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ΚΑΤΑ
Του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής,
εδρεύοντος στην Αθήνα , νοµίµως εκπροσωπουµένου
ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
1) Της µε Αρ. Πρωτ. Φ2989/3515, 16- 9-2014, απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα «Μελέτη οριοθέτησης
ρέµατος Πικροδάφνης (εντός των ορίων του ∆ήµου Ηλιούπολης, από τη
Λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα έως την Λεωφόρο Βουλιαγµένης)».
2) Κάθε συναφούς και συνεφελκοµένης προς τις παραπάνω πράξεως ή
παραλείψεως.
______________________________________________________
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Ι.ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την προσβαλλοµένη µε τον απατηλό τίτλο ««Μελέτη οριοθέτησης
ρέµατος Πικροδάφνης (εντός των ορίων του ∆ήµου Ηλιούπολης, από τη Λεωφόρο
Μαρίνου Αντύπα έως την Λεωφόρο Βουλιαγµένης» επιχειρείται η ολοκλήρωση της
καταστροφής και η µετατροπή του τελευταίου φυσικού τµήµατος του ρέµατος στην
Ηλιούπολη σε ανοικτό οχετό από συρµατοκιβώτια (σαρτζανέτια) µε αποψίλωση της
παραρεµάτιας βλάστησης,
ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
1.Η οριοθέτηση του ρέµατος χωρεί από αναρµόδιο όργανο και καθ’
υπέρβαση αρµοδιότητας , σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως αυτή έχει
παγίως ερµηνευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. α’ και β’ και
του άρθρου 24 παρ. 1 Συντάγµατος από το ∆ικαστήριό Σας. Ειδικότερα, η
οριοθέτηση του ρέµατος θα έπρεπε να χωρήσει βάσει εκδιδόµενου προεδρικού
διατάγµατος, όπως αυτό ορίζεται ρητώς από το άρθρο 6 παρ. 1-3 ν. 880/1979.
2. Η προσβαλλόµενη πράξη δεν εκδόθηκε σύµφωνα µε την ισχύουσα για
αυτήν νόµιµη διαδικασία, κατά τις διατάξεις του ν. 3852/2010, όπως αυτές έχουν
ερµηνευθεί από την προαναφερόµενη νοµολογία του ΣτΕ σχετικά µε την
συνταγµατική προστασία των ρεµάτων. Συνεπώς, εκδόθηκε κατά παραβίαση της
υφιστάµενης νοµοθεσίας αλλά και κατά παραβίαση ουσιώδους τύπου.
3. Η προσβαλλοµένη παραβιάζει την αρχή της σφαιρικής εκτίµησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
4. Η Υδρολογική και Γεωτεχνική µελέτη του έργου, οι περιβαλλοντικοί όροι
του οποίου εγκρίνονται µε την προσβαλλοµένη παραβιάζουν τους κανόνες της
τεχνικής και της επιστήµης ,και εξ αυτού του λόγου οι προσβαλλόµενη πράξη
διαθέτει πληµµελή και εσφαλµένη αιτιολογία

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Tο ρέµα της Πικροδάφνης πηγάζει από τις ανατολικές υπώρειες του
Υµηττού στην περιοχή του Καρέα και εκτείνεται µαζί µε τους παραποτάµους του
µέσα στα όρια των ∆ήµων Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αγίου ∆ηµητρίου, Παλαιού
Φαλήρου και Αλίµου Το µήκος της κύριας µισγάγγειας της Πικροδάφνης είναι
9.310 µέτρα, η δε λεκάνη απορροής της καταλαµβάνει έκταση 22,57τετραγωνικά
χιλιόµετρα
Το "άναντι" τµήµα της λεκάνης απορροής της Πικροδάφνης είναι ορεινό και
το υδρογραφικό δίκτυο σε αυτή την περιοχή περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό µικρών
ρευµάτων ,τα οποία συνιστούν τους δύο κύριους κλάδους του ρέµατος. Ο πρώτος
κλάδος ακολουθεί αρχικά βορειοδυτική πορεία και κατόπιν στρέφεται δυτικάνοτιοδυτικά , σχηµατίζοντας τον µεγαλύτερο δεξιό παραπόταµο του ρέµατος. Ο
άλλος κλάδος που αποτελεί την κύρια µισγάγγεια του ρέµατος της Πικροδάφνης έχει
νοτιοδυτική διεύθυνση και καταλήγει στο Σαρωνικό κόλπο.
Το ρέµα της Πικροδάφνης διατηρείται ακόµη στο µεγαλύτερο µήκος του
ανοικτό, διερχόµενο από περιοχές των ∆ήµων Ηλιούπολης, Αγίου ∆ηµητρίου,
Παλαιού Φαλήρου και Αλίµου. Κλειστό είναι µόνο το αρχικό του τµήµα καθώς και
η παλαιά κοίτη Καρέα. Η βλάστηση στα περισσότερα σηµεία του ρέµατος και της
παραρεµάτιας περιοχής είναι πυκνή , µε εναλλαγές από Πεύκα, Ευκαλύπτους,
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Θάµνους, Πικροδάφνες και Καλαµιές. Έτσι αποτελεί τον τελευταίο χώρο µιάς
πυκνοδοµηµένης έκτασης ( ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων άνω του 60 %), στον
οποίο κυριαρχεί ακόµη ο χαρακτήρας του φυσικού περιβάλλοντος, τελευταίο
ενθύµιο µιας άλλοτε εκτεταµένης καταπράσινης ζώνης , συµβάλλοντας στην
ανανέωση του αέρα και συντελώντας καθοριστικά σε καλύτερες συνθήκες ζωής
Ειδικότερα το πρώτο τµήµα του ρέµατος που διέρχεται από την
Ηλιούπολη, έχει µήκος περί τα 700 µέτρα και η κοίτη του ήταν βαθειά µε
απότοµα φυσικά πρανή. Στο επίπεδο του δρόµου υπήρχαν διαµορφωµένα
πλατώµατα µε πυκνή βλάστηση από πεύκα και ευκάλυπτους και αξιόλογη
πανίδα.
