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ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

Αλεξ/πολη 12-04-2018

AYTOΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠ: 486

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 12 Απριλίου 2018
ημέρα: Πεμπτη και ώρα 10.20 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.

Χουβαρδάς Κων/νος, Δνση Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ

2.

Παπαλεξίου Δημήτριος, Δνση Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ

3.

Κούκουρας Κων/νος, Δκτής της Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξ/πολης

4.

Στεφανίδης Κων/νος, Τ.Τ Αλεξ/πολης

5.

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

6.

Παρασκευόπουλος Βασίλειος , Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΕΒΡΟΥ

7.

Παπαποστόλου Χρήστος, Πολ. Προστασία Π.Ε ΕΒΡΟΥ

8.

Λαυκίδης Γεώργιος, Πολ. Προστασία Π.Ε ΕΒΡΟΥ

9.

Τσολακίδης Γεώργιος, Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΕΒΡΟΥ

10. Τσεσμελής Γεώργιος, ΕΥΔΕ Έβρου
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11. Κολενιγίδης Βλάσης, ΔΤΕ ΠΕ Έβρου
12. Τσαβδαρίδης Αθανάσιος, ΤΟΕΒ Τυχερού
13. Δομπάρας Κων/νος, ΤΟΕΒ Τυχερού
14. Σισμάνης Ιωάννης, ΤΟΕΒ Λαγυνών
15. Παπαδόπουλος Ιωάννης, Δασαρχείο Σουφλίου
16. Τασκαλής Σαράντης, ΤΟΕΒ Τυχερού
17. Σκαρκαλάς Παναγιώτης, ΤΟΕΒ Λαγυνών

