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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, οι δράσεις του Δημάρχου Ωραιοκάστρου που
αφορούν τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών,
ξεκινούν αμέσως μετά την σχετική εισήγηση προς τον Δήμαρχο του εκάστοτε Επικεφαλής
Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως
συντονιστής του πυροσβεστικού έργου.
Στην εισήγησή του προς τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, ο εκάστοτε Επικεφαλής
Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως
συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της
περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση της οργανωμένης προληπτικής
απομάκρυνσης πολιτών, με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.






Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει
άμεσα, σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι
επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής
Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή
πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους.
Επίσης παρέχει την δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα
ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωμένη
προληπτική απομάκρυνση.
Εν συνεχεία ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, πλαισιωμένος από τους επικεφαλείς των φορέων
που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα
εξής:
Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν.
Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς : Τα επιχειρησιακά έτοιμα μέσα του Δήμου,
καθώς και τα μέσα που δύναται να εξασφαλίσει ο Δήμος από άλλους φορείς του Δημοσίου
ή μέσω των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς.
Πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους μέσα, από
καθορισμένα δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας.
Τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησης των πολιτών : Ενημέρωση από τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα αναμεταδώσουν την ανακοίνωση.

Η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού που εξασφαλίζει σε τοπικό επίπεδο τον
εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν
στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή είναι:
 η ειδοποίηση πόρτα–πόρτα,
 η ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες,
 συνδυασμός και των δυο μεθόδων.
Το πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι η δυνατότητα
άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν
δικά τους μέσα, ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση (ασθενείς, άτομα με κινητικά
προβλήματα, κλπ).
Φορείς για την υλοποίηση της δράσης είναι
 οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές,
 δημοτικοί υπάλληλοι (υποστηρικτικά των Α.Α.)
Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία
οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών : εντός των ορίων της
περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, λαμβάνοντας υπόψη την
 επιλογή τρόπου εντοπισμού πολιτών
 επιλογή τρόπου ειδοποίησής πολιτών (πόρτα – πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής
ενημέρωσης, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμός, κλπ).
Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά
δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς από τον
εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος ενεργεί σε
τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
κατά την απομάκρυνση των πολιτών.
Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην
υλοποίηση της δράσης ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, καθώς και η παροχή
πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη της πυρκαγιάς.
Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς
χώρους όπου θα υπάρχει η
δυνατότητα ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή μέχρι να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται.
Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μόνιμα ή
προσωρινά στην περιοχή.
Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση,
από τον αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του
Ν.3013/2002 (όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ
263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που
αναφέρονται παραπάνω.
Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη προληπτική
απομάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως εξής:
1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής
Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως
συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, προς τον αρμόδιο Δήμαρχο.
2. Άμεσος καθορισμός από το Δήμαρχο σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια
εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ). Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή, δεν
αποκλείει την
επιτόπου σύγκληση από το Δήμαρχο, εφόσον η εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει,

του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ).
3. Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη
απομάκρυνση, από τον αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ.
5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007
(ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014) και εφόσον προηγουμένως
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την λήψη της απόφασης απομάκρυνσης και
έχουν εκτιμηθεί και εξασφαλισθεί εγκαίρως τα αναφερόμενα στην προηγούμενη
ενότητα του παρόντος.
4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η
δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να
συντάσσεται με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει
να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες :
Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της.
 Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία θα πρέπει
να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν
παραμείνουν σε αυτή.
 Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής οργανωμένης
προληπτικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες
θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα
παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κλπ).
 Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες,
εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν
να έχουν μαζί τους.
 Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον
τόπο προορισμού.
 Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που
μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.
 Να αναφέρει την διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.
 Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που
απομακρύνονται.
5. Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει
επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της
απόφασης, υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει
εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.
i. Η Ελληνική Αστυνομία
με την υποστήριξη της Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για:
 Την τήρηση της τάξης,
 Την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση,
 Την πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών
που απομακρύνονται από την περιοχή
 Τον εντοπισμό και την ειδοποίηση των πολιτών (πόρτα-πόρτα)
ii. Οι Μονάδες ΕΚΑΒ είναι αρμόδιες για:
 Τον ευπαθή πληθυσμό και τις ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας
 Τα άτομα γενικότερα με προβλήματα υγείας
 Την παροχή άμεσης προνοσοκομειακής ιατρικής Βοήθειας