∆υστυχώς το 2001 και χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος αντιπληµµυρικής
προστασίας, τα 500 µ περίπου καταστράφηκαν και µετετράπησαν σε ανοικτό
οχετό από µπετόν µε επένδυση από λιθοδοµή , ενώ αποψιλώθηκε η παραρεµάτια
βλάστηση. Τα έργα σταµάτησαν µε προσωρινή διαταγή του ΣτΕ . Το µοναδικό
κοµµάτι που έµεινε άθικτο ήταν τα τελευταία 200 µ τα οποία διατηρούν την
αρχική τους µορφή, ενθύµιο του άλλοτε πανέµορφου ρέµατος της Ηλιούπολης.
Όµως µε την προσβαλλοµένη µε τον απατηλό τίτλο ««Μελέτη οριοθέτησης
ρέµατος Πικροδάφνης (εντός των ορίων του ∆ήµου Ηλιούπολης, από τη Λεωφόρο
Μαρίνου Αντύπα έως την Λεωφόρο Βουλιαγµένης» επιχειρείται η ολοκλήρωση της
καταστροφής και η µετατροπή του τελευταίου φυσικού τµήµατος του ρέµατος στην
Ηλιούπολη σε ανοικτό οχετό µε συρµατοκιβώτια (σαρτζανέτια) µε αποψίλωση της
παραρεµάτιας βλάστησης,
Κατά το δεύτερο τµήµα του από την Λεωφόρο Βουλιαγµένης έως τη
Λεωφόρο Αγίου ∆ηµητρίου, η κοίτη είναι στενή και βαθιά µε σχετικά απότοµα
πρανή και θαµνώδη βλάστηση. Στο τρίτο τµήµα, που διασχίζει την Αγ Βαρβάρα του
Π.Φαλήρου, η κοίτη του έχει µεγαλύτερο εύρος µε πυκνή βλάστηση από πικροδάφνες
και καλαµιές. Από την Λεωφόρο Αµφιθέας µέχρι το Εδεµ ,το ρέµα της Πικροδάφνης
συνεχίζει µε σχετικά χαµηλά πρανή ,από τη µιά µεριά φυσικά µε πυκνή βλάστηση
από πικροδάφνες, καλάµια, ευκαλύπτους και από την άλλη επενδεδυµένα εν µέρει µε
σκυρόδεµα. Γενικά η βλάστηση καθ'όλο το µήκος της Πικροδάφνης είναι δασώδης,
αραιή δασώδης,θαµνώδης και κατά µικρή έκταση χορτολιβαδική, αποτελούµενη από
χαλέπιο πεύκη, πρίνους, φρύγανα και πόες κλπ.
Το ρέµα της Πικροδάφνης αποτελεί σηµαντικό βιότοπο για τα πουλιά .
Εχουν καταγραφεί σηµαντικοί πληθυσµοί και πολλά έιδη ορνιθοπανίδας,
Σταυροχελίδονα (Ηirundo rustica), Αηδόνια (L. Pegarhynchos), ∆ενδροσπουργίτες (
Passer Hispinoelensis),Σπιτοσπουργίτες ( Passer Domesticus) ,Κότσυφες (Turdus
Merula), Κεδρότσιχλες (Turdus . Pillaris) , Κοκκινότσιχλες (Turdus . Iliarius)
,Κελαιδότσιχλες (Turdus . Philomelos), Σπίνοι (Frigilla Coelees), Φλώροι (Carduelis
Chloris), Καρδερίνες (Carduelis
Carduelis), Κοκκινολαίµηδες (Erithacus
Rubecula),∆εκαοχτούρες
( Streptobelia Decaocto),Ψαρόνια ( Sturnus Vulgaris), Στακτοσουσουράδες(
Motacilla Cinerea) ,Ασηµόγλαρους (Larus Argentatus) κ.α. Επίσης υπάρχει µεγάλος
πληθυσµός από Βατράχους (Bufo Bufo) καθώς και Σκαντζόχοιροι (Epinaceus
Europaeus), χερσαίες χελώνες (Testudo Hermani) κ.α.
Η σηµαντική περιβαλλοντική και αισθητική αξία του ρέµατος Πικροδάφνης
για όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής έχει αναγνωριστεί και µε απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε
αρ. 9173/ 1642 (ΦΕΚ 281∆' /1993), µε την οποία χαρακτηρίσθηκε ως "ιδιαίτερου
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος".
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Ακόµη αναγνωρίστηκε από το νέο Ρυθµιστικό της Αθήνας ( ν. 4227/14 ΦΕΚ
156 Α), το οποίο το κατατάσσει (παρ ΙΧ ,άρθρο 20, παρ 2γββ ) στους υγρότοπους
προτεραιότητας Β για τους οποίους ισχύουν τα κάτωθι:
«Μέχρι την οριοθέτηση τους: η οποιαδήποτε ενέργεια ή σχεδιασµός στην άµεση
και ευρύτερη περιοχή γίνεται µε γνώµονα την ολοκληρωµένη οριοθέτηση των
υγροτόπων και του άµεσα περιβάλλοντος χώρου , µε τη σύµφωνη γνώµη του
Οργανισµού Αθήνας . Προστατεύονται, βελτιώνονται, αποκαθίστανται και
αναδεικνύονται τα υγροσκοπικά χαρακτηριστικά των υγροτόπων και λαµβάνονται
µέτρα για την προστασία της λεκάνης απορροής του.»
Σηµειωτέον το ρέµα δεν έχει οριοθετηθεί µε την έκδοση σχετικού Π.∆,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.880/1979,όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του
ν.2052/92.
Το έτος 1985 είχε συνταχθεί προµελέτη για το σύνολο του ρέµατος
Πικροδάφνης και τα συµβάλλοντα σε αυτό ρέµατα Καλογήρων, Καλογραιών
(Κοψαχείλας) και Αµαλίας , από την "Υ∆ΡΟΜΕΤ Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ " , η
οποία είχε εγκριθεί µε την 4074 /3-3-86 απόφαση του ∆Σ της ΕΥ∆ΑΠ. Η προµελέτη
αυτή προέβλεπε κάλυψη του ρέµατος, κατασκευή ευθυγραµµισµένου κλειστού
αγωγού οµβρίων και πάνω από αυτόν οδού µέσης κυκλοφορίας µε 2+2 λωρίδες
κυκλοφορίας και ενδιάµεση νησίδα.