ΣΥΣΚΕΨΗ:
Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε ΕΒΡΟΥ Έβρου κ. Πέτροβιτς Δημήτριος , ο
οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα αυτής της
έκτακτης σύγκλησης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) τονίζοντας ότι:
Συγκαλέσαμε αυτό το έκτακτο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) για να
εξετάσουμε και να προβούμε στις αποφάσεις οι οποίες είναι αναγκαίες, για να μπορέσει να βοηθηθεί
ο κόσμος και βέβαια αυτό συνάγει την μη απειλή σε άλλες περιοχές και ενέργειες που θα
δημιουργήσουν άλλα προβλήματα.
Το αίτημα είναι από το Πέταλο, το Τυχερό, και τη Γεμιστή τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς να
δημιουργηθούν άλλοι κίνδυνοι και να υπάρχει πλήρης διαχείριση του φαινομένου χωρίς να υπάρχουν
άλλα ζητήματα που θα προκύψουν. Ο κ. Σισμάνης ανέφερε ότι και τα Λαγυνά έχουν πρόβλημα, ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς τόνισε ότι μιλάμε για όλο το Νότιο Έβρο. Το λόγο πήρε ο κ.
Τσαβδαρίδης του ΤΟΕΒ Τυχερού το θέμα είναι να ανοίξουν οι πόρτες κάτω από την Γέφυρα των Κήπων,
άλλα δεν μπορούμε να βρούμε τον εργολάβο, για να ανοιχτούν οι πόρτες διότι είναι πλημμυρισμένη. Ο
Δκτης της τροχαίας κ. Στεφανίδης ρώτησε εάν πρέπει να πούμε τον κ. Αντιδήμαρχο Φέρων μήπως
αυτός μπορεί να κάνει κάτι, ο κ. Τσαβδαρίδης απάντησε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι διότι η Γεμιστή
ανήκει στην ΤΟΕΒ Τυχερού, ο πρόεδρος ΤΟΕΒ Πετάλου κ. Ρείζης ρώτησε εάν ανοικτή η πόρτα θα
βγάλει νερά, ο κ. Τσαβδαρίδης απάντησε ότι είδη βγάζει νερό, ο εργολάβος κ. Σκαρλάτος επικοινώνησε
με τους υπεύθυνους και του είπαν ότι πρέπει να παρθεί άδεια από το συντονιστικό όργανο. Ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς τόνισε ότι κανείς δεν ανοίγει θηρόφραγμα χωρίς να ενημερωθεί το
Συντονιστικό διότι μετά θα νομικές κυρώσεις. Ο Δκτης Π.Υ κ. Κούκουρας ρώτησε για ποιο λόγο θα γίνει
αυτή η δουλειά, ο κ. Τσαβδαρίδης απάντησε ότι είναι πλημμυρισμένος ο κάμπος της Γεμιστής κάτω
από την γέφυρα των Κήπων στα σύνορα ακριβώς. Ο κ. Παπαποστόλου έδειξε τα σημεία που είναι
πλημμυρισμένα στο χάρτη. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς ρώτησε εάν πρέπει να ανοίξουν την
πόρτα από την Γέφυρα των Κήπων, ο κ. Ρείζης ρώτησε το νερό που θα πάει εάν ανοίξει η πόρτα αυτή, η
απάντηση των υπολοίπων ήταν στο ποτάμι διότι η απόσταση είναι μόλις 10 μέτρα από το ποτάμι Ο κ.
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς ρώτησε εάν συμφωνούν να ανοίξουν το θηρόφραγμα της Γεμιστής,
και πόσο καιρό θα μείνει ανοικτό, ο κ. Τσαβδαρίδης απάντησε ότι είναι πλημμυρισμένα περίπου στα
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900 με 1000 στρέμματα μόλις αποστραγγιστούν θα την κλείσουμε. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης κ.
Πέτροβιτς ρώτησε αν υπάρχει άλλο αίτημα, ο κ. Ρείζης αναφέρθηκε για το Πέταλο ότι το νερό είναι
οριακά και ότι με τις αντλίες που βάλαμε σε λειτουργιά η κατάσταση καλυτέρευσε. Ο κ.
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς ρώτησε πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί να δουλεύουνε τα
μηχανήματα, ο κ. Ρείζης απάντησε ότι θα έχει συνεχή επαφή με την Πολιτική Προστασία και το ΤΟΕΒ.
Ο κ. Παπαποστόλου αναφέρθηκε ότι υπάρχει θέμα με τα υψόμετρα εάν είναι οριακά τα νερά, και αν
