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Aρ. Πρωτ. 242091/14-3-18
Ηλιούπολη 14 Μαρτίου 2018
Προς
Συνήγορο του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17,
104 32 Αθήνα
Θέµατα:
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
Επισυνάψεις
1.
2.
3.
4.

Επιστολή µας προς το ∆ήµο Ηλιούπολης, αρ. πρωτ. 33001 16/11/17
Eπιστολή µας προς το ∆ήµο Ηλιούπολης, αρ. πρωτ. 33575 22-11-17
Απάντηση του ∆ήµου Ηλιούπολης µε ηµεροµηνία 19/12/2017
Απάντηση υπηρεσίας ∆όµησης, τµήµατος έκδοσης αδειών µικρής κλίµακας ∆ήµου Αθηναίων,
Α.Π.024756/29-01-18
5. Κοινοποίηση ∆ιεύθυνσης ∆ασών Αθηνών µε αρ. πρωτ. 268/10140-9/2/18
6. Φωτογραφίες 19 κοµµένων δέντρων, που τραβήχτηκαν το Νοέµβριο του 2017
7. Επιστολή µας προς τον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Ηλιούπολης

Το Νοέµβριο του 2017, µετά από καταγγελίες και έντονες διαµαρτυρίες περιοίκων, διαπιστώσαµε ότι
κόπηκαν 19 δέντρα στο χώρο που χρησιµοποιείτο σαν παιδική χαρά, πάνω στο µπαζωµένο τµήµα του
ρέµατος της Πικροδάφνης, στη συµβολή της οδού Τζαβέλλα µε τη λεωφόρο Βουλιαγµένης στην Ηλιούπολη.
Πρόθεση του ∆.Η. είναι να ξαναχρησιµοποιηθεί ο χώρος σαν παιδική χαρά και αθλοπαιδειές.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παρακάτω δεδοµένα:
1. Η συγκεκριµένη περιοχή αποτελεί µπαζωµένο τµήµα του ρέµατος της Πικροδάφνης, το οποίο δεν
έχει οριοθετηθεί. Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ΣΤΕ, αλλά και µε την πρόσφατη απόφασή
του 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)!
2. Οι φωτογραφίες αποδεικνύουν ότι οι φρεσκοκοµµένοι κορµοί είναι 19, ενώ η υπηρεσία πρασίνου
του ∆ήµου Ηλιούπολης κάνει αναφορά για 10 δέντρα!
3. Η κατάσταση των περισσότερων κορµών είναι πολύ καλή, σε αντίθεση µε τους ισχυρισµούς της
ίδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, που ισχυρίζεται ότι όλα τα δέντρα ήταν σάπια ή είχαν προσβληθεί από
βακτήρια, όπως µπορεί να διαπιστώσει κανείς από τις επισυναπτόµενες φωτογραφίες. Είναι πολύ
λίγοι οι κορµοί που εµφανίζουν σαπίσµατα και σηµάδια βακτηρίων. Σαν κάτοικοι της περιοχής
γνωρίζουµε ότι τα δέντρα αυτά, την άνοιξη και τους θερινούς µήνες ήταν καταπράσινα.
4. Την αρνητική απάντηση της πολεοδοµίας Αθηνών, για την έκδοση άδειας έργων µικρής κλίµακας
για την κοπή των δέντρων.
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5. Τη διερευνητική επιστολή της Γενικής ∆/∆/ Αθηνών, που µας κοινοποιήθηκε, σχετικά µε το ισχύον
πολεοδοµικό καθεστώς της περιοχής, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν έχει ζητηθεί και δεν έχει
εκδοθεί άδεια για την κοπή αυτών των δέντρων από την υπηρεσία αυτή.
∆εδοµένου ότι τα φαινόµενα κοπής δέντρων, χωρίς επαρκή αιτιολογία και πέραν της απαιτούµενης
διαδικασίας εξ όσων γνωρίζουµε, είναι πολύ συχνά στο ∆ήµο Ηλιούπολης, παρακαλούµε πολύ όπως µας
ενηµερώσετε για :
• την απαιτούµενη διαδικασία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, προκειµένου να εγκριθεί η κοπή
δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, νησίδες και πεζοδρόµια ενός ∆ήµου
• το χρόνο µέσα στον οποίο οφείλει να µας απαντήσει µία ερωτώµενη δηµόσια ή δηµοτική υπηρεσία,
δεδοµένου ότι από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ηλιούπολης δε µας έχει απαντηθεί η
επισυναπτόµενη επιστολή της 16ης Ιανουαρίου 2018, µέχρι σήµερα
• τις ενέργειες που µπορούµε να προβούµε όταν µια δηµόσια υπηρεσία δεν απαντά σε επιστολές µας,
γεγονός που έχει συµβεί επανειληµµένα µε το ∆ήµο Ηλιούπολης
• τις ενέργειές σας, µετά τις διαπιστωθείσες εκ του νόµου παραβάσεις του ∆ήµου
Ηλιούπολης και για την αποκατάσταση της ζηµιάς στον εν λόγω χώρο πρασίνου.

Η Πρόεδρος
Πηνελόπη Σταµάτη

Η Γραµµατέας
Ευαγγελία ∆ηµητρίου