H προµελέτη προέβλεπε ακόµη την κατασκευή περιφερειακής τάφρου
Υµηττού για την ανακούφιση των πληµµυρικών παροχών του Ιλισσού, καθώς και
αγωγού εκτροπής του ρέµατος Ζωοδόχου Πηγής στο ρέµα Πικροδάφνης
To 1994 εξαγγέλθηκε από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε η περιβαλλοντική
προστασία και ανάδειξη του ρέµατος της Πικροδάφνης, στα πλαίσια του
προγράµµατος "Αττική SOS'.
Το 1995 το ΥΠΕΧΩ∆Ε αποφάσισε να θεσπίσει µέτρα για την προστασία και
ανάδειξη της ρεµατιάς Πικροδάφνης και άρχισε " η διαδικασία χαρακτηρισµού της ως
'προστατευόµενου φυσικού σχηµατισµού' σύµφωνα µε το άρθρο 21, παρ 1 του
Ν1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α)", όπως αναφέρει η υπαρ 5881/1007/95 ΚΥΑ των
υπουργών Γεωργίας και ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 99/∆/27-2-95),
Βάσει της υπαρ 51829/2425/7-6-95 Υπουργικής Απόφασης, ανετέθη στο
Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών ¨Εργων και ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ,
µε υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γ.Τσακίρη, να εκπονήσει ερευνητικό πρόγραµµα µε
θέµα " Πλαίσιο Περιβαλλοντικής ∆ιευθέτησης Ποδονίφτη και Πικροδάφνης Ν.Αττικής"
.
Εν συνεχεία, βάσει των πορισµάτων του ερευνητικού προγράµµατος
εξεπονήθη από τη ∆/υνση Ειδικών Εργων Αναβάθµισης Περιοχών (∆ΕΕΑΠ) του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ)" Για την προστασία και ανάδειξη
του ρέµατος Πικροδάφνης Ν.Αττικής και της ευρύτερης περιοχής" και η οποία
προβλέπει
• την περιβαλλοντική διευθέτηση του χειµαρρικού ρεύµατος µε
τεχνικά έργα που συνεπάγονται την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των
υδάτων σε φυσική κοίτη, ( αποκοµιδή των αποριµάτων, αποµάκρυνση των
τεχνητών αποθέσεων, κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισµάτων, τοίχων
αντιστήριξης κ.α.), τη σταθεροποίηση των πρανών µε φύτευση, την κατ
εξαίρεση περιορισµένη χρήση των λιθοδοµών ή της λιθεπένδυσης.
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•έργα αισθητικής και αρχιτεκτονικής ανάπλασης της παραρεµάτιας
και της ευρύτερης περιοχής
•νοµοθετική κατοχύρωση που θα διασφαλίσει τη δηµιουργία ,τη
λειτουργία και τη συντήρηση του προτεινόµενου χώρου, καθώς και την
προσαρµογή ή συµβατότητα του γύρω αστικού χώρου µε το χειµαρρικό τοπίο.
Με βάση τα συµπεράσµατα της παραπάνω ΕΠΜ συνετάγη σχέδιο Π.∆/τος "
Για την προστασία και ανάδειξη του χειµαρικού ρεύµατος Πικροδάφνης Ν.Αττικής και
της ευρύτερης περιοχής". Η ΕΠΜ και το σχέδιο Π.∆/τος, εστάλησαν στη ∆ιεύθυνση
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε πρός έγκριση και στους συναρµόδιους
φορείς για γνωµοδότηση, καθώς και στην ΕΥ∆ΑΠ γιά να εκφράσει τις απόψεις της.
Αντί να εγκριθεί η ΕΠΜ της ∆ιεύθυνσης Ειδικών ΄Εργων Αναβάθµισης
Περιοχών (∆ΕΕΑΠ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, αντίθετα η ΕΥ∆ΑΠ είχε προωθήσει την
έγκριση δύο Μ.Π.Ε που αφορούσαν έργα διευθέτησης του ρέµατος (µε εγκιβωτισµό
της κοίτης και των πρανών σε οπλισµένο σκυρόδεµα, ευθυγραµµίσεις και αλλαγή της
κοίτης κ.α.) στα τµήµατα του ρέµατος που περνούν από την Ηλιούπολη και τον Αγ.
∆ηµήτριο Ηλιούπολης και την έκδοση των υπ αρ 61125( 68965) / 676/29-1-1999
και υπ αρ 108211/ 9-6-1998
ΚΥΑ Υπουργείων .ΠΕΧΩ∆Ε -ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ,∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ µε τις οποίες
εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι των παραπάνω έργων.
Μετά από προσφυγές στο ΣτΕ που κατέθεσαν οι κάτοικοι των δήµων
Παλαιού Φαλήρου και Αλίµου κατά των δύο προαναφερθεισών ΚΥΑ εκδόθηκαν δύο
ακυρωτικές αποφάσεις 1126 & 1127/2004 του Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου,
µε τις οποίες ακυρώνεται η ΚΥΑ µε την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι
του έργου «∆ιευθέτηση τµήµατος του ρέµατος Πικροδάφνης, µήκους περίπου 1.770m
από τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης έως τη Λεωφόρο Αγίου ∆ηµητρίου του ∆ήµου Αγίου
∆ηµητρίου Ν. Αττικής». Η ΚΥΑ µε την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι
του έργου «∆ιευθέτηση τµήµατος του ρέµατος Πικροδάφνης, µήκους 695m, από τη
Λεωφόρο Βουλιαγµένης έως την οδό Σαρανταπόρου του ∆ήµου Ηλιούπολης για την
Ηλιούπολη δεν ακυρώθηκε για το µοναδικό λόγο ότι οι αιτήσεις ακυρώσεως
θεωρήθηκαν εκπρόθεσµες ως προς αυτήν.
