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                                                                                               Ιστιαία, 18/09/2020 
 
 

                                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Εμαηηίαο ηνπ θύκαηνο θαθνθαηξίαο πνπ αλακέλεηαη πηζαλόηαηα λα πιήμεη θαη πεξηνρέο ηνπ 
Δήκνπ καο ηνλίδνπκε ηηο εμήο νδεγίεο πξνο ηνπο πνιίηεο: 
 

1. Όζνη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεκκπξήζεη ζην παξειζόλ ή βξίζθνληαη θνληά 
ζε πνηακνύο, ρείκαξξνπο ή αθηέο, απνθύγεηε λα κείλεηε ζε ππόγεηνπο, εκηππόγεηνπο θαη ηζόγεηνπο 

ρώξνπο. Εμεηάζηε ην ελδερόκελν γηα ην δηήκεξν απηήο ηεο θαθνθαηξίαο λα κελ παξακείλεηε ζηα 
ζπίηηα ζαο θαη λα θηινμελεζείηε ζε ζπγγελείο ή θίινπο. 

2. Απνθύγεηε θάζε πεξηηηή κεηαθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ 

θαη αζθαιίζηε ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξά ζαο εξκεηηθά, έρνληαο πάληα ππόςε ζε πεξίπησζε 
δεκηνπξγίαο ρεηκάξξσλ λα κεηαθηλεζείηε ζηα ςειόηεξα ζεκεία ηνπ ζπηηηνύ. 

3. Μελ δηαζρίδεηε γηα θαλέλα ιόγν ρείκαξξνπο, ξέκαηα ή δξόκνπο πνπ έρνπλ πιεκκπξίζεη, 

πεδνί ή κε όρεκα, εάλ βξεζείηε ζηε ζέζε απηή. Γηα θαλέλα ιόγν. 

Επίζεο νη εθδξνκείο θαη νη επηζθέπηεο πνπ δηακέλνπλ ή επηζθέπηνληαη νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο 

πεξηνρέο λα πξνζαξκόζνπλ ην πξόγξακκα δηακνλήο ηνπο θαη ηεο κεηαθίλεζή ηνπο ιακβάλνληαο 
ππόςε όηη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επηδεηλώλνληαη θαη αιιάδνπλ ηαρύηαηα θαη όηη ε πξόζβαζε θαη ν 
θαζαξηζκόο ησλ νδώλ θαη ε κεηαθίλεζε αθόκε θαη ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο 

είλαη ρξνλνβόξεο. 
 

 Οη ππάιιεινη ηνπ Δήκνπ ηίζεληαη ζε επηθπιαθή θαη ηα κεραλήκαηα ζε εηνηκόηεηα 

 Οη πξόεδξνη ησλ θνηλνηήησλ θαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ όζνπο ζπκπνιίηεο καο δελ έρνπλ 

πξόζβαζε ζηα ΜΜΕ θαη ην δηαδίθηπν θαη λα ηνπο πιεξνθνξήζνπλ γηα ηελ θαηάζηαζε, παξάιιεια 
λα είλαη ζε επαγξύπλεζε θαη ζε εηνηκόηεηα λα παξέρνπλ αλά πάζα ώξα πιεξνθνξίεο ζηελ Πνιηηηθή 

Πξνζηαζία ηνπ Δήκνπ 

 Οη ηδηνθηήηεο κεραλεκάησλ έξγνπ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο λα είλαη ζε επηθπιαθή θαη ηα κεραλήκαηα ηνπο ζε εηνηκόηεηα θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο 
λύρηαο 

 Οη αλνηρηέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα παξακείλνπλ θιεηζηέο σο ην Σάββαην 19/09/2020 

ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη 

 

Τηλζφωνο ανάγκης (γραφείο δημάρχου Ιστιαίας-Αιδηψοφ):  2226350010 
 

 

                           Ο Δθμαρχος 

                                                                               
                       Ιωάννης Γ. Κοντζιάς 
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