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Χ Ω Ρ Ο Ι     Κ Α Τ Α Φ Υ Γ Η Σ 
 

 

1. ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ  ΗΜΕΙΩΜΑ  

 

    ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο Πιεζπζκνύ − Καηνηθηώλ πνπ δηελεξγήζεθε ζε νιόθιεξε 

ηε Υώξα ην 2011, ν κόληκνο
1
 πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο, αλέξρεηαη ζε 25.389 . 

     H ζπλνιηθή έθηαζε ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο είλαη 14.700 ζηξέκκαηα ή 14,7 km
2 

. 

ηελ έθηαζε απηή πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΠ εθηόο από ην Δγθεθξηκέλν Ρπκνηνκηθό θαη ρξήζεηο από ηηο 

Δηαηξείεο Πεηξειαηνεηδώλ, ηελ ΝΔΕ, Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, Σν Γηαδεκνηηθό Νεθξνηαθείν ζην 

«ρηζηό», ε Αλαπιαζκέλε Υσκαηεξή θαη ην ΒΙνκεραληθό ΠΑξθν .  ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην 

βξίζθνληαη ηα  2.363 ζηξέκκαηα  ή 2,36 km
2 

.  Ζ ζπλνιηθή ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ  είλαη 1.727 θάηνηθνη 

/ km
2
. Δλώ ε  ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ ζηνπο θαζαξά αζηηθνύο ρώξνπο  αλέξρεηαη ζηνύο 10.758 θάηνηθνη/ 

km
2
 ή πεξίπνπ 108 θάηνηθνη / εθηάξην.  

   Σνπο Αζηηθνύο ρώξνπο κπνξνύκε λα ηνπο δηαρσξίζνπκε ζε 1) ηνλ θύξην Αζηηθό ρώξν (πάλσ από ηελ Λ. 

Δηξήλεο), ν νπνίνο είλαη ππθλά δνκεκέλνο κε ζπληειεζηή δόκεζεο 2,6. 2) Σελ λενεληαρζείζα πεξηνρή ηνπ 

Άλσ Πεξάκαηνο (683 ζηξέκκαηα) κε ζπληειεζηή δόκεζεο 0,8. 3) Σελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο 

δύν Λεσθόξνπο πνπ δηαζρίδνπλ θαηά κήθνο ην Πέξακα θαη ζπγθεθξηκέλα θάησ από ηελ Λεσθόξν Δηξήλεο 

(παιηέο γξακκέο ηνπ Σξακ)  θαη πάλσ από ηελ Λεσθ. Γεκνθξαηίαο, κε κνλνθαηνηθίεο θαη δηόξνθα  (κηθξά 

νηθόπεδα) θαη ηέινο ηελ 4) πεξηνρή ηνπ Νένπ Ηθνλίνπ Γ. 2,0 .  

Αληηιακβαλόκαζηε έηζη, όηη ηδηαίηεξα, ζηνλ θύξην Αζηηθό ρώξν ηνπ Πεξάκαηνο ζπγθεληξώλεηαη ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Γήκνπ θαζηζηώληαο ηελ δηαρείξηζε ηνπ πιεζπζκνύ κεηά από ζεηζκό 

ηδηαίηεξα δύζθνιε. Γεληθόηεξα όιεο νη πεξηνρέο  ραξαθηεξίδνληαη από ηελ αλππαξμία  Υώξσλ  Πξαζίλνπ,  

Πιαηεηώλ, Διεύζεξσλ Οηθνπέδσλ θαη γεληθόηεξα Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ. Δλώ ην κεγάιν ύςνο ησλ  θηηξίσλ 

ζε ζπλδπαζκό  κε ην ζηελό εύξνο ησλ δξόκσλ  θαη ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα δεκηνπξγνύλ πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηελ ζύληαμε ηνπ ζρεδίνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ρώξσλ θαηαθπγήο 

ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζηελ κεηέπεηηα πινπνίεζε απηώλ ησλ ζρεδίσλ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθόηεξα ηα ζηνηρεία πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή απηή.   

                                                           
1
 ην Μόληκν Πιεζπζκό πεξηιακβάλνληαη όια ηα άηνκα αλεμαξηήησο ππεθνόηεηαο (ειιεληθήο ή άιιεο ρώξαο), ηα νπνία θαηά 

ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνύ  δήισζαλ ηόπν ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπο εληόο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. Ο Μόληκνο Πιεζπζκόο 

αθνξά ζηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζην Γήκν. 
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2. ΓΔΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΓΛΤΦΟ ΣΟΤ ΠΔΡΑΜΑΣΟ – ΔΙΜΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ      

 

ην ζύλνιό ηνπ ν πνιενδνκηθόο ηζηόο εθηείλεηαη  ζε  ινθώδεο αζβεζηνιηζηθό αλάγιπθν, νη απνιήμεηο ηνπ 

νπνίνπ  θαηαιήγνπλ πξνο ηελ ζάιαζζα. Υαξαθηεξίδεηαη από δηαδνρηθέο ξάρεο θαη ξεκαηηέο, δηαηεηαγκέλεο 

κε θαηεύζπλζε Α-Γ θαη ΑΝΑ-ΓΒΓ. Ζ κνξθνινγία απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο έληνλεο ξεγκάησζεο θαη ηεο 

ηαπηόρξνλεο δξάζεο ησλ παξαγόλησλ ηεο δηάβξσζεο, πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηνπο ιαηππνπαγείο Σξηαδηθνύο 

αζβεζηόιηζνπο. ρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο νη αζβεζηόιηζνη θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία (α), ησλ εδαθώλ 

κηθξήο ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο. ηελ ίδηα θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη θαη νη ζρηζηνθεξαηόιηζνη, νη 

νθηόιηζνη θαη ηα καξγατθά ηδήκαηα ηνπ Πιεηόθαηλνπ. Αληίζεηα νη πξνζρώζεηο θαηαηάζζνληαη ζηελ 

θαηεγνξία (β), ησλ εδαθώλ κέηξηαο ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο.  Λόγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηεθηνληθήο   ( κε 

ξήγκαηα ) ν όγθνο ησλ βξάρσλ παξνπζηάδεη αζπλέρεηα ζε θάπνηα ηκήκαηα.  

 

 Γεωηεκηονικόρ  Υάπηηρ ηος Πεπάμαηορ ( Μέγθνο) 

 

Υπόμνημα  

 

 Μωβ σπώμα ----  Αλώηερο Τρηαδηθό Καηώηερο- κέζο- Ιοσραζηθό Αζβεζηόλιθοι και δολομίηερ  

Αζβεζηόιηζοη Καρζηηθοί Τρηαδηθού (Tm, s.k): Παρπζηξσκαηώδεηο έσο άζηξσηνη αζβεζηόιηζνη, θαηά ζέζεηο 

δνινκηηηθνί, ρξώκαηνο ηεθξνύ, κε ιαηππνπαγή πθή. Παξνπζηάδνπλ εθηεηακέλε θαξζηηθή δηάβξσζε 

(αζπλέρεηα ζηνλ βξάρν). Οη επηθάλεηεο αζπλέρεηαο ζπλερίδνληαη γηα κεγάιν κήθνο θαη είλαη αλνηθηέο ή 

πιεξσκέλεο από αξγηιηθό, ηξαβεξηηληθό ή αζβεζηηηηθό πιηθό.  
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Οη ηνπξαζηθνί αζβεζηόιηζνη απαληώληαη θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεπάμαηορ. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό γηα ηε 

δηάθξηζεο ηνπο από ηνπο άιινπο αλζξαθηθνύο ζρεκαηηζκνύο θαηά κήθνο ηεο δώλεο ηεο ράξαμεο, είλαη ην 

ζπκπαγέο ηεο πθήο ηνπο θαη ε κηθξή θαξζηηθή δηάβξσζε πνπ παξνπζηάδνπλ. Παξνπζηάδνπλ απμεκέλε 

δεπηεξνγελή πδξνπεξαηόηεηα θαη πδξνθνξία αθαλόληζηε θαη κεγάινπ βάζνπο. 

 

Κίηπινο σπώμα ---Αλώηερο κεηόθελο( Μάργες υακκίηες  θαη θροθαιοπαγή θίηρηλοσ ή θαζηαλού τρώκαηος) . 

Στεδόλ άζηρφηες, ιαησποπαγή ηεθηοληθής προέιεσζες , περηέτοληα κεγάια ηεκάτηα από κεζοδφηθούς 

αζβεζηόιηζοσς. 

Ανοισηό κίηπινο--- Οιόθαηλο . Σύγτρολες αποζέζεης. Προζτώζεης – αλαβαζκίδες ποηακώλ θαη τεηκάρρφλ . 

Αζύλδεηα σιηθά από άκκοσς θροθάιες , ιαηύπες,  πιεσρηθά θορήκαηα. . 

 Πιεσρηθά θορήκαηα κέηξηα έσο θαιά ζπγθνιιεκέλα. Αξγηινακκώδε,  κέηξηα έσο θαιά ζπγθνιιεκέλα 

πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ραιίθηα, ιαηύπεο, θξνθάιεο θαη ζπαληόηεξα νγθόιηζνπο πνηθίιεο ιηζνινγηθήο 

πξνέιεπζεο, θαζηαλνύ – θαζηαλόηεθξνπ ρξώκαηνο. Παξνπζηάδνπλ θαιή ζπγθόιιεζε θαη εμειίζζνληαη ζε 

θαιά ζπγθνιιεκέλα, πνιύκηθηα, θξνθαιν – ιαηππνπαγή, κε θαζηαλή – θαζηαλέξπζξε αζβεζηνκαξγατθή 

ζπλδεηηθή ύιε, νπόηε ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρώδεο ζρεκαηηζκόο ρακειήο – κέζεο αληνρήο. 

Παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πδξνπεξαηόηεηα κε απνηέιεζκα, ζηηο πεξηνρέο πνπ απηά παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

επηθαλεηαθή εμάπισζε, ε πδξνθνξία λα είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 Ο ραξαθηεξηζκόο ξεγκάησλ σο ζεηζκηθόο ελεξγώλ γίλεηαη κε βάζε ζεηζκντζηνξηθά θαη ζεηζκνηεθηνληθά δεδνκέλα 

θαη ιακβάλεηαη ππόςε θαη ην πηζαλό κέγεζνο ηπρόλ ζεηζκηθήο δηάξξεμεο. 

    Πνιιά από ηα ξήγκαηα πνπ θόβνπλ ην ζηεξεό θινηό ηεο Γεο θαη έρνπλ κήθνο από ιίγα κέηξα κέρξη 

δεθάδεο ρηιηόκεηξα, δεκηνπξγήζεθαλ ζην παξειζόλ θαη ζήκεξα παξνπζηάδνληαη ρσξίο δπλακηθή, άιια 

όκσο, θπξίσο ξήγκαηα λεόηεξεο γεσινγηθήο ειηθίαο επαλαδξνύλ θαηά δηαζηήκαηα θαη ζπλδένληαη κε 

ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα. Πξόθεηηαη γηα ηα ελεξγά ξήγκαηα.  

  Ρήγμαηα με μέηπια, σαμηλή ή πολύ σαμηλή δπαζηηπιόηηηα (αδπανή) αποηελούν οι νόηιερ παπςθέρ 

ηος Αιγάλεω ζηην πεπιοσή Πεπάμαηορ - Νέος Ικονίος θαη έρνπλ θαιπθζεί από ζπλεθηηθά 

ιαηππνθξνθαινπαγή ειηθίαο Αλώηεξνπ Πιεηζηόθαηλνπ θαζώο θαη ζύγρξνλα, κε ζπλεθηηθά πιεπξηθά 

θνξήκαηα  πνπ έρνπλ απνηεζεί ζηηο βνξεηνδπηηθέο πιαγηέο ηνπ Αηγάιεσ. 

