία αστέγων που πιθανόν εντοπίζονται στις αρµόδιες 

κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Πρόνοιας των αντιστοίχων ∆ήµων έτσι ώστε να 
αποτραπούν οι συνέπειες εκθέσεις αστέγων σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες 
κατά την διάρκεια του χειµώνα. 

2.Να υλοποιήσει µε ακρίβεια τα αναφερόµενα στο µε αριθµό πρωτ. 567 
02/04/15 έγγραφο µας σχετικά µε την ενηµέρωση για την κατάσταση 
του οδικού δικτύου κτλ. 

 
-∆ήµο ∆ράµας  
(επιπλέον αυτών που είναι για όλους τους Ο.Τ.Α.) 
 
1.Να φροντίζει έτσι ώστε να είναι σε εικοσιτετράωρη βάση ο δρόµος για 

το Γενικό Νοσοκοµείο ∆ράµας ανοικτός και να εξετάσει το αίτηµα του 
νοσοκοµείου εάν είναι εφικτό να καθαρίζει (χιόνια, πάγο)  τον αυλείο 
χώρο του νοσοκοµείου αλλά και την σήµανση εντός και εκτός του 
νοσοκοµείου.     

     
- Η  ∆ΕΗ-∆Ε∆∆ΗΕ  ∆ράµας 
 
1.Να κινητοποιήσουν το προσωπικό για άµεση επέµβαση σε περίπτωση διακοπής της 

ηλεκτροδότησης ή της λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών  από πληµµύρες, 
χιονοπτώσεις και παγετό.  

2.Να τηρούν επαφή µε το Τµήµα  Πολιτικής Προστασίας Π.Ε, για να 
ανταποκριθεί για οτιδήποτε τους ζητηθεί, πλέον των καθ' ύλη υποχρεώσεών τους. 

3.Να συγκροτήσουν από τώρα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών. 
4.Να προβαίνουν σε αποχιονισµό των εγκαταστάσεων τους κλπ. 
5.Να πραγµατοποιήσουν  έλεγχο των Σχεδίων και Μνηµονίων τους. 
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6.Να λαµβάνουν  όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας ώστε να διασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

7.Να ενεργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία , οδηγίες , εγκυκλίους κτλ. 
8.Να υλοποιήσει µε ακρίβεια τα αναφερόµενα στο µε αριθµό πρωτ 450      
   02-04-2015 έγγραφο µας. 
 
    
Ο   ΟΤΕ ∆ράµας 
 
1.Να κινητοποιήσουν το προσωπικό για άµεση επέµβαση σε περίπτωση διακοπής της 

ηλεκτροδότησης ή της λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών  από πληµµύρες, 
χιονοπτώσεις και παγετό.  

2.Να τηρούν επαφή µε το Τµήµα  Πολιτικής Προστασίας Π.Ε, για να 
ανταποκριθεί για οτιδήποτε τους ζητηθεί, πλέον των καθ' ύλη υποχρεώσεών τους. 

3.Να συγκροτήσουν από τώρα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών. 
4.Να προβαίνουν σε αποχιονισµό των εγκαταστάσεων τους κλπ. 
5.Να πραγµατοποιήσουν  έλεγχο των Σχεδίων και Μνηµονίων τους. 
6.Να λαµβάνουν  όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας ώστε να διασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη λειτουργία τους. 
7.Να ενεργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
   Το Γενικό Νοσοκοµείο ∆ράµας 
 
1.Να τηρεί σε ετοιµότητα τους διαθέσιµους πόρους σε  προσωπικό και µέσα. 
2.Να είναι σε διαρκή ετοιµότητα και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας 

ώστε να      διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
3.Να αποχιονίζει τους χώρους των  κτιριακών  εγκαταστάσεων του και χώρους 

αρµοδιότητας του. 
4. Να ενεργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
  Η ∆.Υ.Η.Π. - Συγκρότηµα Νέστου 
 
1.Να παρακολουθεί τη στάθµη του ποταµού Νέστου και να ελέγχει τα φράγµατα 

ρυθµίζοντας ανάλογα τη ροή τους. 
2.Να ενεργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
  Τα Κ.Τ.Ε.Λ. ∆ράµας 
 
