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ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση ρέµατος Πικροδάφνης
Επισύναψη: χάρτης Ηλιούπολης έτους 1955, 1:5000 (Ηλιούπολη/009α/ΦΕΚ 208/Α/1955)

Σχετικά µε τη Μελέτη οριοθέτησης του ρέµατος Πικροδάφνης και τους συµπεριληφθέντες χάρτες έχουµε
να παρατηρήσουµε και να προτείνουµε τα εξής:
1. Η οριοθέτηση είναι ελλιπής διότι περιλαµβάνει τµήµα µόνο της Πικροδάφνης, από την οδό
Σαρανταπόρου έως τις εκβολές.
Εν πρώτοις, επειδή, η Πικροδάφνη δεν τελειώνει στην οδό Σαρανταπόρου και η µη οριοθέτηση του
λοιπού σηµαντικότατου µέρους της εγκυµονεί πολλούς κινδύνους για τη µελλοντική της προστασία
και κατ’ επέκταση για την προστασία της Ηλιούπολης και αφ’ ετέρου η µε αριθµό 1915/2017
απόφαση του ΣΤΕ, ορθώς επιτάσσει οριοθέτηση του ρέµατος στο σύνολό του, ζητάµε την
ακύρωση της παρούσας µελέτης οριοθέτησης και σύνταξη νέας µελέτης οριοθέτησης για το
σύνολο του ρέµατος.
Αυτό σηµαίνει ότι ζητάµε να οριοθετηθεί και ο κλειστός οχετός της Πικροδάφνης, από τη
Σαρανταπόρου µέχρι το τέλος της Πατριάρχου Γρηγορίου στη θέση ‘∆ΙΑΝΑ’ και η φυσική του κοίτη,
από τη θέση αυτή έως τις πηγές.
Η συγκεκριµένη περιοχή στη θέση ∆ΙΑΝΑ, έκτασης 92.600 στρεµµάτων, σύµφωνα µε την
5883/3.8.1999 απόφαση του ∆ασάρχη Πεντέλης και βάσει του ν. 998/1979 παράγραφοι 1β, 1ε, 2γ,
και 2ζ, ανάλογα µε την ωφελιµότητα, τις λειτουργίες που εξυπηρετεί και τη θέση της
χαρακτηρίστηκε ως «προστατευτική».
Για να οριοθετηθεί ένα ρέµα στο σύνολό του απαιτείται η οριοθέτηση ολόκληρης της λεκάνης
απορροής, το οποίο και ζητάµε.
2. Επιπλέον, η οριοθέτηση είναι ελλιπής διότι δεν περιλαµβάνει ένα σηµαντικό κλάδο της
Πικροδάφνης (κλάδος Καρέα?) που έχει µπαζωθεί, έχει χαρακτηρισθεί περιοχή προς αναδάσωση, η
οποία σήµερα είναι πάρκο (εκτός από µία έκταση 1400 τ.µ. περίπου που λειτουργεί ως υπαίθριος
παιδότοπος) και περικλείεται από τις οδούς Κυδαθηναίων, Ναυαρίνου, Βελεστίνου,
Σαλαµίνος, Καλαβρύτων. Ο σηµαντικότατος αυτός κλάδος, όπως φαίνεται καθαρά στον
επισυναπτόµενο χάρτη (ΦΕΚ 208/Α/1955), πρέπει να συµπεριληφθεί στην οριοθέτηση.
3. Στο χάρτη της οριοθέτησης µε αρ. 5_12, µπροστά από τα Ο.Τ. 61 & Ο.Τ. 62, η ζώνη οριοθέτησης
του ρέµατος ζητάµε να διευρυνθεί µε µετατόπιση της γραµµής προς τη µεριά των

οικοδοµικών τετραγώνων, βάσει της παλαιάς γραµµής του ρέµατος, όπως προκύπτει από τον
επισυναπτόµενο χάρτη της Ηλιούπολης έτους 1955, 1:5000 (Ηλιούπολη/009α/ΦΕΚ 208/Α/1955).
4. Στην παιδική χαρά Τζαβέλλα και Βουλιαγµένης η οριογραµµή του ρέµατος προτείνουµε να
φθάσει στα όρια της παιδικής χαράς. Το σύνολο της έκτασης της παιδικής χαράς είναι µπαζωµένο
κοµµάτι της Πικροδάφνης και πρέπει να ενταχθεί στα όρια του ρέµατος, όπως άλλωστε
φαίνεται καθαρά στον επισυναπτόµενο χάρτη.
5. Για το σύνολο του ανοιχτού ρέµατος στην Ηλιούπολη (των 200περίπου µέτρων που
βρίσκονται σε φυσική κατάσταση και των 500 περίπου µέτρων που έχουν εγκιβωτιστεί), µετά την
παιδική χαρά της Τζαβέλλα έως τη Σαρανταπόρου, σηµείο από το οποίο µετατρέπεται η
Πικροδάφνη σε κλειστό οχετό, προτείνουµε η οριογραµµή του ρέµατος να συµπεριλάβει τις
ζώνες πρασίνου που υπάρχουν δεξιά και αριστερά αυτού.
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