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Κύριε Πρόεδρε του ΕΛΓΑ
Από τις πρόσφατες πλημμύρες και τις ακραίες βροχοπτώσεις στην
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, περίπου 30.000 χιλιάδες
στρέμματα κατακλύστηκαν από τα νερά του Πηνειού και των
παραποτάμων του.
Οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι σημαντικές, αφού τα παραπάνω
στρέμματα έχουν ήδη καλλιεργηθεί από βαμβάκι, σιτηρά, αραβόσιτο,
μποστανικά, μηδική.
Η τελευταία πλημμύρα είναι η τέταρτη φετινή, αφού έχουν
προηγηθεί ήδη τρεις προηγούμενες, μικρότερης ή ίσης έντασης
αλλά εξίσου ζημιογόνες για τις καλλιέργειες.
Αυτόματα λοιπόν ανακύπτει το πρόβλημα πλημμυροπάθειας της
περιοχής μας, πρόβλημα που αναδεικνύεται σε μείζον και
καταστροφικό για τους αγρότες του Δήμου μας.
Η έλλειψη ή καλύτερα, η ανυπαρξία των αντιπλημμυρικών έργων
και υποδομών, αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι ολόκληρη η περιοχή
του Δήμου Φαρκαδόνας αποτελεί ζώνη ανάσχεσης των νερών του
Πηνειού ποταμού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος

πλημμυρικών φαινομένων στη γειτονική πόλη της Λάρισας, αποτελεί
τη βασική αιτία των φετινών αλλά και των παλαιότερων
καταστροφικών αποτελεσμάτων για τους παραγωγούς μας.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι, όλος ο υδάτινος όγκος του Πηνειού που
προκύπτει από τον ίδιο το Πηνειό αλλά και από τους παραποτάμους
του, τόσο του νομού Τρικάλων όσο και του νομού Καρδίτσας,
διέρχονται και τις περισσότερες φορές λιμνάζουν στη λεκάνη της
περιοχής Νομής, Κλοκοτού, Κεραμιδίου, Φαρκαδόνας, Ζάρκου και
Πηνειάδας.
Ένα πάγιο αίτημα όλων των κατοίκων του Δήμου μας προς όλες τις
κυβερνήσεις εδώ και χρόνια αποτελεί ο χαρακτηρισμός ολόκληρης
της περιοχής, επίσημα, ως ζώνη ανάσχεσης των νερών και
ταυτόχρονα ως πλημμυροπαθούς.
Γιατί
όπως
αναφέρεται
και
πιο
πάνω,
το
φαινόμενο
επαναλαμβάνεται τρεις έως τέσσερις φορές σχεδόν κάθε χρονιά, με
αποτέλεσμα να καταστρέφονται καλλιέργειες σιτηρών το χειμώνα, να
οψιμίζουν οι ανοιξιάτικες σπορές και καλλιέργειες, ενώ σε
περιπτώσεις όπως η φετινή να παρατηρούνται ανυπολόγιστες ζημιές.
Και μάλιστα τις περισσότερες φορές οι προκαλούμενες ζημιές δεν
αποζημιώνονται για καμία από τις πληγείσες καλλιέργειες.
Κλείνοντας αναφέρουμε και τονίζουμε, ότι εκτός των παραπάνω
προβλημάτων που δημιουργεί αυτή η ιδιομορφία της λεκάνης του
δήμου Φαρκαδόνας ως ζώνη ανάσχεσης νερών, είναι πως δεν
επιτρέπονται άλλου είδους καλλιέργειες και χρήσεις γης.
Για παράδειγμα είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να προωθηθούν
καλλιέργειες όπως η δενδροκομία, τα κηπευτικά, κτηνοτροφικές
επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις κ.α.


Παρακαλούμε και ταυτόχρονα προτείνουμε σε πρώτη φάση να
φροντίσετε για την άμεση εκτίμηση των ζημιών από τις
πλημμύρες με το πέρας του δεκαπενθήμερου χρονικού
διαστήματος υποβολής δηλώσεων.



Επαναπροσδιορισμό της ζημιάς με μια δεύτερη εκτίμηση του
ύψους της ζημιάς πριν την συγκομιδή ώστε να υπάρξει όσο
γίνεται πιο αντικειμενική εκτίμηση του ύψους ζημιάς της
παραγωγής, ώστε να αποδοθούν οι πραγματικές αποζημιώσεις
στους πληγέντες παραγωγούς.



Προτείνουμε και ζητάμε να αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ,
παρόλο που ο κανονισμός του δεν το δέχεται, οι ζημιές που
προκύπτουν και από την παραμονή των νερών των πλημμύρων
στα χωράφια, όπως στέγνωμα φυτών, σηψιρριζίες και γενικότερα
οψίμιση των καλλιεργειών.



Άμεση καταβολή χρηματικής αποζημίωσης μέρους
του
ποσοστού που θα προκύψει από τη πρώτη εκτίμηση, ώστε να
μπορεί ο αγροτικός πληθυσμός να αρχίσει την διαδικασία της
επανασποράς, αν αυτή κριθεί άμεση και απαραίτητη.



Ή άμεση στρεμματική αποζημίωση στο ελάχιστο του κόστους
επανασποράς των πληγεισών καλλιεργειών.



Σχεδιασμό και εκτέλεση όλων των αναγκαίων εγγειοβελτιωτικών
και αντιπλημμυρικών έργων που θα προλαμβάνουν και θα
αντιμετωπίζουν τις πλημμύρες, αλλά και τη λειψυδρία
αποταμιεύοντας και εμπλουτίζοντας τα υδατικά αποθέματα.



Έκτακτη
επιχορήγηση
του
Δήμου
προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση
αντιπλημμυρικής θωράκισης.

από
τον
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αναγκών

Με εκτίμηση
Ο δήμαρχος Φαρκαδόνας

Μεριβάκης Αθανάσιος