Με την υπ’ αρ. 3849/2006, απόφαση του το Συµβούλιο Επικρατείας ακυρώνει
τις υπ’ αρ. 5400/7-2-2003 και 5661/10-2-2003 αποφάσεις της Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, µε τις οποίες επιχειρείτο η
νοµιµοποίηση των ίδιων παρεµβάσεων που προέβλεπε και η ακυρωθείσα ΚΥΑ στον
Αγ. ∆ηµήτριο , θεωρουµένων όµως αυτή τη φορά ως «οριοθέτηση» του ρέµατος
και συνδεόµενες µε την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου δήµου
Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής,
Με την υπ’ αριθµ. 1242/2008 απόφασή του, το Συµβούλιο Επικρατείας,
κατόπιν νέου αιτήµατος των κατοίκων, απευθύνεται στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για
να εκδώσει προεδρικό διάταγµα οριοθετήσεως του ρέµατος Πικροδάφνης στο σύνολό
του, τεκµηριωµένης µε τα κατά νόµο αναγκαία στοιχεία και µελέτες, προκειµένου να
διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του ως οικοσυστήµατος.
Στην πρόσφατη απόφασή του µε αριθµό 899/2011 , το ΣτΕ απεφάνθη ότι δεν
είναι νόµιµη η προσωρινή οριοθέτηση ρέµατος βάσει διατάξεως του
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Κτιριοδοµικού Κανονισµού, υπό την έννοια ότι δεν µπορεί να υπάρξει άλλου τύπου
έγκριση οριοθέτησης από αυτήν που προβλέπει το άρθρο 6 ν. 880/1979.
Σήµερα επιχειρείται ξανά η µετατροπή του ρέµατος σε ανοικτό οχετό µε
συρµατοκιβώτια (σαρτζανέτια) τόσο µε την προσβαλλοµένη όσο και την υπό
εκπόνηση µελέτη µε τον επίσης απατηλό τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης ρέµατος
Πικροδάφνης (από Λ. Βουλιαγµένης έως εκβολή)». Την προσβαλλόµενη πράξη
πληροφορηθήκαµε την 17-9-2014.
Αλλωστε, το ρέµα της Πικροδάφνης δεν έχει µόνιµη ροή και τα πληµµυρικά
φαινόµενα που έχουν παρατηρηθεί κατά την διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων
συνδέονται κυρίως µε τοπικές στενώσεις που οφείλονται σε ανθρώπινες
επεµβάσεις όπως παραδέχεται η ΜΠΕ. ∆ηλαδή αυτές ακριβώς τις επεµβάσεις χάριν
των οποίων σχεδιάζεται η καταστροφή του ρέµατος.

ΙΙΙ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Ως προς την προσβολή της άνω πράξεως έχουµε έννοµο συµφέρον δεδοµένου
ότι είµαστε άπαντες κάτοικοι των παραρεµάτιων περιοχών, Ηλιούπολης, Αγίου
∆ηµητρίου και Π.Φαλήρου.
∆ιακυβεύεται δε κατά τρόπο άµεσο µέσω της προσβαλλοµένης, η προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστηµάτων του ρέµατος , καθώς και η
ποιότητα της ζωής µας, λόγω της µετατροπής του ρέµατος σε ανοικτό οχετό από
συρµατοκιβώτια, που εκτός των άλλων είναι και ιδιαίτερα ακαλαίσθητα, και τίθεται
σε άµεσο κίνδυνο η φυσική κοίτη και η φυσική λειτουργία του ρέµατος, επιπλέον δε
ενισχύεται ο κίνδυνος πληµµυρών στο κατάντη του ρέµατος.
Συνεπώς νοµίµως ασκούµε το συνταγµατικό δικαίωµα µας στο περιβάλλον
κατά το άρθρο 24 παρ.1 Συντάγµατος.

IV ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
1.Η οριοθέτηση του ρέµατος χωρεί από αναρµόδιο όργανο και καθ’
υπέρβαση αρµοδιότητας , σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως αυτή έχει
παγίως ερµηνευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. α’ και β’
και του άρθρου 24 παρ. 1 Συντάγµατος από το ∆ικαστήριό Σας. Ειδικότερα, η
οριοθέτηση του ρέµατος θα έπρεπε να χωρήσει βάσει εκδιδόµενου προεδρικού
διατάγµατος, όπως αυτό ορίζεται ρητώς από το άρθρο 6 παρ. 1-3 ν. 880/1979.
Η προσβαλλόµενη πράξη εµπεριέχει υπό τον ασαφή και νοµοτεχνικά
λανθασµένο όρο «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την οριοθέτηση του ρέµατος
Πικροδάφνης» δυο διαφορετικού τύπου διοικητικές ρυθµίσεις κανονιστικού
χαρακτήρα σχετικά µε τµήµα 200 µέτρων του ρέµατος Πικροδάφνης µεταξύ της
Λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα και της Λεωφόρου Βουλιαγµένης.
Αφ’ενός µεν εµπεριέχει την µερική οριοθέτηση του ρέµατος της
Πικροδάφνης κατά την ως άνω έκταση. Θυµίζουµε εδώ ότι σύµφωνα µε την
νοµολογία του ΣτΕ η οριοθέτηση του ρέµατος σηµαίνει κατά βάση τον καθορισµό
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της οριογραµµής του ρέµατος , όπως αυτή αποτυπώνεται επί τοπογραφικού και
υψοµετρικού διαγράµµατος, και µάλιστα την αποτύπωση της φυσικής κοίτης του
ρέµατος, η οποία είναι φυσικό και όχι ανθρώπινο δηµιούργηµα και ανταποκρίνεται
στον χαρακτήρα του ρέµατος ως υδρογεωλογικού στοιχείου αλλά και ως
οικοσυστήµατος , που περιλαµβάνει την σχετική χλωρίδα και πανίδα (βλ. σχετικά και
την απόφαση 899/2011 ΣτΕ) . Η αποτύπωση εκκινεί από την φυσική διαµόρφωση του
ρέµατος αλλά λαµβάνει υπ’όψιν και τυχόν ανθρώπινες επεµβάσεις. Προϋποθέτει δε η
οριοθέτηση σχετική υδρογεωλογική µελέτη αλλά και αποτύπωση επί υψοµετρικού
και τοπογραφικού διαγράµµατος. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι η οριοθέτηση
γίνεται κατ’ αρχήν για το σύνολο του ρέµατος και όχι για τµήµα αυτού ( βλ. τις
αποφάσεις 899/2011 ΣτΕ και 3849/2006 επτ. Στε), ενώ κατ’ εξαίρεση µπορεί να
υπάρξει τµηµατική οριοθέτηση του ρέµατος υπό την προϋπόθεση ότι αυτό
δικαιολογείται από ειδικούς λόγους υπό την έννοια ότι το υπόλοιπο έχει ενταχθεί σε
ρυµοτοµικό σχέδιο και ότι στις οικείες µελέτες έχουν ληφθεί υπ’όψιν στοιχεία που
αφορούν το σύνολο του ρέµατος.
