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

Αλεξ/πολη 25-11-2019
ΑΠ: 1623

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝ. ΕΒΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Καραολή και Δημητρίου -40-) στις 11
Νοεμβρίου 2019 ημέρα: Δευτέρα και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με σκοπό τη λήψη των
αναγκαίων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας των φορέων Πολιτικής Προστασίας από ενδεχόμενα
πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις και παγετό κατά τη νέα χειμερινή περίοδο σύμφωνα με το
έγγραφο ΑΠ: 1842/01-11-2019του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Έβρου (Πρόσκληση).

1. ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Πρόεδρος
Πέτροβιτς Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε ΕΒΡΟΥ
Μέλη:
1. Παγεωργίου Βασίλειος, Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας της Γ.Γ.Π.Π
2. Βενετίδης Κων/νος , Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε ΕΒΡΟΥ
3. Ζαμπουνίδης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Αναστασίου Αλέξιος, προϊστάμενος τηςΔ/νσης Πολ. Προστασίας Αποκ/νης Δκσης ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ
5. Χουβαρδάς Κωνσταντίνος, προϊστάμενος της Δ/νσης Πολ. Προστασίας ΑΜΘ
6. Παπαλεξίου Δημήτριος, Δ/νση Πολ. Προστασίας ΑΜΘ
7. Παντίρης Γεώργιος, Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε ΕΒΡΟΥ
8. Πρίγγα Χρυσούλα, Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε ΕΒΡΟΥ
9. Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος Σουφλίου
10. Δαρούσης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου
11. Μπιλιακάκης Παρασκευάς, Αντιδήμαρχος Τ.Υ Διδυμοτείχου
12. Αραμπατζής Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δήμου Αλεξ/πολης
13. Μάκρας Απόστολος, Γραφείο Πολ. Προστασίας Δήμου Αλεξ/πολης
14. Ρούφος Ευάγγελος, Γραφείο Πολ. Προστασία Δήμου Αλεξ/πολης
15. Σκίνδρης Θεόδωρος, συντονιστής Δήμου Διδυμοτείχου
16. Τζιαλαμαγκάς Παναγιώτης, Δήμος Διδυμοτείχου
17. Καραγιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας
18. Μητούση Ζαφείρω, Δήμος Ορεστιάδας
19. Μαυράκη Χριστίνα, προΪσταμένη της Δνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε ΕΒΡΟΥ
20. Παρασκευόπουλος Βασίλειος, Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΕΒΡΟΥ
21. Μόσχου Άννα, Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΕΒΡΟΥ
22. Κουτρούλας Γεώργιος, Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΕΒΡΟΥ
23. Διαμαντής Χρήστος, Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΕΒΡΟΥ
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Τσολακίδης Γεώργιος, Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΕΒΡΟΥ
Καλεντίδης Βλάσης, Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΕΒΡΟΥ
Ταμίας Κων/νος, Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΕΒΡΟΥ
Λυμπερίδου Ελένη, Τμήμα Τ.Ε Ορεστιάδας
Ξανθόπουλος Απόστολος, ΔΑΟΚ Έβρου
Παπαλαμπίδης Δημήτριος, ΔΑΟΚ Ορεστιάδας
Τσερκεζοπούλου Σμαρούλα, Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας
Κίτσιος Χρήστος, Δ/νση Α΄θμιας Εκπαίδευσης
Μαρασλής Κωνσταντίνος, Δ/νση Α΄θμιας Εκπαίδευσης
Τσεσμελής Γεώργιος, ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ
Παπαποστόλου Χρήστος, ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ & εκπρόσωπος της Εθελ. Οργάνωσης ‘’ΔΙΓΕΝΗΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ’’
Βουρδόγλου Βασίλειος , Δασαρχείο Αλεξ/πολης
Παπαδόπουλος Ιωάννης, Δασαρχείο Σουφλίου
Μητρούδης Δημήτριος, Δασαρχείο Διδυμοτείχου
Αρχ/χος Αποστολίδης Μάριος, Περ. Δ/κτης ΠΕΠΥΔ ΑΜΘ.
Ανθ/χος, Δερμενοπούλου Ελένη, Πυροσβ. Υπηρ. Αλεξ/πολης
Πυραγός Τσαντούκας Ευθύμιος , Πυροσβ. Υπηρ. Αλεξ/πολης
Αχης (ΜΧ) Γκαχτίδης Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ
Ανχης (ΠΖ) Αγγελίδης Χρήστος, εκπρόσωπος ΧVI Μ/Κ ΜΠ
Τχης (ΠΖ) Χατζίκος Δημήτριος, 50 Μ/Κ ΤΑΞ.
Ζούπης Αθανάσιος, Υποδ/κτης Τμ. Τροχαίας Αλεξ/πολης
Στεφάνου Νικόλαος, Υποδ/κτης Τμ. Τροχαίας Ορεστιάδας
Φούτσα Ελένη, Κ.Λ Αλεξ/πολης
Καβαρατζής Σταύρος, εκπρόσωπος Αερολιμένα ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’
Ηλίας Βασίλειος, εκπρόσωπος Φορέα διαχείρισης Δέλτα Έβρου
Τσιαντικούδης Σταύρος, εκπρόσωπος Εθνικού πάρκου Δαδιάς – Λευκίμης - Σουφλίου
Κεσσάτης Αθανάσιος, ΕΚΑΒ Αλεξ/πολης
Πανταζής Δημήτριος, αναπλ. προϊστάμενος ΕΛΓΑ
Καφετζόπουλος Ιωάννης, προϊστάμενος ΚΟΕ ΕΛΓΑ
Ζαφειριάδου Μαρία, ΕΔΙΣΥ
Βασιλειάδης Αθανάσιος, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
Βουρνέλης Ορέστης, ΓΟΕΒ Ορεστιάδας
Παντελίδης Βασίλειος, ΤΟΕΒ Φερών
Πατλάκας Γεώργιος, ΤΟΕΒ Κορνοφωλιάς
Τσομπανούδης Ελευθέριος, ΤΟΕΒ Μεταξάδων
Παναγιώτου Δημήτριος, ΤΟΕΒ Μεταξάδων

2. ΣΚΟΠΟΣ:
Η οργάνωση, η ετοιμότητα και ο συντονισμός των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Νομού και η εν
γένει ετοιμότητα των αρμοδίων εμπλεκομένων υπηρεσιών, εν όψει της νέας χειμερινής περιόδου
(Λήψη αναγκαίων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που
προέρχονται από Πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετό).
