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Ηλιούπολη 22 Νοεµβρίου 2017
Προς
1. κ. Κων/νο Καλούδη, Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος
∆ήµου Ηλιούπολης
2. Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Ηλιούπολης
3. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Ηλιούπολης
4. Περιφέρεια Αττικής, λεωφ. Συγγρού 80-88, Αθήνα
Αρµόδιες Υπηρεσίες
5. Περιφέρεια Αττικής, ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
6. κα Μ. Πιτταρά, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής,
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασµού κ Εφαρµογών (Β), Μεσογείων 239, 154
51 Αθήνα
7. κ. Αλέξανδρο Ρήγα, ∆ιεύθυνση ∆ασών Αθηνών
8. Υπουργείο Εσωτερικών, Γεν. ∆ιεύθυνση
Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α, Τµήµα
Οργάνωσης ΤΑ, Σταδίου 27, 10183 Αθήνα,
2131364027
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Υλοτοµία δασικών δέντρων πάνω στο µπαζωµένο τµήµα του ρέµατος της Πικροδάφνης,
στη συµβολή των οδών Τζαβέλλα και Μενελάου µε τη λεωφόρο Βουλιαγµένης
2. ΠΑΡΑΝΟΜΗ χωροθέτηση παιδικής χαράς και αθλοπαιδιών σε µπαζωµένη περιοχή του
ΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟ∆ΑΦΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, ∆ήµαρχο Ηλιούπολης
Επισύναψη: επιστολή προς το ∆ήµο Ηλιούπολης, αρ. πρωτ. 33001 16/11/17
Σε συνέχεια της επιστολής µας της 16η Νοεµβρίου 2017 προς το ∆ήµο Ηλιούπολης , µε αριθµό πρωτοκόλλου
33001 16/11/17, για την κοπή υψηλών δέντρων στο χώρο που χρησιµοποιείται σαν παιδική χαρά, πάνω στο
µπαζωµένο τµήµα του ρέµατος της Πικροδάφνης, στη συµβολή της οδού Τζαβέλλα µε τη λεωφόρο
Βουλιαγµένης στην Ηλιούπολη, οφείλουµε να προσθέσουµε τα εξής σηµαντικά:
1. Η συγκεκριµένη περιοχή ευρισκόµενη πάνω από το µπαζωµένο τµήµα του ρέµατος Πικροδάφνης,
είναι δασική έκταση και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέµβαση χωρίς άδεια από της
αρµόδιας αρχής. Αν έχει εκδοθεί τέτοια άδεια, ζητάµε επειγόντως αντίγραφό της.
2. Σύµφωνα µε την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, µε αρ. 1915/2017, δεν επιτρέπεται οποιοσδήποτε
σχεδιασµός και επέµβαση στο ρέµα της Πικροδάφνης, χωρίς να προηγηθεί οριοθέτησή του και δη
ενιαία (για όλο το µήκος του ρέµατος, ανάντη και κατάντη της λεωφόρου Βουλιαγµένης). Κατά
συνέπεια η κοπή δέντρων το Νοέµβριο του 2017 στη συγκεκριµένη περιοχή, δηλαδή πάνω στο
µπαζωµένο τµήµα του ρέµατος της Πικροδάφνης, συνιστά παράνοµη ενέργεια, αντίθετα µε την
προαναφερθείσα απόφαση.
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3. Ο συγκεκριµένος χώρος λειτουργούσε ως παιδική χαρά και για αθλοπαιδιές έως το Φθινόπωρο του
2014.
Έκτοτε παραµένει κενός, διότι όλες οι εγκαταστάσεις του έχουν αποξηλωθεί από το ∆ήµο Ηλιούπολης. Πρόσφατα, από προφορική ενηµέρωση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου µάθαµε ότι πρόκειται να
λειτουργήσει εκ νέου ως παιδική χαρά και µπασκετάκια.
Με βάση την Υπουργική Απόφαση Αριθµ. 28492 (ΦΕΚ Β 931/18.05.2009), άρθρο 2 και την ΥΑ
27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014, οι παιδικές χαρές δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε περιοχές µε
ατµοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, να µη γειτνιάζουν µε δρόµους µεγάλης κυκλοφορίας και να µη
βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυµονούν κινδύνους για τα παιδιά (κατολισθήσεις,
κατακρηµνίσεις κλπ).
Ο συγκεκριµένος χώρος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη λεωφόρο Βουλιαγµένης, δρόµο
ταχείας υπερτοπικής κυκλοφορίας, µε αυξηµένη ηχορύπανση και ατµοσφαιρική ρύπανση και
κυρίως βρίσκεται πάνω στο µπαζωµένο ρέµα, εποµένως είναι παντελώς ακατάλληλος ως προς τη
χωροθέτησή του για παιδική χαρά και αθλοπαιδιές.
4. Το µπαζωµένο τµήµα του ρέµατος Πικροδάφνης στο συγκεκριµένο σηµείο δεν αποτελεί δηµοτικό
ακίνητο ώστε να µπορεί να εγκατασταθεί παιδική χαρά µε άρθρο 1 της ΥΑ 27934/25-7-2014. Το
τµήµα του ρέµατος που έχει µπαζωθεί και από όπου διέρχεται υπόγειος αγωγός, δεν αποτελεί
δηµοτικό ακίνητο ούτε υπάγεται εντός του ρυµοτοµικού σχεδίου του δήµου Ηλιούπολης ώστε να
χρησιµοποιηθεί για τις εν λόγω χρήσεις.
Για τους πολύ σηµαντικούς αυτούς λόγους σας καλούµε να αποκαταστήσετε άµεσα το δασικό
χαρακτήρα του µπαζωµένου τµήµατος του ρέµατος της Πικροδάφνης που αποψιλώσατε, µε
πυκνή φύτευση δέντρων και θάµνων και τοποθέτηση µόνο ξύλινων καθισµάτων, βρύσης και
επαρκούς φωτισµού.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατός µας,
Η Πρόεδρος

Ευαγγελία ∆ηµητρίου

Η Γραµµατέας

Ελευθερία Σολδάτου

