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ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

Αλεξ/πολη : 12-08-2019

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠ: 1078

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου(Καραολή και Δημητρίου -40-) στις 10-08-2019 ημέρα Σάββατο και ώρα
14.30 πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με θέμα τη λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας λόγω
του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
1. ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Πρόεδρος
Πέτροβιτς Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε ΕΒΡΟΥ
Μέλη:
1.

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

2.

Ανχης Γκαχτίδης Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ

3.

Ντάσκαρης Σπυρίδων, Δνση Αστυνομίας Αλεξ/πολης

4.

Μαμουργιώτης Πέτρος, Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης

5.

Μπακλαγής Ζαχαρίας, Δνση Δασών Έβρου

6.

Ζανέλης Λεωνίδας, Δασαρχείο Αλεξ/πολης

7.

Νάσογλου Δημήτριος, Δασαρχείο Σουφλίου

8.

Ξανθόπουλος Απόστολος, Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αλεξ/πολης

9.

Παρασκευόπουλος Βασίλειος, Δνση Τεχνικών Έργων ΠΕ ΕΒΡΟΥ

10.

Ταμίας Κων/νος, Δνση Τεχνικών Έργων ΠΕ ΕΒΡΟΥ

11.

Ρούφος Ευάγγελος, Δήμος Αλεξ/πολης

12.

Παντίρης Γεώργιος, Πολ. Προστασία Π.Ε ΕΒΡΟΥ

13.

Λαυκίδης Γεώργιος, Πολ. Προστασία Π.Ε ΕΒΡΟΥ
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2. ΣΚΟΠΟΣ:
Η λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) σε περιοχές της ζώνης Ευθύνης των Δασαρχείων Αλεξ/πολης – Σουφλίου συμπεριλαμβανομένης και της Νήσου Σαμοθράκης.

3. ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΣΚΕΨΗΣ:
Ο πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου κ. Πέτροβιτς Δημήτριος αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την παρουσία τους, αναφέρθηκε στο σκοπό της παρούσης σύσκεψης η οποία πραγματοποιείται κατόπιν του σχετικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΠ:
5900/09-08-2019) και σχετικής εισήγησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξ/πολης (ΑΠ: 3462 Φ.702.15/10-082019)
Στη συνέχεια ενημερώθηκαν τα μέλη του Σ.Ο.Π.Π σχετικά με τα διαλαμβανόμενα του σχετικού εγγράφου της
Γ.Γ.Π.Π στο οποίο αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα των εμπλεκομένων για τυχόν αντιμετώπιση πυρκαγιάς.
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στην με ΑΠ: 823/25-06-2019 απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθείς περιοχές όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 και 5 η οποία όπως τόνισε ισχύεις καθ όλη την
αντιπυρική περίοδο και θα εφαρμόζεται πάντοτε στους ανωτέρω δείκτες επικινδυνότητας.
Ο Δκτής της Π.Υ Αλεξ/πολης τόνισε ότι είναι πρακτικά αδύνατο να ελεγχθούν όλες οι περιοχές στις οποίες υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας και για αυτό το λόγο πρέπει να τεθούν προτεραιότητες σε σημεία που είναι επικίνδυνα. Αναφέρθηκε στις επικίνδυνες περιοχές όπως στην περιοχή των Κομάρων, στις αναδασώσεις ,
στην περιοχή της Μελίας – Καβησού που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς και η περιοχή Μάκρης Μεσημβρίας – Δικέλλων και ζήτησε από τον εκπρόσωπο της Δνσης Αστυνομίας Αλεξ/πολης να κινείται περιπολικό σε αυτές τις περιοχές για έλεγχο της κυκλοφορίας όπως επίσης και στον παράδρομο της Εγνατίας οδού .
Ο εκπρόσωπος της Δνσης Αστυνομίας Αλεξ/πολης ανέφερε ότι θα κινείται περιπολικό στην περιοχή Πυλαίας –
Μελίας – Καβησού στην περιοχή Μέστη έως Δίκελλα καθώς και στην περιοχή του Σουφλίου έως τους κατρατζήδες.
Από τον εκπρόσωπο της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ τονίσθηκε ότι ο στρατός συμβάλει στην επιτήρηση με αμιγή και μικτά περίπολα σε συνεργασία με την Πυροσβεστική υπηρεσία
Ο Δκτής της ΠΎ Αλεξ/πολης ανέφερε ότι από τις Εθελοντικές Ομάδες μόνο ο Κυνηγετικός σύλλογος Αλεξ/πολης
προθυμοποιήθηκε να συνδράμει στο έργο της επιτήρησης καθώς έχει τα απαραίτητα μέσα κίνησης, και στη συνέχεια ζήτησε να αναφερθούν τα μηχανήματα που υπάρχουν σε ετοιμότητα από τη Περιφέρεια και τους Δήμους.
ο Δντής της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξ/πολης ενημέρωσε τους προέδρους των τοπικών
κοινοτήτων και τους συνεταιρισμούς προκειμένου να ενημερώσουν αγρότες και μελισσοκόμους για λήψη απαραίτητων μέτρων για αποφυγή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Ο εκπρόσωπος του Δασαρχείου Αλεξ/πολης αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της υπηρεσίας του και τόνισε ότι και
σήμερα ακόμη 09-08-2019 μολονότι ο Δείκτης επικινδυνότητας; είναι 3 το Δασαρχείο Αλεξ/πολης εκπέμπει εποχούμενη περίπολο μέχρι τη δύση του ηλίου στην περιοχή Νίψας – Δωρικού – Άβαντα – Αισύμης. Αύριο από τις
14.00 έως το βράδυ θα υπάρχει εποχούμενο περίπολο στις περιοχές Κομάρων – Δικέλλων – Αναδασώσεις.
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Ο Δντής Δασών Έβρου τόνισε ότι και από τη Δνση Δασών αύριο θα υπάρχει εποχούμενο περίπολο.
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει αυστηρή επιτήρηση των περιοχών με το συγκεκριμένο
τρόπο που αναπτύχθηκε εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών και να υπάρχει προσπάθεια επιτήρησης και σε
άλλες περιοχές όπως στο Δάσος της Δαδιάς.
Ο εκπρόσωπος της Δνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανέφερε ότι υπάρχουν σε άμεση
ετοιμότητα και έχουν ειδοποιηθεί και οι χειριστές τα παρακάτω μηχανήματα:
•