 1.Να εκδώσει ειδική εντολή προς τους οδηγούς, όπως φέρουν υποχρεωτικά     
    αντιολισθητικές αλυσίδες. 
 2.Να αιτείται την επέµβαση των εκχιονιστικών µηχανηµάτων σε όλο το οδικό   
    δίκτυο του Νοµού, όταν  το επιβάλλουν οι συνθήκες. 
 3.Να ενεργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
  
 
  Ο  Α.∆.Φ. ∆ΡΑΜΑΣ 
 
 1.Η συµβολή των Ενόπλων ∆υνάµεων για την αντιµετώπιση σοβαρών 

προβληµάτων και κινδύνων από πληµµύρες, χιονοπτώσεις και παγετό 
θεωρείται δεδοµένη, στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3013/2002.  
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2.Να εφαρµόσει το δικό του Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», σχετικά µε την παρεχοµένη 
συνδροµή µε τις Μονάδες του στο Νοµό. 

3.Να θέσει σε επιφυλακή τις τοπικές Μονάδες του, για παροχή βοήθειας µε 
προσωπικό, εφόδια και µέσα για επέµβαση  όταν  ζητηθεί 

4.Να ενεργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οδηγίες, εγκυκλίους κτλ. 
 
  ΟΙ   Εθελοντικές Οργανώσεις 
 
1.Οι εθελοντικές οργανώσεις του Νοµού που είναι ενταγµένες στο µητρώο 

της Γ.Γ.Π.Π. αναλαµβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση 
του έργου της Π.Ε. και των Ο.Τ.Α.. Οι δράσεις αυτές αποτελούν µέρος των 
επιχειρησιακών αναγκών, καθορίζονται από το Συντονιστικό Όργανο 
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) και ο συντονισµός γίνεται από το Τµήµα 
Πολιτικής Προστασίας κατόπιν αιτήµατος των φορέων Πολιτικής Προστασίας του 
είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Ελληνική Αστυνοµία. 

2.Να  είναι προετοιµασµένοι για να συµµετέχουν σε δράσεις προληπτικών και 
κατασταλτικών µέτρων στις περιοχές τους    ανάλογα µε το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων τους. 

 
 
4.  ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για όλους τους εµπλεκόµενους. 
 
 α. Ο Έλεγχος κυκλοφορίας, επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων     
     κυκλοφορίας  στο οδικό   δίκτυο εξ   αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού,  
     αποτελεί αρµοδιότητα της Αστυνοµικής ∆/νσης  του Νοµού,  σύµφωνα µε  
    την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2696/99, Π∆1/ 2005).  
 β. Ενηµέρωση Φορέων για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό     
     δίκτυο. 
     Η ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων Φορέων σε επιχειρησιακό επίπεδο για      
    την επικρατούσα κατάσταση στο  οδικό δίκτυο από πλευράς χιονοπτώσεων  
    και  παγετού, αποτελεί αρµοδιότητα των κατά  τόπους υπευθύνων Τµηµάτων  
    Τροχαίας    της Αστυνοµικής ∆/νσης  του Νοµού.(5301/4/16-λδ/20-06-2006    
    έγγραφο   του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.) 
 γ. Αποµάκρυνση ακινητοποιηµένων οχηµάτων εξ αιτίας χιονόπτωσης ή   
     παγετού. 
    Αρµόδιος    Φορέας είναι αυτός που έχει την αρµοδιότητα  συντήρησης του    
    οδικού δικτύου  σύµφωνα µε την παράγραφος 1 του άρθρου 10 του   
    Ν.2696/1999(Κ.Ο.Κ.). 
    Κατά συνέπεια η αρµοδιότητα διάθεσης ή µίσθωσης γερανοφόρων 
    ρυµουλκών  οχηµάτων µε στόχο την άµεση αποµάκρυνση τυχόν 
    ακινητοποιηµένων οχηµάτων,   εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού, υπάγεται  
    στις υποχρεώσεις του φορέα  που   έχει την αρµοδιότητα    συντήρησής του. 
δ. Απεγκλωβισµός και διάσωση οδηγών και επιβατών εξ αιτίας  
    χιονόπτωσης ή   παγετού. 
    Ο απεγκλωβισµός και διάσωση οδηγών και επιβατών που η ζωή τους έχει    
   τεθεί  σε κίνδυνο από διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο λόγω   
   χιονοπτώσεων ή  παγετού είναι αρµοδιότητα  των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών  
   του Νοµού  (Π.∆.210/1992- ΦΕΚ 99/Α΄/1992, Π∆ 397/98-ΦΕΚ 276/Α’/98) 
    Η  µεταφορά τους σε Υγειονοµικές Μονάδες είναι αρµοδιότητα του  Ε.Κ.Α.Β.    
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   (Ν1579/1985 – ΦΕΚ 217/Α΄1985, Ν.2071/92 – ΦΕΚ 123/Α’/92, Ν.2194/94 –    
    ΦΕΚ  34/Α’/94).  
   Ο Συντονισµός των Υγειονοµικών Μονάδων που αφορούν την παροχή   
   ιατρικής   βοήθειας είναι  αρµοδιότητα του Εθνικού Κέντρου   Επιχειρήσεων  