3. ΣΥΣΚΕΨΗ:
Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε ΕΒΡΟΥ κ. Πέτροβιτς Δημήτριος με την
παρουσία του Εθνικού Διοικητή Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας κ. Παπαγεωργίου Βασιλείου του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
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Μέριμνας κ. Βενετίδη Κωνσταντίνου
τον προϊστάμενο της Δνσης Πολιτικής Προστασίας της
Αποκεντρωμένης Δκσης κ. Αναστασίου Αλέξιο και τον προϊστάμενο της Δνσης Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χουβαρδά Κων/νο
Ο Αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) κ.
Πέτροβιτς Δημήτριος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους αναφέρθηκε στον σκοπό της
παρούσα σύσκεψης, χαρακτήρισε πληθωρική τη σημερινή συνάντηση και αυτό μεταφράζεται και
ερμηνεύεται ως μεγάλο ενδιαφέρον που θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να είμαστε καλύτερα
οργανωμένοι και συντονισμένοι για να έχουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα όλοι μαζί. Γιατί το ΣΟΠΠ
δεν είναι ένα όργανο στο οποίο η Περιφέρεια από μόνη της αντιμετωπίζει τα ακραία καιρικά
φαινόμενα, είναι ένα όργανο το οποίο απαρτίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο να
μπορούμε να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι και αποτελεσματικοί όταν προκύψει το φαινόμενο.
Είναι σημαντικό επίσης ότι έχουμε μία πολύ αναβαθμισμένη παρουσία για πρώτη φορά καθώς μας
τιμά με την παρουσία του ως εκπρόσωπος της Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Νίκου
Χαρδαλιά ο Εθνικός Δκτής Πολιτικής Προστασίας ο κ Παπαγεωργίου Βασίλης και συγχρόνως έχουμε
και τον Δντή Πολ. Προστασίας της Αποκεντρωμένης Δκσης Μακ. – θράκης τον κ, Αλέξη Αναστασίου, ο
οποίος μας τιμά με την παρουσία του σε όλα τα ΣΟΠΠ της Π.Ε ΕΒΡΟΥ.
Αναφέρθηκε στο καλό αποτέλεσμα που υπήρχε στην αντίστοιχη περυσινή χειμερινή περίοδο και αυτό
οφείλεται κυρίως στην καλή συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων.
Ο Ν. Έβρου είναι ένας Νομός που η Πολιτική Προστασία είναι στην αιχμή διαρκώς καθώς τα ¾
αποτελούν σύνορα με άλλες χώρες ,τα προβλήματα των πλημμυρών προκύπτουν συνήθως από τη
διαχείριση των φραγμάτων από την Βουλγαρική πλευρά. Η απειλή για ενδεχόμενες πλημμύρες
διατυπώνεται συνήθως δύο – τρείς ημέρες νωρίτερα με ρηματικές διακοινώσεις οι οποίες έρχονται σε
γνώση μας από τη ΓΓΠΠ και αρχίζει η απόλυτη ετοιμότητα και ο συντονισμός των υπηρεσιών για να
αντιμετωπίσουμε ένα πλημμυρικό φαινόμενο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς σε αυτά που
αποφασίζουμε στο σημερινό ΣΟΠΠ.
Όσον αφορά τα προβλήματα από χιονοπτώσεις και παγετό η Περιφέρεια , η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ , και οι
Δήμοι έχουν ο καθένας στην αρμοδιότητά τους το δικό τους οδικό δίκτυο αποχιονισμού , παρόλα αυτά
πάντοτε υπάρχει συνεργασία και αλληλοβοήθεια μεταξύ των φορέων όταν παρίσταται ανάγκη.
Ζήτησε από τους παρευρισκομένους να έχουν ουσιαστική και άμεση τοποθέτηση στα θέματα που τους
αφορούν και έδωσε το λόγο στον Εθνικό Δκτή Πολιτικής Προστασίας κ Παπαγεωργίου Βασίλειο.
Ο Εθνικός Δκτής Πολ. Προστασίας κ Παπαγεωργίου Βασίλειος μετέφερε τους χαιρετισμούς του
Γ.Γ.Π.Π κ. Χαρδαλιά και τόνισε ότι βρίσκεται εδώ καθόσον κάτι καινούργιο προσπαθούμε να κάνουμε
στη Γ.Γ.Π.Π
Αναφέρθηκε και στη λήξη της αντιπυρικής περιόδου όπου είχαμε μια καλή χρονιά από άποψη
πυρκαγιών και ευελπιστούμε για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα την επόμενη χρονιά.
Όσονα αφορά τις πλημμύρες η Γ.Γ.Π.Π είναι αυτή τη στιγμή χωρίς Νομοθετικό πλαίσιο, γίνεται
προσπάθεια σύνταξης ενός νέου Νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα είναι έτοιμο προς στο τέλος του
Νοεμβρίου.
Παρόλα αυτά αναφορικά με τις πλημμύρες εκδόθηκε από τη ΓΓΠΠ την προηγούμενη εβδομάδα
σχετικό έγγραφο με δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων.
Εκείνο που επιθυμούμε να εστιάσουμε στη ΓΓΠΠ είναι η πρόληψη και η ετοιμότητα μέσα από τον
Σχεδιασμό – τον συντονισμό και μέσα από δράσεις για να είμαστε πιο έτοιμοι για τυχόν προβλήματα
που θα δημιουργηθούν από τις βροχοπτώσεις.
Ο Δντής Πολ. Προστασίας της Αποκεντωμένης Δκσης Μακεδονίας – Θράκης κ. Αναστασίου Αλέξιος
αναφέρθηκε στην ήπια περυσινή χρονιά που πέρασε ο Νομός Έβρου από άποψη πλημμυρικών
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φαινομένων που οφείλεται κυρίως στα λίγα έντονα καιρικά φαινόμενα αλλά και στην ετοιμότητα των
υπηρεσιών.
Αναφέρθηκε στην εμπειρία των υπηρεσιών της Π.Ε ΕΒΡΟΥ οι οποίες πάντοτε λαμβάνουν τα
απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων.
Σχετικά με τη νέα εγκύκλιο της ΓΓΠΠ που εκδόθηκε εστίασε σε τρία σημεία αυτής πρώτον ότι
επιβάλλει τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας στις πληγείσες περιοχές, δεύτερον στην τοποθέτηση
προειδοποιητικών πινακίδων στις Ιρλανδικές διαβάσεις και ζήτησε να τοποθετηθούν πινακίδες εάν δεν
έχουν τοποθετηθεί ακόμη και τρίτον στις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ όπως αυτές αναφέρονται στην παρ.