Η πεπιοσή διαζσίζεηαι από ηο μεγάλο κανονικό πήγμα γενικήρ διεύθςνζηρ Α-Γ πος πεπνάει από ηο Νέο 

Ικόνιο, ηο Ναύζηαθμο Πεπάμαηορ θαη αιακίλαο θαη ζπλερίδεη ζηελ πόιε ηεο αιακίλαο κέρξη ηνλ όξκν 

Αγ. Γεσξγίνπ θαη ζπλδέεηαη κε εθειθπζηηθέο ηάζεηο δηεπζύλζεσο Β-Ν.  
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Δνεπγά και πιθανώρ ενεπγά πήγμαηα 

 
 

 

 
 

Ρήγκα Κεξαηζίλη – Πέξακα,  δηεύζπλζεο Α-Γ   
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3. ΧΩΡΟΙ  ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ 

 

   Πξνθείκελνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηειηθά ζηελ επηινγή ησλ ρώξσλ θαηαθπγήο 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο αιιά θαη  ην εγρεηξίδην Ν
ν
3 « Εκκένωζη κηιπίων και 

καηαθςγή ηος πληθςζμού ζε αζθαλείρ σώποςρ μεηά από ζειζμό » ηνπ Οξγαληζκνύ Αληηζεηζκηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Πξνζηαζίαο  θαη ηνπ  Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πξόιεςεο & Πξόγλσζεο εηζκώλ. 

Υσξίδνπκε ρσξνηαμηθά ην Πέξακα ζε επηά (7 ) Υσξνηαμηθέο Δλόηεηεο. Έηζη έρνληαο ππόςε όζα 

αλαθέξζεθαλ  παξαπάλσ ζηελ εηζαγσγή,  αλππαξμία  ρώξσλ  πξαζίλνπ,  πιαηεηώλ, ειεύζεξσλ 

νηθνπέδσλ θαη γεληθόηεξα Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ, κεγάιν ύςνο θηηξίσλ, ζηελό εύξνο δξόκσλ, πςειόο 

πληειεζηήο Γόκεζεο 2,6 ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πόιεο, πξνζδηνξίδνπκε ηηο δπζθνιίεο ηεο θάζε 

πεξηνρήο μερσξηζηά , θαη εηδηθόηεξα  ηελ  ππθλόηεηα θαηνίθεζεο ηεο, ηνπο δξόκνπο θαη ηα πιάηε ηνπο, 

ηελ πξόζβαζε πξνο ηνπο ρώξνπο θαηαθπγήο (όζν ην δπλαηόλ αζθαιέζηεξε πνξεία εθθέλσζεο)  ηελ 

ηπρόλ ύπαξμε θπζηθώλ εκπνδίσλ (απνπζία δηαζηαπξώζεσλ κε θπζηθά εκπόδηα (ξέκαηα, 

απηνθηλεηόδξνκνπο θιπ), ηηο πςνκεηξηθέο θιίζεηο,  ( ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αζηηθνύ καο ρώξνπ 

είλαη δνκεκέλε ζε έδαθνο κε κεγάιε θιίζε)  θαη ηέινο πξνζδηνξίδνπκε : 

ε ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο : 

1. Σελ ρξήζε ησλ ρώξσλ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο 

2. Σελ ζέζε ησλ ρώξσλ  

3. Σελ πξνζβαζηκόηεηα θαη ηα κέζα πξνζέγγηζεο. 

4. Σηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηνπ πεδνδξνκηαθνύ δηθηύνπ θαη ησλ ρώξσλ θαηαθπγήο. 

5. Σν ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 

6. Σελ ππνδνκή θαη ηνλ εμνπιηζκό   

 

ε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν επάξθεηαο ησλ ρώξσλ θαηαθπγήο  

 

7. Σελ απαηηνύκελε δπλακηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηελ δηαζέζηκε. 

8. Σελ κέγηζηε απόζηαζε από ηνπο ρώξνπο θαηνηθίαο. 

 

Όια ηα παξαπάλσ θαηά αλαινγία εθαξκόδνληαη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο  

A.  ρνιείσλ θαη ηδξπκάησλ Πξόλνηαο  

B. Δκπνξηθώλ θέληξσλ θαη θηηξίσλ γξαθείσλ. 

Γ.   Ξελνδνρείσλ θαη πεξηνρώλ Σνπξηζκνύ 

Γ.  Βηνκεραληώλ – Βηνηερληθώλ επηρεηξήζεσλ   
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Α. χολεία και ιδρφματα Πρόνοιασ  

 

Αν ο ςειςμόσ ςυμβεί ςε ϊρα λειτουργίασ των ςχολείων  και των ςτακμϊν πρόνοιασ, τότε θ κάκε 

ςχολικι  ι προνοιακι κοινότθτα κα πρζπει να φροντίςει για τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ 

αςφάλεια και προςταςία του μακθτικοφ ι παιδικοφ πλθκυςμοφ. 

Είναι ςίγουρο ότι θ κάκε κοινότθτα εκ των πραγμάτων, κα αναλάβει όλεσ τισ διαδικαςίεσ που 

ζχουν να κάνουν με τθν : 

I.  Ρροφφλαξθ κατά τθν διάρκεια των δονιςεων  

II. Τθν εκκζνωςθ ςε αςφαλι χϊρο και τθν παραμονι τουσ εκεί μζχρι. 

III. Τθν παραλαβι τουσ από τουσ γονείσ τουσ   

IV. Ραροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε τραυματιςμζνα παιδιά. 

Αυτά απαιτοφν από τθν κάθε ςχολική μονάδα να ζχει το δικό τησ ιδιαίτερο ςχζδιο εκκζνωςησ . 

Οι χϊροι αυτοί είναι κατά βάςθ τα προαφλια των ςχολείων και ιδρυμάτων πρόνοιασ, οι πλατείεσ οι 

παιδικζσ χαρζσ, οι ανοικτζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ , τα προαφλια εκκλθςιϊν, πάρκα, κενά 

οικόπεδα που βρίςκονται ςε γειτονία με τισ μονάδεσ εκπαίδευςθσ. 

Ρροςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθν φφλαξθ και αςφάλεια του χϊρου Καταφυγισ.  Θα πρζπει να 

αποφεφγονται εκτενείσ και αφφλακτοι χϊροι που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον κυρίωσ οικιςτικό 

πλθκυςμό μιασ και κα είναι δφςκολθ ι αμφίβολθ θ παρακολοφκθςθ και επιτιρθςθ των μακθτϊν.  

Ακόμθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί κατά τθν ζξοδο των νζων από τισ ςχολικζσ αίκουςεσ προσ τουσ 

εξωτερικοφσ χϊρουσ καταφυγισ, δεν κα πρζπει να παρεμβάλλονται εμπόδια και να ζχουν 

οπωςδιποτε  ικανό πλάτοσ για τθν αποφυγι ατυχθμάτων  κατά τον ςυνωςτιςμό. 

Αρμόδιοσ για τον κακοριςμό των διαδρομών διαφυγήσ από τα ςχολικά κτίρια τθν 

οριοθζτηςη, ςηματοδότηςη και τον εξοπλιςμό των χώρων καταφυγήσ  είναι η Διεφθυνςη του 

κάκε ςχολείου ςε ςυνεργαςία με τισ Σεχνικζσ υπηρεςίεσ του Δήμου.  
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Β. Εμπορικά κζντρα και κτιρίων γραφείων. 

 

Στθν περίπτωςθ Σειςμοφ ςε ϊρα που τα εμπορικά καταςτιματα και οι δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ 

υπθρεςίεσ είναι ανοικτζσ, αφοφ ςταματιςει θ δόνθςθ κα πρζπει όλοι πωλθτζσ, καταναλωτζσ 

Εργαηόμενοι, Εργοδότεσ, Δθμόςιοι Ιδιωτικοί υπάλλθλοι να καταφφγουν πεηοί ςε κοντινοφσ 

ελεφκερουσ  αςφαλείσ χϊρουσ κακϊσ κα βρίςκονται μακριά από τισ κατοικίεσ τουσ. Οι 

ςυγκοινωνίεσ πικανόν να μθν λειτουργοφν και θ χρθςιμοποίθςθ αυτοκινιτου προκειμζνου να 

μεταβοφν ςτισ οικίεσ τουσ τουλάχιςτον τισ πρϊτεσ ϊρεσ κα πρζπει να αποφευχκεί.  

Θ  πόλθ μασ δεν διακζτει κακόλου αυτοτελι εμπορικά κζντρα θ ιδιαίτερθ περιοχι με κτίρια 

γραφείων. Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των καταςτθμάτων βρίςκεται ςτο εμπορικό κζντρο τθσ 

Λεωφόρου Ειρινθσ  Τα καταςτιματα όλα βρίςκονται ςε ιςόγειο όροφο και ςτθν άμεςθ ζξοδο τουσ 

βρίςκονται  οι ελεφκερεσ πραςιζσ και πεηοδρόμια παρτζρια με ικανοποιθτικό πλάτοσ που μποροφν 

και ζχουν χαρακτθριςτεί χϊροι καταφυγισ. Τα ελάχιςτα διάςπαρτα καταςτιματα που βρίςκονται 

ςτον οικιςτικό ιςτό τθσ πόλθσ  εξυπθρετοφν κυρίωσ υπθρεςίεσ (φαρμακεία, κουρεία, Ιατρεία, 

Αρτοποιία, Ηαχαροπλαςτεία, Ψιλικά, οπωροπωλεία κλπ) βρίςκονται και αυτά ςε ιςόγειο όροφο και 

ςτθν άμεςθ ζξοδο κα ακολουκιςουν τθν ίδια αντιμετϊπιςθ που κα προβλζπεται και για τον 

αςτικό οικιςτικό ιςτό τθσ πόλθσ όπωσ κα περιγραφεί παρακάτω. 

 

Γ.   Ξενοδοχεία και περιοχζσ Τουριςμοφ 

 

Στθν πόλθ  μασ δεν υπάρχουν Ξενοδοχεία, επίςθσ δεν υπάρχουν και δεν προςφζρονται τουριςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ  και υπθρεςίεσ μιασ και αυτζσ καλφπτονται από τθν ευρφτερθ περιοχι (Ακινα). 

