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ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ανήκει στο ΑΠ: 1510/29-11-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Στην αίθουσα συνεδρίασης του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στις 22
Νοεμβρίου 2013 ημέρα: Παρασκευή και ώρα 11.00 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 χιονοπτώσεων ,
σύμφωνα με το έγγραφο ΑΠ: 1405/07-11-2013 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.

Σιάτρης Δημήτριος, Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΕΒΡΟΥ

7.

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

8.

Παρασκευόπουλος Βασίλειος, Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΕΒΡΟΥ

9.

Δεληγιάννη Περμανθούλα, Τμήμα Τ.Ε Ορεστιάδας

10. Λυμπερίδου Ελένη, Τμήμα Τ.Ε Ορεστιάδας
11. Μενεξόπουλος Δημήτριος, Τμήμα Τ.Ε Ορεστιάδας
12. Κωτούλας Νικόλαος, Δντής Δνσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αλεξ/πολης
13. Κεχαγιά Θεσσαλία, Δτρια Α’θμιας Εκπαίδευσης Έβρου
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14. Τσιαντούκας Ευθύμιος, Π. Υ Αλεξ/πολης
15. Ρήγας Ναθαναήλ, Π. Υ Αλεξ/πολης
16. Τσορματζίδου Μαρία, Π. Υ Αλεξ/πολης
17. Σιδέρης Βασίλειος, Δκτής Π.Υ Διδ/χου
18. Μενεξίδης Νικόλαος, Αστυν. Δντής Αλεξ/πολης
19. Παπουτσούδης Γεώργιος, Δκτής τροχαίας της Αστυν. Δνση Ορεστιάδας
20. Τχης (ΠΖ) Βασίλειος Βασιλειάδης, εκπρόσωπος ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ
21. Σχης (ΜΧ) Βασιλέρης Δημοσθένης, εκπρόσωπος ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ
22. Επίλαρχος Μιχαήλ Δ. Πουγούνιας, εκπρόσωπος ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ
23. Τχης (ΠΖ) Παπατσίμπος Παναγιώτης, εκπρόσωπος 50 ΤΑΞ. ΠΕΖ
24. Πλ/ρχης Γανίτας Παναγιώτης , εκπρόσωπος Κ.Λ Αλεξ/πολης
25. Δουνάκης Κων/νος, Αντιδήμαρχος Δήμου Αλεξ/πολης
26. Γκότσης Νικόλαος, Πολ. Προϊστ. Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξ/πολης
27. Μάκρας Απόστολος, Γραφείο Πολ. Προστασίας Δήμου Αλεξ/πολης
28. Μποτάνης Πολυχρόνης, εκπρόσωπος Δήμου Αλεξ/πολης
29. Αρπατζάνης Σταμάτιος, Αντιδήμαρχος Δήμου Σουφλίου
30. Τζιαλαμάγκας Παναγιώτης, Πολ. Προστασίας Δήμου Διδ/χου
31. Πανιτσίδης Παναγιώτης, εκπρόσωπος Τ.Υ Δήμου Διδ/χου
32. Λυμπερίδης Κων/νος, Γραφ. Πολ. Προστασίας Ορεστιάδας
33. Σανδραμάνης Συμεών, Δασαρχείο Αλεξ/πολης
34. Ιωσηφίδης Στέφανος, Δασάρχης Σουφλίου
35. Καφετζόπουλος Ιωάννης, επόπτης ΠΣΕΑ ΕΛΓΑ
36. Κεσσάτης Αθανάσιος, ΕΚΑΒ ΘΡΑΚΗΣ
37. Βαβίας Ιωάννης, εκπρόσωπος ΔΕΔΔΗΕ – ΑΕ (ΔΕΗ)

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

νέας χειμερινής περιόδου 2013-2014(Λήψη αναγκαίων προληπτικών και

Έβρου, εν όψει της
κατασταλτικών

μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από Χιονοπτώσεις και Παγετό)
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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 χιονοπτώσεων και παγετού εν όψει της νέας χειμερινής περιόδου
β) Στο σκοπό της παρούσης σύσκεψης
γ) Εξήρε το έργο του Δντή Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
θράκης ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία μετά από 17 χρόνια παρουσίας στην Πολιτική
Προστασία

