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Αρ. Πρωτ. 28909 13/10/17
Ηλιούπολη 13 Σεπτεµβρίου 2017

Προς
1. κο Βας. Βαλασόπουλο, ∆ήµαρχο Ηλιούπολης,
2. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ηλιούπολης
3. Επικεφαλής ∆ηµοτικών Παρατάξεων ∆ήµου Ηλιούπολης

Θέµα: Τελευταία 200µ. του Ρέµατος της Πικροδάφνης στην Ηλιούπολη, που βρίσκονται σε φυσική κατάσταση
– Εναλλακτικές προτάσεις για τη συντήρησή τους µε φυσικές λύσεις και µέσα

Το ρέµα της Πικροδάφνης διασχίζει την πόλη µας και χάρις στις προσπάθειες πολλών κατοίκων δεκαετίες
τώρα, εξακολουθεί να παραµένει ανοιχτό και σε φυσική µορφή το τελευταίο τµήµα του, στολίζοντας τη γύρω περιοχή
και ευεργετώντας την πόλη.
Η τελευταία προσπάθεια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ηλιούπολης για
«∆ιευθέτηση- Οριοθέτηση» του τµήµατος αυτού, προκάλεσε, δικαίως, πολλές αντιδράσεις και προσφυγή κατοίκων,
στο Συµβούλιο της Επικρατείας, η απόφαση του οποίου µας δικαίωσε.
Πιστεύουµε ότι, στόχος όλων των προτάσεων και σχεδιασµών πρέπει να είναι πάντα η βελτίωση της ζωής στην πόλη,
η διατήρηση του φυσικού µας περιβάλλοντος και η αναβάθµισή του εντός κι εκτός αυτής.
Για το λόγο αυτό προτείνουµε, το θέµα της διαχείρισης των τελευταίων 200 µέτρων της Πικροδάφνης, να αποτελέσει
το µοναδικό θέµα συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της πόλης, στην οποία θα µας επιτρέψετε να σας
παρουσιάσουµε τις προτάσεις µας.
Σε περίπτωση που συµφωνείτε µε την πρότασή µας αυτή, παρακαλούµε ενηµερώστε µας το συντοµότερο δυνατόν,
δεδοµένου ότι θα ήταν εποικοδοµητικότερη η συνεδρίαση αν θα µπορούσε να παραβρεθεί και ο Επίκουρος
Καθηγητής, γεωλόγος, του ΕΜΠ κος Κων. Λουπασάκης, για να µας βοηθήσει µε τις γνώσεις του αλλά και µε τα όσα
γνωρίζει για την Πικροδάφνη.
Ο κ Λουπασάκης έχει ασχοληθεί επισταµένως µε τα προβλήµατα και τις ιδιαιτερότητες του ποταµιού µας, σε όλο του
το µήκος, αρχής γενοµένης από την Ηλιούπολη. ∆εδοµένου ότι είναι πολύ απασχοληµένος και έχει ελάχιστο χρόνο,
θα βοηθούσε πολύ, σε περίπτωση που συµφωνείτε να συζητηθεί το θέµα αυτό στο ∆.Σ. της πόλης, να µας
ανακοινώσετε την ηµεροµηνία, το συντοµότερο δυνατόν.

Με εκτίµηση
Η Πρόεδρος
Ευαγγελία ∆ηµητρίου
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