 

Δ.  Βιομηχανίεσ – Βιοτεχνικζσ επιχειρήςεισ 

 

Σφμφωνα με τθν Νομοκεςία για τθν πυροπροςταςία, τα βιομθχανικά κτίρια ταξινομοφνται κατά 

κατθγορία κινδφνου πυρκαγιάσ  ςε Ο, Α, Β, C και  D. Οι βιομηχανικζσ επιχειρήςεισ πρζπει να 

ςυγκροτοφν ομάδεσ πυροπροςταςίασ με ευθφνη τουσ   α) για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

κατάςβεςθσ τθσ φωτιάσ  β) για τθν ειδοποίθςθ τθσ Ρ.Υ.  και γ) τθν διεξαγωγι τθσ επιχείρθςθσ 

εκκζνωςθσ όλων των εργαηομζνων ( ΚΥΑ 5905/839/ 1995 ) 

Συνεπϊσ με ευκφνθ τουσ οι ομάδεσ αυτζσ κα λειτουργιςουν παρομοίωσ και ςτθν περίπτωςθ του  

ςειςμοφ.  Βζβαια κα πρζπει να αναφερκεί ότι οι μικρζσ επιχειριςεισ χαμθλοφ κινδφνου και οι 

αποκικεσ δεν διακζτουν τζτοιεσ ομάδεσ πυροπροςταςίασ. Πςον αφορά τθν πόλθ μασ  τζτοιεσ 

ομάδεσ ζχουν ςυγκροτθκεί βαςικά από τισ εταιρίεσ Ρετρελαιοειδϊν (CYCLON HELLAS , MAMIDOIL-

JETOIL, CORAL AE, ΕΤΕΚΑ ΑΕ) που βρίςκονται ςτα Διοικθτικά όρια τθσ πόλθ μασ και ζχουμε  τακτικι  

επικοινωνία και ςυνεργαςία μαηί τουσ,  με  τθν πραγματοποίθςθ μάλιςτα ςχετικϊν ςχεδίων και 

υλοποίθςθ ανάλογων  αςκιςεων από μζρουσ τουσ ςε ςυνεργαςία με ςχετικοφσ Δθμόςιουσ φορείσ 

( Ρ.Υ. , Ρεριφζρεια Αττικισ , Διμοσ Ρεράματοσ ). Υπάρχουν επίςθσ ςτθν  Ναυπθγοεπιςκευαςτικι 

Ηϊνθ (ΝΕΗ) αρκετζσ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ που διακζτουν ι κα πρζπει να διακζτουν παρόμοιεσ 

ομάδεσ και ο φυςικά ο ΟΛΡ με τισ ςυνολικζσ τισ εγκαταςτάςεισ του ςτο Λιμάνι του Νζου Ικονίου. 
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ΟΙΚΙΣΙΚΟ ΙΣΟ ΠΟΛΗ 

Ρριν τθν παρουςίαςθ τουσ και λαμβάνοντασ υπόψθ όςα αναφζρκθκαν προθγοφμενα ςε 

ςυνδυαςμό με τθν προθγοφμενθ εμπειρία μασ από τουσ  Σειςμοφσ του 1999 αλλά και 1981, 

γνωρίηοντασ  τθν αντίδραςθ των κατοίκων κατά τθν διάρκεια των  πρϊτων ωρϊν ςε αυτοφσ  και 

πιςτεφοντασ ότι κα πρζπει να πλθςιάςουμε όςο γίνεται πιο κοντά τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ 

αντίδραςθσ μετά από ζνα ςειςμό ζχοντασ το δεδομζνο τθσ ανεπάρκειασ των χϊρων ςτον Διμο 

μασ.  Κάνουμε ζνα βαςικό διαχωριςμό ςτουσ χϊρουσ χωρίηοντασ τουσ ςε δφο κατθγορίεσ . 

 

Α.   Κφριοι χϊροι καταφυγισ (πλατείεσ , πάρκα , Ρεηόδρομοι κλπ)  

Β.   Άμεςοι χϊροι βραχείασ διάρκειασ καταφυγισ (κοινόχρθςτοι χϊροι , μεγάλου πλάτουσ δρόμοι)  

που κα χρθςιμοποιθκοφν τισ πρϊτεσ ςτιγμζσ . Οι χϊροι αυτοί δεν πλθροφν τισ βαςικζσ 

προδιαγραφζσ για να κακοριςτοφν ωσ χϊροι καταφυγισ. Ραρϋ όλα  αυτά  υπάρχουν ςτοιχεία πωσ 

ζχουν λειτουργιςει αυτοςχζδια και ωσ χϊροι καταφυγισ. Εδϊ απλά αναφζρονται και κα υπάρξει 

περαιτζρω επιςιμανςι τουσ ςτθν ςυνολικι ςφνταξθ ενόσ ςχεδίου και ςτθν προςπάκεια 

διαχείριςθσ του πλθκυςμοφ   ςε περίπτωςθ ςειςμοφ. 

 

Για τον προςδιοριςμό των κφριων χϊρων καταφυγισ κακορίηουμε τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Χωρίηουμε το Ρζραμα ςε χωροταξικζσ ενότθτεσ (Χ.Ε.) ςτθν προςπάκεια ςφνταξθσ ενόσ αςφαλοφσ 

ςχεδίου κατανομισ των χϊρων καταφυγισ και των «ςχετικά» αςφαλϊν διαδρομϊν.  

2. Ρροςδιορίηουμε τισ δυςκολίεσ τθσ περιοχισ ( πυκνότθτα κατοίκων – δρόμοι)  

3. Καταγράφουμε τουσ χϊρουσ και τισ δυνατότθτεσ που ζχουν και τυχόν προβλιματα που μποροφν 

να διορκωκοφν.  

Ραρακάτω προςδιορίηονται οι ΧΩΟΤΑΞΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ  (Χ. Ε.)  

1
η
  Υ. Δ. 

 Από ην ηέξκα ηνπ Πεξάκαηνο Πνξζκείν Γπηηθά  έσο θαη ηελ νδό  Καξανιή θαη Γεκεηξίνπ 

Αλαηνιηθά θαη από ηελ Κνινθνηξώλε Βόξεηα  έσο ηελ Γνξγνπνηάκνπ θαη Λεσθ. Γεκνθξαηίαο Νόηηα. 

Απνηειεί έλα ππθλνθαηνηθεκέλν ηκήκα ηνπ Πεξάκαηνο κε αξθεηνύο ρώξνπο θαηαθπγήο. ην 

πνιενδνκηθό απηό ηκήκα αλήθνπλ νη νξηζκέλνη γηα ζύγθιηζε ηνπ .Σ.Ο ρώξνη (Γεκαξρείν 3
νο 

όξνθνο ή ελαιιαθηηθά  ε «Πξόλνηα» ), θαη νη παξαθάησ ρώξνη θαηαθπγήο.  

1. Πιαηεία Ζξώσλ Πόληνπ ( δίπια ζην Γεκαξρείν) 

2. Πιαηεία  Κσλζηαληηλνππνιηηώλ (πξώελ Σδνξκπαηδόγινπ) 

3. Υώξνο Πξόλνηαο 

4. Υώξνο πξαζίλνπ θαη Πξναύιην Πξνθήηε Ζιία 

5. Πιαηεία Καξατζθάθε ή πιαηεία Καζαπίδε.  

6. Πεδόδξνκνο θάησ ηεο Λεσθ. Δηξήλεο (ηα ηκήκαηα  ηνπο από Κνιπκβεηήξην έσο Καξανιή 

θαη Γεκεηξίνπ) πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ Παηδηθή Υαξά ηεο Φαλαξαθίνπ. 

 

ε έλα θνκκάηη ζηνλ πεδόδξνκν ηεο Λεσθ. Δηξήλεο από ην ηκήκα πνπ νξίδεηαη λνεηά από ηηο 

θάζεηεο  ζηελ Πόληησλ έσο Βνζπόξνπ δελ ππάξρεη αζθάιεηα γηαηί έρνπλ ρηηζηεί ζπλερόκελα πνιύ 

ςειά θηίξηα . ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ππάξρεη πςειή βιάζηεζε πνπ ιεηηνπξγεί , σο πξνθύιαμε.  
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2
η
  Υ. Δ. 

Από  ηελ Καξανιή θαη Γεκεηξίνπ Γπηηθά έσο θαη νθνθιή Βεληδέινπ Αλαηνιηθά θαη από ηελ 

Κνινθνηξώλε Βόξεηα έσο θαη Λεσθ. Γεκνθξαηίαο Νόηηα. 

Άιιν έλα ππθλνθαηνηθεκέλν ηκήκα ηνπ Πεξάκαηνο νη ρώξνη θαηαθπγήο δελ είλαη επαξθήο γηα ην 

ηκήκα απηό . ε απηό  αλήθνπλ νη παξαθάησ ρώξνη θαηαθπγήο : 

1. Πιαηεία εξγαζίαο θαη παηδηθέο ραξέο Καξανιή θαη Γεκεηξίνπ 

2. Πιαηεία Ζξώσλ 

3. Κνηλόρξεζηνη ρώξνη ζηελ νδό Φιέκηλγθ & Μ. Αιεμάλδξνπ «Λεθάθε» 

4. Πιαηεία Παζηέξ 

5. Πεδόδξνκνο Λεσθ. Δηξήλεο (από Καξανιή Γεκεηξίνπ έσο νθνθιή Βεληδέινπ) 
 

3
η
 Υ.Δ. 

Από ηελ νθνθιή Βεληδέινπ Γπηηθά έσο ηελ Αγ. Νηθνιάνπ Αλαηνιηθά θαη από ηελ Κνινθνηξώλε 

Βόξεηα έσο θαη Λεσθ. Γεκνθξαηίαο Νόηηα . 

Δίλαη ηδηαίηεξα ππθλνθαηνηθεκέλν ηκήκα κε πιήξε έιιεηςε ρώξσλ θαηαθπγήο. 

ην ηκήκα απηό αλήθνπλ νη ρώξνη θαηαθπγήο : 

1. Πιαηεία Παιακά (πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθόηεηαο) 

2. Πεδόδξνκνο θάησ ηεο Λεσθ. Δηξήλεο (ηα ηκήκαηα  ηνπο από νθνθιή Βεληδέινπ έσο Δπηαλήζνπ) 

3. Πεδνδξόκην πάλσ από ηελ Λεσθ. Δηξήλεο από Αβέξσθ έσο Αγίνπ Νηθνιάνπ 

 

4
ε
 Υ.Δ. 

Από ηελ Αγ. Νηθνιάνπ Γπηηθά έσο ηελ  Διπίδνο-Καιύκλνπ Αλαηνιηθά θαη από ηελ Κνινθνηξώλε 

Βόξεηα έσο θαη Λεσθ. Γεκνθξαηίαο Νόηηα. 

Ππθλνθαηνηθεκέλν ηκήκα ζε απηό αλήθνπλ νη παξαθάησ ρώξνη θαηαθπγήο : 

1. Παηδηθή ραξά Πιαηαηώλ. 

2. Πιαηεία  Αγ. Νηθνιάνπ  

3. Πιαηεία Γεκεηξηάδε  

4. Πεδόδξνκνο θάησ ηεο Λεσθ. Δηξήλεο ( ηα ηκήκαηα  ηνπο από Δπηαλήζνπ έσο Λαλίηνπ ) 

 

5
η
  Υ.Δ. 

 Από ηελ  Διπίδνο-Καιύκλνπ Γπηηθά έσο ηελ Ακαιηάδνο, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, Μεηξνπνύινπ 

Αλαηνιηθά θαη από ην όξην ηεο εληόο ζρεδίνπ πεξηνρήο (ηέξκα Νίθεο) Βόξεηα έσο θαη ηελ Λεσθ. 

Γεκνθξαηίαο πεξηιακβάλνληαο θαη ηνλ νηθηζκό ηεο «Πιαθνύδα» Νόηηα. 

Αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή κε ρακειό ζπληειεζηή δόκεζεο 0,8 κε νηθίεο ρακεινύ ύςνπο κε απιέο.  

Κελνί ρώξνη θαηά ηόπνπο πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ γηα λα ζπγθεληξσζνύλ νη θάηνηθνη. Οη 

θίλδπλνη πξνέξρνληαη από απζαίξεηεο παιαηέο θαηαζθεπέο. εκαληηθό πξόβιεκα είλαη ε όρη αθόκε 

νινθιεξσκέλε δηάλνημε ησλ δξόκσλ νη κεγάιεο θιίζεηο ηνπο  θαη ζε πνιινύο ην κηθξό πιάηνο ηνπο. 

Πιενλέθηεκα είλαη όηη δελ ρξεηάδνληαη ηόζν νη νξγαλσκέλνη  ρώξνη θαηαθπγήο αθνύ ζηελ πξάμε  νη 

θάηνηθνη ζα πξνηηκήζνπλ λα θαηαθύγνπλ ζηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπο (απιέο, 

αθάιππηνη ρώξνη).  

ζε απηό αλήθνπλ νη παξαθάησ ρώξνη θαηαθπγήο : 
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1. Πξναύιην ρώξνο Αγίαο Παξαζθεπήο  

2. Κνηλόρξεζηνη ρώξνη ζηελ νδό  Γ. Παπαλδξένπ - 25
εο

 Μαξηίνπ . 

3. Παηδηθή Υαξά Λεπθάδνο 

4. Κνηλόρξεζηνη ρώξνη ζηελ νδό Γ. Παπαλδξένπ, Ακαιηάδνο ζηα πιαηλά ηνπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ 

Νένπ Ηθνλίνπ  

 

6
η
  Υ.Δ. 