Στη συνέχεια ο Δντής Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ, αφού καλωσόρισε με τη σειρά του τους
παρευρισκομένους αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της παρούσας σύσκεψης και στα δύο ξεχωριστά
ΣΟΠΠ που έγινε ένα για τις πλημμύρες και τώρα για τις χιονοπτώσεις , πράγμα που αναδεικνύει την
άριστη οργάνωσης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ ΕΒΡΟΥ.
Αναφέρθηκε στις αυξημένες αρμοδιότητες της τροχαίας σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του
Υ.Δ.Τ/ΓΓΠΠ η οποία είναι αρμόδια για την ενημέρωση των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας, των Δήμων και των φορέων αποχιονισμού για ότι συμβαίνει.
Όταν υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση εκ μέρους της τροχαίας θα μπορεί και η Πολιτική Προστασία να
διοχετεύσει την πληροφορία σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την συντήρηση του οδικού δικτύου
και κατ’ επέκταση για τον αποχιονισμό αυτού, και συγχρόνων να εκδίδει Δελτία Τύπου , να
ενημερώνει την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ από την οποία μπορεί να
ενημερώνεται και ο πολίτης για την επικρατούσα κατάσταση σχετικά με τη βατότητα του οδικού
δικτύου καθώς και με άλλες πληροφορίες.
Ζήτησε από τη Δ.Τ.Ε της ΠΕ ΕΒΡΟΥ να αποστείλει άμεσα στη Γ.Γ.Π.Π τις θέσεις των μηχανημάτων
που θα χρησιμοποιηθούν για τους αποχιονισμούς προκειμένου να συμπεριληφθούν στο GIS της ΓΓΠΠ
Επίσης αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία όλων των φορέων με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα
για τον πολίτη

Ο Δντής Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Δκσης Μακεδονίας – θράκης , χαιρέτησε τη
σημερινή συνάντηση και αναφέρθηκε:
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Στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις ξένων προγνωστικών κέντρων όπου σύμφωνα με τα οποία
αναμένεται ‘’ήπιος’’ χειμώνας χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα τόσο κατά το μήνα Δεκέμβρη όσο και
για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.
Όπως τόνισε αρωγός στην προσπάθεια της Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων
καταστάσεων είτε από χιονοπτώσεις ή από πλημμύρες είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
(Ε.Μ.Υ) η οποία ενημερώνει έγκαιρα την Πολιτική Προστασία και πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα από
όλους τους φορείς της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι δυσμενείς
επιπτώσεις από ένα έκτακτο γεγονός.
Αναφέρθηκε στην κατάργηση της ΥΑΣΒΕ η οποία είχε και την αρμοδιότητα αποκατάστασης των
ζημιών από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, το έργο της οποίας αναλαμβάνει πλέον η ΥΑΣ.
Στην αλλαγή της Νομοθεσίας σχετικά με την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργων σε περιπτώσεις
εκτάκτων αναγκών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Ο Πολ. Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε στο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί από
την αλλαγή του Νόμου σχετικά με την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργων σε περιπτώσεις εκτάκτων
αναγκών.
Στις ‘’γκρίζες ζώνες’’ που υπάρχουν όπως είναι οι παράπλευροι δρόμοι της Εγνατίας και ζήτησε
διευκρινισθεί το ποιος είναι υπεύθυνος για τον αποχιονισμό αυτών.
Αναφορικά με την οργάνωση του Δήμο για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων:
Υπάρχουν διαθέσιμοι περίπου 40 τόνοι μη εμπορεύσιμου αλατιού και αναμένεται και άλλη
προμήθεια.
Τα περισσότερα μηχανήματα είναι στη διάθεση του Δήμου πλήν αυτών που είναι για συντήρηση
Άρχισε η διαδικασία μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων
Γενικά υπάρχει ετοιμότητα του Δήμου περίπου 70-80%