Αφ’ ετέρου δε, η προσβαλλοµένη πράξη εµπεριέχει την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων που αφορούν όχι την οριοθέτηση αλλά την διευθέτηση του
ρέµατος µε την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών και άλλων έργων προς
τον σκοπό της διευθέτησης. Η διευθέτηση του ρέµατος αποτελεί απολύτως διακριτή
παρέµβαση από την οριοθέτηση : ενώ η οριοθέτηση αφορά την αποτύπωση της
φυσικής κοίτης και την διοικητική επικύρωση της χάραξης αυτής, η διευθέτηση
αφορά την διοικητική πρόβλεψη τεχνικών µέτρων για την απρόσκοπτη λειτουργία
του ρέµατος και την ικανοποιητική ροή του ύδατος εντός αυτών. Στην περίπτωση της
διευθέτησης πρέπει να υπάρξει έγκριση αδειοδότησης περιβαλλοντικών όρων, ενώ
αυτό δεν είναι αναγκαίο όσον αφορά την οριοθέτηση ( πρβλ. και την κοινή υπουργική
απόφαση Η.Π. 15393/ 2332 ΦΕΚ 1022 Β’ του 2002 ως προς την κατάταξη έργων που
χρειάζονται υποβολή Μ.Π.Ε.) . Εν προκειµένω, επιλέγεται η διευθέτηση της ροής
εντός της κοίτης µε την µέθοδο των σαρτζανετίων και λαµβάνονται και άλλα
σχετικά µέτρα.
Όµως, στον βαθµό που η προσβαλλόµενη πράξη εµπεριέχει τµηµατική
οριοθέτηση του ρέµατος της Πικροδάφνης, αυτό γίνεται από τον Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και µε πράξη που αυτός εκδίδει κατά τρόπο αναρµόδιο
και καθ’ υπέρβαση αρµοδιότητας. Αυτό προκύπτει από την µακρά προϋφιστάµενη
νοµολογία του ΣτΕ , όσον αφορά την οριοθέτηση ρέµατος, Ειδικότερα, µε την
απόφαση 899/2011 ΣτΕ (βλ και 572, 573 2012 ΣτΕ) ορίσθηκε ότι δεν είναι νόµιµη η
προσωρινή οριοθέτηση ρέµατος βάσει διατάξεως του Κτιριοδοµικού Κανονισµού,
υπό την έννοια ότι δεν µπορεί να υπάρξει άλλου τύπου έγκριση οριοθέτησης από
αυτήν που προβλέπει το άρθρο 6 ν. 880/1979 , καθώς µόνον αυτή η έγκριση
προστατεύει αποτελεσµατικά το ρέµα και την φυσική του λειτουργία και, άρα,
συνάδει µε την αποτελεσµατική και σφαιρική προστασία του ρέµατος κατά το
άρθρο 24 παρ.1 Συντάγµατος και, συνεπώς, δεν µπορεί να υπάρξει συνταγµατικά
ανεκτή εξουσιοδότηση σε «άλλο όργανο της διοικήσεως» κατά το άρθρο 43 παρ. 2
εδ. β’ Συντάγµατος παρά µόνον εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού
διατάγµατος λόγω του µείζονος δηµοσίου ενδιαφέροντος για την νόµιµη έγκριση της
οριοθέτησης ρέµατος. Ακόµη αναλυτικότερα, η απόφαση 1242/2008 ΣτΕ έκρινε ότι
οι διατάξεις του άρθρου 5 ν. 3010/2002 για την οριοθέτηση ρέµατος µε απόφαση
Υπουργού ή Γενικού Γραµµατέως της Περιφέρειας δεν συνάδουν µε το άρθρο 43
παρ. 2 του Συντάγµατος. Συνεπώς, από την συστηµατική ερµηνεία εκ µέρους του ΣτΕ
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της κείµενης νοµοθεσίας για τα ρέµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρων 24 παρ.1
Συντάγµατος και 43 παρ. 2 εδ. α’ και β’ Συντάγµατος προκύπτει ότι οι σχετικές
διατάξεις του ν. 3010/2002, οι οποίες αντικατέστησαν την διάταξη άρθρου 6 ν.
880/1979 δεν είναι συνταγµατικές αλλά ακυρώνουν την συνταγµατική προστασία, η
οποία διασφαλιζόταν µε την διαδικασία του άρθρου 6 ν. 880/1979 (αντίστοιχου στο
άρθρο 188 παρ. 1-3 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας).
Από τα παραπάνω , σαφώς αντλείται επιχείρηµα κατά της
συνταγµατικότητος και της νεότερης διάταξης του άρθρου 280 παρ. 20 ν. 3852/2010
(«Καλλικράτη» ), το οποίο ορίζει ότι η έγκριση της οριοθέτησης ρέµατος
πραγµατοποιείται από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και η
οποία αποτελεί ισχύον δίκαιο όσον αφορά την προσβαλλοµένη πράξη, σύµφωνα και
µε τον κατάλογο σχετικών αυτής. ∆εν υφίσταται κανείς λόγος διαφοροποίησης της
συνταγµατικά ανεκτής διαδικασίας σήµερα σε σχέση µε ό,τι ίσχυε κατά την έκδοση
των προαναφεροµένων αποφάσεων του ΣτΕ.