 Νέο Ικόνιο , Ακαιηάδνο, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, Μεηξνπνύινπ. Γπηηθά  σο ην όξην ηνπ Γήκνπ καο κε 

ην Κεξαηζίλη Αλαηνιηθά θαη από ηελ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ (πεξηθεξεηαθόο 2
νο

 δξόκνο). Βόξεηα έσο 

θαη Λεσθ. Γεκνθξαηίαο Νόηηα. 

Πεξηνρή ηνπ Νένπ Ηθνλίνπ .  

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο είλαη ε πνηθηινκνξθία ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ πνιενδνκηθό ηζηό ηεο, ε 

νπνία   πεξηέρεη πνιιά ηδηόθηεηα άρηηζηα νηθόπεδα, κνλνθαηνηθίεο, δηώξνθεο ή ηξηώξνθεο νηθνδνκέο, 

έληνλε εκπνξηθή – βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα κε κεγάιεο νηθνδνκέο. Οη θελνί αδηακόξθσηνη δεκόζηνη 

θαη ηδησηηθνί ρώξνη θαηά ηόπνπο πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ γηα λα ζπγθεληξσζνύλ απηόκαηα νη 

δεκόηεο.  Κάπνηα κεγάια θηίξηα έρνπλ κόλν εξγαδνκέλνπο. 

Οη ρώξνη θαηαθπγήο είλαη  

1. Κνηλόρξεζηνη ρώξνη ζηελ νδό Γ. Παπαλδξένπ, Σήλνπ, Κιεηζηό Γπκλαζηήξην Νένπ Ηθνλίνπ  

2. Υώξνη Πξαζίλνπ Παξηέξηα θαηά κήθνο ζηελ νδό Μαξίαο Κηνπξί  

3. Παηδηθή ραξά Ζιείαο θαη Μ. Κηνπξί 

7
η   

Υ.Δ. 

Άνω Πέπαμα από ηα όξηα ηεο εληόο ζρεδίνπ πεξηνρήο Αλαηνιηθά σο ηα όξηα ηεο εληόο ζρεδίνπ Γπηηθά  

θαη από ηελ νδό Κνινθνηξώλε Νόηηα. έσο θαη ηα όξηα ηεο εληόο ζρεδίνπ πεξηνρήο  Βόξεηα.  

Πεξηνρή άλσ Πεξάκαηνο  

Ζ πεξηνρή δηαζέηεη ζρεηηθά ρακειά θηίξηα, θελά νηθόπεδα  θαη αξθεηνύο αθάιππηνπο ρώξνο  πνπ 

κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ ρώξνη θαηαθπγήο. Δλώ ηζρύνπλ όηη θαη ζηελ 5
ε
 Π Δ αξαηνθαηνηθεκέλε 

κε ρακειό ζπληειεζηή δόκεζεο 0,8 κε νηθίεο ρακεινύ ύςνπο κε απιέο,  θελνί ρώξνη θαηά ηόπνπο πνπ 

κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ γηα λα ζπγθεληξσζνύλ νη θάηνηθνη. Οη θίλδπλνη πξνέξρνληαη από 

απζαίξεηεο παιαηέο θαηαζθεπέο. εκαληηθό πξόβιεκα είλαη ε όρη αθόκε νινθιεξσκέλε δηάλνημε ησλ 

δξόκσλ νη κεγάιεο θιίζεηο ηνπο  θαη ζε πνιινύο ην κηθξό πιάηνο ηνπο. Πιενλέθηεκα είλαη όηη δελ 

ρξεηάδνληαη ηόζν νη νξγαλσκέλνη  ρώξνη θαηαθπγήο αθνύ ζηελ πξάμε  νη θάηνηθνη ζα πξνηηκήζνπλ λα 

θαηαθύγνπλ ζηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπο (απιέο, αθάιππηνη ρώξνη).  
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Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

ΠΙΝΑΚΔ ΥΩΡΩΝ ΚΑΣΑΦΤΓΗ 

Α/
Α 

Προςδιοριςμόσ 
Χώρου 

Τοποθεςία 
Διεφθυνςη 

Επιφάν
εια  

 
σε m2  

Ενεργή 
Επιφάνεια     

 
σε m2 

Αριθμόσ 
Κατοίκων 

Ύδρευ
ςη 

Ηλεκτροφ
ωτιςμόσ 

Αποχζτ
ευςη 

Σφντομη 
Περιγραφή 

Ο.Τ 

1η Υωποταξική  Ενότητα 

1. 
Πιαηεία Πνληίσλ 

Ζξώσλ 

Λεωθ. 
Γεκνθξαηίαο  30 

1.430 760 380 λαη λαη όρη Πιαηεία 222 

2. 

Πιαηεία 
Κωλζηαληηλνππνιηη

ώλ 
(Τδνξκπαηδόγινπ) 

Λ. Δηξήλεο θαη  
Βάξλαιε 

1.990 1.180 590 λαη λαη όρη Πιαηεία  
 

3. Φώξνο Πξόλνηαο 
Ηπείξνπ θαη 25

εο
 

Μαξηίνπ 
11.280 7.000 3.500 λαη λαη λαη 

 Γξαθεία 
θνηλωληθήο 
ππεξεζίαο 

 Γεκνηηθό 
θαηάζηεκα 
 Αλνηρηόο 
αζιεηηθόο 
ρώξνο κε 
θεξθίδεο 
 Παηδηθή ραξά 
 Φώξνο 
πξαζίλνπ 

204 

4. 

Φώξνο Πξαζίλνπ 

θαη Πξναύιην 

Πξνθήηε Ηιία 

 

Πξνθήηε Ηιία 
θαη 

Παπαδηακάληε 
4.790 1.300 650 λαη λαη όρη 

 Φώξνο 
Πξαζίλνπ  

  Πξναύιην 
Πξνθήηε Ηιία 

 

185 

5. 

Πιαηεία 
Καξαϊζθάθε ή Γ. 

Καζζαπίδε ή 
Παλόξακα 

Καξαϊζθάθε θαη 
Παπαθιέζζα 

5.400 3.000 1.500 λαη λαη λαη 

 Αζιεηηθνί 
ρώξνη 
πνδνζθαίξν
π Μπάζθεη. 
Παηδηθή 
ραξά  
Φώξνο 
πξαζίλνπ 

 

6. 

Πεδόδξνκνο θάηω 
ηνπο Λεωθ. 

Δηξήλεο 

Λεωθ. Δηξήλεο 
από ην 

Κνιπκβεηήξην  
 Έωο Βπδαληίνπ 
θαη από Πνληίωλ 

έωο  
 Καξανιή θαη 

Γεκεηξίνπ 

3.600 2.200 1.100 λαη λαη όρη 

 Τα 
πεδνδξόκηα 
πάλω από ηελ 
Λεωθ. Δηξήλεο 
 Καη ν 
Πεδόδξνκνο 
θάηω ηνπο Λ. 
Δηξήλεο. 

 

Παηδηθή Φαξά 
Φαλαξαθίνπ 

Φαλαξαθίνπ θαη 
Αλαπαύζεωο 

680 460 230 όρη όρη όρη 
 

215 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί) 7.950  θάηνηθνη 
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Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

Α/
Α 

Προςδιοριςμόσ 
Χώρου 

Τοποθεςία 
Διεφθυνςη 

Επιφάν
εια 

 
σε m2 

Ενεργή 
Επιφάνεια 

 
σε m2 

Αριθμό
σ 

Κατοίκ
ων 

Ύδρευ
ςη 

Ηλεκτρο
φωτιςμό

σ 

Αποχζτ
ευςη 

Σφντομη 
Περιγραφή 

Ο.Τ 

2η Υωποταξική  Ενότητα 

1 

Πιαηεία Δξγαζίαο 
θαη παηδηθέο ραξέο 

Καξανιή θαη 
Γεκεηξίνπ 

Καξανιή 
Γεκεηξίνπ 

1450 + 
450 + 
360 = 
2.260 

1500 750 λαη λαη όρη 

Η πιαηεία 
εξγαζίαο έρεη 
ππθλή θύηεπζε 
θαη δελ είλαη 
όιε 
πξνζβάζηκε 

159 
160

α
 

160, 
158 
157 

2 Πιαηεία Ηξώωλ 
Λεωθ. Δηξήλεο θαη 

Πεινπνλλήζνπ 
1.335 660 330 λαη λαη όρη 

Κεληξηθή 
πιαηεία κε 
δηεπθόιπλζε 
πξόζβαζεο 
από ηνπο 
Πεδόδξνκνπο 
ηνπο Λ. Δηξήλεο 
&  
Πεινπνλήζζνπ 

 

3 

Κνηλόρξεζηνη 
ρώξνη ζηελ νδό 
Φιέκηλγθ & Μ. 
Αιεμάλδξνπ 
«Λεθάθε» 

Σπκβνιή νδώλ 
Μεγ. 

Αιεμάλδξνπ θαη 
Φιέκηγθ 

350 240 120 λαη λαη όρη 

 Κνηλόρξεζην
η Φώξνη 

 Μηθξόο 
ρώξνο 
πξαζίλνπ 

 

4 Πιαηεία Παζηέξ 
Λακπξάθε θαη 

Λνπθηαλνύ 
3.800 2.000 1.000 λαη λαη όρη 

Πιαηεία ζην 
Άλω Πέξακα. 
Με θιίζε  

165 

5 
 Πεδόδξνκνο θάηω 
ηνπο Λεωθ. Δηξήλεο 

από Καξανιή 
Γεκεηξίνπ έωο 

Σνθνθιή 
Βεληδέινπ 

4.450 2.240 1.120 λαη λαη όρη 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί) 3.320  θάηνηθνη 

3η Υωποταξική  Ενότητα 

1 Πιαηεία Παιακά 

Αλάκεζα ηνπο 
νδνύο  Μεγάινπ 
Αιεμάλδξνπ θαη 

Φιέκηγθ. 

352 200 100 όρη λαη όρη 

 Φώξνη 
Πξαζίλνπ 
κεηαμύ ηωλ 
δξόκωλ  Μεγ. 
Αιεμάλδξνπ θαη 
Φιέκηγθ. 

90 

2 
Πεδόδξνκνο ζην 
θάηω ηκήκα ηνπο 
Λεωθ. Δηξήλεο   

Από Σνθνθιή 
Βεληδέινπ έωο 

Δξαηνύο 

1116 + 
503 

+1.211 = 
2.829 

1.400 700 λαη λαη όρη 
 Πεδόδξνκνο 
Λεωθ. Δηξήλεο   

3 
Παξηέξηα πάλω 
ζηελ Λεωθ. 
Δηξήλεο  

Από ηελ Αβέξωθ 
έωο Αγ. Νηθνιάνπ 

250 200 120 λαη λαη όρη 
Παξηέξηα πάλω  
ζηελ Λεωθ. 
Δηξήλεο 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί) 920 θάηνηθνη 
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Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

Α/
Α 

Προςδιοριςμόσ 
Χώρου 

Τοποθεςία 
Διεφθυνςη 

Επιφάν
εια 

 
σε m2 

Ενεργή 
Επιφάνεια 

 
σε m2 

Αριθμό
σ 

Κατοίκ
ων 

Υδρευ
ςη 

Ηλεκτρο
φωτιςμό

σ 

Αποχζτ
ευςη 

Σφντομη 
Περιγραφή 

Ο.Τ 

4η Υωποταξική  Ενότητα 

1. 
Πιαηεία Αγ. Νηθνιάνπ 

 
Αγ. Νηθνιάνπ & 

Μαθεδνλίαο 
250 180 90 όρη λαη όρη 

 Πιαηεία Αγ. 
Νηθνιάνπ 

47,
48 

2. 
Παηδηθή ραξά 

Πιαηαηώλ. 
Παπαλαζηαζίνπ 

θαη Πιαηαηώλ 
407 400 200 όρη όρη όρη 

Παηδηθή ραξά 
Παπαλαζηαζίν
π θαη Πιαηαηώλ  

 

3. 
Πιαηεία 

Γεκεηξηάδε 
Λαλίηνπ 1 5.853 2.600 1.300 λαη λαη λαη 

 Φώξνο 
πξαζίλνπ 

  Παηδηθή 
Φαξά 
 

387 

4. 

