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 ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ      Ανήκει στο ΑΠ: 1397/06-11-2013 

ΔΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΒΡΟΥ 

 

 

 

Στην αίθουσα συνεδρίασης του  Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στις 02 

Οκτωβρίου 2013  ημέρα: Τετάρτη και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του  Συντονιστικού 

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου με θέμα τη λήψη των 

αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων , σύμφωνα με το έγγραφο ΑΠ: 1247/23-09-2013 του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 

Π.Ε  Έβρου (Πρόσκληση) 

 

1.  ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Πρόεδρος 

Γεωργία  Μαυρανεζούλη - Νικολάου 

Μέλη:  

1. Κοκολάκης Κων/νος, Δντής Πολ. Προστασίας Αποκ/νση Δκσης  ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ 

2. Χουβαρδάς  Κων/νος, Δντής Πολ. Προστασίας ΠΑΜΘ 

3. Δελιγκά  Μαρία,  Πολ. Προστασία Αποκ/νση Δκσης  ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ 

4. Τρομπούκης  Χρήστος, Δντης  Δασών Έβρου 

5. Ψαράς  Απόστολος, Δντής  Δνσης Τεχνικών  Έργων Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

6. Μαυράκη  Χριστίνα, Δνση Τεχνικών  Έργων Π.Ε  ΕΒΡΟΥηξξη 

7. Σιάτρης  Δημήτριος, Δνση Τεχνικών  Έργων Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

8. Ταμίας  Κων/νος, Δνση Τεχνικών  Έργων Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

9. Δεληγιάννη  Περμανθούλα, Τμήμα Τ.Ε  Ορεστιάδας 

10. Λυμπερίδου Ελένη, Τμήμα Τ.Ε  Ορεστιάδας 

11. Καραβά  Αργυρώ, Τμήμα Τ.Ε  Ορεστιάδας 

12. Μενεξόπουλος Δημήτριος, Τμήμα Τ.Ε  Ορεστιάδας 

13. Χατζηαγγελάκης  Απόστολος, Δνση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Ορεστιάδας 
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14. Μπινοπούλου Σταυρούλα, Δνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας 

15. Τσερκεζοπούλου Σταυρούλα, Δνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας 

16. Κούκουρας  Κων/νος , Δκτής Π. Υ Αλεξ/πολης 

17. Τσιαντούκας  Ευθύμιος, Π. Υ Αλεξ/πολης 

18. Σιδέρης  Βασίλειος, Δκτής Π.Υ Διδ/χου 

19. Βαρλάμης  Νικόλαος, Δκτής Π.Υ  Ορεστιάδας 

20. Μενεξίδης  Νικόλαος,  Αστυν. Δντής  Αλεξ/πολης 

21. Ελευθεριάδης  Χαράλαμπος, εκπρόσωπος Αστυν.  Δνση   Ορεστιάδας 

22. Τχης (ΤΖ)   Φίντζος  Σπυρίδων,  εκπρόσωπος ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 

23. Τχης (ΠΖ)  Μπάρμπας  Μιχαήλ, εκπρόσωπος  ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ 