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος του Δήμου υπάρχει ετοιμότητα εκ μέρους του Δήμου για την
αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ
Ο εκπρόσωπος του Δήμου αναφέρθηκε στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο καθώς
υπάρχουν μηχανήματα που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιηθούν καθώς έχει μπλοκάρει
ο διαγωνισμός συντήρησης .
Ο Δήμος αυτή τη στιγμή διαθέτει μόνο ένα GRADER και ένα JCB
Έ χει προμηθευθεί αλάτι για τις ανάγκες του αποχιονισμού περίπου 50 – 60 τόνους

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Όπως τονίσθηκε από τον εκπρόσωπο του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος και από μηχανήματα και από
πλευράς προμήθειας μη εμπορεύσιμου αλατιού. Έχει προμηθευθεί περίπου 100 τόνους και
αναμένεται η προμήθεια άλλων 100 τόνων μέχρι τέλος Δεκεμβρίου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Δεν συμμετείχε εκπρόσωπός του στο ΣΟΠΠ
Η Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε σε έγγραφο του Δήμου αναφορικά με τις ανάγκες που
αντιμετωπίζει ο Δήμος στην αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και παγετού σε μηχανήματα

ΦΟΡΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΕΒΡΟΥ
Ο εκπρόσωπος της Δνσης Τεχνικών Έργων ως αρμόδιος φορέας αποχιονισμού του επαρχιακού και
εθνικού οδικού δικτύου τόνισε ότι τα μηχανήματα της υπηρεσίας είναι σε ετοιμότητα, υπάρχει αλάτι
για άμεση επέμβαση και αναμένεται η προμήθεια μεγάλης ποσότητας που θα υπερκαλύψει τις
ανάγκες για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο.
Ξεκίνησε η διαδικασία μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων έργου.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
Ο εκπρόσωπος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ ως αρμόδιος φορέας αποχιονισμού της Εγνατίας οδού τόνισε
ότι για τον αποχιονισμό του τμήματος Εγνατίας που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου έχουν
προβλεφθεί 12 μηχανήματα εκ των οποίων αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα δύο τα υπόλοιπα
αναμένονται.
Υπάρχει αλάτι στους χώρους της αποθήκευσης, αναμένεται η προμήθεια περίπου 1000 τόνων
Έχει υπογραφεί σύμβαση με ιδιώτη για τη μεταφορά ακινητοποιημένων αυτοκινήτων από την
ΕΓΝΑΤΙΑ οδό
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Αναφορικά με τους παράδρομους δρόμους της Εγνατίας τόνισε ότι υπάρχει Νόμος του ΥΠΕΧΩΔΕ όπου
χαρακτηρίζονται ως Εθνικό δίκτυο
Αναφορικά με το φωτισμό των κόμβων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ οδού τόνισε ότι υπάρχει σχετική συνεννόηση με
το Υπουργείο για την αντικατάσταση των κλεμμένων καλωδίων και ευελπιστούν εφόσον υπάρξει
σχετική πίστωση να αντικατασταθούν μέχρι τον Ιανουάριο

ΔΕΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ αναφέρθηκε στο χρόνιο πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με την μη ύπαρξη
φωτισμού των κόμβων της Εγνατίας οδού με αποτέλεσμα σε μια χιονοθύελλα να υπάρχει άμεσος
κίνδυνος ατυχημάτων.
Αναφορικά με την αποκατάσταση των ζημιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα υπάρχει εκ μέρους της
ΔΕΗ ετοιμότητα. Υπάρχουν τρία ερπυστριοφόρα οχήματα χιονιού ένα στη Σαμοθράκη , ένα στο
Διδ/χο για την κάλυψη του ορεινού όγκου και ένα στην Αλεξ/πολη
Ζήτησε τη συνδρομή του στρατού ώστε να υπάρχει αποχιονιστικό μηχάνημα στο φυλάκιο 961 ώστε
να υπάρχει άμεση πρόσβαση από συνεργεία της ΔΕΗ, καθόσον στην περιοχή εντοπίζονται αρκετές
βλάβες κατά την περίοδο του χειμώνα.
Για τη Σαμοθράκη συγκεκριμένα πρότεινε να υπάρχει αποχιονιστικό μηχάνημα που να κινείται με
την πρώτη χιονόπτωση στις διαδρομές Καμαριώτισσα -Αλώνια και Καμαριώτισσα – Χώρα ώστε να
μη δημιουργείται πρόβλημα στην προσέγγιση των συνεργείων της ΔΕΗ για την αποκατάσταση τυχόν
βλαβών

ΕΚΑΒ -9 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Από τον εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ ζητήθηκε η συνεργασία και συνδρομή των φορέων αποχιονισμού ώστε
να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε τυχόν μεταφορά ασθενών.
Από την ΕΓΝΑΤΙΑ ζητήθηκε να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να ‘’βγαίνουν ‘’ οι μπάρες για να υπάρχει η
δυνατότητα αναστροφής των ασθενοφόρων, και όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ υπάρχει
τέτοια δυνατότητα μόνο που είναι αρκετά χρονοβόρος διαδικασία.
Επίσης το ΕΚΑΒ είναι στη διάθεση όλων των φορέων που απασχολούν προσωπικό που εργάζεται
κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε εξωτερικό περιβάλλον, για ενημέρωση σχετικά με το πρόβλημα της
υποθερμίας

7
ΔΝΣΗ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Από την εκπρόσωπο της Δνσης τονίσθηκε η ανάγκη προμήθειας των σχολείων εκ μέρους των Δήμων
με αλάτι προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν ατυχήματα μαθητών από παγωμένα προαύλια των
σχολείων.
Αναφορικά με τη διακοπή λειτουργίας των σχολείων , εισηγείται η Δνση προς το Δήμαρχο για λήψη
της απόφασης
Πρόταση του Δντή Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ είναι να υπάρχει πρόνοια εάν είναι δυνατόν η
απόφαση να λαμβάνεται από πολύ νωρίς ή ακόμη από την προηγουμένη για να αποφεύγονται
ταλαιπωρίες μαθητών και γονιών.
ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο Δντής δασών τόνισε ότι τα μηχανήματα των υπηρεσιών είναι στη διάθεση των φορέων
αποχιονισμού, δεν υπάρχουν όπως χειριστές και καύσιμα κίνησης . Πρέπει να διατεθούν χειριστές και
καύσιμα από τους φορείς στους οποίους θα διατεθούν
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ
Από τον εκπρόσωπο της Αστυνομικής Δνσης Αλεξ/πολης διευκρινίσθηκε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για
άμεση ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας για οποιοδήποτε έντονο καιρικό φαινόμενο και δή των
χιονοπτώσεων.
Ζητήθηκε από τους φορείς αποχιονισμού να δοθεί προτεραιότητα στον αποχιονισμό των διόδων
που οδηγούν στα Νοσοκομεία του Νομού και
αναφέρθηκε στο πρόβλημα του φωτισμού των κόμβων και ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να
γίνουν το συντομότερο δυνατό οι διαγραμμίσεις των δρόμων
Ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Δνσης Ορεστιάδας αναφέρθηκε στην κακή κατάσταση του
επαρχιακού οδικού δικτύου στο Β. Έβρο και όπως τόνισε υπάρχουν καθιζήσεις και υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα να προξενήσουν σοβαρά τροχαία ατυχήματα . Υπάρχουν αρκετές παγίδες στο επαρχιακό
οδικό δίκτυο Αμπελάκια – Βάλτος -Φυλάκιο στο οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουν αποκατασταθεί.
Αναφέρθηκε σε ‘’γκρίζα ζώνη’’ και συγκεκριμένα το οδικό δίκτυο Κισσάριο - Αμόριο για το οποίο
πρέπει να διευκρινιστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για τον αποχιονισμό αυτού.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥ
Ο εκπρόσωπος της Π.Υ Αλεξ/πολης ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες για τη διάσωση
εγκλωβισμό ατόμων και για αυτό το σκοπό έχουν εξοπλισμό σε πλήρη ετοιμότητα. Ζήτησε τη
συμβολή των φορέων αποχιονισμού για τη διάνοιξη των δρόμων και ζήτησε επίσης τη συνεργασία με
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τους φορείς αποχιονισμού αναφορικά με τη διανομή των υλικών έκτακτης ανάγκης τα οποία πρέπει
να προμηθευτούν οι φορείς αποχιονισμού
Οι Δήμοι από τώρα θα πρέπει να επισημάνουν τους χώρους στους οποίους θα μεταφέρονται οι
εγκλωβισμένοι από την πυροσβεστική υπηρεσία και να τους γνωρίσουν στις κατά τόπους
πυροσβεστικές υπηρεσίες

