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ΑΘΗΝΑ 24-04-2019

ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε γηα άιζνο Δπειπίδσλ
Σρεηηθά κε ην άιζνο Δπειπίδσλ :
1. Από ηελ Γεπηέξα 18 Μαξηίνπ 2019 ζπλεξγείν ηεο Γλζεο Πξαζίλνπ πξνβαίλεη ζε
αθαηξέζεηο δέλδξσλ εληόο ηνπ άιζνπο (μεξά πεύθα θαη θππαξίζζηα, πεύθα κε
επηθίλδπλε θιίζε θαη επηθαλεηαθό-αλαζεθσκέλν ξηδηθό ζύζηεκα θαη επηθίλδπλα γηα
πηώζε δέλδξα). Δπίζεο ηεκαρηζκόο πεζκέλσλ θαη εθξηδσκέλσλ δέλδξσλ
2. Η εξγαζίεο έρνπλ μεθηλήζεη από ηα παξηέξηα πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο Μνπζηνμείδε
θαη Πιαηείαο Πξσηνκαγηάο , θαη ζπλερίδνληαο παξηέξη – παξηέξη θαη παξάιιεια κε
ηνπο δηαδξόκνπο . Οη εξγαζίεο ζπλερίδνληαη ζηα παξηέξηα πιεζίνλ ηεο Βαιηηλώλ. Σηε
ζπλέρεηα ζα θηλεζνύκε πξνο ηνο ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη πξνο ην παιηό γήπεδν κπάζθεη
, πξνο ην Γπκλάζην , ην Πνιηηηζηηθό ηεο Δπειπίδσλ θαη ηελ Πξηγθεπνλήζσλ.
3. Δπίζεο γίλεηαη ηαπηόρξνλα θαη απνθνκηδή ησλ πξντόλησλ θιάδεπζεο (θιαδηά)
θαζεκεξηλά .
4. Τελ 1 θ 2 Απξηιίνπ 2019 έγηλαλ θιαδεύζεηο θαη κε θαιαζνθόξν εληόο ηνπ άιζνπο
(επηθίλδπλα γηα πηώζε θιαδηά , θιαδνθαζαξνο γηα δηάλνημε ηνπ θεληξηθνύ δηαδξόκνπ
).
5. Γίλεηαη θαη θιαδνθαζαξνο ζε δέλδξα (θιαδηά πνπλ εκπνδίδνπλ ή έρνπλ θιίζε πξνο ην
έδαθνο)
6. Έρεη γίλεη απνριόαζε ζε κηθξή έθηαζε ηνπ άιζνπο (πεξίπνπ 8 ζηξέκκαηα , ζε ζεκεία
όπνπ ππάξρεη κεγαιύηεξε πξόζβαζε από δεκόηεο ).
7. Τν πξνεγνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα θιάδεκα δέλδξσλ πνπ ηά
θιαδηά ηνπο βγαίλνπλ ζηελ νδό Βαιηηλώλ . Υπάξρνπλ παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα
(παξόιν πνπ βάδακε ζήκαλζε θαζεκεξηλά) θαη ππήξραλ δπζθνιίεο αιιά έγηλαλ
θάπνηεο θιαδεύζεηο
8. Μέρξη θαη ζήκεξα ζπλερίδεηαη ε απνθνκηδή θιαδηώλ κέζα από ην άιζνο , ελώ έρεη
νινθιεξσζεί ε απνθνκηδή ησλ θιαδηώλ πνπ ππήξραλ ζην πεδνδξόκην ηεο νδνύ
Βαιηηλώλ από ηελ πιεπξά ηνπ άιζνπο
9. Δπίζεο λα ζεκεηώζεί όηη έρνπλ θιαδεπηεί αξθεηά δέλδξα ηνπ είδνπο αείιαλζνπ
(βξσκνθαξπδηέο). Δίδνο απηνθπέο θαη πνιύ επηζεηηθό δέλδξν (ζην ζεκείν πνπ
ζεσξνύληαη δηδάληα θαη θαηαιακβάλνπλ ζε ζύληνκν ρξνληθν δηάζηεκα κεγάιεο
εθηάζεηο θαη απεηινύλ λα θαιύςνπλ όιε ηελ έθηαζε ηνπ άιζνπο ). Απηό ην είδνο
θαηαπνιεκείηαη είηε κε απνριόαζε ζηα λενθπή δελδξύιηα , ή θιαδεύζεηο ζε
κεγαιύηεξεο ειηθίαο θαη ύςνπο δέλδξσλ.
Δξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ

1. Οινθιήξσζε ηεο αθαίξεζεο μεξώλ θαη επηθίλδπλσλ θαη εθξηδνζέλησλ δέλδξσλ,
θιαδνθάζαξνο δέλδξσλ . (έρνπκε θαιύςεη κέρξη ηώξα ην 60% κε 65% ηεο ζπλνιηθήο
έθηαζεο ηνπ άιζνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ην ηκήκα από ηνλ θεληξηθό δηάδξνκν
κέρξη ηεο Βαιηηλώλ όπνπ ππάξρνπλ ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ).. Σην ηκήκα πίζσ
από ην παιηό γήπεδν κπάζθεη θαη πξνο ην Γπκλάζην θαη ηνλ ΟΠΑΝΓΓΑ , ππάξρνπλ ηα
ιηγόηεξα πξνβιήκαηα.
2. Κιαδεύζεηο ζάκλσλ
3. Κιαδεύζεηο δέλδξσλ πνπ ηα θιαδηά βγαίλνπλ πξνο Βαιηηλώλ θαη είλαη επηθίλδπλα
λα ζπάζνπλ (ζα θιαδεπηνύλ κέζσ εξγνιαβίαο ε νπνία είλαη ζε εμέιημε)
4. Κιαδεύζεηο ζηηο ραξνππηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ άθξε ηνπ άιζνπο πξνο ηελ
Μνπζηνμείδε (ηα θιαδηά βγαίλνπλ πάλσ από ηνλ ηζηκεληέλην δηάδξνκν (δηάδσκα) θαη
θηάλνπλ ζηελ Μνπζηνμείδε).Η εξγαζία απηή ζα γίλεη κεηά ηηο γηνξηέο θαη λύρηα .
5. Πξνγξακκαηίδεηαη λα γίλεη απνριόαζε γηα ιόγνπο ππξνπξνζηαζίαο. Ο ρξόλνο ηεο
επέκβαζεο απηήο εμαξηάηαη θαηά θύξην ιόγν από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνύλ .Σηαηηζηηθά γίλεηαη κέζα Ινπλίνπ θάζε ρξόλν
6.. Δπηζθεπή θαη βαθή θαζηζηηθώλ , επηζθεπή ελόο κηθξνύ γεθπξηνύ , ηνπνζέηεζε
πηλαθίδσλ γηα ηελ κε είζνδν κνηνζπθιεηώλ. Σην πξνζερέο ρξνληθό δηάζηεκα ζα
ελεκεξσζνύλ νη θάηνρνη κνηνζηθιεηηζηώλ όηη απαγνξεύεηαη ε είζνδνο εληόο ηνπ
άιζνπο θαη όηη ζα επηβιεζνύλ πξόζηηκα (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γεκνηηθή αζηπλνκία)
7. Έρεη δεηεζεί κε έγξαθα καο από ηελ Γλζε Ηιεθηξνινγηθνύ λα ειέγμεη ηνλ
θσηηζκό, από ηελ Γλζε νδνπνηίαο λα απνθαηαζηήζεη δηαδξόκνπο (όπνπ ππάξρνπλ
δηαβξώζεηο).
8 Έρεη ελεκεξσζεί ε Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ
ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ εληόο ηνπ άιζνπο θαη ζα δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηεο
ΔΥΓΑΠ γηα ηνλ έιεγρν θαη επηζθεπή ηνπο. Η Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία ζηα
πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ζεξηλή πεξίνδν ειέγρεη ηα ζπζηήκαηα
δαζνππξνζβεζεο).
Τν ζπλεξγείν πνπ εθηειεί θεπνηερληθεο εξγαζίεο αιιά θαη ν γεσηερληθόο πνπ
παξαβξίζθεζηε έγηλαλ δέθηεο παξαπόλσλ από δεκόηεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηεί (άζηεγνη , θαζαξόηεηα). Δλεκεξώλνπκε όηη θάζε Τεηάξηε θάλεη επέκβαζε ε
Γλζε Καζαξόηεηαο (ην ηκήκα θαζαξηόηεηαο ηεο 6εο ΓΚ) .
Δπίζεο ζεκεηώλνπκε όηη νη εξγαζίεο γίλνληαη από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό , θαηόπηλ
επίβιεςεο από αξκόδηνπο γεσηερληθνύο . Οη εξγαζίεο ζα έρνπλ ζπλέρεηα ζε βάζνο
ρξόλνπ θαη όπνηε είλαη απαηηεηό ζα ππάξρνπλ νη αλαγθαίεο επεκβάζεηο .
Δπραξηζηνύκε γηα ηηο όπνηεο επηζεκάλζεηο θαη παξαηεξήζεηο ζαο ,εθηηκνύκε ην
ελδηαθέξνλ ζαο,, θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή είκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα παξαπέξα
ελεκέξσζε.
Καιέο Γηνξηέο
Τζηόηξαο Κσλ.
Γεσπόλνο ΠΔ