24. Υπλγός  Κουτσούλας  Νικόλαος, εκπρόσωπος 50 ΤΑΞ. ΠΕΖ 

25. Κελ/στής Κουρτυίδης Επαμειν., εκπρόσωπος Κ.Λ  Αλεξ/πολης 

26. Πουλιλιός  Ευάγγελος, Δήμαρχος  Σουφλίου 

27. Γκότσης  Νικόλαος, Αντιδήμαρχος  Δήμου Αλεξ/πολης 

28. Μάκρας  Απόστολος, Γραφείο Πολ. Προστασίας Δήμου Αλεξ/πολης 

29. Ρούφος  Ευάγγελος, Γραφείο Πολ. Προστασίας Δήμου Αλεξ/πολης 

30. Παπαδόπουλος  Γεώργιος, Δήμος  Αλεξ/πολης 

31. Πατσουρίδης Παρασκευάς, Δήγμαρχος   Διδ/χου 

32. Μαρασλής Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος  Ορεστιάδας 

33. Αφουκατούδη Διαλεχτή, Γραφ. Πολ. Προστασίας Ορεστιάδας 

34. Λυμπερίδης  Κων/νος, Γραφ. Πολ. Προστασίας Ορεστιάδας 

35. Ζαμπετάκη  Μαρία, Δασαρχείο Αλεξ/πολης 

36. Σανδραμάνης  Συμεών, Δασαρχείο Αλεξ/πολης 

37. Πανάγος  Αθανάσιος, προϊστάμενος ΕΛΓΑ 

38. Καφετζόπουλος  Ιωάννης, επόπτης ΠΣΕΑ ΕΛΓΑ 

39. Κεσσάτης  Αθανάσιος,  ΕΚΑΒ  ΘΡΑΚΗΣ 

40. Βαβίας  Ιωάννης, εκπρόσωπος ΔΕΔΔΗΕ – ΑΕ (ΔΕΗ) 

41. Ζαφειριάδου   Μαρία, ΟΣΕ  Αλεξ/πολης/Δ’Τμήμα  Γραμμής 

42. Ντομπρίδης Δημήτριος, Δίκτυο Εθελοντών Δασοπροστασίας Έβρου 
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2. ΣΚΟΠΟΣ: 

     Η οργάνωση, η ετοιμότητα και ο συντονισμός των εμπλεκομένων  υπηρεσιών   του  Νομού  και η 

εν      γένει ετοιμότητα των αρμοδίων εμπλεκομένων υπηρεσιών του Νομού   Έβρου,  εν όψει της 

νέας    χειμερινής περιόδου   2013-2014(Λήψη αναγκαίων προληπτικών και     κατασταλτικών 

μέτρων για    την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από  Πλημμύρες) 

 

3. ΣΥΣΚΕΨΗ: 

  Τη συζήτηση συντόνισε  η Αντιπεριφερειάρχης  Έβρου με την παρουσία  του Δντή Πολιτικής 

Προστασίας της Αποκεντρωμένης Δκσης  και του Δντή  Πολιτικής Προστασίας  ΠΑΜΘ, η οποία αφού  

καλωσόρισε τους παρευρισκομένους  αναφέρθηκε: 

α) Στην σημερινή ανάγκη συγκέντρωσης όλων των εμπλεκομένων φορέων για την  αντιμετώπιση των  

     των πλημμυρών εν όψει  της  νέας χειμερινής περιόδου 

β) Στο σκοπό  της  παρούσης  σύσκεψης  

 

 Ο  Δντής  Πολιτικής Προστασίας  ΠΑΜΘ, αφού καλωσόρισε  με τη σειρά του τους παρευρισκομένους  

Αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της παρούσας σύσκεψης. 

Εξήρε το σχέδιο εκκένωσης που έχει συνταχθεί από τον Δήμο Αλεξ/πολης και προέτρεψε και τους 

άλλους Δήμους έχοντας ως παράδειγμα αυτό να κάνουν τα δικά τους σχέδια εκκένωσης περιοχών σε 

περιπτώσεις πλημμυρών 

Επίσης αναφέρθηκε στην τοποθέτηση δύο νέων σταθμημέτρων ένα στην περιοχή του φράγματος των  

Κομάρων και ένα στη γέφυρα του άρδα στην περιοχή του Δ.Δ Καστανέων  τα οποία λειτουργούν. 

Όσον αφορά τα άλλα πέντε σταθμήμετρα υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης για τη επισκευή και 

λειτουργία τους 

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δντής Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Δκσης, χαιρέτησε τη 

σημερινή συνάντηση και αναφέρθηκε: 

Στην ανάγκη ξεχωριστής σύγκλισης του ΣΟΠΠ για την αντιμετώπιση των πλημμυρών   καθόσον  ο 

Νομός  Έβρου αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα με αρκετή μεγάλη συχνότητα είτε από υπερχείλιση 

των ποταμών Έβρου – Άρδα  και Ερυθροποτάμου  είτε  από έντονες βροχοπτώσεις. 