iii. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου :
 Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της οργανωμένης απομάκρυνσης
πολιτών.
 Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και
μέσων για την Ο.Α.Π.
 Διασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην
υλοποίηση της δράσης της Ο.Α.Π.
 Ενημερώνει το προσωπικό και τις υπηρεσίες του Δήμου και θέτει σε αυξημένη
ετοιμότητα τα τμήματα και τα γραφεία που εμπλέκονται στις δράσεις του μνημονίου
ενεργειών.
 Το γραφείο παρίσταται στην συγκέντρωση των φορέων ή συμμετέχει στο Σ.Τ.Ο σε
24ωρη βάση, ακολουθώντας το μνημόνιο ενεργειών και παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες από την βάση δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση της
Ο.Α.Π.
 Είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, την
Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, κοινοποιώντας τις δράσεις του Δήμου
και των ομάδων επέμβασης, τις πιθανές ανάγκες που θα έχουν προκύψει και θα
εκτελεί τις εντολές τους.
 Συντονίζει τις ομάδες επέμβασης για την παροχή βοήθειας στους πολίτες.
 σε περιπτώσεις όπου μεταξύ των πολιτών υπάρχουν αλλοδαποί (τουρίστες,
κ.λπ.),καθορίζει ένα ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσής τους και στη συνέχεια μέσω
του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ ενημερώνεται το Υπ. Εξωτερικών (Μονάδα Διαχείρισης
Κρίσεων), προκειμένου να ενημερωθούν αρμοδίως οι Πρεσβείες των αλλοδαπών
πολιτών και να γίνει ασφαλώς η απομάκρυνσή τους
 Την κατάρτιση και ενεργοποίηση του μητρώου εργοληπτών, προκειμένου να
εξασφαλιστούν τα απαραίτητα οχήματα που θα απαιτηθούν
Ακολουθούν μικρογραφίες χαρτών με προτεινόμενα σημεία συγκέντρωσης και
καταυλισμού συμπληρωμένους με τα στοιχεία αναγνώρισης έκαστου και με τις
διαθέσιμες υποδομές, τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την
συμπεριφορά της πυρκαγιάς και την εισήγηση προς τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, του
εκάστοτε Επικεφαλή Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε
τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΧΑΡΤΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΣΗΜΕΙΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΣΗΜΕΙΑ
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΥΜΟΥ
1. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Κωδικός χώρου

Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΔΡ 1

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΡΥΜΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Π.
ΝΕΤΣΙΚΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΚΙΓΚ
3.659κατ.(2011)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

Κίνδυνος πλημμύρας

6000τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

5000τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

250καταλ
(>250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΔΗΜΟΣ

Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας
ΗΠΙΑ
Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)
Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ,
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων
Βρύσες-Σχολείο

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:
-

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΑΣΦΑΛΤΟΣ

2.ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΥΜΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Κωδικός χώρου

Δήμος
Δημοτική Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ. /
Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά προσέγγιση
σε τμ)
Ενεργή επιφάνεια
(κατά προσέγγιση
σε τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΔΡ 2

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΡΥΜΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΡΥΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
3.659κατ.(2011)
4000τ.μ
2000τ.μ
200καταλ
(<250καταλ)
ΔΗΜΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΗΠΙΑ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

-

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα

ΟΧΙ

Κίνδυνος πλημμύρας
Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο
Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας
Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων
Κίνδυνος από ενδεχόμενη
καταστροφή άλλων
εγκαταστάσεων (πχ
δεξαμενές καυσίμων κλπ)
Παραθαλάσσια / παράκτια
περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ,
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Άλλες υποδομές και
εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων
Βρύσες-Σχολείο

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΑΣΦΑΛΤΟΣ

3.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΥΜΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Κωδικός χώρου