Από την ίδια την προσβαλλοµένη πράξη και τις αναφερόµενες σε αυτήν
Μελέτες Π.Ε. ( µια για το επίδικο τµήµα και µια για το λοιπό τµήµα µέχρι την
εκβολή ) αλλά και από την προαναφεροµένη νοµολογία του ΣτΕ προκύπτει ότι δεν
έχει υπάρξει µέχρι σήµερα νόµιµη οριοθέτηση του συνόλου ή και τµήµατος ακόµη
του ρέµατος της Πικροδάφνης, η δε προσωρινή οριοθέτηση κατά την απόφαση
899/2011 ήταν µη νόµιµη. Συνεπώς, χωρεί, µεταξύ άλλων, µε την προσβαλλόµενη
πράξη έγκριση τµηµατικής οριοθέτησης από αναρµόδιο όργανο, καθ’ υπέρβαση
αρµοδιότητος, και σύµφωνα µε διατάξεις αντικείµενες στην συνταγµατική
προστασία των ρεµάτων.
Επίσης, δεν µπορούν να θεωρηθούν ως ισχύον δίκαιο της
προσβαλλοµένης πράξεως οι διατάξεις του άρθρου 3 ν. 4258/ 2014 περί
οριοθέτησης και διευθέτησης υδατορεµάτων, καθώς και η ίδια η πράξη δεν υπάγει σε
αυτές αλλά και καθώς κατά τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του νόµου
αυτού διαδικασίες εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του µπορούν να διέπονται από
το προϊσχύσαν δίκαιο.
2. Η προσβαλλόµενη πράξη δεν εκδόθηκε σύµφωνα µε την ισχύουσα για
αυτήν νόµιµη διαδικασία, κατά τις διατάξεις του ν. 3852/2010, όπως αυτές έχουν
ερµηνευθεί από την προαναφερόµενη νοµολογία του ΣτΕ σχετικά µε την
συνταγµατική προστασία των ρεµάτων. Συνεπώς, εκδόθηκε κατά παραβίαση της
υφιστάµενης νοµοθεσίας αλλά και κατά παραβίαση ουσιώδους τύπου.
Ανεξάρτητα από το θέµα του αρµοδίου οργάνου για την έγκριση
οριοθέτησης ρέµατος, η ισχύουσα ως προς την προσβαλλόµενη πράξη ρύθµιση του ν.
3852/2010 αφορά διακριτή οριοθέτηση του ρέµατος ως προς την φυσική του κοίτη
και διακριτή διευθέτηση αυτού µε τα αναγκαία- αντιπληµµυρικά και άλλα- τεχνικά
έργα. Η οριοθέτηση δεν µπορεί να συγχέεται και να ενοποιείται µε την διευθέτηση,
καθώς αυτό καταστρατηγεί την απεικόνιση και προστασία του ρέµατος ως φυσικής
κατάστασης και την συγχέει µε τα αναγκαία ανθρώπινα έργα και παρεµβάσεις.
Συνεπώς, πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία της αποτύπωσης της οριογραµµής και
της έγκρισης αυτής, κατά την ορθότερη άποψη µε την έκδοση σχετικού π.δ., και να
ακολουθήσει η έγκριση περιβαλλοντικών όρων µε υποβολή Μ.Π.Ε. για την
διευθέτηση του ρέµατος. Υπό το καθεστώς τουλάχιστον προ του ν. 4258/2014 , η
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διάκριση αυτή είναι απολύτως σαφής. Η µεν έγκριση οριοθέτησης υπάγεται στο
άρθρο 280 παρ. 20 ν. 3852/2010 , ενώ η διαδικασία διευθέτησης στην ως άνω
Υπουργική Απόφαση του 2002 αλλά και στην διαδικασία του άρθρου 4 ν.
4014/2011. Συγχέοντας και ενοποιώντας τις λογικά και νοµικά συνεχόµενες αυτές
διαδικασίες, η προσβαλλόµενη πράξη παραβιάζει τις διατάξεις ως προς την διακριτή
και προϋφιστάµενη οριοθέτηση του ρέµατος κατά τον ν. 3852/2010 και την επόµενη
έγκριση π.ο. για την διευθέτηση του ρέµατος κατά τον ν. 4114/2011. Επιπλέον δε,
παραβιάζοντας την ισχύουσα διαδικασία έγκρισης της οριοθέτησης, προβαίνει και σε
παραβίαση ουσιώδους τύπου , ουσιώδους δηλαδή χαρακτηριστικού της διαδικασίας
έκδοσης, το οποίο θα έπρεπε να αντιστοιχεί στην κατ’ αρχήν έγκριση κατά νόµο της
οριοθέτησης (ολικής ή και τµηµατικής) και στην επόµενη αυτής διαδικασία
διευθέτησης.

3. Η προσβαλλοµένη παραβιάζει την αρχή της σφαιρικής εκτίµησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Σχετικά µε το συνολικό έργο διευθέτησης του "ρέµατος Πικροδάφνης", δεν
υπάρχει µία ΜΠΕ, η οποία να εκτιµά τη συνολική επίδραση του έργου στο
περιβάλλον. Αντίθετα έχουν ανατεθεί δύο διακριτές Μ.Π.Ε. µία για το τµήµα εντός
της Ηλιούπολης, η οποία εγκρίνεται µε την προσβαλλοµένη και µία για το τµήµα από
τη Λ.Βουλιαγµένης έως την εκβολή η οποία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Η ΜΠΕ
που εγκρίνεται µε την προσβαλλοµένη ισχυρίζεται, ότι µαζί µε τη ΜΠΕ που δεν έχει
ακόµη ολοκληρωθεί εκτιµώνται οι συνολικές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.