 Στην αποστολή της εγκυκλίου σχετικά με τις πλημμύρες από τη Γ.Γ.Π.Π στην οποία διευκρινίζεται  και 

ότι η  ευθύνη συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων παραμένει στις Τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε  

ΕΒΡΟΥ παρά τη σύσταση της ΕΥΔΕ η οποία παραμένει υποστελεχωμένη 
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Στην ανάγκη άμεσης ετοιμότητας  όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση 

πλημμυρικών φαινομένων 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ: 

Η εκπρόσωπος της Δνσης Τενικών Έργων της Π.Ε  ΕΒΡΟΥ  αναφέρθηκε στα έργα που εκτελέσθηκαν ή 

είναι  υπό εκτέλεση και είναι: 

 

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

1. Εργασίες προστασίας με λιθοπληρούμενα συρματοκιβώτια του δυτικού μεσοβάθρου της 

γέφυρας πετάλου – πέπλου , προϋπολογισμού 12.000,00 € (ολοκληρώθηκε) 

2. Υπερύψωση κυρίως αναχώματος πόρου – Φερών , προϋπολογισμού 105.000,00 € 

(ολοκληρώθηκε). 

3. Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής πόρου – πέπλου και μελισσοκομείου Φερών, προϋπολογισμού 

600.000,00 € (ποσοστό ολοκλήρωσης 50%). 

4. Εργασίες έμφραξης μικρού ρήγματος στο ανάχωμα πετάλου – πέπλου , προϋπολογισμού 

1.107,00 € με αυτεπιστασία (ολοκληρώθηκε). 

 

ΕΡΓΑ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

1. Αποκατάσταση φθορών στα αναχώματα κορνοφωλιάς, προϋπολογισμού 72.000,00 € 

(ολοκληρώθηκε). 

2. Αποκατάσταση φθορών και έργα προστασίας αναχώματος λυκόφως, προϋπολογισμού 

240.000,00 € (ολοκληρώθηκε). 

3. Συντήρηση θυροφραγμάτων Αμορίου, προϋπολογισμός 40.000,00 € (ποσοστό ολοκλήρωσης 

40%) 

4. Επείγουσες εργασίες έμφραξης μικρού ρήγματος στο χείμαρρο Σαράντη περιοχής θυμαριάς, 

με αυτεπιστασία, προϋπολογισμού 33.837,30 € (ολοκληρώθηκε) 

5. Εργασίες έμφραξης ρήγματος στην αποστραγγιστική τάφρο αγροκτήματος κισσαρίου, με 

αυτεπιστασία, προϋπολογισμού 10.375,00 € (ολοκληρώθηκε). 

6. Άντληση υδάτων στο αγρόκτημα τυχερού, με αυτεπιστασία, προϋπολογισμού 5.375,00 € 

(ολοκληρώθηκε). 

7. Εργασίες τομής αντλιοστασίου δουρούτσας τυχερού, με αυτεπιστασία, προϋπολογισμού 

2.873,00 € (ολοκληρώθηκε). 
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8. Επείγουσες εργασίες έμφραξης τομής στο ανάχωμα γεμιστής, με αυτεπιστασία, 

προϋπολογισμού 9.440,00 € (ολοκληρώθηκε). 

9. Εργασίες έμφραξης στρατιωτικών πολυβολείων υπερβλητού αναχώματος τυχερού, με 

αυτεπιστασία, προϋπολογισμού 1.476,00 € (ολοκληρώθηκε). 

 

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

1. Εργασίες αποκατάστασης αναχώματος ερυθροποτάμου στην περιοχή Καρωτής 

ελαφοχωρίου, προϋπολογισμού 53.000,00 € (ολοκληρώθηκε) 

2. Κατασκευή δίδυμων οχετών με ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα στο δυτικό ανάχωμα πυθίου 

, προϋπολογισμός 165.000,00 € (ποσοστό ολοκλήρωσης 85%) 

3. Κατασκευή τοιχίου προστασίας της κοινότητας πυθίου, προϋπολογισμού 134.000,00 

(ολοκληρώθηκε). 

4. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην κοινότητα πραγγίου , προϋπολογισμός 

480.000,00 € (ποσοστό ολοκλήρωσης 90%) 

5. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στα αναχώματα πυθίου , προϋπολογισμός 380.000,00 

€ (ποσοστό ολοκλήρωσης 90%). 