υπάρχει βροχή τις επόμενες ημέρες και ανέβει η στάθμη τα προγνωστικά δεν θα δείχνουνε την πτώση
αυτή που θα διευκόλυνε το Πέταλο. ο κ. Ρείζης είπε ότι με τους 13 πόντους που έπεσε η στάθμη
πιθανόν να φεύγουν τα νερά, και αν σε περίπτωση δεν φεύγουν τα νερά ρώτησε ο κ. Παπαποστόλου ο
κ. Ρείζης απάντησε ότι απευθείας θα κλείνει και ότι θα αναλάβουνε η ίδιοι την διαχείριση, ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς συμφώνησε με τον πρόεδρο ΤΟΕΒ και ότι ανοίγει και η πόρτα του
Πετάλου. Ο Δκτης Π.Υ κ. Κούκουρας ρώτησε εάν πρέπει να ανοίξουμε πρώτα το θυρόφραγμα της
Γεμιστής και μετά από μία ή δύο μέρες του Πετάλου, για να δούμε τις εξελίξεις. Ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Πέτροβιτς άρα το Πέταλο μένει κλειστό και υπάρχει η εντολή αν χρειαστεί να ανοίξει μετά από 24
ώρες, και βέβαια αναλόγως και τις συνθήκες. Και να υπάρχει ενημέρωση στην Πολ. Προστασία και στις
Τεχνικές Υπηρεσίες. Ο πρόεδρος των Λαγυνών κ. Σισμάνης ανέφερε ότι οι υπηρεσίες που πήγαν έχουν
τις πόρτες ανοικτές και το νερό πέφτει στο ποτάμι της Λύρας , εάν όμως κοπή ο χείμαρρος της Λύρας
δεν θα υπάρχουν λεφτά για να τον ξαναμπαζώσουμε. Εάν σε περίπτωση βρέξει και κατεβάσει νερό το
ποτάμι τι θα μπορούμε να κάνουμε για να διώξουμε το νερό από το μεγάλο κάμπο των Λαγυνών στο
ποτάμι γιατί το νερό φεύγει μόνο από τις πόρτες που είδαμε με τις υπηρεσίες και ότι το νερό φεύγει
γρήγορα. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς ρώτησε τις Τεχν. Υπηρεσίες εάν πήγανε να το δούνε, ο κ.
Τσολακίδης είπε πως πάγανε και το είδανε και ότι πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο όπως έγινε στη Λύρα
με αντλία, και ότι δεν πρέπει να σπάσει το ανάχωμα διότι μετά θα υπάρχει πρόβλημα. Ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς ότι η υπηρεσία διαμένει στην τομή αναχώματος, ο κ. Τσολακίδης
τόνισε ότι η τομή δεν θα είναι 5 ή 10 μέτρα θα είναι μεγαλύτερη γιατί θα έχει διάβρωση, Ο κ.
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς ρώτησε εάν μπορεί να λειτουργήσει με την αντλία, ο κ. Τσαβδαρίδης
απάντησε ναι αλλά τώρα το νερό φεύγει από τις 2 πόρτες θα βάλουμε και το αντλιοστάσιο. Για να
βάλουμε μπροστά το αντλιοστάσιο της Δουρούτζας Πυθίου και Φερών το πληρώνει η υπηρεσία, για
εμάς ποιος τα πληρώσει. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς ρώτησε εάν είναι αποστραγγιστικό όσο
για την πληρωμή έχω δώσει εδώ και 6 μήνες στην ΔΕΗ να λειτουργούν τα αποστραγγιστικά. Ο κ.
Σκαρκαλάς του ΤΟΕΒ Λαγυνών ρώτησε το Αντιπεριφερειάρχη για την ομιλία που είχε με την ΔΕΗ για το
αποστραγγιστικό Λύρας αναφέρθηκε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ο κ. Τσεσμελής της ΕΥΔΕ ρώτησε
ποιος έκλεισε το αποστραγγιστικό της Λύρας που πήγαιναν τα νερά στο Βάλτο εκεί έγινε παρέμβαση
και ποιος την έκανε. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς μίλησε τηλεφωνικά με την ΔΕΗ και ρώτησε για
το αποστραγγιστικό της Λύρας αν λειτουργεί. Ο κ. Σκαρκαλάς του ΤΟΕΒ Λαγυνών απάντησε ότι η ΔΕΗ
είχε πάρει όλα τα ρολόγια για να τα φτιάξουν διότι είχαν πάθει ζημιά και θα πήγαιναν να τα
τοποθετήσουν, και δεν τα έχουν τοποθετήσει ακόμη. Ο κ. Βαβίας απάντησε το ρολόι είναι ένα για την
Λύρα από το αποστραγγιστικό. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς ανέφερε ότι τα αποστραγγιστικά τα
είχε κανονίσει να δουλεύουν πριν τα Χριστούγεννα για να μην υπάρχουν προβλήματα, ο κ.