Υγείας   (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ν.3370/2005-  ΦΕΚ176/Α΄/2005, Ν.3527/2007 -ΦΕΚ 25/Α΄/2007). 
Ειδικότερα  σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχηµάτων επί του οδικού 
δικτύου,  για τα οποία δεν     συντρέχει λόγος αποµάκρυνσης των 
επιβαινόντων, θα πρέπει να  ληφθεί πρόνοια, εκ µέρους των     σωστικών 
συνεργείων των Πυροσβεστικών  υπηρεσιών, για τη διανοµή, όταν  αυτό 
επιβάλλεται     (πολύωρη αναµονή, ψύχος κ.λ.π) κουβερτών και πρόχειρου 
γεύµατος, για την κάλυψη στοιχειωδών     αναγκών   των επιβατών. 

ε. Ενηµέρωση κοινού για τον κίνδυνο των πληµµυρών- χιονοπτώσεων –  
    παγετού . 
   Η ενηµέρωση του κοινού για λήψη µέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους 

που   προέρχονται από έντονα καιρικά φαινόµενα,,  γίνεται  σε κεντρικό 
επίπεδο από τη Γενική   Γραµµατεία Πολιτικής     Προστασίας (Ν.3013/02 – 
ΦΕΚ 102/Α’/2002)    Περαιτέρω ενηµέρωση του κοινού, µε βάση τις οδηγίες 
και το έντυπο υλικό της Γ.Γ.Π.Π  αποτελεί  υποχρέωση των ∆/σεων Πολιτικής 
Προστασίας των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και των      Περιφερειών  

   ( συµπεριλαµβανοµένων και των τµηµάτων Πολιτικής Προστασίας των οικείων    
Περιφερειακών Ενοτήτων) καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των 
∆ήµων.    Στη διανοµή του  έντυπου  ενηµερωτικού υλικού µπορεί να 
συµµετέχουν και εθελοντικές    οργανώσεις   που είναι ενταγµένες στο 
µητρώο της Γ.Γ.Π.Π.   Στην ενηµέρωση να δοθεί έµφαση ότι οι πολίτες οι 
οποίοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης µπορούν να 
επικοινωνούν, εκτός από τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (100, 199,166) και      
στον  ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθµός Κλήσης 112, ο οποίος  εξυπηρετεί και   
Ευρωπαίους  Πολίτες που      επισκέπτονται την Χώρα µας, σε µια από τις 
κύριες ευρωπαϊκές  γλώσσες(Αγγλικά – και Γαλλικά). 

   

   Τον Γενικό Συντονισµό στο Ν. ∆ράµας, για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που  τυχόν    δηµιουργηθούν  λόγω των χιονοπτώσεων, 
παγετών και πληµµυρων έχει ο  Αντιπεριφερειάρχης, σύµφωνα µε το   
Νόµο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση    συντονίζει τη δράση όλων των τοπικών      
εµπλεκοµένων υπηρεσιών και για την   υποβοήθηση του έργου του 
συγκαλείται  το Συντονιστικό      Όργανο Πολιτικής  Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) .  