6. Συντήρηση αναχωμάτων ψαθάδων, προϋπολογισμού 100.000,00 € (ποσοστό ολοκλήρωσης 

95%) 

7. Συντήρηση επισκευή αναχώματος και καθαρισμός ρέματος στην Καρωτή δήμου 

Διδυμοτείχου, προϋπολογισμός 90.000,00 € (ποσοστό ολοκλήρωσης 85%). 

8. Αντιπλημμυρικά έργα βορείου κόμβου Διδυμοτείχου, προϋπολογισμού 780.000,00 € (προς 

συμβασιοποίηση). 

9. Εργασίες έμφραξης θυροφραγμάτων ισαακίου, με αυτεπιστασία, προϋπολογισμού 

11.095,00 € (ολοκληρώθηκε). 

10. Εργασίες έμφραξης τεχνικών του ΟΣΕ στο τμήμα διδ/χο – πύθιο. Με αυτεπιστασία, 

προϋπολογισμού 4.280,00 € (ολοκληρώθηκε). 

11. Εργασίες έμφραξης ρήγματος στο υπερβλητό ανάχωμα πραγγΊου, με αυτεπιστασία, 

προϋπολογισμού 16.049,00 € (ολοκληρώθηκε). 

12. Εργασίες έμφραξης ρήγματος στο κυρίως ανάχωμα ψαθάδων, με αυτεπιστασία, 

προϋπολογισμού 5.830,00 € (ολοκληρώθηκε). 

13. Εργασίες διάνοιξης αποστραγγιστικής τάφρου σοφικού, με αυτεπιστασία, 

προϋπολογισμού 20.664,00 € (ολοκληρώθηκε). 
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14. Εργασίες διάνοιξης αποστραγγιστικής τάφρου πυθίου, με αυτεπιστασία, προϋπολογισμού 

12.938,00 € (ολοκληρώθηκε). 

 

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

1. Επείγουσες εργασίες συντήρησης του σίφωνα φράγματος κυπρίνου, με αυτεπιστασία, 

προϋπολογισμού 44.000,00 € (ολοκληρώθηκε). 

2. Εργασίες έμφραξης μικρού ρήγματος στο κυρίως ανάχωμα διλόφου, με , αυτεπιστασία, 

προϋπολογισμού 10.307,00 € (ολοκληρώθηκε). 

3. Εργασίες διευθέτησης αριστερής όχθης του ποταμού άρδα στη γέφυρα κομάρων, με 

αυτεπιστασία, προϋπολογισμού 18.598,00 € (ολοκληρώθηκε). 

4. Εργασίες επίχωσης ρήγματος στο κυρίως ανάχωμα μαρασίων, με αυτεπιστασία, 

προϋπολογισμού 43.837,00 € (ολοκληρώθηκε). 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΔΗΜΑΡΧΩΝ 

 

ΔΗΜΟΣ   ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σουφλίου αναφέρθηκε  στις αρμοδιότητες της κάθε  υπηρεσίας , του κάθε 

φορέα στο θέμα της αντιμετώπισης των πλημμυρών, αρμοδιότητες που εκτελούνται με κάθε 

ευαισθησία χωρίς να υπάρχει όμως και ανάλογη αντιμετώπισης εκ μέρους της πολιτείας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Νομός Έβρου είναι η 

άμεση επιχορήγηση από την πλευρά της πολιτείας. 

Σε θέματα που αφορούν την  προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών έχουν γίνει 

παρεμβάσεις και από την Αποκεντρωμένη  και τη  Περιφέρεια ΑΜΘ και από τους Δήμους όπως στα 

Λάβαρα (παράκαμψη λαβάρων ) , στο  Πύθιο και στο Πραγγί  και εξέφρασε τη πεποίθηση ότι δεν θα 

δημιουργηθούν προβλήματα ξανά στις εν λόγο περιοχές. 