Δήμος
Δημοτική Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ. /
Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά προσέγγιση
σε τμ)
Ενεργή επιφάνεια
(κατά προσέγγιση
σε τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΔΡ 3

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΡΥΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΡΥΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
3.659κατ.(2011)
5000τ.μ
2500τ.μ
200καταλ
(<250καταλ)
ΔΗΜΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας
ΗΠΙΑ
Άλλες υποδομές και
εξυπηρετήσεις

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

-

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα

ΟΧΙ

Κίνδυνος πλημμύρας
Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο
Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας
Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων
Κίνδυνος από ενδεχόμενη
καταστροφή άλλων
εγκαταστάσεων (πχ
δεξαμενές καυσίμων κλπ)
Παραθαλάσσια / παράκτια
περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ,
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων
Βρύσες-Σχολείο

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΑΣΦΑΛΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΛΗΤΗΣ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΤΗΣ
1. ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Κωδικός χώρου

Λ1

Δήμος
Δημοτική Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΛΗΤΗ

Χρήση χώρου
κατά την αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ. /
Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά προσέγγιση
σε τμ)
Ενεργή επιφάνεια
(κατά προσέγγιση
σε τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΓΗΠΕΔΟ ΛΗΤΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ
3.523κατ(2011)
6000 τ.μ
6000 τ.μ
300κατ
(>250καταλ)
ΔΗΜΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ,
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)
Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα
Κίνδυνος πλημμύρας
Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο
Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας
Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων
Κίνδυνος από ενδεχόμενη
καταστροφή άλλων
εγκαταστάσεων (πχ
δεξαμενές καυσίμων κλπ)
Παραθαλάσσια / παράκτια
περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας
ΗΠΙΑ
Άλλες υποδομές και
εξυπηρετήσεις

-

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων
Βρύσες-Σχολείο

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ(ΔΙΠΛΑ ΣΕ
ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ)
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΓΚΑΖΟΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
1. ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ( ΠΛΗΣΙΟΝ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ )
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Κωδικός
χώρου
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΗΠΙΑ

-

ΠΛΗΣΙΟΝ 1ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

ΓΗΠΕΔΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα

ΜΕΛ 1
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ

3.309κατ(2011)

Κίνδυνος πλημμύρας

523τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

523τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

50καταλ
(<250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων
Νηπιαγωγείο

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΡΕΜΑ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΑΣΦΑΛΤΟΣ

2.ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Κωδικός
χώρου
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας

ΜΕΛ 2

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
ΓΗΠΕΔΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ
3.309κατ(2011)

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΗΠΙΑ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

-

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα
Κίνδυνος πλημμύρας

6000 τ,μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

6000 τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

300καταλ
(>250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων
Αποδυτήρια
Βρύσες

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΡΕΜΑ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΓΚΑΖΟΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
1. ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Κωδικός
χώρου

Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας

ΠΕΝΤ 1

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
Ο.Τ. 78
ΓΗΠΕΔΟ
2.022κατ(2011)

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)
Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα
Κίνδυνος πλημμύρας

6000 τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

6000 τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

300καταλ
(>250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΗΠΙΑ

Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων
Αποδυτήρια
Βρύσες

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:
-

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΓΚΑΖΟΝ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
1. ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας

Κωδικός χώρου

Δήμος
Δημοτική Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ. /
Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά προσέγγιση
σε τμ)
Ενεργή επιφάνεια
(κατά προσέγγιση
σε τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΝΕΟΧ 1

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
Ο.Τ. 78
ΓΗΠΕΔΟ
1703κατ(2011)
10.000 τ.μ
6000 τ.μ
300καταλ
(>250καταλ)

ΔΗΜΟΣ

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)
Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα
Κίνδυνος πλημμύρας
Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο
Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας
Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων
Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΗΠΙΑ
Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων
Αποδυτήρια
Βρύσες

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:
-

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΓΚΑΖΟΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
1. ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός
χώρου
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φ1

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

ΓΗΠΕΔΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ
926κατ(2011)