 Πεδόδξνκνο θάηω 
ηνπο Λεωθ. 
Δηξήλεο  
 

από Δξαηνύο 
έωο ηέξκα 
Αληάξηεο 

 

Κάηω 
1.233+ 
1.341+ 
2.381 = 
4.955 

 

Κάηω 
1.500 

 

750 
 

λαη λαη όρη 

 Πεδόδξνκν
ο θάηω ηνπο 
Λεωθ  ( ηα 
ηκήκαηα  από 
Διεπζεξίαο 
έωο Λαλίηνπ ) 

1,3,
4,5,

6 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί) 2.340 θάηνηθνη 

5η Υωποταξική  Ενότητα 

1. 

Πξναύιηνο ρώξνο 
Αγίαο Παξαζθεπήο 
θαη άλνηγκα πάλω 
ζηελ ζπκβνιή ηωλ 
νδώλ ( Αγίαο 
Παξαζθεπήο θαη Γ. 
Παπαλδξένπ). 

Αγίαο 
Παξαζθεπήο θαη 

Παπαλδξένπ 

1990+ 
1.100 + 

350 = 
3.440 

1500 750 λαη λαη λαη 
 

417 
431 
θαη 
438 

2. 

Κνηλόρξεζηνη 

ρώξνη ζηελ νδό  Γ. 

Παπαλδξένπ – 25
εο

 

Μαξηίνπ.  

Οδνί  Γ. 
Παπαλδξένπ – 
25

εο
 Μαξηίνπ. 

900 800 400 όρη λαη όρη 
  

3. 
Παηδηθή Φαξά 
Λεπθάδνο 

ηέξκα Λεπθάδνο 583 580 290 όρη όρη όρη 
 

455 

4. 

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη 

ζηελ νδό Γ. 

Παπαλδξένπ, 

Ακαιηάδνο ζηα 

πιαηλά ηνπ Κιεηζηνύ 

Γπκλαζηεξίνπ Νένπ 

Ιθνλίνπ 

νδόο  Γ. 
Παπαλδξένπ – 

25
εο

 Μαξηίνπ. 
314 280 140 όρη λαη όρη 

Γίπια ζην 
θιεηζηό 
γπκλαζηήξην 
ηνπ Ν. Ιθνλίνπ  

471 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί) 
1.580 + 1.300 (ζε αθάιππηνπο ηδηωηηθνύο ρώξνπο) = 2.880 
θάηνηθνη 
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Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

Α/
Α 

Προςδιοριςμόσ 
Χώρου 

Τοποθεςία 
Διεφθυνςη 

Επιφάν
εια 

 
σε m2 

Ενεργή 
Επιφάνεια 

 
σε m2 

Αριθμόσ 
Κατοίκων 

Ύδρευ
ςη 

Ηλεκτρο
φωτιςμό

σ 

Αποχζτ
ευςη 

Σφντομη 
Περιγραφή 

Ο.Τ 

6η Υωποταξική  Ενότητα 

1. 

Κνηλόρξεζηνη 
ρώξνη  δίπια ηνπ 

θιεηζηνύ 
Γπκλαζηεξίνπ Ν. 

Ιθνλίνπ ηνπο νδνύο 
Μπηδαλίνπ θαη Γ. 

Παπαλδξένπ 

Κιεηζηό 
Γπκλαζηεξίν Ν. 
Ιθνλίνπ ηνπο 
νδνπο  
Μπηδαλίνπ θαη Γ. 
Παπαλδξένπ 

2.000 1.000 500 
κπνξεί 

λα 
κπεη 

λαη όρη 

είλαη δίπια ζην 
θιεηζηό 
γπκλαζηήξην 
ηνπ Ιθνλίνπ θαη 
ην Καπη ηνπ 
Ιθνλίνπ 

476
, 

476
α
 

2. Παξηέξηα Μ Κηνπξί 
 

1.000 500 250 λαη λαη όρη 
  

3. 
Παηδηθή ραξά 
Ηιείαο θαη Μ. 

Κηνπξί θαη 

Μ. Κηνπξί θαη 
Ηιείαο 

868 560 280 λαη λαη όρη 
 

δελ 
έρεη 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί) 
1.030 + 1.400 (ζε αθάιππηνπο ηδηωηηθνύο ρώξνπο) =2.430 
θάηνηθνη 

7η Υωποταξική  Ενότητα 

1. 

Κνηλόρξεζηνη θαη 

αθάιππηνη ρώξνη 

νηθνπέδσλ 

ρακειά θηίξηα, 

θελά νηθόπεδα  

θαη αξθεηνί 

αθάιππηνη ρώξνη  

πνπ κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ 

ζαλ ρώξνη 

θαηαθπγήο 

- - - 1400 - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ζηελ 7
ε
  Φ.Δ. πνπ κπνξεί λα 

εμππεξεηεζεί) 
1.400 θάηνηθνη (ζε αθάιππηνπο ηδηωηηθνύο ρώξνπο) 

ΤΝΟΛΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ (Σους ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ) 21.220 κάτοικοι 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ  ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 

  

 

Γήπεδν 
Πνδνζθαίξνπ 

Πεξάκαηνο 
(θιεηζηόο ρώξνο ) 

Δπί ηνπο νδνύ 
Λαλίηνπ  

6,000 4.500 2.000 λαη λαη λαη 

 Γήπεδν 
Πνδνζθαίξνπ  
Πεξάκαηνο 
πιαζηηθόο 
ριννηάπεηα θαη  
θεξθίδεο 
Θεαηώλ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί ζην 
Γεκνηηθό Γήπεδν Πεξάκαηνο  

2.000 

ΤΝΟΛΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 23.240 κάτοικοι 
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Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

Στουσ χϊρουσ καταφυγισ εντάςςουμε και το Δθμοτικό Γιπεδο  του Ρεράματοσ, αν και είναι κλειςτόσ 

χϊροσ  με καγκελόπορτα ( λουκζτο ) μπορεί όμωσ να ανοίξει άμεςα και να λειτουργιςει ςαν χϊροσ 

άμεςθσ και μεγαλφτερθσ διάρκειασ καταφυγισ .   
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Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

1
η
 Υωποηαξική Δνόηηηα 

 

1. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Πιαηεία Πνληίσλ Ζξώσλ 

Θζςθ Λεωφ. Δθμοκρατίασ  30 

Αρ.Οικοδομικοφ Τετραγϊνου 222 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ πλατεία 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 1.430 

Ενεργι επιφάνεια 760 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ όχι  

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

ναι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

    Θ ιδιαιτερότθτα του χϊρου είναι πωσ αν και μικρόσ ςε ζκταςθ βρίςκεται παραπλεφρωσ ςτο Δθμαρχείο 

και τθν εκκλθςία του Αγίου Γεωργίου ενϊ μπορεί να ζχει βοθκθτικοφσ χϊρουσ με φδρευςθ και 

αποχζτευςθ. Είναι ανοιχτόσ χϊροσ, με αρκετά καλι ςκίαςθ ενϊ υπάρχει χϊροσ και δυνατότθτα για 

αφξθςθ του φυτικοφ δυναμικοφ ( δζντρα ) τζλοσ πρζπει να φτιαχτεί κρουνόσ.  
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Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

2. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Ρλατεία Κωνςταντινουπολιτϊν (Τηορμπατηόγλου) 

Θζςθ Λ. Ειρινθσ και Βάρναλθ 

Αρ.Οικοδομικοφ Τετραγϊνου δεν ζχει 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ Ρλατεία και παράπλευροι χϊροι 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 1.990 

Ενεργι επιφάνεια 1.180 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ όχι  

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

Αν και μικρι πλατεία λειτουργεί ςαν κόμβοσ ςυγκεντρϊνοντασ αρκετοφσ Δθμότεσ.  Ζχει καλι ςκίαςθ και 

παραπλεφρωσ υπάρχουν μαγαηιά. 
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Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

3. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Χϊροσ Ρρόνοιασ 

Θζςθ Θπείρου και 25θσ Μαρτίου 

Αρ.Οικοδομικοφ Τετραγϊνου 204 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ 1. εγκαταςτάςεισ κεντρικισ κοινωνικισ υπθρεςίασ 2.  Δθμοτικό 
κατάςτθμα     3. Ανοιχτόσ ακλθτικόσ χϊροσ  ςτίβου και μπάςκετ  
4.Ραιδικι χαρά  5. Χϊροσ πραςίνου 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 11.280 

Ενεργι επιφάνεια 7.000 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ ναι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

ναι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

  



20 
Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

4. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Χϊροσ Ρραςίνου και Ρροαφλιο Ρροφιτθ Θλία 

Θζςθ Ρροφιτθ Θλία και Ραπαδιαμάντθ 

Αρ.Οικοδομικοφ Τετραγϊνου 185 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ 1. αλςφλλιο 2.  Εκκλθςία 3. Ραιδικι χαρά   

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Κοινόχρθςτοσ- ανικει ςτθν εκκλθςία  

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 4.790 

Ενεργι επιφάνεια 1.300 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ όχι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

ε πεξίπησζε ζεηζκνύ , ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ βνεζεηηθνί ρώξνη θαη πηζαλώο ρώξνη πγηεηλήο 

ηνπο εθθιεζίαο.  



21 
Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

5. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Ρλατεία Καραϊςκάκθ ι Καςαπίδθ ι Ρανόραμα 

Θζςθ Καραϊςκάκθ και Ραπαφλζςςα 

Αρ.Οικοδομικοφ Τετραγϊνου Δεν ζχει- είναι εκτόσ ςχεδίου 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ 1. δθμοτικό κατάςτθμα – κλειςτό    2. Ακλθτικόσ χϊροσ 
ποδοςφαίρου 5χ 5 3. Ακλθτικόσ χϊροσ μπάςκετ. 4.Ραιδικι χαρά  
5. Χϊροσ πραςίνου 6. Ράρκινγκ 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 5.400 

Ενεργι επιφάνεια 3.000 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ Ναι  εντόσ του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

Ναι  εντόσ του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

Χρειάηεται καλφτερθ ςυντιρθςθ  ο χϊροσ και  φφτευςθ νζων δζντρων, γιατί ζχουν ξερακεί δζντρα. Έρεη 

θάδνπο γηα ην θνηλό , αιιά ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε. 

