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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ: Σύσταση και ορισμός μελών για την συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας
του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΤΣΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ επι της οδού ΑΠ.
ΣΑΜΑΝΊΔΗ 21 ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58,
του Ν. 3852/2010 α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης β) του ΠΔ
71/1988 ( Α 32 ) «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων για κτίρια του Δημοσίου, ΝΠΔΔ
ΟΤΑ και Γενικης γραμματείας Αθλητισμού , όπως ισχύει γ) του ΠΔ 531/1989 ( α 223 ) «
Εκταση ισχύος του ΠΔ/τος 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτηρίων για κτήρια του
Δημοσίου, ΝΠΔΔ ΟΤΑ και Γενικης γραμματείας Αθλητισμού , όπως ισχύει δ) των άρθρων
13-15 του Ν 2690/1999 ( Α 45 ) «κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες
διατάξεις όπως ισχύει ε) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 ( α – 226 ) «συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις , ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο , εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» ζ) το
ΠΔ 14/2014 για την εκ νέου συγκρότηση και τον ορισμό ομάδος πυροπροστασίας η) Η
συγκρότηση , η οργάνωση , η εκπαίδευση τα καθήκοντα και οι λοιπές λεπτομέρειες που
διέπουν τη λειτουργιά της ομάδας πυροπροστασίας καθορίζονται από την 14/2014
πυροσβεστική διάταξη ( ΦΕΚ 2434/τεύχος Β / 12-09-2014.

2. Την ανάγκη πρόληψης για την αποφυγή πυρκαγιών στα κτήρια όπου στεγάζονται

υπηρεσίες του Δημοτικού Καταστήματος και του πολιτιστικού κέντρου , την έγκαιρη
εκκένωση των κτηρίων και την ασφαλή έξοδο του προσωπικού σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης , καθώς και όλων των συναφών θεμάτων που άπτονται της πυρασφάλειας των
παραπάνω κτηριακών εγκαταστάσεων του Δήμου .
3. Το παράρτημα «Ε» της υπ αριθρ. 3/1981 Πυροσβεστική διάταξη ( ΦΕΚ 20/ΙΒ/1981)

περί συγκρότησης , οργάνωσης και εκπαίδευσης των ομάδων πυροπροστασίας.
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του Δήμου.
5. Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 19331/04-06-2020 της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του

δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την σύσταση ομάδας πυροπροστασίας για το Δημαρχείο – Πολιτιστικό κέντρο
Πανοράματος του Δήμου μας η σύνθεση της οποίας ορίζεται ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΠΑΣΤΑΣΙΑ : ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α 8ωρο

Β 8ωρο

Γ 8ωρο
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ΓΚΑΪΤΑΝΤΖΗΣ
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
ΘΩΜΑΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ

2

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΖΙΜΕΝΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
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ΚΙΝΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τα καθήκοντα , οι υποχρεώσεις , η οργάνωση και η εκπαίδευση των μελών της
ομάδας πυροπροστασίας καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες που διέπουν την
λειτουργία της , καθορίζονται λεπτομερώς από το παράρτημα Ε της υπ αριθμ 3/1981
( ΦΕΚ 20/τ.Β/1981 ) πυροσβεστική διάταξης.
Ο Αρχηγός της ομάδας είναι υπεύθυνος για την καλή και απρόσκοπη λειτουργία
του συστήματος πυροπροστασία και γενικά της οργάνωσης του προσωπικού, των
μέσων πυροπροστασίας κλπ.
Ο Υπαρχηγός της ομάδας είναι άμεσος συνεργάτης του αρχηγού πυροπροστασίας
και
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Τα μέλη της ομάδας είναι υπεύθυνα για την ακριβή εκτέλεση των υποχρεώσεων
που αναγράφονται στο παράρτημα της ανωτέρω πυροσβεστικής διάταξης και στις
αναρτημένες στο χώρο εργασίας γενικές και ατομικές οδηγίες
Την παρούσα να λάβει γνώση ενυπογράφως όλο το προσωπικό της ομάδας
πυροπροστασίας .
Η παρούσα να τεθεί σε ειδικό φάκελο για την πυροπροστασία.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου .
Εφιστούμε την προσοχή όλων των μελών της ομάδας πυροπροστασία για την πιστή
εφαρμογή της παρούσας
Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα ενημερώνεται άμεσα οι
1) Πυροσβεστική υπηρεσία
2) Αρχηγός της ομάδας
3) Υπαρχηγός της ομάδας και τα μέλη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΙΤΕΖΙΔΗΣ
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