Τσαβδαρίδης ανέφερε ότι το θηρόφραγμα της Δουρούτζας είναι ανοικτό και δεν υπάρχει πρόβλημα
διότι δεν έχει νερό, επίσης είπε ότι εδώ και 2 μέρες που άνοιξαν οι πόρτες και το νερό που περνάει
πάει από το κάμπο στο ποτάμι και ότι εάν χρειάζεται απόφαση. Ο κ. Σισμάνης να γραπτή στο πρακτικό,
ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς είπε ότι η Δουρούτζα παραμένει ανοικτή και τη παρακολουθεί ο
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πρόεδρος και να γραφτεί στο πρακτικό. Ο κ. Δομπαράς ανέφερε ότι υπάρχει πρόβλημα με το Σαράντη,
ο κ. Τσολακίδης ανέφερε ότι δεν μπορούνε να κάνουν κάτι διότι δεν έχουν πρόσβαση αυτήν την
στιγμή. Ο κ. Παπαποστόλου ρώτησε στην γέφυρα που είναι οι πόρτες ανοικτές εάν έχουν ανοίξει και
τις άλλες που ενώνουν τις στάθμες, ο κ. Τσαβδαρίδης είπε όχι, Ο κ. Παπαποστόλου ρώτησε εάν
ανοίξουν υπάρχει περίπτωση να αποσυμφοριθεί η περιοχή Σαράντη και Θυμαριά, ο κ. Τσαβδαρίδης
είπε όχι για τώρα το υψόμετρο από τη μεριά του κάμπου του Τυχερού είναι ποιο χαμηλά και αν τις
ανοίξουμε θα μπει περισσότερο νερό. Ο κ. Δομπαράς ανέφερε για τις πόρτες της Γεμιστής που είναι
στο αντλιοστάσιο εάν ανοίξουνε οι παλαιές μήπως αποσυμφοριθεί, απάντησε ο κ. Τσαβδαρίδης ότι οι
πόρτες είναι ανοικτές περίπου 2 μέρες και αποσυμφορίζεται το νερό, και αυτήν την στιγμή δεν μπαίνει
νερό από το Σαράντη μες στο κάμπο του Τυχερού διότι έχει πάρει την κατηφόρα και δεν έρχεται τα
νερά όπως πρώτα έχουν σταματήσει να έρχονται, αλλά τα νερά είναι πολλά. Ο κ. Παπαποστόλου
ρώτησε εάν τα νερά είναι στάσιμα και δεν πάνε πουθενά ο κ. Τσαβδαρίδης είπε ότι τα νερά φεύγουν
για την Δουρούτζα η ανοίγουμε τις πόρτες ή τις αντλίες για να βγει το νερό, ο κ. Παπαποστόλου
ρώτησε οι μηχανές η δύο που είναι στο Τυχερό σε ποιόν ανήκουν ο κ. Τσαβδαρίδης είπε ότι την μία την
δώσαμε στην Μάνδρα για να αποσυμφορίσουν τα νερά και ότι είναι δικές τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Πέτροβιτς ρώτησε τον κ. Σισμάνη εάν υπάρχει πρόσβαση στο Σαράντη και ο κ. Τσολακίδης απάντησε
όχι και ότι το συζητήσανε το πρωί. Ο κ. Δουμπαράς είπε ότι πρέπει να το δούναι κάποιοι και τι μπορεί
να γίνει. Ο κ. Σκαρκάλας είπε ότι εάν βρέξει τα νερά θα μπούνε πάλι στον κάμπο του Σαράντη και ότι
υπάρχει πρόσβαση από το αέριο για το αντλιοστάσιο της Δουρούτζας, ο κ. Παπαποστόλου είπε ότι το
σπάσιμο είναι μετά την στροφή ο κ. Τσαβδαρίδης είπε ότι από σπάσιμο δεν έχει πρόσβαση, Ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς ρώτησε εάν μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση με τα μηχανήματα, ο
κ. Τσεσμελής είπε για να γίνει πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, ο κ. Τσαβδαρίδης είπε ότι υπάρχει
πρόβλημα στο σπάσιμο και όχι πάνω στο ανάχωμα και ότι προτεραιότητα έχει το Σαράντη κλείσει όπως
τους είπε Δ/ντρια των τεχ. Υπηρεσιών η κ. Μαυράκη, ο κ. Τσεσμελής είπε από δεν μπορεί να κλείσει το
Σαράντη τότε ας κλείσει του Κάμπου και επίσης τόνισε ότι όλα τα αναχώματα είναι φουσκωμένα, ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς ρώτησε εάν υπάρχει κίνδυνος και ο κ. Τσολακίδης απάντησε ότι
πραγματικά υπάρχει κίνδυνος και δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τα φορτηγά και ύπαρξη κάποιο
ατύχημα, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς απάντησε αφού υπάρχει κίνδυνος να μην γίνει καμία