• Όλοι οι ∆ήµοι του Νοµού θα αποτελούν τον σύνδεσµο συνεργασίας µε 
τους  ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ (υπεύθυνους υπαλλήλους της ∆.Τ.Ε)    του Νοµού της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας, αναφορικά µε τη διάθεση   µηχανηµάτων. 

 
   ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: 
 
 •Εθνικό οδικό δίκτυο - Το κυρίως επαρχιακό οδικό δίκτυο - Τα συνδετήρια 

τµήµατα του Επαρχιακού και ∆ηµοτικού οδικού δικτύου - Το ∆ηµοτικό οδικό 
δίκτυο - Νοσοκοµεία – Κέντρα Υγείας – Σχολεία και κτίρια ζωτικής   
σηµασίας     για την αποκατάσταση της οµαλής ζωής των κατοίκων. 

• Ο αποχιονισµός του Εθνικού Οδικού δικτύου (πλην του τµήµατος από 
Αίµο έως διασταύρωση Ξηροποτάµου), Επαρχιακού  οδικού δικτύου  
και των συνδετήριων   τµηµάτων αυτού   µέχρι τις πλατείες των ∆ηµοτικών 
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∆ιαµερισµάτων του Νοµού   είναι    αρµοδιότητα της  ∆/σης Τεχνικών  
Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας 

• Ο αποχιονισµός του ∆ηµοτικού οδικού δικτύου - του εσωτερικού οδικού   
δικτύου της έδρας  των ∆ήµων – του εσωτερικού  οδικού δικτύου των  
∆ηµοτικών   ∆ιαµερισµάτων και  οικισµών, των   κτηνοτροφικών   µονάδων 
της ζώνης ευθύνης   είναι αρµοδιότητα του   κάθε  ∆ήµου. 

      
         Στο σηµείο αυτό   ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  εκτιµώντας ότι µε την σωστή 

οργάνωση το συντονισµό και µε την ενεργό συµµετοχή όλων των 
εµπλεκοµένων Υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α., των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και 
λοιπών Φορέων, την µεταξύ αυτών αρµονική συνεργασία, την αναµφισβήτητα 
πολύτιµη συµπαράστασή τους, την άµεση συνδροµή και την συµµετοχή του 
συνόλου των κατοίκων του Νοµού, στο έργο της πρόληψης κινδύνων από 
χιονοπτώσεις, πληµµυρικά φαινόµενα και παγετό,  θα περιοριστούν τα 
προβλήµατα των πολιτών του Νοµού από τις παραπάνω φυσικές καταστροφές, 
ευχαρίστησε τα µέλη του Σ.Ο.Π.Π. για την δηµιουργική τους παρουσία.               

    Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε εάν  έχει κάποιος να προσθέσει κάτι, 
διαφορετικά να λύσουµε την συνεδρίαση την οποία και έλυσε.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                      
 
 

                                         Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.  Π.Ε. ∆ΡΑΜΑΣ 
 
 

                               Αντιπεριφερειάρχης 
 
                                                       

                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                     
                                                                        

                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
                                                                                                       
                    ΠΡΟΣ:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ    (αποστολή µε ηλ. ταχυδροµείο)   
 