Αναφέρθηκε επίσης στη μη λειτουργία των αποστραγγιστικών αντλιοστασίων  μετά από την διακοπή 

της ηλεκτροδότησης εκ μέρους της ΔΕΗ για οφειλές οι οπ[οίες όπως τόνισε  θα έπρεπε να 

ικανοποιηθούν από την κεντρική εξουσία ως υπεύθυνη για τα αποστραγγιστικά αντλιοστάσια. Η μη 

λειτουργία  των αποστραγγιστικών αντλιοστασίων σε μία έντονη βροχόπτωση θα έχει ως αποτέλεσμα 

να πλημμυρίσει ο κάμπος με ανυπολόγιστη ζημιά για τους παραγωγούς. 
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ΔΗΜΟΣ  ΔΙΔ/ΧΟΥ 

Ο Δήμαρχος  Διδ/χου αναφέρθηκε στις ουσιαστικές παρεμβάσεις εκ μέρους της ΠΑΜΘ που έχουν 

γίνει στη ζώνη ευθύνης του Δήμου  με την ελπίδα ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα επιλύσουν το 

πρόβλημα που προκύπτει  στους οικισμούς του Πυθίου και του Πραγγίου  από παρόμοιες 

πλημμυρικές καταστάσεις των προηγουμένων ετών. 

Αναφέρθηκε στον καθαρισμό του Ερυθροποτάμου από τον οποίο σε ενδεχόμενη πλημμύρα 

κινδυνεύουν οικισμοί του Δήμου Διδ/χου και όπως τόνισε η πρόεδρος του ΣΟΠΠ   

Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ  Έβρου  δρομολογούνται οι καθαρισμοί  τόσο του Ερυθροποτάμου όσο 

και του Άρδα  οι οποίοι όμως δεν μπορούν νε γίνουν άμεσα. 

Αναφέρθηκε στην άμεση συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ της ΠΑΜΘ και των Βουλγαρικών 

αρχών σχετικά με την ενημέρωση της πληρότητας των φραγμάτων στη γειτονική χώρα και τέλος 

Τόνισε την  άριστη συνεργασία των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ  στο θέμα της αντιμετώπισης των 

πλημμυρών και ελπίζει στη συνέχεια αυτής 

 

 

ΔΗΜΟΣ   ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Ο  Αντιδήμαρχος του Δήμου  Ορεστιάδας    πρότεινε να  ασκηθούν πιέσεις προς τις αρμόδιες 

Βουλγαρικές αρχές σχετικά με την πλήρωση των φραγμάτων που υπάρχουν στη γειτονική χώρα 

 Αναφέρθηκε στη συντήρηση του σίφωνα στο φράγμα κυπρίνου,  έργο επείγον η λύση η οποία 

δόθηκε  μέχρι θεωρείται ‘’πρόχειρη’’ 

Υπάρχει ανάλογη μελέτη από την ΕΥΔΕ και ζητήθηκε χρηματοδότηση 

Πρότεινε  να εξετασθεί εάν υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού του ποταμού Άρδα  σε μικρά κομμάτια  

Αναφέρθηκε στα προβλήματα που θα υπάρξουν από τον μη καθαρισμό του ποταμού άρδα κυρίως 

στη γέφυρα του φυλακίου, εκεί που υπάρχουν ιρλανδικές διαβάσεις και ιδίως στην περιοχή των 

Ριζίων  όπου αυτή τη στιγμή είναι ο χειρότερος κίνδυνος γιατί με τη συσσώρευση της άμμου έχει 

μειωθεί κατά πολύ το πλάτος του ποταμιού και υπάρχει άμεσος κίνδυνος πλημμυρών. 

Αναφέρθηκε στην ανάγκη τοποθέτησης θυροφραγμάτων στον ποταμό Έβρο 

 

ΔΗΜΟΣ   ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Ο  Αντιδήμαρχος του Δήμου  Αλεξ/πολης αναφέρθηκε στη μη λειτουργία της ΕΥΔΕ μέχρι σήμερα . 