επέμβαση διότι εάν θυμάστε το 2015 το ατύχημα στα Λαγυνά που όλοι λέγανε να γίνει η επέμβαση και
μετά δεν έπαιρνε την ευθύνη και ότι η υπηρεσία έχει την ευθύνη. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς
είπε όταν μου πει η τεχ. Υπηρεσία έργων ότι μπορούν να πάνε τα μηχανήματα να αντικαταστήσουν τη
ζημιά τότε θα γίνουν και ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος, και στο ΣΟΠΠ να καταγραφεί το κείμενο που
διαβάζω:
Το γεγονός ότι ο Νομός Έβρου βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πρόσφατων
πλημμυρών και με δεδομένο ότι (100.000) στρέμματα στο ελληνικό έδαφος και άλλα τόσα περίπου
στην Τούρκικη πλευρά είναι πλημμυρισμένα, την αναμενόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών,
επηρεάζουν άμεσα και πολλαπλασιάζουν το φυσικό αντικείμενο του έργου της καταπολέμησης
κουνουπιών. Για την προστασία της δημόσιας υγείας επιβάλλεται η εντατικοποίηση των ψεκασμών
από σήμερα μέχρι το τέλος της χρονικής περιόδου εμφάνισης του φαινομένου. Αρχής γενομένης από
το προσεχές Σάββατο 14/04/2018 που θα διενεργηθούν οι προγραμματισμένοι ψεκασμοί
προνυμφοκτονίας από αέρος στις παραλιακές και παρέβριες ζώνες, φυσικά / αγροτικά οικοσυστήματα
στο Νότιο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Για τους παραπάνω λόγους και την ορθή
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παρακολούθηση των ενεργειών από την Δ/νση υγείας ο κ Αντιπεριφερειάρχης αποφάσισε να γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες υποστήριξης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας με οχήματα και καύσιμα.
Ο Δ/της της τροχαίας κ. Στεφανίδης ρώτησε εάν χρειάζονται από την τροχαία κάτι, ο κ.
Τσολακίδης απάντησε όχι προς το παρών. Ο Δ/ντης Πολιτικης Προστασίας κ. Χουβαρδάς είπε να μας
δοθούν όλες της πληροφορίες που υπάρχουν πόρτες, φράγματα που μπορεί να γίνουν ώστε να γίνει
μια καταγραφεί από τους ΤΟΕΒ και από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και οτιδήποτε έχει σχέση με τα
υψόμετρα. Ο κ. Δουμπαράς τόνισε ότι εάν κάποιες πόρτες ποιο βαθιά θα άδειαζε ο κάμπος σε μια
μέρα, ο Δ/ντης Πολιτικης Προστασίας κ. Χουβαρδάς είπε ότι αυτά που λέτε να τα έχουμε σαν ιστορικά
των πλημμυρών και να έχουμε την υψομετρική διαφορά στα χωράφια σε σχέση με το ποτάμι. Ο κ.
Τσαβδαρίδης τόνισε ότι την τελευταία φορά που διαφωνήσαμε ήταν για τις πόρτες, ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Πέτροβιτς είπε εάν μπορούμε να λύσου το με τις πόρτες ή να τις μεταφέρουμε
όπου χρειάζονται, ο κ. Τσολακίδης ε’ιπε ότι δεν γίνεται όμως μπορούμε να βάλουμε καινούργιες και
απάντησε ο κ. Δουμπαράς εάν γίνουν να τις κάνουμε σε ποιο βάθος για να φεύγει το νερό από τον
κάμπο. Ο Αντιπεριφερειάρχη κ. Πέτροβιτς είπε ότι οι μηχανική θα το δούνε και θα πράξουν για να γίνει
κάτι όπως μία αποστραγγιστική τάφρο και οι πόρτες να γίνουν κάτω, στην Δουρούτζα, ο κ. Σκαρκαλας
τόνισε ότι η δύο πόρτες πρέπει να γίνουν όπως έγιναν στην Δουρούτζα για να μπορούμε να αδειάζουμε
τον κάμπο Λαγυνών – Λυκώφης μες στο κάμπο Λύρας εάν υπήρχε ένα έργο όπως στο Τυχερό ανέφερε
ο κ. Δομπαράς θα τα είχαμε αδειάσει όλα.
Ο Αντιπεριφερειάρχη κ. Πέτροβιτς ευχαρίστησε τα μέλη του ΣΟΠΠ για τη συμμετοχή τους και
κήρυξε τη λήξη του ΣΟΠΠ.

Ο πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π
Αντιπεριφεριάρχης Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Πέτροβιτς Δημήτριος