Ουσιαστικά παραδέχεται από µόνη της ότι η ίδια δεν εκτιµά τις επιπτώσεις του έργου
για το οποίο έχει για το σύνολον του ρέµατος
Ετσι δεν είναι δυνατόν να εκτιµήµηθούν κατά τρόπο σφαιρικό, συνθετικό
και συνολικό οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή από την αρχή
ως το τέλος του έργου Οπως όµως ήδη έχει γίνει δεκτό από την νοµολογία του ΣτΕ
( αποφάσεις 2759 και 2760/1994 , γιά την εκτροπή του Αχελώου καθώς και
1126/2004 ΣτΕ για την Πικροδάφνη) η "συνολική επίδραση ενός έργου στο φυσικό
περιβάλλον των επηρεαζόµενων περιοχών…. δεν ισούται προς το άθροισµα των
τοπικώς µόνον εκτιµώµενων συνεπειών των επί µέρους τεχνικών έργων που
απαιτούνται γιά την πραγµατοποίησή του , αλλ' είναι πολλαπλάσιο τούτου λόγω του
δυναµικού και µη γραµµικού χαρακτήρα των εντεύθεν διαταρασσοµένων και σε
αλληλεπίδραση τελούντων φυσικών και ανθρωπογενών οικοσυστηµάτων". Από τον
συλλογισµό αυτό προκύπτει το συµπέρασµα ότι "γιά την καταγραφή και αξιολόγηση
των επιπτώσεων του εγχειρήµατος αυτού δεν αρκεί η σύνταξη µελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για καθένα από τα προγραµµατιζόµενα επιµέρους
τεχνικά έργα ,αλλά είναι αναγκαία η σύνταξη ,κατά τη διαδικασία που θεσπίζεται µε τις
διατάξεις αυτές, συνολικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην οποία µε την
κατάλληλη επιστηµονική µέθοδο θα συσχετίζονται και θα συνεκτιµώνται οι
προεκτεθείσες επιµέρους συνέπειες καθώς και οι εντεύθεν απώτερες συνέπειες γιά το
περιβάλλον προς εξεύρεση και αξιολόγηση της συνολικής επίδρασης του έργου στο
περιβάλλον…. ".
Ακόµη βλ και ΣτΕ 1126/2004 σχετικά µε τα παλαιότερα έργα διευθέτησης του
ρέµατος Πικροδάφνης
« Επειδή, όπως έχει ήδη κριθή σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος
επιτρέπεται όχι οιαδήποτε µορφή αναπτύξεων αλλά µόνον η βιώσιµη, δηλαδή εκείνη
που δεν επιφέρει βλάβη στο περιβάλλον και άρα δεν είναι πρόσκαιρη αλλά
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διατηρήσιµη. Ειδικότερα, η κατασκευή δηµόσιων έργων, στα οποία περιλαµβάνονται
κατά τα µείζονα έργα πολεοδοµικής υποδοµής, ναι µεν µπορεί να αποτελή µέρος
αναπτυξιακού προγράµµατος πλην είναι επιτρεπτή µόνον ύστερα από τεκµηριωµένη
µελέτη των επιπτώσεών της στο περιβάλλον και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που
εξασφαλίζουν την τήρηση της ανωτέρω συνταγµατικής αρχής της βιώσιµης αναπτύξεως
(ΣτΕ Ολ. 2759/1994). Εξ άλλου, όπως έχει επίσης κριθή, ουσιώδες στοιχείο του
προστατευόµενου από το ανωτέρω άρθρο του Συντάγµατος φυσικού περιβάλλοντος
αποτελούν τα ρέµατα, µε τα οποία συντηρείται κυρίως η απορροή προς τη θάλασσα των
πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς και τα οποία αποτελούν επιπροσθέτως φυσικούς
αεραγωγούς και µαζί µε τη χλωρίδα και την πανίδα τους είναι οικοσυστήµατα µε
ζωτική σηµασία για τους οικισµούς τους οποίους διασχίζουν. Συνεπώς, στα ρέµατα
επιτρέπονται µόνον επεµβάσεις που δεν θίγουν την κατά τα ανωτέρω λειτουργία τους τα
απολύτως αναγκαία τεχνικά έργα για τη διευθέτηση της κοίτης και των πρανών τους,
ώστε να διασφαλίζεται η ροή των υδάτων καθ' όλο το µήκος τους (ΣτΕ 163/1994,
1801/1995). Για το λόγο αυτόν, εξάλλου, η τµηµατική οριοθέτηση ρέµατος επιτρέπεται
µόνο κατ' εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις (ΠΕ 146, 246/2000). Σε κάθε περίπτωση, για
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργου τµηµατικής οριοθετήσεως ρέµατος απαιτείται
να έχη προηγουµένου εκπονηθή µελέτη, µε την οποία θα εξετάζεται η συνολική
επίπτωση του έργου στο οικοσύστηµα του ρέµατος και στο σύνολο των περιοχών που
αυτό διασχίζει καθώς και οι δυνατότητες αντιµετωπίσεως τους».
Από το σκεπτικό των παραπάνω αποφάσεων προκύπτει η αρχή της
σφαιρικής εκτίµησης των περιβαλλοντικών συνεπειών ενός έργου, η οποία διέπει
τόσο την οδηγία 85/337 (ένατο σηµείο του αιτιολογικού της) όσο και το ίδιο το
δίκαιο του περιβάλλοντος.
Συνεπώς, η διακριτή , αποσπασµατική και κατακερµατισµένη εκτίµηση
των συνεπειών γιά κάθε τµήµα του έργου αδυνατεί να αποδώσει σφαιρική
εκτίµηση των συνεπειών του όλου έργου διευθέτησης και άρα παραβιάζεται η
γενικότερη κατεύθυνση ως προς την εκτίµηση των περιβαλλοντικών συνεπειών
του ν. 1650 /1986 και του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και παρακάµπτεται η
αποτελεσµατική προληπτική προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των
διατάξεων άρθρου 24 παρ. 1 Συντ. µέσω του µηχανισµού της εκτίµησης και
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Αρα, εφαρµόζονται εσφαλµένα οι
ουσιαστικές διατάξεις που ορίζουν την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
και αποδυναµώνεται έτσι η αποτελεσµατική προληπτική προστασία του
περιβάλλοντος.