Όσον αφορά τα αντλιοστάσια  που δημιουργείται το πρόβλημα αποπληρωμής της ΔΕΗ με 

αποτέλεσμα πολλά αντλιοστάσια αποστραγγιστικά να μη λειτουργούν και να δημιουργούν 

προβλήματα στην αντιμετώπιση των πλημμυρών, πρότεινε τη συγκρότηση επιτροπής από 
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υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να ‘’ξεκαθαρισθεί ‘’πια  από τα αντλιοστάσια είναι αρδευτικά 

και  πια αποστραγγιστικά ώστε να εξοφλούνται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ από τους αρμόδιους φορείς 

Αναφέρθηκε στη σύσταση ειδικής επιτροπής από αρμόδιους τεχνικούς παράγοντες για την 

παρακολούθηση των ρεμάτων 

Τόνισε το μεγάλο πρόβλημα που μπορούν να δημιουργηθεί απόι τα φράγματα στη Βουλγαρία λόγω  

παλαιότητας και ζήτησε  να ελεγχθούν τα φράγματα είτε μέσω της διπλωματικής οδού είτε από την 

ευρωπαϊκή ένωση 

Αναφέρθηκε στην τεχνιτή κατάκλιση που γίνεται  στο Πέταλο του ΄Εβρου  για εκτόνωση των 

πλημμύρας χωρίς να υπάρχει μέριμνα  για την αποκατάσταση των ζημιών είτε στο αγροτικό οδικό 

δίκτυο  είτε σε υφιστάμενες  αγροτικές εγκαταστάσεις 

 

ΔΝΣΗ  ΥΔΑΤΩΝ 

O Εκπρόσωπος της Δνσης Υδάτων  τόνισε ότι η υπηρεσία διαχειρίζεται τα  φράγματα  στον ορεινό 

όγκο και δεν κάνει διαχείριση υδάτων κατάντι των ποταμών 

Ενημέρωσε το σώμα ότι για τα διαχειριστικά σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμυρικών φαινομένων 

έχει ορισθεί ανάδοχος του έργου, θα ξεκινήσει από τον Έβρο, θα δημιουργηθούν χάρτες  

πλημμυρικών φαινομένων  που θα χρησιμεύσουν στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να μπορούν να  

διαχειρισθούν τις πλημμύρες πριν ακόμη εκδηλωθούν. 

 

 

ΔΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

 Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Δνσης  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  του Β. Έβρου,  

συντάσσουν  καταστάσεις με πλήρη στοιχεία των κτηνοτροφικών μονάδων  στην παρέβρια περιοχή, 

για την έγκαιρη απομάκρυνση τους και εάν κριθεί απαραίτητο ενημερώνουν οι ίδιοι τους 

κτηνοτρόφους της περιοχής των. 

Αναφέρθηκε επίσης και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αναφορικά με την αποπληρωμή των μέσων 

μεταφοράς και των αποθηκευτικών χώρων  όταν γίνεται απομάκρυνση των ποιμνίων από την 

πλημμυρισμένη περιοχή 

 

ΕΚΑΒ -9 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

 Ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ   ΑΜΘ  αναφέρθηκε στη δύναμη του ΕΚΑΒ, το οποίο ήδη λειτουργεί με 

προσωπικό ασφαλείας,  διαθέτει μόνο πέντε ασθενοφόρα για ολόκληρο το Νομό και αυτά είναι ήδη 

παλαιά οχήματα  και χρειάζονται αντικατάσταση εάν χρειασθεί μεταφορά ασθενών καθόσον άμεσα 
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μπορεί να διατεθεί  μόνο ένα ασθενοφόρο και δεύτερο μετά από αρκετό χρονικό διάστημα περίπου 

μισής  έως μία ώρας 

 

ΔΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ζήτησε την άμεση ενημέρωση εκ μέρους των Δήμων για περιοχές που έχουν πληγεί από τις 

πλημμύρες  και χρειάζεται υγειονομικός έλεγχος των υδάτινων  πόρων, για άμεση επέμβασή τους. 

 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ο Δντής δασών  τόνισε ότι  τα τεχνικά έργα αρμοδιότητα της δνσης δασών έχουν συντηρηθεί , έχουν 

ελεγχθεί και δεν υπάρχουν προβλήματα. 