1.2.5 της εγκυκλίου της ΓΓΠΠ και ζήτησε ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ

Ο Δντής Πολ. Προστασίας της ΠΑΜΘ κ. Χουβαρδάς Κων/νος καλωσόρισε τον Εθνικό Δκτή Πολ.
Προστασίας κ Παπαγεωργίου Βασίλειο και του ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στο καινούργιο του
πόστο.
Αυτή είναι η πρώτη συνεδρίαση του ΣΟΠΠ με τις καινούργιες Δημοτικές αρχές μία καινούργια
συνεργασία που όταν υπάρχει πλημμυρικό φαινόμενο ή χιονοπτώσεις με αποκλεισμούς θα πρέπει να
υπάρχει μία αργαστή συνεργασία της Περιφέρειας με τους Δήμους. Βέβαια εκτός από τις πλημμύρες
του ποταμού Έβρου έχουμε και τις αιφνίδιες πλημμύρες όπως συνέβησαν στο Δήμο Διδυμοτείχου και
στη Σαμοθράκη όπου θα πρέπει να υπάρχει μία άμεση ανταπόκριση κυρίως από την πλευρά των
Δήμων στις περιπτώσεις αυτές μια και η χρονική διάρκεια απόκρισης είναι πολύ μικρή για να
αντιμετωπισθεί.
Κρίνουμε σκόπιμο κατ’ αρχάς οι Δημοτικές αρχές να ελέγξουν εάν λαμβάνουν ειδοποιήσεις για
έγκυρες προειδοποιήσεις που αφορούν σε πλημμυρικά φαινόμενα στον ποταμό Έβρο όπως ρηματικές
διακοινώσεις κ.λ.π ειδάλλως να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, κοινοποιώντας τα
στη συνέχεια στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε . ΕΒΡΟΥ
Επίσης το site της Πολιτικής Προστασίας της Δνσης υπάρχουν μέσα οι στάθμες και οι προειδοποιήσεις
από τους σταθμούς της DSI της Τουρκίας, καθώς και πενταήμερη πρόβλεψη από την πλευρά της
Βουλγαρίας, επίσης έχουμε και τις στάθμες από τους τρεις σταθμούς τους δικούς μας. Όταν υπάρχει η
ρηματική διακοίνωση από την πρεσβεία στη Βουλγαρία στέλνετε σε όλους τους φορείς ώστε να
προετοιμαστούν για την επόμενη κρίση.
θα είναι καλό ο κάθε φορέας να αναφέρει και τον προγραμματισμό που έχει κάνει, αλλά και αυτό
που διαπιστώσαμε τα προηγούμενα χρόνια είναι η έλλειψη στελεχιακού δυναμικού πολιτικής
προστασίας στους Δήμους αλλά και στην Περιφέρεια όπου για να μπορέσει να λειτουργήσει καλά η
Πολιτική Προστασία σε επίπεδο Δήμου θα πρέπει να υπάρχουν δύο αν όχι τρία άτομα και αυτό διότι
όταν υπάρχει ένα φαινόμενο που διαρκεί αρκετές ημέρες να υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας σε
βάρδιες για την καλύτερη αντιμετώπιση
Περιμένουμε από όλους να δηλώσετε την ετοιμότητά σας και τις ελλείψεις αλλά και πόσον έχουν
επηρεαστεί από αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει.
Από πλευράς Δνσης Πολιτικής Προστασίας έχει γίνει το μητρώο εργοληπτών που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί όπου με βάση τις εγκυκλίους το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κάνοντας λογαριασμούς απολογιστικά βγαίνοντας εκ των υστέρων οι δαπάνες ανάληψη υποχρέωσης.
Ο προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ κ. Τσεσμελής Γεώργιος ανέφερε σχετικά με τις παρατηρήσεις του
Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης αναφορικά με
τη λειτουργία της ΕΥΔΕ ότι η ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ είναι η διευθύνουσα υπηρεσία του Υπουργείου.
Διευθύνουσα υπηρεσία σημαίνει επιβλέπουσα αρχή. Η ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ αναλαμβάνει Εθνικού επιπέδου
έργα που θα αποφασιστούν. Εθνικού επιπέδου έργα για να υπάρξουν επί της κοίτης του ποταμού
Έβρου απαιτούνται διακρατικές συμφωνίες Ελλάδος – Τουρκίας, Ελλάδος –Βουλγαρίας. Μονομερώς
επομένως δεν μπορούμε να εκτελέσουμε κάποια έργα οπότε η ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ περιμένει τη Γενική
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Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Δ19 του υπουργείου να προχωρήσουν το το μελετητικό κομμάτι και τις
διακρατικές συμφωνίες και από κει και πέρα να κάνουμε έργα.
Η υπηρεσία έχει στελεχωθεί και αναμένεται ακόμη κάποιο προσωπικό από μετατάξεις.
Υπάρχουν αυτοί τη στιγμή οκτώ μηχανικοί και νομίζουμε ότι αν μας ανατεθεί κάποιο έργο θα το
φέρουμε εις πέρας
Η προϊσταμένη της Δνσης Τεχνικών έργων της ΠΕ ΕΒΡΟΥ κ. Μαυράκη Χριστίνα ανέφερε ότι εκτός
από τα τέσσερα έκτακτα έργα το Υπουργείο χρηματοδότησε και άλλα τέσσερα έργα υπολογισμού
2.328.000 ευρώ τα οποία δημοπρατήθηκαν και είναι σε φάση κατασκευής. Είναι τα συνήθη έργα
συντηρήσεων τα οποία κάνουμε. Έχει τελειώσει το ένα έργο προϋπολογισμού 800.000 ευρώ που
αφορά τη στέψη και τα πρανή στο κυρίως ανάχωμα των Φερών από το φυλάκιο Καραγώγου έως το
παρατηρητήριο του Δέλτα του Έβρου μήκος περίπου 22 χιλιομέτρων.
Τα άλλα τρία έργα που εκτελούνται επιγραμματικά είναι:
Πρώτον αποκατάσταση στέψης και πρανών του υπερβητού αναχώματος Πόρου και αποκατάσταση
αναχώματος Γεμιστής προϋπολογισμού 363.000 ευρώ
Δεύτερον αποκατάσταση των φθορών στα πρανή του κυρίως αναχώματος στα αγροκτήματα του
Αμορίου - Κισαρίου -Λαβάρων
Τρίτον αποκατάσταση και συντήρηση αποστραγγιστικών αντλιοστασίων Α1 και Α5 Πυθίου με φορέα
χρήσης τον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας.