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα
Κίνδυνος πλημμύρας

6000τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

6000τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

300καταλ
(>250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΗΠΙΑ

-

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας
Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΓΚΑΖΟΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ
1. ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κωδικός
χώρου

Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας

ΜΕΣ 1

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΕΣΑΙΟ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

ΓΗΠΕΔΟ
ΜΕΣΑΙΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ
523κατ(2011)

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα
Κίνδυνος πλημμύρας

6000τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

6000 τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

300καταλ
(>250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΗΠΙΑ

-

Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων
Αποδυτήρια
Βρύσες

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΓΚΑΖΟΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός
χώρου
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΟΝ 1

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΗΠΙΑ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΕΣΑΙΟΥ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

-

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
370κατ(2011)

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα
Κίνδυνος πλημμύρας

3500τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

3000τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

150καταλ
(<250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας
Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

Κάδοι
Απορριμμάτων

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΓΚΑΖΟΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟΥ
1. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός
χώρου
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΤΡ 1

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΗΠΙΑ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΕΤΡΩΤΟ
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΕΤΡΩΤΟΥ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

-

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα

289κατ(2011)

Κίνδυνος πλημμύρας

3000τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

3000τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

150καταλ
(<250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας
Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΡΕΜΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΧΩΜΑ -ΧΑΛΙΚΙ

2.ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός
χώρου
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΤΡ 2

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΗΠΙΑ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΕΤΡΩΤΟ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

-

ΓΗΠΕΔΟ
ΠΕΤΡΩΤΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ
289κατ(2011)

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα
Κίνδυνος πλημμύρας

6000 τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

6000 τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

300καταλ
(>250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας
Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΧΩΜΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

1. ΟΑΕΔ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός
χώρου
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας
Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΟΧΙ

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΗΠΙΑ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

-

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΓΗΠΕΔΟ ΟΑΕΔ

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα

ΟΧΙ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΝΕΡΟΡΕΥΜΑ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

20.852κατ(2011)

Κίνδυνος πλημμύρας

ΟΧΙ

2000τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

1.800τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

ΟΧΙ

100καταλ
(<250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΟΧΙ

Ω1
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΟΑΕΔ

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

Κάδοι
Απορριμμάτων

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΑΣΦΑΛΤΟΣ

2.ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Κωδικός
χώρου

Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ω2

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Ο.Τ. Γ119
ΠΑΡΚΙΝΓΚ &
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΓΗΠΕΔΩΝ

-

Κίνδυνος πλημμύρας

ΟΧΙ

7.000τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

400καταλ.
(>250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων
Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα
και παρεμβάσεις:

ΟΧΙ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας
Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα

20.000τ.μ

ΔΗΜΟΣ

ΗΠΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΑΣΦΑΛΤΟΣ

3.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΠΙΔΑ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Κωδικός
χώρου

Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ. /
Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας

Ω 3-4

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΠΙΔΑ
Ο.Τ. 100 &97

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

ΜΕΤΡΙΑ

-

ΠΑΡΚΟ

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα

ΟΧΙ

20.852κατ(2011)

Κίνδυνος πλημμύρας

ΟΧΙ

3.000τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

2.000τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

200καταλ.
(<250καταλ

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΛΠΙΔΑ

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα
και παρεμβάσεις:

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΑΣΦΑΛΤΟΣ

4.ΑΛΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός
χώρου
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

Ω5
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΛΩΝΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΗΠΙΑ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

-

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα

ΟΧΙ

20.852κατ(2011)

Κίνδυνος πλημμύρας

ΟΧΙ

22.000τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

20.000τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

ΟΧΙ

1000καταλ.
(>250καταλ

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΟΧΙ

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας
Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΧΩΜΑ-ΑΓΡΙΑΔΑ

5.ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός
χώρου
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ω6

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥ
& ΠΑΥΛΟΥ
Ο.Τ.
68
ΠΑΡΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ , ΑΥΛΕΙΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΗΠΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΤΑΝ
ΒΡΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ
ΛΑΣΠΕΣ