1.   Αποκεντρωµένη ∆/ση ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ/∆νση Πολιτικής Προστασίας 
      Καθηγητή Ρωσσίδη 11& Τ. Οικονοµίδη τκ 54008 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
2.  Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης/∆/νση Π Π 
     Φιλίππου 82 τκ 69100 Κοµοτηνή  
3.  Περιφερειακός  Σύµβουλο Συµπολίτευσης κ.ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟ   
4   Περιφερειακός  Σύµβουλος Αντιπολίτευσης κ ΖΙΜΠΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟ   
5.  Εκπρόσωπο ΠΕ∆ κ.   
6.  Ανώτατος Στρατιωτικός ∆ιοικητής  Φρουράς ∆ράµας      
     ΣΤΓ 914   
7.  Αστυνοµικός ∆ιευθυντής ∆ράµας      
     Γ. Παπανδρέου 35 Α ∆ράµα τκ 66100 
8.  ∆ιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  
     Ε. Αµύνης 79 ∆ράµα  τκ 66100 
9.  ∆ιευθυντής ∆/νσης ∆ασών  
     Α. Κωνσταντίνου 1  ∆ράµα τκ 66100 
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10.∆ιευθυντής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 
11.∆ιευθυντής ∆/νσης Τεχνικών Έργων  
12.∆ιοικητής Νοσοκοµείου ∆ράµας  
     Τέρµα Ιπποκράτους ∆ράµα τκ 66100  
13.Κυνηγητικός Σύλλογος ∆ράµας   
     Πάροδος 1 ης Ιούλιου ∆ράµα τκ 66100 
14.Κυνηγητικός Σύλλογος Προσοτσάνης  
     Προσοτσάνη ∆ράµας τκ 66200 
15.Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών & Φίλων ∆ράµας 
     Παγγαίου 60 ∆ράµα τκ 66100  
16.Σύλλογος Προστατεύω τον Εαυτό µου και τους Άλλους ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.  
     Σκεπαστών 3 ∆ράµα τκ 66100      
17.Λέσχη Καταδροµών ∆ράµας  
     Ιθάκης 1 ∆ράµα τκ 66100 
18.∆ήµοι Ν. ∆ράµας  
     α)∆ΡΑΜΑΣ, β) ∆ΟΞΑΤΟΥ , γ) Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, δ)ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ε)ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
19.∆ασάρχης ∆ράµας 
20.∆ασάρχης Κ. Ν. Νευροκοπίου   Κ. Νευροκόπι τκ 66033  
21.∆ιευθυντής  ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
22.∆ιευθυντής  ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  
23.∆ιευθυντής  ∆/νσης  Ανάπτυξης 
24.ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΡΑΜΑΣ 
25.∆ιευθυντής  ∆/νσης Α΄/θµιας Εκπ/σης 
26.∆ιευθυντής  ∆/νσης Β΄/θµιας Εκπ/σης 
27.∆ιευθυντής  ∆ΕΗ (Περιοχής ∆ράµας)  1ης Ιουλίου 30 ∆ράµα τκ 66100 
28.∆ιευθυντής  ΟΤΕ (Περιοχής ∆ράµας) Κρόνου 6 ∆ράµα τκ 66100 
29.ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ∆ράµας (Πρόεδρος ή εκπρόσωπος) 
30.Γραφείο Τύπου 
31.∆ΕΥΑ ∆ράµας  ∆ράµα τκ 66100 
32.ΟΣΕ ∆ράµας    ∆ράµα τκ 66100  
33.ΕΚΑΒ ∆ράµας Τέρµα Ιπποκράτους τκ 66100 ∆ράµα  
34.∆ιευθυντής ∆/κου –Οικονοµικού ΠΕ ∆ΡΑΜΑΣ 
35.ΕΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
36 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
37. ΣΩΜΑ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ 
38.ΓΕΩΤΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
39.ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ∆ΡΑΜΑΣ 
40.∆/ΝΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ  ΚΑΒΑΛΑΣ 
41. ∆/ΝΣΗ Π.Π ΥΜΑΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
42.Φ.∆.Ο.Ρ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
43.∆ΕΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ 
44.ΕΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
45.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α Ε.∆.Ε.Ο. 
46.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΡΑΜΑΣ  
47.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
48.ΤΟΕΒ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
49.ΤΟΕΒ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
50.ΤΟΕΒ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ  Ν. ∆ΡΑΜΑΣ 
51.ΤΟΕΒ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ 
52.ΤΟΕΒ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 
53.ΤΟΕΒ ΡΕΜΒΗΣ 
54.ΤΟΕΒ ΒΟΙΡΑΝΗΣ  
55.ΤΟΕΒ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
56.TMHMA ΠΠ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ( ΜΕ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ∆.Τ.Ε ΣΕΡΡΩΝ  
     ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ) 
57.ΠΡΟΤΕΚΤΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ 
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 ΠΡΟΣ :Αποδέκτες για Πληροφορία   (αποστολή µε ηλ. ταχυδροµείο) 
       

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ∆ράµας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ. 

     3. Γραφείο Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΙΜΠΙ∆Η   
     4. Γραφείο Εκτελεστικής Γραµµατέως Π.Α.Μ.Θ 
     5. Γ΄ Σ.Σ./ ∆ΠΣΣ   ΒΣΤ 903 
 
     


