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ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
AYTOΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αλεξ/πολη 26-02-2015
ΑΠ: 334

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝ. ΕΒΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Στην έδρα της Περιφερειακής ενότητας

Έβρου

στις 26 Φεβρουαρίου

2015

ημέρα:

Παρασκευή και ώρα 18.00 πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου προκειμένου να εξεταστούν
αιτήματα των Δήμων σχετικά με την αντιμετώπιση πλημμυρικών καταστάσεων.

1. ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Πρόεδρος
Πέτροβιτς Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Μέλη:
1.

Χουβαρδάς Κων/νος, Δντής Πολ. Προστασίας ΠΑΜΘ

2.

Παπαποστόλου Χρήστος, Πολ. Προστασία Π.Ε ΕΒΡΟΥ

3.

Τσεσμελής Γεώργιος, ΥΠΟΜΕΔΙ- ΕΥΔΕ

4.

Μαυράκη Χριστίνα, Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΕΒΡΟΥ

5.

Ανχης (ΠΒ) Μπεκιάρης Χάρης, εκπρόσωπος ΧΙΙ Μ/Κ ΤΑΞ

6.

Ιλχος Λιγάσης Δημήτριος, εκπρόσωπος 31 Μ/Κ ΤΑΞ

7.

Λγος (ΜΧ) Βοζικης Θεόδωρος, εκπρόσωπος 7 Μ/Κ ΤΑΞ

8.

Κούκουρας Κωνσταντίνος Διοικητής, Π.Υ Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

9.

Τσακαλής Παναγιώτης, Δ/νση Αστυνομίας Αλεξ/πολης

10. Καβαρατζής Γεώργιος, Εκπρόσωπος Αντιπολίτευσης
11. Παπαλεξίου Δημήτριος ΥποΔ/ντης Δ/νσης Πολ. Προστασίας ΠΑΜΘ
12. Κοτούλας Νικόλαος ΔΑΟΚ Έβρου
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2. ΣΥΣΚΕΨΗ:

Την σύσκεψη ξεκίνησε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς αναφερόμενος στις
αποφάσεις που πρέπει να παρθούν για επεμβάσεις στα αναχώματα κατά
Δήμους.
Ξεκινώντας από το Δήμο Αλεξ/πολης ο οποίος κατέθεσε τα αιτήματα που
αφορούν, 1) την άμεση αποκατάσταση 2 ρηγμάτων στην διώρυγα προσαγωγό
του Φυλάκιο Πετάλου, 2) την αποκατάσταση του μεγάλου ρήγματος στην θέση
Καψάλη, 3) την αποκατάσταση των ρηγμάτων του Πέταλου Πέπλου και Γεμιστής
και 1 ρήγμα που είναι στον Πόρο.
Την ενίσχυση αναχωμάτων της Δράνας και ενίσχυση αναχωμάτων στα Λουτρά.
Ο Αντιπεριφερειάρχης ρώτησε εάν η ζημιές προκλήθηκαν από τις πλημμύρες, η
υπήρχαν από το προηγούμενο φαινόμενο, επίσης ρώτησε αν αυτήν την στιγμή
χρειάζεται κάποια επέμβαση για μην πληγούν καλλιέργειες και περιουσίες των
πολιτών.
Ο Δ/ντης Πολ. Προστασίας κ. Χουβαρδάς ρώτησε τη άνοιγμα έχουν τα
αναχώματα και ποιο το κόστος εάν γίνει κάποια παρέμβαση.
Παίρνοντας το λόγω η κ. Μαυράκη τόνισε για τα 2 αναχώματα το ένα έσπασε
από μόνο του και το άλλο έγινε με τεχνική θραύση στην προσαγωγό διώρυγα για
να γυρνάει το νερό μέσα στην Καψάλη.
Για να γίνει το κλείσιμο των αναχωμάτων το κόστος είναι περίπου στις 10.000
χιλιάδες Ευρώ.
Για να γίνουν εργολαβικές επεμβάσεις στα αναχώματα της Καψάλας το κόστος
θα φθάσει συνολικά τα 7.000 000 εκατομμύρια Ευρώ.
Είναι στο πρόγραμμα να γίνουν επεμβάσεις τόνισε η κ. Μαυράκη αλλά όχι τώρα
διότι ακόμη είναι νωρίς διότι ο χειμώνας ακόμα δεν τελείωσε.
Η Βουλγαρία ακόμη έχει χιόνια και αυτά υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να
λιώνουν στα μέσα Μαρτίου και προφανώς θα έχουμε πάλι πλημμύρες.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα για
να βοηθήσουμε τους πολίτες , όχι όμως να χαλάμε και να τα ξαναφτιάχνουμε
αναχώματα.
Ο κ. Τσεσμελής παίρνοντας το λόγω είπε ότι αυτήν την στιγμή δεν μπορούμε να
κάνουμε τίποτα από την στιγμή που δεν ξέρουμε το κόστος και πως θα βρεθούνε
τα λεφτά, επίσης αναφέρθηκε εάν είναι να γίνουν επεμβάσεις γιατί να μην
γίνουν στο Σουφλί στα Λαγυνά που κινδυνεύουν οι οικισμοί.
Το θέμα είναι τι θα αποζημιώσει ο ΕΛΓΑ για τα χωράφια και από κει να δούμε τι
μπορούμε να κάνουμε.
Λέγοντας επίσης ότι τα αναχώματα έπρεπε λογικά να είναι κλειστά, και αν
ξεκινούσαν να τα κλείνουν έπρεπε να ξεκινήσουν από τον Β. Έβρο.