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Από τους εκπροσώπους των τοπικών στρατιωτικών σχηματισμών τονίσθηκε η ετοιμότητα αυτών στα
πλαίσια του Σχεδίου ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ’’

ΔΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ο προϊστάμενος της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξ/πολης αναφέρθηκε στο
έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Νομός με την ευλογιά των ζώων που είχε ως αποτέλεσμα να
θανατωθούν μέχρι σήμερα χιλιάδες ζώα.
Η Δνση ενημερώνει γεωργούς και κτηνοτρόφους για την προστασία των γεωργικών και
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων τους
Με παρέμβασή του ο Αντιδήμαρχος Αλεξ/πολης δήλωσε ότι ο Δήμος έχει ετοιμότητα να βοηθήσει
τους κτηνοτρόφους στη ζώνη ευθύνης του

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Ο εκπρόσωπος του κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξ/πολης επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της υπηρεσίας
του όταν και όποτε χρειασθεί

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
•

Η κ. Αντιπεριφερειάρχης τόνισε της ευθύνη της Αστυνομίας στο θέμα της ενημέρωσης και σχετικά με
τις ‘’γκρίζες ζώνες’’ και πρότεινε να πραγματοποιηθεί σύσκεψη των αρμοδίων υπηρεσιών για να
λυθεί το θέμα

•

Οι υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων να έχουν καταγεγραμμένους τους χρόνιους πάσχοντες
(νεφροπαθείς κ.λ.π) ώστε να υπάρχει μέριμνα μεταφοράς αυτών κατά προτεραιότητα

σε

Νοσοκομεία, , εάν απαιτηθεί αλλά να εξασφαλισθεί και η διαμονή τους εάν υπάρχει παρατεταμένη
κακοκαιρία
•

Να επιλυθεί το πρόβλημα του φωτισμό των κόμβων εκ μέρους της ΕΓΝΑΤΙΑΣ
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Κλείνοντας τη σύσκεψη η Αντιπεριφερειάρχης αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους για τη
συμμετοχή τους, απευθυνόμενη σε όλους τους φορείς τόνισε ότι με δεδομένη τη σημερινή
κατάσταση των δρόμων, στη μικρή δυνατότητα διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού και μέσων για
άμεση ανταπόκριση, ζήτησε οι φορείς να ‘’ξεπεράσουν τον εαυτό τους’’ διότι έχουμε να κάνουμε με
ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
Οι πολίτες να δείχνουν υπομονή και να γνωρίζουν ότι οι δρόμοι θα ανοίξουν αλλά δεν είναι δυνατόν
αυτό να επιτυγχάνεται πάντοτε άμεσα.
Οι Δήμοι να ενημερώσουν τους Δημότες τους να δείξουν ευαισθησία και να συνδράμουν και οι
ίδιοι στην προσπάθεια όλων μας .
H Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π ΕΒΡΟΥ
Αντιπεριφερειάρχης

Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου
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