Επίσης από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας χρηματοδοτήθηκαν άλλα δύο έργα
τοπικά σε χείμαρρους της Ιτέας και Λουτρού τα οποία συμβασηοποιήθηκαν και εκτελούνται
Πέρα από αυτά τα δέκα έργα πάλι από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας έχει
χρηματοδοτηθεί ένα έργο που αφορά την ενίσχυση των αναχωμάτων στην περιοχή των σφαγείων
Ορεστιάδας και ένα έργο συντήρησης του υπερβλητού αναχώματος του Τυχερού το οποίο θα πάει σε
διαγωνιστική διαδικασία εντός του μήνα.
Όσον αφορά έργα του INTEREG είναι και αυτά συμβασηοποιημένα και αφορούν ενισχύσεις
αναχωμάτων σε όλους τους Δήμους πριν Ορεστιάδας που και αυτό θα δημοπρατηθεί μέσα στο έτος,σε
συγκεκριμένες θέσεις σε συγκεκριμένα ευαίσθητα σημεία εκεί όπου το ποτάμι κάνει μαιανδρισμούς
όπου υπάρχουν στροφές και συμβολές παραποτάμων με τον ποταμό.
Αυτά έχουν προϋπολογισμό 53.000.000,00 ευρώ και είναι στη διαδικασία επαναδημοπράτησης και η
προμήθεια 4-5 αυτόνομων μετακινούμενων αντλιών από την Περιφέρεια ώστε να χρησιμοποιηθούν
σε περίπτωση που υπάρχει πλημμυρικό φαινόμενο στους διάφορους Δήμους εκεί όπου υπάρχει
αναγκαιότητα
Σε ότι αφορά τα ρέματα τα οποία πέρασαν πριν από ένα χρόνο περίπου στην αρμοδιότητα της
Περιφέρειας παντός είδους ρέματα έχει διαπιστωθεί ένα μεγάλο πρόβλημα που υφίσταται κάνοντας
αυτοψίες στα ρέματα όπου υπάρχουν περιοχές οι οποίες βρίθουν παρατυπιών και παρανομιών.
Υπάρχουν περιοχές που καταλαμβάνουν κοίτη ρέματος, παράνομη δόμηση υπάρχουν περιοχές που
έχουν καταληφθεί παρανόμως μέσα σε οικισμούς, υπάρχουν περιοχές όπου έχει εγκλωβιστεί η κοίτη
του ρέματος, επεμβάσεις Δήμων όπου κλίνεται η κοίτη του ρέματος με σωληνωτά από κάτω τα
οποία δεν επαρκούν και δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περιοχή
Ισαακίου και η περιοχή του Πύργου Ορεστιάδος.
Όλα αυτά καλείτε να τα αντιμετωπίσει η Περιφέρεια και εκφράζω τον προβληματισμό μου καθόσον
απαιτούνται και πολύ μεγάλοι ανθρώπινοι πόροι και χρήματα και οι διαδικασίες επίσης είναι πάρα
πολύ δύσκολες.
Αυτή τη στιγμή έχουν καθαριστεί με τη μοναδική τσάπα της περιφέρειας και με το ένα χειριστή που
διαθέτουμε ότι μπορούσαμε δίνοντας προτεραιότητα σε οικισμούς.
Βρισκόμαστε στη διαδικασία μίσθωσης μηχανημάτων προϋπολογισμού 600.000 ευρώ για τον
καθαρισμό ρεμάτων, αυτή η διαδικασία όμως είναι χρονοβόρα διότι υπάρχουν πολλά προβλήματα.
Είναι βέβαια καλό να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος ασχολείται με αυτά τα ζητήματα αλλά η
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υπηρεσία μας είναι υποστελλομένη έχουμε φοβερές αρμοδιότητες και στα αναχώματα και στα
αντιπλημμυρικά και στο οδικό δίκτυο και αντιλαμβάνεστε όλοι τη διαδικασία αυτή της εγχειρήματος.
Η υπηρεσία μας θα κάνει προτάσεις προς την Περιφέρεια για βελτίωση του νομοθετικού Πλαισίου
Επίσης τόνισε ότι εκτός από τη διαδικασία μίσθωσης πλοίου για τη μεταφορά προσωπικού και
μηχανημάτων προς τη Σαμοθράκη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πρέπει να βρεθεί λύση από τώρα
για τη σίτιση και διανυκτέρευση των χειριστών των μηχανημάτων οι οποίοι ενδέχεται να παραμείνουν
αρκετές ημέρες στο Νησί.
Αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία σε περιπτώσεις χιονοπτώσεων με τη
μεταφορά ανθρώπων που χρήζουν αιμοκάθαρσης και είναι αναγκασμένοι να σταματούν τον
αποχιονισμό του Εθνικού οδικού δικτύου το οποίο έχει προτεραιότητα και να καθαρίζουν ορεινούς
όγκους για να μπορεί να γίνει η απρόσκοπτη μετακίνηση αυτών των ανθρώπων. Ζήτησε τη συνδρομή
των Δήμων οι οποίοι γνωρίζουν εκ των προτέρων αυτούς τους ανθρώπους να γίνεται η μεταφορά
αυτών από την προηγούμενη ημέρα σε ξενοδοχειακές μονάδες κοντά στα κέντρα αιμοκάθαρσης για να
διευκολύνεται και το έργο της υπηρεσίας αποχιονισμού.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης τεχνικών έργων της
Περιφερειακής ενότητας Έβρου κ. Παρασκευόπουλος Βασίλειος αναφορικά με την αντιμετώπιση των
χιονοπτώσεων αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν κάνει πέρυσι όπου για τον αποχιονισμό
ξοδεύτηκαν 2.000 τόνοι μη εμπορεύσιμου αλατιού και χρησιμοποιήθηκαν εξήντα ιδιωτικά
μηχανήματα για δεκατέσσερα μηχάνημα τις υπηρεσίες μας.
Προμηθευθήκαμε και άλλους 1. 500 τόνους το οποίο βρίσκεται στις αποθήκες μας με αποτέλεσμα
αυτή τη στιγμή να έχουμε πληρότητα σε αλάτι περίπου 85% . Βρισκόμαστε στη διαγωνιστική
διαδικασία προμήθειας άλλων 1.500 τόνων τους οποίους θα προμηθευθούμε όταν τους χρειαστούμε .
Επίσης βρισκόμαστε στ η διαγωνιστική διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο Δεκέμβριο για
τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων όπου φέτος υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ιδιώτες.
