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 ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ           Αλεξ/πολη  27-03-2018 

AYTOΤΕΛΗΣ  ΔΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           ΑΠ: 415 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΦ. ΕΝ. ΕΒΡΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΒΡΟΥ 

 

Στην  Περιφερειακής Ενότητας έβρου  (Καραολή και Δημητρίου -40-)  στις 27  Μαρτίου 2018  

ημέρα: Τρίτη    και ώρα 15.15 πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη του   Συντονιστικού Οργάνου 

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

μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

 

1.  ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Πρόεδρος 

Πέτροβιτς  Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

Μέλη:  

1. Μαυράκη  Χριστίνα, Δνση Τεχνικών  Έργων Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

2. Κουτούζος  Παναγιώτης, Δντής της Δνση Αστυνομίας Αλεξ/πολης 

3. Ανχης (ΜΧ)  Καμίλης  Γεώργιος, ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 

4. Γκαμπίλη  Κωνσταντίνα, Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξ/πολης 

5. Αποστολίδης  Μάριος, Δκτής Π.Υ  Α.Μ.Θ 

6. Παπαδάκης  Πασχάλης, Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξ/πολης 

7. Παντελίδης  Βασίλειος, ΤΟΕΒ  Φερών 

8. Λαυκίδης  Γεώργιος, Πολ. Προστασία Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

 

 



2 

 

    ΣΥΣΚΕΨΗ: 

 Τη συζήτηση συντόνισε  ο Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  ΕΒΡΟΥ  Έβρου κ. Πέτροβιτς  Δημήτριος , ο 

οποίος ενημέρωσε τους παρευρισκομένους  σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση του Προξενείου της 

Ελλάδας στη Σόφια στο οποίο αναφέρεται ότι στις επόμενες ημέρες στις 28 και 29 Μαρτίου θα 

έχουμε αύξηση εισροής υδάτων  από το φράγμα του Ivailigrant. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε 

είναι ζημιές στις καλλιέργειες και θραύσεις των αναχωμάτων. Αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά 

στο παρελθόν  από νερά που εισήλθαν στα χωράφια, δημιούργησαν ‘’κρατήρες’’ . Έχουμε ζητήσει 

από το 2015  από το Υπουργείο να αποζημιωθούν οι αγρότες και κανείς μέχρι σήμερα δεν  ανέλαβε  

πρωτοβουλία. 

Ο   πρόεδρος του ΤΟΕΒ Φερών ανέφερε  ότι τα περισσότερα αγροκτήματα έχουν αποκατασταθεί από 

τους ίδιους τους αγρότες. 

Επιοκοινώνησε τηλεφωνικά ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ  Κορνοφωλιάς και ζήτησε να ανοίξει το 

θυρόφραγμα της Κορνοφωλιάς για να μη έχουμε θραύση του αναχώματος με τεράστιες ζημιές 

Στη  συνέχεια η Δντρια Τεχνικών Έργων της ΠΕ ΕΒΡΟΥ  ενημέρωσε το Σώμα για την  επικρατούσα 

κατάσταση κατάσταση σε όλο το μήκος του Έβρου και συγκεκριμένα: 

Στις Καστανιές δεν υπάρχει πρόβλημα 

Στη Βύσσα θέλει ακόμη 50 cm  για να φθάσει το νερό στη στέψη του υπερβλητού αναχώματος 

Στο Πραγγί υπάρχει μία πλημμυρισμένη έκταση ανάμεσα στο υπερβλητό και κυρίως ανάχωμα δεν 

γνωρίζουμε από πού προέρχεται. 

Στο Διδ/χο  έχει γίνει συράδιο στο Νότιο κόμβο εισόδου 

ο Ερθθροπόταμος για να φθάσει το ανάχωμα του βιολογικού καθαρισμού στη στέψη θέλει περίπου 

ένα μέτρο 

Στο Αμόριο – Κισσάριο  υπάρχει μία αποστραγγιστική τάφρος  που οδηγεί στον έβρο , η οποία έχει 

γεμίσει και υπερχειλίζει. 

Στη Μάνδρα υπάρχει μία πλημμυρισμένη έκταση από τοπικά νερά ή από διήθηση 

Έχει   πλημμυρίσει ο κάμπος των Λαγυνών από τοπικά νερά.  
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Ο Κάμπος της θυμαριάς  και ο κάμπος του Τυχερού πλημμυρίζει από τοπικά νερά που κατεβάζει το 

ρέμα  Σαράντη 

Η  πρόεδρος του ΤΟΕΒ Κορνοφωλιάς ενημέρωσε τηλεφωνικά τον κ. Αντιπεριφερειάρχη για την 

κατάσταση στο Αγρόκτημα της Κορνοφωλιάς από τα τοπικά νερά. Σχετικά με το άνοιγμα του 

θυροφράγνατος  αναφέρθηκαν οι δυσχέρειες που υπάρχουν για το άνοιγμα αυτού. 