  



22 
Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

6. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Ρεηόδρομοσ κάτω τουσ Λεωφ. Ειρινθσ και παιδικι χαρά ςτθν 
Φαναρακίου 

Θζςθ Λεωφ. Ειρινθσ από το Κολυμβθτιριο  Ζωσ Βυηαντίου και από 
Ροντίων ζωσ Καραολι και Δθμθτρίου. Εμπεριζχει τθν παιδικι 
χαρά ςτθν Φαναρακίου 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου Δεν ζχει ο πεηόδρομοσ , ζχει ςτθν Φαναρακίου το 215   

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ  Ρεηόδρομοσ – παιδικι χαρά 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 3.600 +680 = 4.280 

Ενεργι επιφάνεια 2.200+460 = 2.660 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ όχι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

Λείπουν παγκάκια . Ζχει άρδευςθ , αλλά δεν ζχει κρουνό για το κοινό .  
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Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

 

 

2
η
 Υωποηαξική Δνόηηηα 

1. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Ρλατεία εργαςίασ και παιδικζσ χαρζσ Καραολι και Δθμθτρίου 

Θζςθ Καραολι και Δθμθτρίου πάνω και κάτω από τθν Φλζμιγκ 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου 159,160α, 160, 158,157 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ Ραιδικζσ χαρζσ – πλατεία 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίου Συνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 1450 + 450+ 360 = 2.260 

Ενεργι επιφάνεια 700 +450+360 = 1.500 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ όχι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι  

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτάκμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

Λείπνπλ παγθάθηα  ή ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε. Έρεη άξδεπζε , αιιά δελ έρεη θξνπλνύο  γηα ην θνηλό . Έρεη 

θαιή ζθίαζε. Έρεη θάδνπο γηα ην θνηλό , αιιά ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε 
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Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

2. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου πλατεία Θρϊων 

Θζςθ Λεωφ. Ειρινθσ και Ρελοπονιςςου 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου Γελ έρεη 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ Ρλατεία  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίου Συνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 1335 

Ενεργι επιφάνεια 660 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ όχι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

 Μηθξόο ρώξνο , ν νπνίνο ζπγθεληξώλεη αξθεηό θόζκν, γηαηί είλαη ζε θεληξηθό ζεκείν ηνπ  Πεξάκαηνο Έρεη 

άξδεπζε , αιιά δελ έρεη θξνπλνύο  γηα ην θνηλό .  Γελ έρεη θαιή ζθίαζε. Τπάξρνπλ καγαδηά εζηίαζεο.  

  



25 
Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

3. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Κοινόχρθςτοι χϊροι ςτθν οδό Φλζμινγκ & Μ. Αλεξάνδρου 
«Λεκάκθ» 

Θζςθ Συμβολι οδϊν Μεγ. Αλεξάνδρου και Φλζμιγκ 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου Γελ έρεη 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ Ρλατεία  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 350 

Ενεργι επιφάνεια 240 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ όχι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

 Έρεη άξδεπζε , αιιά δελ έρεη θξνπλνύο  γηα ην θνηλό .  Γελ έρεη θαιή ζθίαζε. 
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Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

 

4. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου πλατεία Ραςτζρ 

Θζςθ Λαμπράκθ και Λουκιανοφ 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου 165 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ Ρλατεία  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 3.800 

Ενεργι επιφάνεια 2.000 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ όχι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

 Έρεη άξδεπζε , αιιά δελ έρεη θξνπλνύο  γηα ην θνηλό .  Γελ έρεη θαιή ζθίαζε.  Έρεη ιίγα παγθάθηα . Θέιεη 

ζπκπιήξσκα ζε θάδνπο θαη παγθάθηα. 

  



27 
Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

5. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Ρεηόδρομοσ κάτω από τθν Λεωφ. Ειρινθσ 

Θζςθ από Καραολι και Δθμθτρίου ζωσ Σοφοκλι Βενιηζλου 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου Γελ έρεη 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 4.450 

Ενεργι επιφάνεια 2.240 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ όχι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

 Ζχει άρδευςθ , αλλά δεν ζχει κρουνοφσ  για το κοινό .  Δεν ζχει καλι ςκίαςθ. (χρειάηεται αφαίρεςθ των 

ξερϊν δζντρων και προςκικθ νζων).    

  



28 
Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

3
η
 Υωποηαξική  Δνόηηηα 

1. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου πλατεία Ραλαμά 

Θζςθ Ανάμεςα τουσ οδοφσ  Μεγάλου Αλεξάνδρου και Φλζμιγκ. 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου 90 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ πλατεία 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 352 

Ενεργι επιφάνεια 200 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ όχι 

Χϊροι υγιεινισ όχι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  όχι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

   Γελ έρεη θαιή ζθίαζε. (ρξεηάδεηαη αθαίξεζε ησλ μεξώλ δέληξσλ θαη πξνζζήθε λέσλ).    Θέιεη ζπληήξεζε 

ηνπο θάδνπο θαη ζηα παγθάθηα , γηαηί είλαη θαηεζηξακκέλα. Σν ηδηαίηεξν ηνπο πιαηείαο ηνπο είλαη όηη είλαη 

δηακνξθσκέλε ζε αλαβαζκίδεο , γη απηό δελ είλαη πξνζβάζηκε γηα κεγάιεο ειηθίαο άηνκα, κακάδεο κε 

βξέθε θαη θαξνηζάθηα, ή άηνκα ζε αλαπεξηθά ακαμίδηα. ε παξάπιεπξν ρώξν ηνπο ζηελ ζπκβνιή Φιέκηγθ 

θαη Κσλζηαληηλνππόιεσο , ππάξρεη έλα άλνηγκα ηνπ δξόκνπ πνπ ηνπο  ζεηζκνύο , από καξηπξίεο πνπ 

έρνπκε,  ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ρώξνο θαηαθπγήο. Απηό ην ζεκείν αλαθέξεηαη ηνπο ρώξνπο βξαρείαο 

θαηαθπγήο. 
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Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

2. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Ρεηόδρομοσ Λεωφ. Ειρινθσ 

Θζςθ από Σοφοκλι Βενιηζλου ζωσ Ερατοφσ 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου Γελ έρεη 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 2.830 

Ενεργι επιφάνεια 1.400 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ όχι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ  
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3. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Ραρτζρια πάνω ςτθν Λεωφ. Ειρινθσ 

Θζςθ Από τθν Αβζρωφ ζωσ Αγ. Νικολάου 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου Δεν ζχει 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 250 

Ενεργι επιφάνεια 200 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ όχι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  όχι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

Είναι μικρόσ χϊροσ , αλλά με αρκετό πράςινο.  
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4
η
 Υωποηαξική  Δνόηηηα 

1. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Ρλατεία Αγ. Νικολάου 

Θζςθ Αγ. Νικολάου & Μακεδονίασ 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου 47,48 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 250 

Ενεργι επιφάνεια 180 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ όχι 

Χϊροι υγιεινισ όχι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  όχι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

Ο χϊροσ τουσ αν και μικρόσ βρίςκεται παραπλεφρωσ τουσ εκκλθςίασ του Αγίου Νικολάου και γι αυτό 

πικανϊσ να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αποκθκευτικοί χϊροι και χϊροι υγιεινισ από τθν εκκλθςία. 

Ζχει παγκάκια και κάδουσ , αλλά κζλουν ςυντιρθςθ.    
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2. 

Κωδικόσ  Ραιδικι χαρά  Ρλαταιϊν 

Πνομα χϊρου Ρλατεία Αγ. Νικολάου 

Θζςθ Ραπαναςταςίου και Ρλαταιϊν 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου 30,30α 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ Ραιδικι χαρά 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 407 

Ενεργι επιφάνεια 400 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ όχι 

Υδροδότθςθ όχι 

Χϊροι υγιεινισ όχι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  όχι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

Γελ ππάξρνπλ θαζηζηηθά , θάδνη απνξξηκκάησλ θσηηζκόο, ύδξεπζε. Γελ έρεη ζθίαζε. Ο ρώξνο έρεη 

επηιεγεί, γηαηί δελ ππάξρνπλ ηνπο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηελ πεξηνρή .  
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3. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Ρλατεία Δθμθτριάδθ 

Θζςθ Λανίτου 1 και Λεωφ. Δθμοκρατίασ 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου 387 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ Ρλατεία – παιδικι Χαρά – γιπεδο Μπάςκετ- αναψυκτιριο 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 5.853 

Ενεργι επιφάνεια 2.600 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ ναι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

Γελ ππάξρνπλ αξθεηά θαζηζηηθά ή ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε, ιίγνη θάδνη απνξξηκκάησλ . 

Υξεηάδνληαη ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε Τπάξρεη θσηηζκόο, ύδξεπζε. Γελ ππάξρεη θξνπλόο Γελ έρεη 

επαξθή ζθίαζε. Καθή ζπληήξεζε ζην πξάζηλν. Τπάξρεη εγθαηαιεηκκέλν Γεκνηηθό θαηάζηεκα, πνπ έρεη 

θαη ρώξνπο πγηεηλήο, νη νπνίνη ηνπο είλαη  ζε ρείξηζηε θαηάζηαζε θαη απαηηνύληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

Πξέπεη λα ιάβνπκε ππ΄ όςε πσο, είλαη πάλσ από  ηελ ζήξαγγα ηνπο ΣΡΔΝΟΔ. 
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4. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου 1. Ρεηόδρομοσ κάτω τουσ Λεωφ. Ειρινθσ  
2. Ρεηοδρόμια πάνω από τθν Λεωφ. Ειρινθσ 

Θζςθ 1.από Ερατοφσ ζωσ τζρμα Αντάρτθσ 
2. από Ελευκερίασ ζωσ Λανίτου 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου 1,3,4,5,6, 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίου Συνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν Κάτω 4.955 + πάνω 2.361 = 7.316 

Ενεργι επιφάνεια Κάτω 1.500 + πάνω 500 =  2.000 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ όχι 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

Γελ ππάξρνπλ αξθεηά θαζηζηηθά. Καη θάδνη . Γελ ππάξρνπλ θξνπλνί γηα ην θνηλό.  ηελ πάλσ πιεπξά ηνπο 

Λεσθ. Δηξήλεο ππάξρνπλ παξηέξηα θαη θνηλόρξεζηνη ρώξνη. ε θάπνηα ζεκεία δελ είλαη αξθεηά αζθαιή 

ιόγσ ησλ ςειώλ θηηξίσλ πνπ ππάξρνπλ εθεί.   
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5
η
 Υωποηαξική  Δνόηηηα 

1. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου   Ρροαφλιοσ χϊροσ Αγίασ Ραραςκευισ και άνοιγμα πάνω ςτθν 
ςυμβολι των οδϊν ( Αγίασ Ραραςκευισ και Γ. Ραπανδρζου). 

Θζςθ Αγίασ Ραραςκευισ και Ραπανδρζου 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου Τμιματα 417 431 και 438 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Εκκλθςιαςτικόσ χϊροσ  και Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 1900+1100+ 350 =3440 

Ενεργι επιφάνεια 1.500 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι μόνο ςτον προαφλιο χϊρο τουσ εκκλθςίασ  

Υδροδότθςθ ναι μόνο ςτον προαφλιο χϊρο τουσ εκκλθςίασ 

Χϊροι υγιεινισ όχι  

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  όχι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

 Οη ρώξνη ζηελ πεξηνρή απηνί δελ πιεξνύλ ηνπο ζηνηρεηώδεηο πξνδηαγξαθέο γηα ρώξνη θαηαθπγήο, (ύδξεπζε 

– απνρέηεπζε- ειεθηξνθσηηζκόο- θπηεύζεηο – θάδνη- παγθάθηα- ζθίαζε).  Μόλν ζην πξναύιην ηνπο 

εθθιεζίαο ππάξρνπλ θάπνηνη απ΄ηνπο. Γηα ηελ πεξαηηέξσ επηθύξσζε ηνπ ρώξνπ απηνύ ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

θάπνηεο εξγαζίεο . Έρεη θαιή πξνζβαζηκόηεηα θαη νη ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνύ κεηά από ζεηζκό 

κπνξνύλ λα έρνπλ επαθή κε Γεκόηεο.  
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Χώροι  Καταφσγής  Δήμοσ  Περάματος 

2. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου  Κοινόχρθςτοι χϊροι ςτθν οδό  Γ. Ραπανδρζου – 25θσ Μαρτίου. 