Επίσης ρώτησε εάν θα ισχύσει και φέτος όπως και προηγούμενες χρονιές ο αποχιονισμός του οδικού
δικτύου από Μικρό Δέρειο – Μεγ. Δέρειο να γίνεται από την Περιφέρεια και ο αποχιονισμός του
οδικού δικτύου Πρωτοκκλήσι – Μαυροκκλήσι –Κόρυμβος από τον Δήμο Σουφλίου.
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι αυτό θα ισχύσει και αυτή τη χειμερινή περίοδο και το θέμα θα
επανεξεταστεί μετά το τέλος αυτής της χειμερινής περιόδου

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, υπηρεσιών δόμησης του Δήμου Αλεξ/πολης κ. Αραμπατζής
Κυριάκος ανέφερε ότι από άποψη προμήθειας αλατιού είμαστε πλήρης , δεν υπάρχουν ελλείψεις, η
διαδικασία των μισθώσεων προχωράει καθώς και η συντήρηση των μηχανημάτων και έχουμε όλες τις
προϋποθέσεις να αντιμετωπίσουμε τυχόν έκτακτες καταστάσεις και προβλήματα που τυχόν
προκύψουν
Ο Δήμαρχος Σουφλίου κ Καλακίκος Παναγιώτης καλωσόρισε τον Εθνικό Διοικητή Πολιτικής
Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τους παρευρισκόμενους και τόνισε ότι
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από όλους τους φορείς για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης
υπάρχει όμως και μία μεγάλη ανησυχία, ανησυχία διότι ακούσαμε από την Πολιτική Προστασία ότι
ακόμη δεν υπάρχει Νομοθετικό Πλαίσιο και από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας ότι υπάρχουν
καθυστερήσεις στα έργα λόγω γραφειοκρατίας, έχουμε όμως ένα γεγονός συνεχώς πλημμυρικών
φαινομένων στο Σουφλί. Πολλά έγγραφα έχουν γίνει για τη δημιουργία αντλιοστασίων αντλιοστάσια,
τα οποία όμως δεν έγινα ποτέ.
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Υπάρχει μεγάλη ανησυχία πότε θα γίνει ο συντονισμός των υπηρεσιών υπάρχει εμπλοκή υπηρεσιών
όπως της ΕΓΑΝΑΤΙΑΣ . Έχουν γίνει έργα που εγώ χωρίς να έχω τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις
βλέπω ότι υπάρχουν αστοχίες οδηγώντας όλα τα ρέματα στον σιδηρίτη με αποτέλεσμα να κινδυνεύει
να πλημμυρίσει η Μάνδρα.
Πρέπει να γίνουν έργα στο Σουφλί διαφορετικά θα έχουμε συνεχώς πλημμυρικά φαινόμενα.
Ο άξονας που έχει κάνει η ΕΓΝΑΤΙΑ με προβληματίζει πάρα πολύ, η ΕΓΝΑΤΙΑ έχει κάνει ένα φράγμα
από το Αμόριο έως τα Λαγυνά και αλίμονο αν έχουμε ένα ταυτόχρονο πλημμυρικό φαινόμενα και από
τον ορεινό όγκο και από το ποτάμι .
Άκουσα και μου δημιουργήθηκαν ελπίδες ότι η Περιφέρεια προμηθεύεται αντλίες προκειμένου να
βοηθήσει τους Δήμους στην άντληση Νερών από πλημμυρικά φαινόμενα.
Δεν μπορεί ο Δήμος Σουφλίου εκεί όπου υπάρχουν τα περισσότερα πλημμυρικά φαινόμενα , να είναι ο
τελευταίος Δήμος σε επεμβάσεις και να υπάρχει ανισότητα σε επεμβάσεις μεταξύ των Δήμων όπου σε
άλλες περιοχές έχουν κατασκευασθεί καινούργια αντλιοστάσια και πόρτες για την αποφυγή
πλημμυρικών φαινομένων.
Αναφορικά με τον αποχιονισμό βλέπω όπως τόνισε η Περιφέρεια να έχει μισθώσει ένα αρκετά μεγάλο
αριθμό μηχανημάτων, εκείνο το οποίο θέλω είναι να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τον τομέα ευθύνης
του κάθε μηχανήματος όπως πιο μηχάνημα θα είναι στο επαρχιακό δρόμο και πιο στο Εθνικό δίκτυο.
Εμείς ως Δήμος αποκαταστήσαμε τη λειτουργία δύο Grader και επισκευάσαμε μερικά φορτηγά,
είμαστε σε ετοιμότητα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
Τέλος κάλεσε τον Αντιπεριφερειάρχη και όλους τους συναρμόδιους φορείς να επισκεφθούν σύντομα
το Σουφλί να δουν το μέγεθος των προβλημάτων και να δώσουν λύσεις,καθόσουν ο κόσμος επιθυμεί
τη σιγουριά και την ασφάλεια της αποτελεσματικότητας. Εκεί δοκιμάζεται ένα συγκροτημένο και
οργανωμένο κράτος και εκεί θέλουμε όλες οι υπηρεσίες να δουλεύουν σε ένα κοινό σκοπό την
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην αποτελεσματικότητα.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διδ/χου κ. Μπιλιακάκης Παρασκευάς αναφέρθηκε
στην ετοιμότητα του Δήμου για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια του
χειμώνα και όπως τόνισε ο Δήμος έχει προμηθευθεί 104 τόνους αλάτι , υπάρχουν στη διάθεση του
Δήμου ένα jcb, ένα grader, και δύο φορτηγά. Επίσης έχει ενημερωθεί ο Δήμος για τις υπάρχουσες
κτηνοτροφικές μονάδες στη ζώνη ευθύνης του για συνδρομή σε βοήθεια όταν απαιτηθεί, καθώς
επίσης είναι ενημερωμένος για πολίτες που χρήζουν άμεσης μεταφοράς για περίθαλψη στο
Νοσοκολείο Διδ/χου , προκειμένου να συνδράμει στη μεταφορά τους σε δύσκολες περιπτώσεις
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας κ. Καραγιάννης Γεώργιος, αναφέρθηκε
στην ετοιμότητα του Δήμου όπου προχωράει η διαδικασία μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων καθώς
και η προμήθεια 84 τόνων αλατιού.
Από μηχανήματα ο Δήμος έχει στη διάθεσή του τρία jcb, τέσσερα grader, δύο εκχιονιστικά και έχουν
προσαρμόσει μία αλατιέρα και μία λεπίδα σε ένα φορτηγό.