ένας προωθητής γαιών , ένας φορτωτής,ένας Φορτωτής - Εκσκαφές (JCB) , ένας ισοπεδωτής
γαιών (GRADER), μία πλατφόρμα μεταφοράς, Επίσης υπάρχουν και δύο ισοπεδωτές γαιών (GRADER)
στον Κυπρίνο.

Ο εκπρόσωπος του Δήμου Αλεξ/πολης ανέφερε ότι υπάρχουν σε ετοιμότητα στο Δήμο Αλεξ/πολης:
* ένας ισοπεδωτής γαιών (GRADER), ένας φορτωτής , ένας Φορτωτής - Εκσκαφές (JCB) , ένα φορτηγό , ένα
αυτοκίνητο 4Χ4 ,και δύο Λεωφορεία .
Επίσης στη Δημμοτική Ενότητα Φερών υπάρχουν σε ετοιμότητα:
¨*ένας ισοπεδωτής γαιών (GRADER),ένας Φορτωτής - Εκσκαφές (JCB, ένα λεωφορείο,και δύο αυτοκίνητα
4Χ4
Αναφορικά με τη Μίσθωση Ιδιωτικών μηχανημάτων έργου σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα μηχανήματα της
Περιφέρειας και των Δήμων και ζητηθούν από τη Πυροσβεστική υπηρεσία σε τηλ. επικοινωνία του Αντιπεριφερειάρχη με το Δντή Πολιτικής Προστασίας η υπηρεσία που ζητά μηχανήματα είναι αρμόδια και για την αποπληρωμή αυτών (υπάρχει σχετική διάταξη)
Ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξ/πολης αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπάρχει τουλάχιστον
για σήμερα 10-08-2019 καθώς δεν υπάρχει πλοίο για Σαμοθράκη και πρότεινε στον κ. Αντιπεριφερειάρχη να έχει
μία επικοινωνία με τον εκρόσωπο του πλοίου ΄΄ΑΝΑΞ’’ εάν γίνεται να παραμείνει σήμερα το βράδυ στην Αλεξ/πολη και να αναχωρήσει αύριο μη τυχόν και υπάρξει έκτακτη ανάγκη κατά τη διάρκεια της νύκτας.
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής και ζήτησε τη συνδρομή τους στο εν λόγω θέμα.
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε από τους εμπλεκόμενους φορείς να υπάρχει σχετική ετοιμότητα και για το Νησί
της Σαμοθράκης.
Αποφασίσθηκε όλα τα έκτακτα μέτρα που αποφασίσθηκαν στο σημερινό ΣΟΠΠ με τα ισχύοντα που αναφέρονται στην απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη (ΑΔΑ: ΩΞ5Ζ7ΛΒ-ΗΞΔ ) θα εφαρμόζονται καθ όλη τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι >3
Τέλος ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ και Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ευχαρίστησε όλους
τους παρευρισκομένους για τη συμμετοχή τους

Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π
Αντιπεριφεριάρχης της Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Πέτροβιτς Δημήτριος
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