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ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 

 
ςξ Δημαουείξ Αμσμςαίξσ ποαγμαςξπξιήθηκε έκςακςη ρύρκεφη, σπό ςημ 
ποξεδοεία ςξσ Δημάουξσ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκη Ιχρητίδη, με θέμα ςημ 
αμςιμεςώπιρη ςξσ κύμαςξπ κακξκαιοίαπ πξσ αμαμέμεςαι από αύοιξ ςξ 
μερημέοι. 
ςξ πλαίριξ ςηπ ρύρκεφηπ ελέγυθηκε ςξ επιυειοηριακό ρυέδιξ ςξσ Δήμξσ για 
αμςιμεςώπιρη ςηπ κακξκαιοίαπ και ςα όοια δοάρηπ ςχμ ρσμεογείχμ. 
Τπεύθσμξπ Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ ξοίρςηκε ξ Δημξςικόπ ύμβξσλξπ, κ. Νίκξπ 
Παπαυοήρςξσ. 
Τπεύθσμξι Αμςιδήμαουξι για ςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ κακξκαιοίαπ θα είμαι ξι κ. 
Δσρςάθιξπ Δεληγιαμμίδηπ και Σούτχμ Γεώογξσ. Για ςξσπ ςξμείπ εσθύμηπ ςχμ 
Δημξςικώμ Δμξςήςχμ Αεςξύ, Βαοικξύ, Λευόβξσ και Νσμταίξσ, παοαμέμξσμ 
σπεύθσμξι ξι ποώημ Αμςιδήμαουξι κ. πύοξπ Σραυειοίδηπ για ςη Δ.Δ. Αεςξύ 
και Παμαγιώςηπ Κόλκαπ για ςιπ ποώημ Κξιμόςηςεπ μέυοι ςξ ςέλξπ ςξσ τεςιμξύ 
υειμώμα. 
Σα μηυαμήμαςα απξυιξμιρμξύ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ έυξσμ ρσμςηοηθεί ρςξ 
ρύμξλό ςξσπ και είμαι έςξιμα για ςξμ απξυιξμιρμό, εμώ ρςιπ απξθήκεπ ςξσ 
Δήμξσ σπάουξσμ πεοί ςξσπ 70 ςόμξσπ αλάςι για ςιπ αμάγκεπ ςξσ 
απξυιξμιρμξύ. 
Από ςημ έμαονη ςχμ ταιμξμέμχμ θα λειςξσογήρει ςξ Δπιυειοηριακό Κέμςοξ 
Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ πξσ θα είμαι ρςελευχμέμξ ρε 
24χοη βάρη. Για αματξοέπ ποξβλημάςχμ ξι πξλίςεπ μπξοξύμ μα 
απεσθύμξμςαι ρςξ τηλέφωνο 2386024144, ςξ ξπξίξ θα λειςξσογεί ρε 
24χοη βάρη για όρξ διαοκεί η κακξκαιοία και ςα ποξβλήμαςα πξσ 
εμδευξμέμχπ δημιξσογήρει. 
  

ΤΜΒΟΤΛΔ ΤΜΠΔΡΙΥΟΡΑ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΔΗΛΩΗ ΠΟΛΤ ΔΝΣΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΥΑΙΝΟΜΔΝΩΝ 

ΦΙΟΝΙ – ΠΑΓΔΣΟ ή ΚΑΣΑΙΓΙΔΔ  
Ο Δήμξπ ετιρςά ςημ ποξρξυή ςχμ πξλιςώμ και ςξσπ ρσρςήμει όπχπ ποξβξύμ 
ρςιπ παοακάςχ εμέογειεπ: 
1. Να εμημεοχθξύμ από ςιπ αομόδιεπ σπηοερίεπ και ςα ΜΜΔ  για ςημ 
επικοαςξύρα καςάρςαρη ρυεςικά με ςξμ καιοό και ςημ καςάρςαρη ςξσ ξδικξύ 
δικςύξσ και μα λάβξσμ σπ’ όφιμ, αμάλξγα µε ςξμ ποξξοιρµό ςξσπ, ςξ είδξπ 
ςχμ καιοικώμ ταιμξμέμχμ πξσ εμδέυεςαι μα ρσμαμςήρξσμ (υιόμι, παγεςόπ, 
υαλάζι, βοξυόπςχρη, κλπ.) 



2. Να ποξγοαμμαςίζξσμ ςη μεςακίμηρη ςξσπ έςρι, ώρςε μα µη ρσµπίπςει µε 
ςημ αιυµή ςχμ καιοικώμ ταιμξμέμχμ 
3. Δάμ είμαι απαοαίςηςξ μα μεςακιμηθξύμ πεζξί, μα τξοξύμ ςα καςάλληλα 
οξύυα και παπξύςρια 
4. Να ελέγυξσμ ςημ καςάρςαρη ςξσ ασςξκιμήςξσ ςξσπ, ποξςξύ επιυειοήρξσμ 
ξπξιαδήπξςε μεςακίμηρη 
5. Να ενξπλίζξμςαι με ςα απαοαίςηςα ρυεςικά ςευμικά εογαλεία  για ςα 
ξυήμαςά ςξσπ και μα ποξβλέπεςαι  έμαπ ελάυιρςξπ ενξπλιρμόπ  
6. Όςαμ είμαι απαοαίςηςξ μα μεςακιμξύμςαι με ασςξκίμηςξ, ξτείλξσμ μα 
υοηριμξπξιξύμ αμςιξλιρθηςικέπ αλσρίδεπ. Να ςανιδεύξσμ  καςά ποξςίμηρη 
καςά ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ. Να ποξςιμξύμ  ςξσπ κεμςοικξύπ δοόμξσπ και μα 
εμημεοώμξσμ ςξσπ ξικείξσπ ςξσπ για ςη διαδοξμή πξσ θα κάμξσμ.  
7. Να μημ εγκαςαλείπξμςαι ςα ξυήμαςα, ρε καμιά άλλη πεοίπςχρη εκςόπ από 
ασςήμ όπξσ ςξύςξ ζηςείςαι από ςξσπ εκποξρώπξσπ ςχμ αομόδιχμ κοαςικώμ 
τξοέχμ πξσ έυξσμ ςημ εσθύμη ςηπ διάρχρηπ 
8. Να ποξτσλάρρξμςαι από ςιπ πςώρειπ και μα ποξτσλάρρξσμ και ςξσπ 
άλλξσπ αταιοώμςαπ πυ ςξ υιόμι μποξρςά από ςημ καςξικία ςξσπ,  
απξτεύγξμςαπ μα βξσλώρξσμ ςιπ απξλήνειπ ςχμ σδοξοοξώμ 
9. ε καμιά πεοίπςχρη μα μημ αγγίζξμςαι ηλεκςοικά καλώδια πξσ έυξσμ 
πέρει ρςξ έδατξπ  
10. Να ποξρςαςεύξμςαι ξι ρχλημώρειπ ςξσ μεοξύ απέμαμςι ρςξμ παγεςό. 
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