Πρόταση της  Δντριας  Τεχνικών Έργων είναι να ανοίξει το θυρόφραγμα να πλημμυρίσει ο κάμπος και 

να εκτονωθεί ο έβρος. 

Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Λαγυνών επικοινώνησε  τηλεφωνικά με τον κ. Αντιπεριφερειάρχη και είπε ότι 

φθάνουν σ το θυρόφραγμα  των Λαγυνών  με μηχανικούς της Δνσης Τεχνικών έργων και την Πολιτική 

Προστασία. 

Σε συνέχεια σε τηλεφωνική επικοινωνία ο κ., Παπαποστόλου ενημέρωσε το ΣΟΠΠ  ότι  στον κάμπο 

των Λαγυνών το ύψος του νερού είναι κατ’ εκτίμηση περίπου 1 έως 1.4 μέτρα . Η Ροή των 

εισερχομένων νερών από τον Έβρου είναι ελεγχόμενη από τις πόρτες που υπάρχουν και υπάρχει η 

δυνατότητα να αυξηθεί και άλλο με ασφάλεια εάν ανοιχθούν περεταίρω οι πόρτες. Τα ύψη του νερού 

από τη μεριά του ποταμού στα αναχώματα σε σχέση με το άνω χείλος είναι περίπου 2,5 μέτρα 

χαμηλότερα. 

Προτείνεται η παραπάνω διαχείριση ως εξισορρόπηση της πίεσης ως ασφαλέστερη για να μη 

κινδυνέψουν με θραύση τα αναχώματα. 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία ο κ. Χουβαρδάς ενημέρωσε το ΣΟΠΠ σχετικά με την κατάσταση που θα 

επικρατήσει τις επόμενες ημέρες καθόσον σύμφωνα με νέα ρηματική διακοίνωση στις 28-03-2018 θα 

εισέλθουν από το φράγμα του ivailovgrant  περίπου 730 m3/sec 

O  Κ. Αντιπεριφερειάρχης προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Βουλγαρία 

για τυχόν παρέμβασή του  αναφορικά με τη ροή υδάτων από το φράγμα του ivailovgrant   

Σε τηλεφωνική επικοινωνία ο κ. Φουντούκας ενημέρωσε το ΣΟΠΠ  ότι στο Πραγγί  σε δύο σημεία το 

νερό υπερχειλίζει. 

Ο κ Παπαποστόλου ενημέρωσε τηλεφωνικά το ΣΟΠΠ  και αναφέρει ότι η υπερχείλιση που 

παρατηρείται  συμβάνει στα ανάντι του αναχώματος του καμηλοποτάμου, δηλαδή εισέρχονται νερά 

στον μικρό κάμπο της Κορνοφωλιάς που η έκτασή του εκτιμάται στα 3.000 στρέμματα. Δεν υπάρχει 

δυνατότητα προσέγγισης στο σημείο αυτό για οποιαδήποτε παρέμβαση. Εκτίμησή μας είναι ότι δεν 
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θα προξενηθούν ιδιαίτερες ζημιές καθώς η υδάτινη ροή του καμηλοποτάμου και το ύψος της 

υπερχείλισης στο ανάχωμα είναι μικρό. Αναφέρουμε όπως ότι πρέπει να παρακολουθείται η άνοδος 

της στάθμης του νερού στον κάμπο των Λαβάρων και κυρίως στις κάτω διαβάσεις του νέου κάθετουβ 

οδικού άξονα καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να καταληφθούν από νερά και αυτά να εισέρχονται σπρος 

τον οικισμό των Λαβάρων. 

Τελική απόφαση του ΣΟΠΠ είναι να παραμείνει η κατάσταση όπως είναι, να μη ανοίξει κανένα 

θυρόφραγμα   εκτός αυτό των Λαγυνών  εάν χρειασθεί  και να γίνει αύριο μία νέα ενημέρωση 

αγροτών – κτηνοτρόφων να μη πλησιάζουν τις επικίνδυνες περιοχές και να αποφεύγουν κινήσεις επί 

των αναχωμάτων και από τη Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και από την Αστυνομία 

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους για τη συμμετοχή τους και κήρυξε το 

τέλος της συνεδρίασης 

   

                  Ο πρόεδρος  του Σ.Ο.Π.Π 

        Αντιπεριφεριάρχης Π.Ε  ΕΒΡΟΥ 

 

                         Πέτροβιτς  Δημήτριος 