4. Η Υδρολογική και Γεωτεχνική µελέτη του έργου, οι περιβαλλοντικοί
όροι του οποίου εγκρίνονται µε την προσβαλλοµένη παραβιάζουν τους κανόνες
της τεχνικής και της επιστήµης ,και εξ αυτού του λόγου οι προσβαλλόµενη
πράξη διαθέτει πληµµελή και εσφαλµένη αιτιολογία.
Όλα τα µέχρι σήµερα έργα στο Ρέµα Πικροδάφνης έχουν υπολογιστεί µε βάση
την «Προµελέτη Ρέµατος Πικροδάφνης &Περιφερειακής τάφρου Υµηττού»
(Υ∆ΡΟΜΕΤ-1985). H προµελέτη προέβλεπε την κατασκευή Περιφερειακής
Τάφρου Υµηττού (Π.Τ.Υ), καθώς και αγωγού εκτροπής τόσο της ΠΤΥ όσο και
του ρέµατος Ζωοδόχου Πηγής στο ρέµα Πικροδάφνης. Έτσι όλα τα έργα έχουν
υπερεκτιµηµένες πληµµυρικές παροχές.
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Παρόλο που έγινε νέα Υδρολογική µελέτη για να αποφευχθεί η επιβάρυνση
από µη υφιστάµενες παροχές, κατά περίεργο τρόπο η νέα Υδρολογική µελέτη
καταλήγει στις ίδιες ακριβώς πληµµυρικές παροχές που προβλέπει και η Υ∆ΡΟΜΕΤ
τουλάχιστον για τα τµήµατα του ρέµατος στην Ηλιούπολη ( 70 m3/sec) και τον Άγιο
∆ηµήτριο (100 m3/sec). Ισχυρίζονται ότι αυτό προκύπτει επειδή Η Υ∆ΡΟΜΕΤ έχει
υπολογίσει τις παροχές µε περίοδο επαναφοράς 20ετίας ενώ η νέα µελέτη µε
περίοδο επαναφοράς 50ετίας .
Όµως το «Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών ¨Εργων και ∆ιαχείρισης Υδατικών
Πόρων του ΕΜΠ», µε υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γ.Τσακίρη, στο ερευνητικό του
πρόγραµµα µε θέµα " Πλαίσιο Περιβαλλοντικής ∆ιευθέτησης Ποδονίφτη και
Πικροδάφνης Ν.Αττικής" υπολογίζει πληµµυρική παροχή σχεδιασµού µε περίοδο
επαναφοράς 50ετίας µόλις 22,3 m3/sec για την Ηλιούπολη και 34,2 m3/sec για τον
Αγ ∆ηµήτριο
Σηµειωτέον ότι η Υδρολογική µελέτη δεν λαµβάνει ως πληµµυρική παροχή
του έργου της Ηλιούπολης την παροχή στο σηµείο που το Ρέµα τέµνει την Λ.
Βουλιαγµένης αλλά την παροχή στον κόµβο που το ρέµα της Αµαλίας χύνεται στο
ρέµα Πικροδάφνης, δηλ 1740µ χαµηλότερα στον Αγ, ∆ηµήτριο.
Όσον αφορά τη Γεωτεχνική µελέτη παρατηρούµε ότι :
Α) Παρόλο που οι συντελεστές ασφαλείας των πρανών στην διατοµή 7 εµφανίζονται
να έχουν µικρή απόκλιση από τους ελάχιστους επιτρεπόµενους βάσει ΟΜΟΕ
(Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων), προτείνει βαριά έργα αντιστήριξης, για να τους
βελτιώσει. Σηµειωτέο ότι οι αναλύσεις ευστάθειας πραγµατοποιήθηκαν για τις
ακόλουθες συνθήκες: στατικές, στατικές µε ανώτατη στάθµη υπόγειου ορίζοντα
50ετιας και σεισµικές. ∆ηλαδή για την δυσµενέστερη των περιπτώσεων και µάλιστα
αµφισβητούµενη, εφόσον κρίνουµε ότι η υδρολογική µελέτη είναι υπερεκτιµηµένη.
(βλέπε Πίνακα σελίδας 21 της Γεωτεχνικής µελέτης)
Β) Παρόλο που οι συντελεστές ασφαλείας στη διατοµή 18 (0+180), εµφανίζονται
πάνω από τα όρια των ελάχιστων επιτρεπόµενων βάσει ΟΜΟΕ, δηλαδή φαίνεται να
έχουν επαρκή περιθώρια ασφάλειας µε βάση τους κανονισµούς, θέλει να
οµογενοποιήσει τις συνθήκες κατά µήκος του ρέµατος και προτείνει κι εδώ έργα.
(Βλέπε Πίνακα σελίδας 22 Γεωτ. Μελέτης)
Επειδή η παρούσα είναι παραδεκτή, νόµιµη και βάσιµη, ασκείται δε
εµπρόθεσµα και µε πρόδηλο και σαφές έννοµο συµφέρον

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και για όσους τυχόν νοµίµως θα προσθέσουµε

ΖΗΤΟΥΜΕ
ΜΕ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
- Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση µας καθ’όλα τα αιτήµατα αυτής..
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- Να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη πράξη , δηλαδή η υπ’ αριθµ. Φ2989/ 3515/ 16-92014 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε την
οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι «Μελέτης Οριοθέτησης Ρέµατος
Πικροδάφνης ( εντός των ορίων του ∆ήµου Ηλιούπολης από τη Λεωφόρο Μαρίνου
Αντύπα έως την Λεωφόρο Βουλιαγµένης» καθώς και κάθε άλλη συναφής πράξη ή
παράλειψη της ∆ιοίκησης, προγενέστερη ή µεταγενέστερη.
- Να καταδικαστεί το ∆ηµόσιο στην γενική δικαστική µας δαπάνη.

Αντίκλητο και πληρεξούσιο δικηγόρο ορίζουµε τον δικηγόρο Αθηνών ∆ηµήτριο
Μπελαντή του Γρηγορίου (ΑΜ ∆ΣΑ 13652), κάτοικο Αθηνών, οδός Λασκάρεως
αρ. 40, Αθήνα 11472, τηλ. 210-3627464, 210-3675645, 6938-426850.
Αθήνα 17-11-2014
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
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