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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Κύριε Κολυβά,

    Στην  ιστοσελίδα  σας  «Λευκαδίτικα  Νέα»  δημοσιεύσατε  άρθρο
(http://www.kolivas.de/archives/316540)  που  αφορά  το  «κλάδεμα»  των  ευκαλύπτων  στην
Νικιάνα.  Επειδή,  όντως,  η κατάσταση όπως την είδα και  επί  τόπου είναι  απαράδεκτη,  να
δούμε πραγματικά τι ακριβώς έχει συμβεί. 

    Η υπηρεσία μας έδωσε εντολή στον κ. Μυριούνη (εργολάβος ο οποίος έχει αναλάβει το
κλάδεμα στο οδικό δίκτυο) να κλαδέψει τέσσερις (4) ευκαλύπτους σε εύλογο ύψος 7-8 μέτρων
και δεξιά στην κατεύθυνση προς Νικιάνα, όπως και έγινε (2η κατά σειρά φώτο στο άρθρο σας,
δεξιά του δρόμου). 

    ΟΛΕΣ οι υπόλοιπες φωτογραφίες σας, αφορούν το μέρος του δρόμου προς τη θάλασσα. Η
κοπή στο σημείο αυτό έγινε την επόμενη εβδομάδα (Σάββατο έχω πληροφόρηση), κατόπιν
εντολής ιδιώτη ή ιδιωτών σε εργολάβο (ο κ. Μυριούνης αρνείται ότι είναι αυτός ο εργολάβος)
χωρίς  απολύτως  καμία  ανάμειξη  και  ενημέρωση  της  Υπηρεσίας  μας.  Οι  συγκεκριμένοι
ευκάλυπτοι έχουν κυριολεκτικά θεριστεί στο 1 μέτρο ύψος. 

    Ο κ. Μυριούνης έχει ευθύνη γιατί δεν μάζεψε τα κλαριά από το κόψιμο των τεσσάρων
ευκαλύπτων και έχει κληθεί να δώσει απαντήσεις για αυτό (σημειώνουμε ότι βρίσκεται στο
Γ.Ν. Ιωαννίνων με πρόβλημα υγείας). Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσω να μάθω ποιος
έδωσε την εντολή και ποιος την υλοποίησε για το κλάδεμα των ευκαλύπτων του κάτω μέρους
της  οδού  προς  την  θάλασσα  που  είναι  και  εκτός  (οι  περισσότεροι)  των  ορίων  της
αρμοδιότητας μας ,  και  την καταστροφή που επήλθε και  αν υπάρχει  άδεια  από το Δήμο
Λευκάδας και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος . 

   Για όσα αναφέρονται παραπάνω έχει γνώση και ο Πρόεδρος της κοινότητάς σας κ. Νίκας

Υ.Γ.: Είναι γνωστό σε εσάς ότι στην ίδια περιοχή παλαιότερα, με πρόσχημα επικινδυνότητας
ευκαλύπτων που υπήρχαν, ζητήθηκε και δόθηκε άδεια κλαδέματος και αντί για κλάδεμα έγινε
κοπή στο 1,5 μέτρο!  

                                                                                                         Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                                                                 Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
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