20.852κατ(2011)

Κίνδυνος πλημμύρας

ΟΧΙ

2.000τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

1.800τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

100καταλ
(<250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων

-

ΟΧΙ

ΔΗΜΟΣ

Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας
Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα
και παρεμβάσεις:

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΚΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ : ΧΩΜΑ

ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΜΠΑΣΚΕΤ: ΤΣΙΜΕΝΤΟ

6. ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας

Κωδικός
χώρου

Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

Ω7

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Ο.Τ. Γ179 & 180

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΜΕΤΡΙΑ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

-

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα

ΟΧΙ

20.852κατ(2011)

Κίνδυνος πλημμύρας

ΟΧΙ

3.000τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

2.300τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

ΟΧΙ

120καταλ
(<250καταλ

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΟΧΙ

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ
ΟΑΕΔ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΧΩΜΑ

7. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός
χώρου
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ω8

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΗΠΙΑ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

-

ΓΑΛΗΝΗ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα

ΟΧΙ

432κατ(23011)

Κίνδυνος πλημμύρας

ΟΧΙ

1.000τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

800τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

ΟΧΙ

70καταλ
(<250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΟΧΙ

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας
Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΧΩΜΑ

8. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός
χώρου
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ω9

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΗΠΙΑ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

-

ΓΑΛΗΝΗ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα

ΟΧΙ

432κατ(2011)

Κίνδυνος πλημμύρας

ΟΧΙ

3.000τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

3.000τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

ΟΧΙ

150καταλ
(<250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΟΧΙ

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας
Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΟΧΙ
Κάδοι
Απορριμμάτων

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΧΩΜΑ -ΑΓΡΙΑΔΑ

9. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Κωδικός
χώρου
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Δ.Κ. / Τ.Κ.
Θέση
Χρήση χώρου
κατά την
αυτοψία
Πληθυσμός Δ.Κ.
/ Τ.Κ. (κατά
προσέγγιση)
Εμβαδόν χώρου
(κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Ενεργή
επιφάνεια (κατά
προσέγγιση σε
τμ)
Διαθέσιμη
δυναμικότητα
(αριθμός καταλ.)
Ιδιοκτησιακό
καθεστώς &
φορέας
διαχείρισης
Συντεταγμένες
(ΕΓΣΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα δίκτυα
κοινής ωφελείας

Ω 10

Κλίση εδάφους
(Ήπια, Μέτρια, Έντονη)

ΗΠΙΑ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Γεωλογικά επικίνδυνα
εδάφη ή υπόγειες στοές
(συμπλήρωση εφόσον
υπάρχουν γεωλογικές
μελέτες της περιοχής)

-

ΓΗΠΕΔΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Ο.Τ. 78
ΓΗΠΕΔΟ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΟΣ
20.852κατ(2011)

Χωροθέτηση πάνω σε
μεγάλα αναχώματα
Κίνδυνος πλημμύρας

2.500τ.μ

Γειτνίαση με μεγάλα
τεχνικά έργα ευάλωτα σε
σεισμικό κίνδυνο

2.500τ.μ

Χωροθέτηση κάτω από
γραμμές ηλεκτρικής
ενέργειας

130καταλ
(<250καταλ)

Κίνδυνος από πτώσεις
στοιχείων

ΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος από
ενδεχόμενη καταστροφή
άλλων εγκαταστάσεων
(πχ δεξαμενές καυσίμων
κλπ)
Παραθαλάσσια /
παράκτια περιοχή
Πρόσβαση μέσω
ανισόπεδων διαβάσεων

Άλλες υποδομές
και εξυπηρετήσεις

ΔΕΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Κάδοι
Απορριμμάτων
Έχει δίπλα
σχολειο

Ελλείψεις υποδομών, αναγκαία έργα και
παρεμβάσεις:

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παρατηρήσεις:
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ : ΧΩΜΑ -ΑΓΡΙΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Κελεσίδης Γεώργιος
Δασολόγος

Τσουκαλά Κυριακή
Αναπληρωτής Προϊστάμενος