Όσο αφορά τα ορεινά ρέματα όσα έχουν χαρακτηρισθεί ως ορεινά  ρέματα  έχουν ελεγχθεί και είναι 

σε καλή κατάσταση  

Αναφορικά με παρεμβάσεις στο Δέλτα του Έβρου  τόνισε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνουν 

άμεσα παρεμβάσεις, καθώς το διαχειριστικό σχέδιο που ήδη λειτουργεί, λήγει σε ένα χρόνο  και 

μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις  μετά από διαβούλευση για το τι πρέπει να γίνει 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 

 O  Aστυν. Δντής της Α.Δ  Αλεξ/πολης τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση ενημέρωση της Πολ. 

Προστασίας και των αρμοδίων φορέων (δήμοι -Πυρ. Υπηρ.  Κ.λ.π) σε περιπτώσεις πλημμυρικών 

φαινομένων που γίνονται αποδέκτες  πληροφοριών. 

Ζήτησε με ανακοινώσεις να πληροφορηθεί το κοινό να ενημερώνει άμεσα την Αστυν. Δνση (100) σε 

περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα από πλημμύρες. 

Επίσης ζήτησε τη συνδρομή της Περιφέρειας αναφορικά με την προμήθεια υλικών σήμανσης τα 

οποία είναι απαραίτητα στις υπηρεσίες της Αστ. Δνσης σε περιπτώσεις πλημμυρών  (κλείσιμο δρόμων 

– εκτροπή οχημάτων κ.λ.π) 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΥ 

 Συνεργάζονται με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, αναφορικά με τη  μεταφορά  οχημάτων 

μηχανημάτων και προσωπικού προς και από τη Ν. Σαμοθράκη για   την    αντιμετώπιση των  

πλημμυρών 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥ 

Συνεργάζονται  με τις εμπλεκόμενες Πολιτικές υπηρεσίες για   την    αντιμετώπιση  έκτακτων      

καταστάσεων από χιόνια ή πλημμύρες . 

Διαθέτουν προσωπικό και μέσα  για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωση ατόμων  που  χρήζουν  
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   βοήθειας. 

  Επίσης διαθέτουν  δύο ερπυστριοφόρα  οχήματα  κατάλληλα  πλημμύρες και    ζητήθηκε η διάθεση  

  πλατφόρμας για τη μεταφορά αυτού από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Από τους εκπροσώπους των στρατιωτικών σχηματισμών τονίσθηκε η ετοιμότητά τους σε στήριξη με 

μέσα και υλικά του τοπικού σχεδίου  ‘’Ξενοκράτης’’ 

 

ΔΕΗ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Με  Παρέμβαση  του  ο εκπρόσωπος της ΔΕΔΔΗΕ –ΑΕ (ΔΕΗ)  τόνισε ότι η πολιτεία και η Περιφέρεια 

έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις των  για τα αποστραγγιστικά αντλιοστάσια που ανήκουν στην 

αρμοδιότητά του  και παραμένουν ανεξόφλητοι λογ/μοί εκ μέρους των  ΤΟΕΒ. Εάν δεν πληρωθούν 

αυτές οι υποχρεώσεις εκ μέρους των ΤΟΕΒ  τα αντλιοστάσια θα παραμείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση. 

Υπάρχει πρόνοια εκ μέρους της ΔΕΗ  για την εξόφληση των λογ/μών αυτών σε πολλές δόσεις 

προκειμένου να διευκολυνθούν οι ΤΟΕΒ που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση 

 

ΟΣΕ ΑΛΕΞ.ΠΟΛΗΣ/Δ’ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΗΣ 

Η εκπρόσωπος του ΟΣΕ Αλεξ/πολης ευχαρίστησε  για την άμεση συνεργασία και ανταπόκριση των 

υπηρεσιών  σε προβλήματα που αντιμετώπιση ο ΟΣΕ κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο και 

αναφέρθηκε στην ανάγκη  κατασκευής θυροφραγμάτων  στην περιοχή θυμαριάς Τυχερού και στον 

χείμαρρο της Δουρούτσας για να αποφεύγεται ο κίνδυνος πλημμυρισμού των  σιδηροδρομικών 

γραμμών 

 

 

 

          H  Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π  ΕΒΡΟΥ 

                 Αντιπεριφερειάρχης 

                   

 

                   Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου 
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