Υπάρχει άριστη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
Σε παρέμβασή της η κ. Μαυράκη Χριστίνα έκανε την παρατήρηση ότι σε όλα τα προηγούμενα Σ.Ο.Π.Π
μολονότι όλοι οι Δήμοι δηλώνουν ετοιμότητα από πλευράς χιονοπτώσεων όταν όμως υπάρχει τέτοιο
φαινόμενο τότε η Περιφέρεια τους προμηθεύει αλάτι και με μηχανήματα της Περιφέρειας
αποχιονίζουν το δημοτικό τους δίκτυο.
Ο δασάρχης Διδχου κ . Μητρούδης Δημήτριος ανέφερε ότι έργα διευθέτησης της ορεινής κοίτης των
χειμάρρων δεν χρειάσθηκε να γίνουν καθώς δεν υπήρξαν πλημμυρικά φαινόμενα εντός των δασών
και δασικών εκτάσεων , τα όποια προβλήματα που παρουσιάσθηκαν στην περιοχή μας ήταν
προβλήματα που παρουσιάσθηκαν από εγκλωβισμούς υδάτων μέσα στους οικισμούς
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Ο Διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Αποστολίδης Μάριος
αφού καλωσόρισε τον Εθνικό Δκτή Πολ. Προστρασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
και επίτιμο αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος τόνισε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα σε επίπεδο
Διοίκησης Νομών έχει τα δικά του επιχειρησιακά σχέδια τα οποία εφαρμόζει. Σημαντικό είναι να γίνει
επικαιροποίηση των σχεδίων καθώς και το ίδιο σημαντικό είναι να κάνουν και οι υπηρεσίες
επικαιροποίηση των σχεδίων τους για προσωπικό και διαθέσιμα μέσα. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η
ενημέρωση των πολιτών. Στην ενημέρωση των πολιτών όταν πρόκειται να εκδηλωθούν τέτοια
φαινόμενα να γίνεται διάχυση της πληροφόρηση από τους Δήμους προς τους προέδρους των
τοπικών κοινοτήτων για να φτάσει η ενημέρωση σε κάθε σπίτι για να έχουμε αποτέλεσμα και να μην
κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές που είναι το πιο σημαντικό.
H υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης κ. Δερμενοπούλου Ελένη
αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο στην περιοχή του Δήμου Διδ/χου για την
άντληση των νερών και ζήτησε οι αντλίες να είναι σε ετοιμότητα πάντοτε.
Ένα άλλο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σαν Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης είναι
στο οδικό δίκτυο Δερείου - Πετρόλοφος προς τις Σάπες όπου υπάρχει συνήθως εγκλωβισμός οδηγών
και καλούνται σε βοήθεια ακόμη και τις νυχτερινές ώρες.
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης πρότεινε με ευθύνη της Τροχαίας και με συνεργασία των δύο αστυνομικών
διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης να κλείνει αυτός ο δρόμος όταν υπάρχουν έντονες
χιονοπτώσεις και παγετός και από τις δύο πλευρές .
Για το νησί της Σαμοθράκης κ. Δερμενοπούλου Ελένη τόνισε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία διαθέτει
ένα εκχιονιστκό με λεπίδα το οποίο είναι σε ετοιμότητα.
Από τους εκπροσώπους των στρατιωτικών σχηματισμών δηλώθηκε η ετοιμότητά τους στα πλαίσια
εφαρμογής του Σχεδίου ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ’’. Αναλαμβάνουν τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου προς τις
στρατιωτικές Μονάδες και συνδράμουν της υπηρεσίες με μηχανήματα όταν τους αιτηθεί .
Ο Υποδ/τής του Τμήματος Τροχαίας Ορεστιάδος κ Στεφάνου Νικόλαος ανέφερε ότι η υπηρεσία του
είναι σε ετοιμότητα και σε περίπτωση χιονοπτώσεων στέλνουν περιπολικά στο Εθνικό και επαρχιακό
οδικό δίκτυο και ενημερώνει τις υπηρεσίες για την κατάσταση του Εθνικού – Επαρχιακού και
Δημοτικού οδικού δικτύου και σε περίπτωση που χρειαστεί γίνονται οι εκτροπές οχημάτων ή η
διακοπή κυκλοφορίας εάν απαιτηθεί και συνδράμουν στον απεγκλωβισμό οχημάτων. Επίσης ζήτησε
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από το νότιο κόμβο της Ορεστιάδας προς Διδυμότειχο στο Εθνικό οδικό
δίκτυο.
Στη συνέχεια ο κ Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε από τα Τμήματα Τροχαίας των δύο αστυνομικών
διευθύνσεων να ενημερώνουν πάντα την Πολιτική προστασία όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε
κάποιο δρόμο.
Ο Υποδ/τής του Τμήματος Τροχαίας Αλεξ/πολης κ Ζούπης Αθανάσιος αναφέρθηκε και αυτός στην
ετοιμότητα της υπηρεσίας του και στο πρόβλημα που τυχόν θα δημιουργηθεί στο εθνικό δίκτυο από
Αρδάνιο προς Αλεξ/πολη καθόσον ο ένας κόμβος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ παραμένει κλειστός και η
διοχέτευση των οχημάτων γίνεται από το Εθνικό δίκτυο και για αυτό το λόγο πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το κομμάτι του εθνικού οδικού δικτύου. Όσον αφορά τη διακοπή
κυκλοφορία στον ορεινό όγκο του Δερείου θα γίνεται μετά από σχετικό αίτημα αλλά η δυνατότητα
αστυνόμευσης της διακοπής στον ορεινό όγκο του Δερείου είναι πολύ δύσκολη καθόσον δεν διαθέτουν
τα απαραίτητα μέσα
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Ο εκπρόσωπος της ΕΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ κ. Βασιλειάδης Αθανάσιος, ενημέρωσε το Σώμα ότι μέχρι το τέλος
του μήνα θα υπάρχει η κυκλοφοριακή μελέτη η οποία προβλέπει να δοθεί η κυκλοφορία στη γέφυρα
της Ιτέας και προς την άλλη κατεύθυνση σε ένα πλάτος 4 μέτρων δηλαδή στη μία από τις δύο λωρίδες
και για οχήματα μέχρι 40 τόνων. Για την πλήρη αποκατάσταση της γέφυρας χρειάζονται παρεμβάσεις
που μπορεί να διαρκέσουν και έξι μήνες σύμφωνα με τους μελετητές.
Όσον αφορά τον αποχιονισμό της ΕΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ από Μέστη έως Κήπους υπάρχει εργολαβία .