Θζςθ νδνί  Γ. Παπαλδξένπ – 25
εο

 Μαξηίνπ. 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου Κοινόχρθςτοι χϊροι πάνω ςτον δρόμο – μια παιδικι χαρά και 
ζνα πλάτωμα  

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ  Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 900 

Ενεργι επιφάνεια 800 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ όχι 

Υδροδότθςθ όχι 

Χϊροι υγιεινισ όχι  

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  όχι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

 Οη ρώξνη ζηελ πεξηνρή απηνί δελ πιεξνύλ ηνπο πξνδηαγξαθέο γηα ρώξνη θαηαθπγήο, (ύδξεπζε – 

απνρέηεπζε- ειεθηξνθσηηζκόο- θπηεύζεηο – θάδνη- παγθάθηα- ζθίαζε)Γηα ηελ πεξαηηέξσ επηθύξσζε ηνπ 

ρώξνπ απηνύ ζα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο εξγαζίεο . Έρεη θαιή πξνζβαζηκόηεηα θαη νη ππεξεζίεο ειέγρνπ 

θαη ζπληνληζκνύ κεηά από ζεηζκό κπνξνύλ λα έρνπλ επαθή κε Γεκόηεο. 
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3. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου  Ραιδικι Χαρά Λευκάδοσ  

Θζςθ Τζρμα Λευκάδοσ  

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου 455 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίου Συνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 583 

Ενεργι επιφάνεια 580 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ όχι 

Χϊροι υγιεινισ όχι  

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  όχι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

Οη ρώξνη ζηελ πεξηνρή απηνί δελ πιεξνύλ ηνπο πξνδηαγξαθέο γηα ρώξνη θαηαθπγήο, (ύδξεπζε – 

απνρέηεπζε- θπηεύζεηο – θάδνη- παγθάθηα- ζθίαζε) Γηα ηελ πεξαηηέξσ επηθύξσζε ηνπ ρώξνπ απηνύ ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο εξγαζίεο . Δίλαη ηνπο ν κνλαδηθόο ρώξνο ζε απηό ην ζεκείν- ύςνο  όπνπ ιόγσ ηνπ 

εύξνπο ηνπ δξόκνπ – ππάξρεη πηζαλόηεηα λα έρνπλ  πξνζέγγηζε νη αξκόδηεο Τπεξεζίεο ειέγρνπ θαη 

ζπληνληζκνύ κεηά από ζεηζκό  λα έρνπλ επαθή κε Γεκόηεο . 
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4. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου Κοινόχρθςτοι χϊροι ςτθν οδό Γ. Ραπανδρζου, Αμαλιάδοσ ςτα 
πλαϊνά του Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου Νζου Ικονίου. 

Θζςθ οδόσ  Γ. Ραπανδρζου – 25θσ Μαρτίου 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου 471 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 520 

Ενεργι επιφάνεια 330 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ όχι 

Υδροδότθςθ όχι 

Χϊροι υγιεινισ όχι  

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  όχι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

 Οη ρώξνη ζηελ πεξηνρή απηνί δελ πιεξνύλ ηνπο πξνδηαγξαθέο γηα ρώξνη θαηαθπγήο, (ύδξεπζε – 

απνρέηεπζε- ειεθηξνθσηηζκόο- θπηεύζεηο – θάδνη- παγθάθηα- ζθίαζε). Γηα ηελ πεξαηηέξσ επηθύξσζε ηνπ 

ρώξνπ απηνύ ζα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο εξγαζίεο . Έρεη θαιή πξνζβαζηκόηεηα θαη νη ππεξεζίεο ειέγρνπ 

θαη ζπληνληζκνύ κεηά από ζεηζκό κπνξνύλ λα έρνπλ επαθή κε Γεκόηεο. 
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     6
η
 Υωποηαξική  Δνόηηηα 

1. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου  Κοινόχρθςτοι χϊροι  δίπλα του κλειςτοφ Γυμναςτθρίου Ν. 
Ικονίου τουσ οδοφσ Μπιηανίου και Γ.Ραπανδρζου 

Θζςθ Κλειςτό Γυμναςτθρίο Ν. Ικονίου οδόι  Μπιηανίου και Γ. 
Ραπανδρζου 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου 476, 476α 

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 970 

Ενεργι επιφάνεια 800 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ Πχι , ναι ςε κάποια τμιματα 

Υδροδότθςθ Πχι (μπορεί να υπάρξει παροχι από το κλειςτό γυμναςτιριο του 
Ικονίου) 

Χϊροι υγιεινισ όχι  

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  όχι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

 Οη ρώξνη ζηελ πεξηνρή απηνί δελ πιεξνύλ ηνπο πξνδηαγξαθέο γηα ρώξνη θαηαθπγήο, (ύδξεπζε – 

απνρέηεπζε- ειεθηξνθσηηζκόο– θάδνη- παγθάθηα- ζθίαζε). Σν κόλν πνπ έρνπλ είλαη θάπνηα δέληξα ( 

πξόζθαηεο θπηεύζεηο πνπ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά , ιόγσ ηνπο πιεκκειήο ζπληήξεζε ηνπο ).Γηα ηελ 

πεξαηηέξσ επηθύξσζε ηνπ ρώξνπ απηνύ ζα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο εξγαζίεο . Έρεη θαιή πξνζβαζηκόηεηα 

θαη νη ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνύ κεηά από ζεηζκό κπνξνύλ λα έρνπλ επαθή κε Γεκόηεο. 
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2. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου  Ραρτζρια Μ Κιουρί 

Θζςθ Μ. Κιουρί 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου  

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίου Συνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 1.000 

Ενεργι επιφάνεια 500 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ όχι ( μπορεί να υπάρξει προζκταςθ από τθν παιδικι χαρά ςτθν 
Θλίασ 

Χϊροι υγιεινισ όχι  

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  όχι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτάκμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

Σα παξηέξηα κε θαηάιιειεο εξγαζίεο  ( άξδεπζε , ελίζρπζε ηνπο θπηεύζεηο , θάδνη, παγθάθηα ) κπνξνύλ λα 

γίλνπλ θαηάιιεινη ρώξνη θαηαθπγήο.  Δίλαη ηδαληθόο ρώξνο ζε απηό ην ζεκείν- ύςνο  όπνπ ιόγσ ηνπ 

εύξνπο ηνπ δξόκνπ ππάξρεη πξνζβαζηκόηεηα θαη νη ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνύ κεηά από ζεηζκό 

κπνξνύλ λα έρνπλ επαθή κε Γεκόηεο 
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3. 

Κωδικόσ   

Πνομα χϊρου  Ραιδικι χαρά Θλείασ και Μ. Κιουρί 

Θζςθ Θλείασ και Μ. Κιουρί 

Αρ. Οικοδομικοφ Τετραγϊνου  

 

Σθμερινά χαρακτθριςτικά του ελευκζρου χϊρου 

Χριςθ  

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ Δθμοτικόσ χϊροσ 

Φορζασ διαχείριςθσ Διμοσ Ρεράματοσ 

Φπαρξθ μνθμονίουΣυνεργαςίασ ---- 

Συνολικό εμβαδόν 868 

Ενεργι επιφάνεια 570 

 

Υποδομι και εξοπλιςμόσ 

Θλεκτροφωτιςμόσ ναι 

Υδροδότθςθ ναι 

Χϊροι υγιεινισ όχι  

Αποκθκευτικόσ χϊροσ για 
απαιτοφμενο υλικό 

όχι 

Κάδοι αποκομιδισ απορριμμάτων  ναι 

Σθματοδότθςθ του χϊρου όχι 

Τουσ δομζσ και εξυπθρετιςεισ (π.χ. 
ςτακμευςθ, κ.α.) 

όχι 

 

Στοιχεία αυτοψίασ  

Υπθρεςία που διενιργθςε τθν 
αυτοψία 

 

Πνομα υπαλλιλου  

Θμερομθνία αυτοψίασ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ 

Χρειάηεται ςκίαςθ με ςυμπλθρωματικζσ φυτεφςεισ ,επιπλζον παγκάκια, κάδουσ, και κροφνο. 

 

7
η
 Υωποηαξική  Δνόηηηα  

Θ 7θ Χωροταξικι  Ενότθτα που είναι Γεωγραφικά θ περιοχι του Άνω Ρεράματοσ και θ υψθλότερθ 

υψομετρικά περιοχι του Διμου ζχει τον χαμθλότερο Συντελεςτι Δόμθςθσ 0,8  είναι θ πιο 

αραιοκατοικθμζνθ και διακζτει αρκετοφσ  ακάλυπτουσ  χϊρουσ από τουσ ιδιοκτθςίεσ των οικοπζδων οι 

οποίοι και προβλζπονται ότι κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν πράξθ από τουσ κατοίκουσ ςαν χϊροι καταφυγισ 

ςε ϊρα ανάγκθσ και αυτό γιατί υπάρχουν κοινόχρθςτοι χϊροι που δεν ζχουν αποδοκεί ( ιδιοκτθςίεσ ) με 

μεγάλεσ κλίςεισ, με δφςκολθ οδικι πρόςβαςθ (π.χ. ςυρματοπλζγματα) που δεν ζχουν διαμορφωκεί 

ακόμθ χωρίσ να πλθροφν βαςικζσ προδιαγραφζσ.  
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ΑΜΕΣΟΙ  ΧΩΟΙ  ΒΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ   

Ππωσ  αναφζρεται και ςτο κεφάλαιο 3 ςτθν ςελ 9 ( χϊροι καταφυγισ ), θ ανυπαρξία  χϊρων  πραςίνου,  

πλατειϊν, ελεφκερων οικοπζδων και γενικότερα των Κοινόχρθςτων Χϊρων, το μεγάλο φψοσ των κτιρίων, 

το ςτενό εφροσ των  δρόμων, ο υψθλόσ Συντελεςτισ Δόμθςθσ (2,6 ) τθσ πόλθσ,  ςε ςυνδυαςμό και με τθν 

εμπειρία μασ από προθγοφμενεσ δράςεισ, από τον ςειςμό του 1999 αλλά και παλιότερα του 1981, ςτθν 

Ακινα ειδικότερα ςτθν πόλθ μασ, μασ προβλθμάτιςαν, ενϊ παρατθριςαμε ότι, τελικά κάποιοι 

κοινόχρθςτοι χϊροι λειτοφργθςαν ωσ χϊροι βραχείασ καταφυγισ. Γνωρίηοντασ  βζβαια και 

αναγνωρίηοντασ ότι θ πόλθ μασ ζχει αλλάξει από τότε.  Ζτςι κεωριςαμε και ςυμπλθρωματικά  

προςκζςαμε χϊρουσ που λειτοφργθςαν ςαν τζτοιοι, που όμωσ δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ για να 

κακοριςτοφν ωσ χϊροι καταφυγισ ι πλθροφν τισ προχποκζςεισ υπό όρουσ, τζτοιοι είναι οι 

περιγραφόμενοι ςτον παρακάτω πίνακα . 

ΑΜΕΟΙ ΥΩΡΟΙ ΒΡΑΥΕΙΑ ΚΑΣΑΦΤΓΗ  

Α/
Α 

Προςδιοριςμόσ 
Χώρου 

Τοποθεςία 
Διεφθυνςη 

Επιφάνεια  
 

σε m2  

Ενεργή 
Επιφάνεια     

 
σε m2 

Αριθμόσ 
Κατοίκων 

Ύδρευ
ςη 

Ηλεκτροφ
ωτιςμόσ 

Αποχζτ
ευςη 

Σφντομη 
Περιγραφή 

Ο.Τ 

2η Υωποταξική  Ενότητα 

1 
Παηδηθή Φαξά 
Ιεξνινρηηώλ 

Οδόο Ιεξνινρηηώλ  250 125 75 λαη λαη όρη 

 πξνζωξη
λόο 
Άκεζεο  
αληίδξαζ
εο ρώξνο  

 

2 
Πεδνδξόκηα 
πάλω ηεο 

Λεωθ. Δηξήλεο 

Από πιαηεία 
Ηξώωλ έωο Σ. 

