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ΜΕΓΑΡΑ, 5 Ιουνίου 2020 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ενζργειεσ του Διμου, για να κοποφν 
 όλα τα καμζνα δζνδρα ςτθν Κινζτα 

 
Είναι γνωςτό ότι από τθν μεγάλθ πυρκαγιά τθσ Κινζτασ του 2018 κάθκαν 

60.000 ςτρζμματα δαςικισ περιοχισ και τθν καταςτροφικι καταιγίδα του 
“Γθρυόνθ” τον Νοζμβριο του 2019 ξεριηώκθκαν και παραςφρκθκαν πολλά από 
αυτά τα δζνδρα από τα Γεράνεια και ζφραξαν το γεφφρι τθσ Πίκασ,άκλειςαν 
δρόμουσ κι ζπεςαν ςε αυλζσ  με  ολζκρια για τθν περιοχι αποτελζςματα. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ,  προλθπτικά απζςτειλε 
ςχετικό ζγγραφο (Αρικμ.Πρωτ: 261/22.5.2020), ςτον Τπουργό Ενζργειασ & 
Περιβάλλοντοσ κ. Κωςτι Χατηθδάκθ και ςτον υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ κ. πυρίδωνα Κοκκινάκθ, με κοινοποίθςθ ςτον Περιφερειάρχθ Αττικισ κ. 
Γιώργο Πατοφλθ, ςτον Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ κ. Λευτζρθ 
Κοςμόπουλο, τουσ Βουλευτζσ περιφζρειασ Δυτικισ Αττικισ και τθν Πρόεδρο τθσ 
Κοινότθτασ Κινζτασ κ. Μπαλτςιώτθ Αλεξάνδρα, με το οποίο ηθτεί να κοποφν όλα τα 
καμζνα δζνδρα των Γερανείων, για να αποφευχκοφν δυςάρεςτεσ ςυνζπειεσ ςτον 
επερχόμενο χειμώνα. 

το ωσ άνω ζγγραφο ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ αναφζρει 
τα εξισ: 
          «  ασ γνωρίηουμε, ότι κατά τθ διάρκεια τθσ καταςτροφικισ καταιγίδασ 

ΓΗΡΤΟΝΗ, που ζπλθξε τθν περιοχι τθσ Κινζττασ του Διμου Μεγαρζων, τον 

Νοζμβριο 2019, τα ορμθτικά νερά, που κατζβαιναν από τα ΓΕΡΑΝΕΙΑ όρθ, 

ξερίηωςαν και παρζςυραν δεκάδεσ δζντρα,τα οποία είτε ζφραξαν το ρζμα Πίκασ, 

ςτθν γζφυρα τθσ παλαιάσ εκνικισ οδοφ (ΠΕΟΑΚ), με αποτζλεςμα να πλθμμυρίςουν 

οι γφρω περιοχζσ με καταςτροφικά αποτελζςματα, είτε ζφραξαν δρόμουσ με τα ίδια 

αποτελζςματα, είτε ζπεςαν μζςα ςε αυλζσ ςπιτιών δθμιουργώντασ ςοβαρζσ ηθμιζσ 

ςε αυτά.  

           Εκτιμάται, ότι αυτό ςυνζβθ, επειδι το ριηικό ςφςτθμα των καμζνων δζντρων 

ζχει αποδυναμωκεί και πολφ εφκολα ξεριηώνονται. Αυτό ςθμαίνει, πωσ ςε μια νζα 



ενδεχόμενθ πλθμμφρα κα ξεριηωκοφν και πάλι καμζνα δζντρα και κα παραςυρκοφν 

προσ τον οικιςμό με τα γνωςτά καταςτροφικά αποτελζςματα.  

           Παρακαλοφμε, μετά τα παραπάνω, όπωσ εξεταςτεί το ενδεχόμενο να κοποφν 

όλα τα καμζνα δζντρα των ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ, εάν αυτά δεν εξυπθρετοφν κάποιον άλλον 

ςθμαντικό ςκοπό.  

           Με τθν βεβαιότθτα, ότι κα εξετάςετε ςοβαρά αυτό το αίτθμα και κα προβείτε 

ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ ςασ εντόσ του καλοκαιριοφ, για να αποφφγουμε δυςάρεςτα 

αποτελζςματα τον επερχόμενο χειμώνα, ςασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων.» 
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