Αναφορικά με τη συμβολή αυτών για την αντιμετώπιση πλημμυρών στην περιοχή του Δήμου
Σουφλίου, δεν έχουν τη δυνατότητα καθόσον δεν διαθέτουν δικά τους μηχανήματα και η εργολαβία
στον κάθετο άξονα έχει τελειώσει. Επίσης ανέφερε ότι η ΕΓΝΑΤΙΑ χωρίς να έχει καμία υποχρέωση έχει
κάνει προμελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας των Λαβάρων η οποία είναι στη διάθεση των φορέων.
Η εκπρόσωπος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξ/πολης κ. Φούτσα Ελένη αναφέρθηκε στην 24 ωρη
ετοιμότητα της υπηρεσίας και ζήτησε η Περιφέρεια να έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία που αυτή
την περίοδο εκτελεί τα δρομολόγια Αλεξ/πολη – Σαμοθράκη για να επιλυθούν από τώρα προβλήματα
μίσθωσης εάν χρειασθεί μεταφορά οχημάτων και προσωπικού στη Σαμοθράκη για την αντιμετώπιση
έκτακτης κατάστασης
Ο εκπρόσωπος της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας κ.Παπαλαμπίδης
Δημήτριος, τόνισε ότι δεν υπάρχει θέμα ενημέρωσης των κτηνοτρόφων σε περίπτωση ενδεχόμενης
πλημμύρας ή έντονης χιονόπτωσης καθόσον γνωρίζουν προσωπικά όλους τους κτηνοτρόφους τις
περιοχής με τα τηλεφωνά τους, το είδος της κτηνοτροφικής μονάδας, τον αριθμό των ζώων και τους
ενημερώνουν άμεσα.
Στη συνέχεια έθεσε ερωτήματα που τους απασχολούν ως Δνση και για τα οποία πρέπει να δοθούν
λύσεις όπως:
Πώς θα μεταφέρει ο κτηνοτρόφος τα ζώα του
Ποια υπηρεσία θα συνδράμει
Που θα μεταφερθούν τα ζώα
Πως θα εξασφαλίσει ο κτηνοτρόφος τη σίτιση των ζώων του
Ο προϊστάμενος της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξ/πολης κ.Ξανθόπουλος
Απόστολος ανέφερε ότι οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή ευθύνης της ΔΑΟΚ Αλεξ/πολης που έχουν τα ζώα
τους σε πλημμυρική ζώνη συνήθως έχουν και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτός πλημμυρικής ζώνης.
Το πρόβλημα που σαφώς υπάρχει και πρέπει να διευθετηθεί είναι η μεταφορά αυτών
Ο κ. Παντελίδης Βασίλειος πρόεδρος του ΤΟΕΒ Φερών τόνισε ότι παρότι είναι ο τελευταίος
αποδέκτης όλων των νερών που έρχονται από τον ποταμό Έβρο είμαι στην ευχάριστη θέση να
αναφέρω ότι από τον ρου του ποταμού Έβρου δεν έχουμε πρόβλημα και δεν θα έχουμε πρόβλημα
καθόσον έχουν γίνει μερικά έργα και συγκεκριμένα το σημαντικότερο εξ αυτών το μελισσοκομείο πού
χρόνια ζητούσαμε και επιτέλους έγινε και ανακουφίζει το νερό του ποταμού Έβρου αμέσως μόλις βγει
από την κοίτη του σε μία έκταση εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων.
Ωστόσο όμως θα ήθελα να πω όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Σουφλίου τα πλημμυρικά φαινόμενα σε
μία περιοχή δεν οφείλονται μόνο στον ποταμό Έβρο.
Στην περιοχή μας υπάρχει το πρόβλημα του χείμαρρου της Μάνθειας ο οποίος είναι επικίνδυνος
κατεβάζει απότομα νερό συμβάλει στην Παλιά κοίτη του ποταμού Έβρου η οποία δεν είναι
καθαρισμένη και αντί το νερό να ρέει προς τη θάλασσα αυτό πηγαίνει προς το Σουφλί και πλημμυρίζει
ο Πέπλος η Βρυσούλα το Αρδάνιο κ.λ.π.
Είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό πολλές φορές έχει επισημανθεί και όχι μόνο για την παλιά κοίτη αλλά
και για τα κεντρικά κανάλια τα οποία θέλουν καθάρισμα γιατί τα νερά δεν κατεβαίνουν στα
αντλιοστάσια για να τα αντλήσουμε.
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Επίσης η σαραντάμετρος που συλλέγει όλα τα όμβρια νερά δεν έχει καθαρισθεί και στο τέλος της
σαραντάμετρου που έχει γίνει το φράγμα και οι πόρτες είναι τόσο ψηλά που όταν το νερό αρχίζει να
ρέει από τις πόρτες η περιοχή του Μοναστηρακίου κάτω από το νεκροταφείο είναι πλημμυρισμένη.
Πρόταση μας είναι να γίνουν οι πόρτες πιο χαμηλά, αν και μας επικαλούνται ότι όταν φουσκώνει η
θάλασσα θα έρθει το αλμυρό νερό που νομίζουμε δεν θα συμβεί καθόσον υπάρχουν λύσεις αποτροπής
αυτού.
Ότι αφορά τον οργανισμό μας στην ευθύνη του οποίου είναι 90.000 στρέμματα και υπάρχουν πόρτες
να αναβαθμίδες είμαστε πανέτοιμοι καθαρίσαμε με δικό μας μηχάνημα, επίσης έχουμε καθαρίσει τα
στόμια και την πόρτα στη σαραντάμετρο.
Ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας κ. Βουρνέλης Ορέστης αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπάρχει με
τα πολυβολεία του στρατού κατά μήκος του π. Έβρου και ζήτησε από τους εκπροσώπους του στρατού
να επισκεφθούν μαζί με εκπροσώπους του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας τις θέσεις των πολυβολείων που
χρειάζονται σωστή σφράγιση για να μη εισέρχονται νερά από τον π. Έβρο προς τα έξω και να βρεθούν
οι κατάλληλες λύσεις για την επίλυση του προβλήματος.
Επίσης ζήτησε από τους Δήμους να προβούν σε καθαρισμό και συντήρηση του αγροτικού οδικού
δικτύου το οποίο έχει περιέλθει στην αρμοδιότητά τους καθόσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα
μετάβασής τους προς τα αντλιοστάσια και στις πόρτες.
Επίσης αναφέρθηκε στις νησίδες που δημιουργήθηκαν στον ποταμό Ερυθροπόταμο και οι οποίες
προξενούν πολύ σοβαρά προβλήματα και ζήτησε τον καθαρισμό αυτών.
