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ΘΕΜΑ: 1) Καθαρισμός Τσιμεντοαύλακα επί της Ε.Ο Καρδίτσας-Βόλου.
2) Καθαρισμός ρέματος «Τιμπλαλέξη».
3)Καθαρισμός χόρτων & χωμάτων στην Ε.Ο Καρδίτσας-Βόλου αλλά και
στην διασταύρωση (Τρίγωνα).
4) Κλάδεμα δέντρου που καλύπτει τον παλλόμενο φωτεινό σηματοδότη.
5) Κλάδεμα δέντρου στην στροφή προς παράδρομο Α/Δ ΠΑΘΕ .
Εν όψει της χειμερινής περιόδου, παρακαλούμε θερμά όπως προβείτε το συντομότερο
δυνατό στις κάτωθι ενέργειες:
1) Τον καθαρισμό των τσιμεντοαυλάκων (χαντάκια) και τσιμεντοσωλήνων που
ξεκινούν από την είσοδο του χωριού (Ε.Ο. Καρδίτσας-Βόλου, με κατεύθυνση από
Νέα Αγχίαλο προς Φάρσαλα) και τελειώνουν έως το πρατήριο καυσίμων του κ.
Νιφόρου. Στους τσιμεντοαύλακες υπάρχουν χώματα, σκουπίδια αλλά και χόρτα, οι δε
τσιμεντοσωλήνες είναι εντελώς βουλωμένοι.
Υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας από βροχοπτώσεις
Παρακαλούμε δείτε τις φωτογραφίες 1, 2, 3 & 4
2) Λόγω βροχοπτώσεων προηγούμενων ετών, ο τσιμεντοαύλακας που υπάρχει στο
παλαιό Υδραγωγείο και άνω είναι γεμάτος από κλαδιά, χόρτα, χώματα και σκουπίδια.
Το ίδιο συμβαίνει και στο τμήμα του ρέματος από τον περιφερειακό δρόμο στο
πρατήριο καυσίμων του κ. Τιμπλαλέξη.
Σε περίπτωση βροχόπτωσης υπάρχει έντονος κίνδυνος πλημμύρας σε όλες τις
παρακείμενες οικίες
Παρακαλούμε δείτε τις φωτογραφίες 5 & 6
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3) Στην διασταύρωση που υπάρχει στην είσοδο του χωριού
(Ε.Ο. Καρδίτσας-Βόλου, με κατεύθυνση από Φάρσαλα προς Νέα Αγχίαλο), υπάρχουν
χόρτα αλλά και χώμα στο ρείθρο του πεζοδρομίου. Πέραν της κοπής των χόρτων,
παρακαλούμε και για τον καθαρισμό/ξύσιμο του χώματος, για αποφυγή εκ νέου
φυτρώματος χόρτων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Επίσης παρακαλούμε και για τον καθαρισμό των χόρτων δεξιά και αριστερά της Ε.Ο.
Καρδίτσας-Βόλου
Παρακαλούμε δείτε την φωτογραφία 7
4) Στην είσοδο του χωριού (Ε.Ο. Καρδίτσας-Βόλου, με κατεύθυνση από Νέα Αγχίαλο
προς Φάρσαλα) και ακριβώς έξω από την ταβέρνα του κ Μπαρκονίκου, υπάρχει
φωτεινός παλλόμενος σηματοδότης, ο οποίος έχει καλυφθεί πλήρως από τα
παρακείμενα δέντρα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μη μείωση ταχύτητας των οχημάτων με ότι κίνδυνο
συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια των πεζών και των οχημάτων που εξέρχονται του
χωριού
Παρακαλούμε δείτε τις φωτογραφίες 8 & 9
5) Κλάδεμα δέντρου (η ρίζα του βρίσκεται μέσα στο ρέμα) και θάμνων που
βρίσκονται στην είσοδο (στροφή) προς τον Παράδρομο Α/Δ ΠΑΘΕ
(Ε.Ο. Καρδίτσας-Βόλου, με κατεύθυνση από Νέα Αγχίαλο προς Φάρσαλα)
Το εν λόγω δέντρο και θάμνοι περιορίζουν τελείως την ορατότητα των οδηγών
οχημάτων και αγροτικών μηχανημάτων, που κατευθύνονται στον Παράδρομο Α/Δ
ΠΑΘΕ και θέλουν να στρίψουν αριστερά με κατεύθυνση
προς την Νέα Αγχίαλο
Παρακαλούμε δείτε τις φωτογραφία 10 & 11
Θερμή παράκληση για ενέργειες σας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να
διασφαλιστεί πρωτίστως η ασφαλής μετακίνηση των ανθρώπων και δευτερευόντως η
διέλευση των οχημάτων
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