Βεληδέινπ 
800 500 250 όρη λαη όρη 

 πξνζωξη
λόο 
Άκεζεο  
αληίδξαζ
εο ρώξνο 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί) 325  θάηνηθνη 

3η Υωποταξική  Ενότητα 

3 

Κνηλόρξεζηνο 

ρώξνο  

νδνί Φιέκηλγθ & 
Κωλζηαληηλνππόιε

ωο 
200 180 90 όρη λαη όρη 

 Κοινόχρη
στοι χώροι 
ανάμεσα 
στην 
Φλέμινγκ & 
Κωνσταν/λε
ως  

 

4 

Κνηλόρξεζηνο 
ρώξνο ζηελ 
Παλαγηά 
Γηάηξηζζα 

Οδόο Παλαγηά 
Γηάηξηζζα 

200 140 120 όρη λαη όρη 

 πξνζωξηλόο  
Άκεζεο  
αληίδξαζεο 
ρώξνο 

 

5. 
Πεδνδξόκηα 
πάλω ηεο 
Λεωθ. Δηξήλεο 

Από Σνθνθιή 
Βεληδέινπ έωο 
Αβέξωθ 

1.850 1.100 550 όρη λαη όρη 

 πξνζωξη
λόο 
Άκεζεο  
αληίδξαζ
εο ρώξνο 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί)  760 θάηνηθνη 
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Α/
Α 

Προςδιοριςμόσ 
Χώρου 

Τοποθεςία 
Διεφθυνςη 

Επιφάνεια 
 

σε m2 

Ενεργή 
Επιφάνεια     

 
σε m2 

Αριθμόσ 
Κατοίκων 

Ύδρευ
ςη 

Ηλεκτρο
φωτιςμόσ 

Αποχζτ
ευςη 

Σφντομη 
Περιγραφή 

Ο.Τ 

4η Υωποταξική  Ενότητα 

6 

Κνηλόρξεζηνο 
ρώξνο 

Διεπζεξίαο & 
Μ. 

Αιεμάλδξνπ 

Οδόο Διεπζεξίαο 300 200 100 όρη λαη όρη 
Κνηλόρξεζη
νο ρώξνο  
δξόκνο 

 

7 

Οδόο 
Διεπζεξίαο 

(Γξόκνο 
κεγάινπ 

πιάηνπο ) 

Οδόο Διεπζεξίαο 7.000 1.600 800 όρη λαη όρη 

Πεδνδξόκηα 
θαη δξόκνο 
πιάηνπο 14 
κέηξωλ 

 

8 
Πεδνδξόκηα 

πάλω από ηελ 
Λεωθ. Δηξήλεο 

 από Διεπζεξίαο 
έωο Λαλίηνπ 

395+ 
800+ 

930+ 
236 
=2361 

1.500 750 λαη λαη όρη 

Πεδνδξόκηα 
κε κεγάια 
θαη θαξδηά 
παξηέξηα 

1,3,
4,5,

6 

9. 
Παηδηθή ραξά 
Μαθεδνλίαο  

Μαθεδνλίαο θαη 
Γωδεθαλήζζνπ 

168 100 50 όρη όρη όρη   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (3
εο

 Φ.Δ. πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί)  1.700  θάηνηθνη 

ΤΝΟΛΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ (πος μποπεί να εξςπηπετηθεί) 
τοςρ  ΥΩΡΟΤ ΒΡΑΥΕΙΑ ΚΑΣΑΦΤΓΉ 

2.785 θάηνηθνη 

 

Ππωσ είναι φυςικό οι παρακάτω χώροι δεν περιλαμβάνονται ςτουσ επίςθμουσ χώρουσ καταφυγήσ και 

δεν προτείνονται από την επιτροπή, όμωσ κεωριςαμε ότι καλό κα είναι να καταγραφοφν και να 

ςθμειωκοφν και για τισ μελλοντικζσ μελζτεσ. 

 

 

       Θ   ςυντάξαςα             Εγκρίκθκε    

      Ο προϊςτάμενοσ Ρεριβάλλοντοσ 

Μελετϊν, Ζργων, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

 

 

           Κόλλια  Σταυροφλα                Υποκζςιμοσ Κων/νοσ 
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Χάπηερ  ηος  Πεπάμαηορ  με ηιρ  Χωποηαξικέρ Ενόηηηερ 

1η, 2η ,3η , 4η ,7η     Χ .Ε. 

 

5η, 6η Χ. Ε. 
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ΠΑΡΑΔΟΧΕ      -     ΗΜΕΙΩΕΙ    -    ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

1. Ππωσ αναφζρκθκε δεν υπάρχει επάρκεια ανοιχτϊν κοινόχρθςτων χϊρων, που κα μποροφςαν να 

λειτουργιςουν ςαν χϊροι καταφυγισ, ιδιαίτερα ςτισ Ρολεοδομικζσ ενότθτεσ 2,3,4.  Γι αυτό και 

ζχουν χρθςιμοποιθκεί ακόμα και μικρότεροι χϊροι.   Στουσ περιςςότερουσ χϊρουσ  πρζπει να 

ςυντθρθκοφν οι κάδοι απορριμμάτων και τα παγκάκια και να τοποκετθκοφν νζα όπου κρικεί ότι 

χρειάηονται. Να καταςκευαςτοφν κρουνοί υδρολθψίασ με πόςιμο νερό. Σε όλουσ τουσ χϊρουσ 

χρειάηεται κακθμερινι φροντίδα και τακτικι ςυντιρθςθ και ςε κάποιουσ χϊρουσ ανάπλαςθ και 

ανακαταςκευι,  π.χ. πλευρικά δρόμου Γεωργίου Ραπανδρζου.  

2. Αν και ζχουν μελετθκεί, δεν ζχουν ακόμθ κακοριςτεί επακριβϊσ και τοποκετεί ςε τοπογραφικά 

διαγράμματα,  όλεσ οι αςφαλείσ διαδρομζσ προσ τουσ χϊρουσ καταφυγισ εν μζρει και ςε 

ςυνάρτθςθ με  τον υψθλό ςυντελεςτι δόμθςθσ, τουσ ςτενοφσ δρόμουσ, ειδικότερα για τισ 

Ρολεοδομικζσ ενότθτεσ 1, 2, 3, 4.  Δράςθ που κα ενταχκεί και ολοκλθρωκεί  μαηί με το ςυνολικό 

Αντιςειςμικό ςχεδιαςμό του Διμου μασ, ζτςι ϊςτε να γνωρίηουν όςο το δυνατόν καλφτερα και οι 

Δθμότεσ τισ διαδρομζσ που κα χρθςιμοποιιςουν προκειμζνου να μεταβοφν ςτουσ χϊρουσ 

καταφυγισ . 

3. Στθν 5θ, 6θ και 7θ πολεοδομικι ενότθτα ζχουμε χαμθλότερο Σ.Δ. (0,80) μεγάλο ποςοςτό αδόμθτθσ  

ζκταςθσ και πλικοσ από αυκαίρετεσ καταςκευζσ αν και θ περιοχι ζχει ενταχκεί ςτο ςχζδιο από το 

1993. Υπάρχουν ακόμθ αρκετοί κοινόχρθςτοι χϊροι που δεν ζχουν αποδοκεί ( ιδιοκτθςίεσ ) με 

μεγάλεσ κλίςεισ, με δφςκολθ πρόςβαςθ (π.χ. ςυρματοπλζγματα) που δεν ζχουν ακόμθ 

διαμορφωκεί κυρίωσ εξ αιτίασ μθ φπαρξθσ διακζςιμων οικονομικϊν πόρων που χρειάηονται για 

τθν καταςκευι τουσ. Ακόμθ το οδικό δίκτυο δεν είναι καταςκευαςμζνο ςτο ςφνολο του, με 

δυςκολία πρόςβαςθσ με μεγάλεσ κλίςεισ  των δρόμων με τουσ κάκετουσ οδοφσ να χαρακτθρίηονται 

ςαν πεηόδρομοι (μθ ομαλοί για κίνθςθ οχθμάτων) πρακτικά δεν υπάρχει. Ενϊ όπωσ είναι φυςικό 

και από τα περιγραφόμενα  παραπάνω,  διατίκενται πλθκϊρα ακάλυπτων χϊρων από τισ 

ιδιοκτθςίεσ των οικοπζδων οι οποίοι και κα χρθςιμοποιθκοφν από τουσ κατοίκουσ ςαν χϊροι 

καταφυγισ ςε μία ϊρα ανάγκθσ. Ζτςι και για τουσ παραπάνω λόγουσ και ειδικά για τθν 7θ 

Χωροταξικι ενότθτα δεν ορίςτθκαν ςυγκεκριμζνοι χϊροι καταφυγισ αφοφ είναι κατανοθτό ότι δεν 

πλθροφν βαςικζσ προδιαγραφζσ προκειμζνου να χαρακτθριςτοφν ςαν χϊροι καταφυγισ. 

4. Στθν 5θ και 6θ Ρ.Ε. ζχουμε ζλλειψθ κοινόχρθςτων χϊρων.  Οι χϊροι καταφυγισ ςε αυτζσ τισ δφο 

Χ.Ε. ζγινε προςπάκεια ιδιαίτερα ςτθν 5θ να βρίςκονται ςε κάποια απόςταςθ από τισ εταιρείεσ 

πετρελαιοειδϊν κακϊσ κα πρζπει  να λάβουμε υπόψθ τθν επικινδυνότθτα ςε περίπτωςθ ςειςμϊν 

ατυχθμάτων και από τισ ζμμεςεσ επιπτϊςεισ (πυρκαγιά από διαρροι).  Σθμαντικό είναι επίςθσ ότι 

θ οδόσ Γ.  Ραπανδρζου - 25θσ Μαρτίου ζχει  ιδιαίτερθ ςθμαςία μιασ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

ςαν δεφτερθ ζξοδοσ διαφυγισ ςε περίπτωςθ  ζκτακτθσ ανάγκθσ και αδυναμίασ εξόδου από τθν 

κφρια οδό διαφυγισ τθσ Λ. Δθμοκρατίασ. 

Θεωροφμε τον προςδιοριςμό και τον κακοριςμό των παραπάνω χϊρων ςαν χϊρουσ καταφυγισ  ςαν μια 

πρϊτθ προςζγγιςθ και ςίγουρα κα πρζπει να ζχουμε πάντα κατά νου ότι θ πόλθ είναι ζνασ ηωντανόσ  

οργανιςμόσ με αυξομειϊςεισ του πλθκυςμοφ με ςυνεχείσ μετακινιςεισ και ροζσ και μεταβολζσ ζτςι  κα 

πρζπει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα να γίνεται ενθμζρωςθ για τισ τυχϊν αλλαγζσ  και μεταβολζσ ςτουσ 

χϊρουσ  και ςίγουρα  αυτζσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτουσ νζουσ ςχεδιαςμοφσ μασ,  άλλωςτε μια 

πόλθ είναι ζνασ ηωντανόσ οργανιςμόσ που μεταβάλλεται δυναμικά με ςυνεχείσ αλλαγζσ .  
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Κατόπιν  ςυναντιςεων,   διαβουλεφςεων και διαλογικισ ςυηιτθςθσ  εγκρίκθκε ομόφωνα θ παραπάνω 
μελζτθ του  Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ Μελετϊν, Ζργων, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Γ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  – 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ  ΖΩΗ  και οι πποηεινόμενοι Υώποι Καηαθςγήρ. 
 

Για τθν  επιτροπή καταγραφήσ και ελζγχου των Χώρων Καταφυγήσ του Διμου Ρεράματοσ τα μζλη τησ  

Από τθν ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

1. Ραπακαναςίου Δθμιτρθσ,    Ρ.Ε. Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 
 

2. Μπαξεβανίδθσ Μάκθσ,   Τ.Ε. Μθχανολόγοσ 
 

3. Καλογερόγιαννθ Σοφία ,  Τ.Ε. Μθχανικόσ 
 

Από τθν Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 

4. Κόλλια Σταυροφλα,   Ρ.Ε. Γεωπόνοσ 
 

 

 

 

 

      Ο Διμαρχοσ  

 

 

        Ιωάννθσ  Λαγουδάκθσ 