Ο εκπρόσωπος του Αερολιμένα Αλεξ/πολης κ. Καβαρατζής Σταύρος εμμέσως δήλωσε την ετοιμότητα
του Αερολιμένα σε μηχανήματα για τον καθαρισμό και ζήτησε τη συνδρομή της Περιφέρειας σε αλάτι
σε περίπτωση που θα χρειασθεί.

Ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ Αλεξ/πολης κ. Κεσσάτης Αθανάσιος, ανέφερε την ετοιμότητα της υπηρεσίας
του ανάλογα βέβαια με τη δύναμη που διαθέτουν και η οποία είναι ένα ασθενοφόρο όχημα στην
Ορεστιάδα, ένα ασθενοφόρο όχημα στο Διδ/χου, ένα ασθενοφόρο όχημα στον Προβατώνα που
καλύπτει και την περιοχή του Τυχερού αλλά και του Σουφλίου και τρία ασθενοφόρα οχήματα στην
Αλεξ/πολη.
Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους κατά τη χειμερινή περίοδο μεταφέρονται οχήματα 4Χ 4 ένα στην
Ορεστιάδα, ένα στο Διδ/χο και ένα στο Σουφλί για να υπάρχει δυνατότητα επέμβασης σε δύσκολες
περιπτώσεις.
Άποψη της υπηρεσίας του σχετικά με το θέμα των ανθρώπων που χρήζουν αιμοκάθαρσης είναι να
σταματάει η οποιαδήποτε εργασία των αποχιονιστικών μηχανημάτων και να δίδεται προτεραιότητα
στη διάνοιξη των δρόμων για την μεταφορά αυτών καθόσον κινδυνεύει η ζωή τους.
Επίσης ανέφερε τον προβληματισμό του ένα χρειασθεί εκτάκτως η μεταφορά ασθενοφόρων προς τη
Σαμοθράκη ποια υπηρεσία θα φροντίσει για τη μεταφορά , έξοδα κ.λ.π)
Ζήτησε επίσης να αποσταλεί στο ΕΚΑΒ κατάσταση με τα ονόματα των νεφροπαθών για να γνωρίζουν εκ
των προτέρων τα σημεία που τυχόν χρειασθεί να μεταβούν.
Ο Δντής Πολ. Προστασίας της ΠΑΜΘ κ. Χουβαρδάς Κων/νος σχετικά με τη μεταφορά εκτάκτως
ασθενοφόρων προς τη Σαμοθράκη απάντησε ότι το αίτημα διαβιβάζεται από την Πολιτική Προστασίας
προς το Κ.Ε.Π.Π της Γ.Γ.Π.Π
Ο αναπλ. προϊστάμενος ΕΛΓΑ κ. Πανταζής Δημήτριος, τόνισε ότι η ετοιμότητα της υπηρεσίας του είναι
δεδομένη. Ο ΕΛΓΑ χειρίζεται ευρωπαϊκές οικονομικές ενισχύσεις. Όταν υπάρχουν ζημιές σε φυτικό και
ζωϊκό κεφάλαιο οι υπάλληλοι της υπηρεσίας προστρέχουν για εκτιμήσεις και μάλιστα οι εκτιμήσεις
αυτές όταν πρόκειται για ζωϊκό κεφάλαιο γίνονται αυθημερόν ανεξάρτητα των καιρικών συνθηκών.
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Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις ποιμνιοστασίων σε ακατάλληλα σημεία που σχεδόν κάθε
χρόνο πλημμυρίζουν και ζήτησε οι υπηρεσίες στο θέμα της εγκατάστασης των ποιμνιοστασίων να είναι
πιο αυστηρές.
Ο προϊστάμενος της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξ/πολης κ.Ξανθόπουλος
Απόστολος πρότεινε ότι πρέπει να καθορισθεί σαφές νομοθετικό πλαίσιο για τις πλημμυρικές ζώνες ,
να γνωρίζουμε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται σε αυτές . Μπορεί να επιτραπεί και η βόσκηση σε
ορισμένες χρονικές περιόδους και να είναι υποχρεωμένοι οι κτηνοτρόφοι να έχουν κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις να πηγαίνουν τα ζώα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Από τη Δ/νση Α΄θμιας Εκπαίδευσης ο κ. Κίτσιος Χρήστος, δήλωσε ότι υπάρχει άμεση συνεννόηση με
τους Δντάς των σχολείων όταν το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και γίνονται ανάλογες εισηγήσεις προς
τους Δήμους ή την Περιφέρεια ανάλογα για τη διακοπή λειτουργίας των σχολείων. Αυτό που ζητάμε
τόνισε είναι η απόφαση αυτή να βγαίνει έγκαιρα και η δυνατόν από την προηγούμενη ημέρα για να
ενημερώνουμε γονείς και εκαπιδευτικούς.
Ο εκπρόσωπος του Φορέα διαχείρισης Δέλτα Έβρου κ. Ηλίας Βασίλειος, ανέφερε ότι υπάρχουν στη
διάθεση του φορέα δύο βάρκες (πλάβες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης.
Ζήτησε να γίνει η διάνοιξη του καναλιού στην περιοχή του μυδοτροφείου στο Δέλτα του Έβρου που
έχει κλείσει.
Ο εκπρόσωπος Εθνικού πάρκου Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου κ. Τσιαντικούδης Σταύρος, ανέφερε
ότι διαθέτουν δύο οχήματα 4Χ4 και ένα μικρό λεωφορείο δεκαπέντε θέσεων και κατάλληλο
προσωπικό και μπορούν μα βοηθήσουν όταν απαιτηθεί ανάγκη.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε ΕΒΡΟΥ κ. Βενετίδης Κων/νος ,
ζήτησε από τον εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ Αλεξ/πολης επειδή τα περισσότερα πλημμυρικά φαινόμεν και οι
χιονοπτώσεις πλήττουν περιοχές του Β. Έβρου εάν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης και άλλου
ασθενοφόρου στην περιοχή του Β. Εβρου και ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ ότι στον
σχεδιασμό τους προβλέπεται η μετακίνηση και επανατοποθέτηση δυνάμεων σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης
Ο κ. Παπαποστόλου Χρήστος, ως εκπρόσωπος της Εθελ. Οργάνωσης Ασυρματιστών ερασιτεχνών
‘’ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ’’ δήλωσε ότι μπορούν να συνδράμουν όλες τις υπηρεσίες σε θέματα επικοινωνιών,
καθώς και να αποκαταστήσουν τις επικοινωνίες σε περίπτωση που απαιτηθεί με τη μεταφορά κινητού
κλοβού. Δεν υπάρχει δυνατότητα να συμβάλουν σε άλλα θέματα όπως διάσωση κ.λ.π πρά μόνο στον
επικοινωνιακό τομέα
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