3

Ο Αντιπεριφερειάρχης είπε ο Δήμος Αλεξ/πολης που έκανε ΣΤΟ αναφέρθηκε στα
προβλήματα των Φερών στη περιοχή του Πετάλου για συγκεκριμένες
επεμβάσεις .
Ο κ. Καβαρετζής αναφέρθηκε για κάποιες επεμβάσεις που έγιναν και για κάποιες
άλλες που δεν ενημερώθηκαν οι Υπηρεσίες.
Ο κ. Χουβαρδάς ανέφερε ότι υπάρχει θέμα με την πληροφόρηση της Πολ.
Προστασίας.
Ο κ. Καβαρετζής ρώτησε τους επικεφαλής στρατιωτικούς αν έχουν να προτείνουν
κάτι ή εάν χρειάζεται κάποιο έργο δικό τους.
Η κ. Μαυράκη είπε ότι μπορούν να κλείσουν τα αναχώματα στην προσαγωγό
διώρυγα που έχουν μικρό κόστος.
Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε για το αίτημα του Δήμου Σουφλίου που
ζήτησε από την Τοπική Κοινότητα της Δαδιάς τις παρεμβάσεις του αναχώματος
στο Διαβολόρεμα.
Η κ. Μαυράκη αναφέρθηκε για τα ρήγματα που έγιναν στην Λύρα για να
αποσυμφορηθεί το νερό.
Ο Δήμος Σουφλίου ζήτησε να κλείσουν τα 2 ρήγματα στο Φυλάκιο, με
κοστολόγηση που έγινε για να κλείσουν τα 2 ρήγματα στο Φυλάκιο ανέρχεται
στο ποσό τον 50.000 χιλιάδων Ευρώ έκαστος.
Η κ. Μαυράκη αναφέρθηκε για τα αναχώματα που είναι στα Λαγυνά που έχουν
γίνει κάποιες επεμβάσεις αλλά χρειάζονται ενισχύσεις, όμως δεν μπορούν να
προσεγγίσουν αυτήν την στιγμή τα φορτηγά γιατί τα χώματα είναι μαλακά,
επίσης είπε ότι αυτήν την στιγμή δεν κινδυνεύει ο οικισμός των Λαγυνών.
Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε για τον ΟΣΕ που πλημμυρίζουν οι γραμμές
στο Ορμένιο και Σουλφι για αυτό οι Δήμοι πρέπει να βάζουν γεόφυσμα γιατί
ακυρώνονται δρομολόγια και πρέπει να καταβάλλονται ρήτρα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης είπε στην κ. Μαυράκη ότι πρέπει να κλείσουν τα
αναχώματα στο Φυλάκιο.
Αναφέρθηκαν στα προβλήματα του Σουφλίου η κ. Μαυράκη λέγοντας ότι θα
γίνουν κάποιες μελέτες και τη κοστολόγιο έχουν εάν υπάρχουν λεφτά ή από πού
θα βρεθούνε εάν είναι να προχωρήσουν σε εργασίες που πρέπει να γίνουν.
Ο κ. Τσεσμελής είπε ότι αυτήν την στιγμή δεν είναι επείγων να γίνουν τα έργα να
τα δούμε σε 1 μήνα περίπου που θα έχει τελειώσει και η κ. Μαυράκη της
αναφορές της και αποφασίζουμε με τις προτεραιότητες που θα δοθούν και
ανάλογα τη χρήματα θα δοθούν.
Ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι θα γίνουν κάποιες ενέργειες μόλις
καλυτέρευση ο καιρός επίσης ρωτήθηκε από τον κ. Παπαποστόλου εάν σε
περίπτωση έχουμε καιρικά φαινόμενα θα υπάρχει πρόβλημα στα Λαγυνά.
Η κ. Μαυράκη απάντησε ότι δεν μπορούμε να το προβλέψουμε εάν υπάρχει
πρόβλημα.
Κλείνοντας την σύσκεψη πάρθηκε η απόφαση να το δούμε σε 15-20 μέρες που
θα έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα και θα παρθούν οι αποφάσεις.
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Πίνακας αποδεκτών
Ο Αντιπεριφερειάρχης
1.Δήμοι Π.Ε.Εβρου (Αλεξ/λης-Σουφλιου)

2.Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών Π.Ε. Έβρου

Πέτροβιτς Δημήτριος
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