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Ηλιούπολη 3 ∆εκεµβρίου 2018
Προς
1. κ. Γουρλή, Προϊστάµενο τεχνικής υπηρεσίας ∆ήµου Ηλ/λης
2. κ. Βαλασόπουλο, ∆ήµαρχο Ηλιούπολης
3. κ. Παπαδόπουλο, Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων ∆ήµου
Ηλιούπολης
4. κ. Βαλασόπουλο, Πρόεδρο του ΣΠΑΥ, Πραξιτέλους 51, 163
41 Ηλ/λη
5. Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγελιστρίας
2, 105 63 Αθήνα
6. κ. Ρένα ∆ούρου, Περιφερειάρχη Αττικής, Συγγρού 15-17,
Αθήνα
7. κ. Πιτταρά, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής
Γεν. ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασµού, Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού &
Εφαρµογών, Μεσογείων 239, 15451 Ν. Ψυχικό
8. ∆ιεύθυνση ∆ασών Αθηνών, Μεσογείων 239, Ν. Ψυχικό
9. Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Mεσογείων 119, 115 26 Αθήνα

ΘΕΜΑ: φραγή εξόδου κλειστού οχετού Πικροδάφνης στο γήπεδο ∆ΙΑΝΑ στην ΗλιούποληΠληµµυρικός κίνδυνος Ηλιούπολης – Οριοθέτηση ρέµατος Πικροδάφνης
Κοινοποιήσεις:
Επικεφαλής ∆ηµοτικών Παρατάξεων ∆ήµου Ηλιούπολης
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΣΠΑΥ
Την Κυριακή 2 ∆εκέµβρη, µέλη του συλλόγου ‘ΡΟΗ πολίτες υπέρ των ρεµάτων’, εκπαιδευµένοι
σπηλαιολόγοι και µηχανικοί, µπήκαν στο κλειστό τµήµα του ρέµατος Πικροδάφνης, που αρχίζει στην οδό
Σαρανταπόρου στην Ηλιούπολη, µε σκοπό, αφού το περπατήσουν σε όλο του το µήκος (περίπου 2,5 χιλ.),
να βγουν στο βουνό και να οδηγηθούν στις πηγές του.
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∆υστυχώς, στο τέλος του κλειστού οχετού συνάντησαν τοίχο από τσιµεντόλιθους, που κλείνει εντελώς το
άνοιγµά του, όπως φαίνεται πολύ καθαρά στις παρακάτω φωτογραφίες!

Αφού βγήκαν από κάποιο φρεάτιο στην επιφάνεια, πήγαν στο σηµείο εξόδου και διαπίστωσαν ότι ο
τοίχος αυτός από την εξωτερική του πλευρά δε φαίνεται ότι κτίστηκε εσωτερικά µε τσιµεντόλιθους, είναι
µπαζωµένος! Φαίνεται το τοιχείο της αρχικής κατασκευής, όπως µπορείτε να δείτε στην παρακάτω
φωτογραφία:
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Το ακριβές σηµείο της εξόδου φαίνεται στην επόµενη φωτογραφία.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες στη σελίδα µας: https://kipi.gr/?p=11317

Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης - Aρ.Μητρώου Μ.Π.Α 27156- Σκρα 10, 163 46 Ηλιούπολη
T.:2109730215, 2109718126 - K.: 6944683652 - Φ. : 2118005508- Facebook: Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης (Κι.Π.Η.)
http://www.kipi.gr - kin.pol.il@gmail.com

-

Ελπίζοντας ότι όλοι οι αποδέκτες αυτής της επιστολής αναγνωρίζουν ότι, η συγκεκριµένη
κατασκευή συνεπάγεται τεράστιο πληµµυρικό κίνδυνο για την Ηλιούπολη και όχι µόνο,
δεδοµένου ότι:
•
•

έχει κλειστεί ο κεντρικός και µοναδικός εναποµείνας κλάδος του ρέµατος
Πικροδάφνης,
έχει αποψιλωθεί από τη φωτιά του 2016 µία πολλή µεγάλη και παραπλήσια έκταση του
Υµηττού

Ζητάµε το άµεσο γκρέµισµα του τείχους, που βάζει σε µεγάλο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και
απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα:
1.

Ποιος και πότε αποφάσισε την κατασκευή αυτή? Ζητάµε αντίγραφα αποφάσεων.

2. Με ποια διαδικασία αποφασίστηκε και από ποια όργανα, ή και υπηρεσίες? Ζητάµε
αντίγραφα εισηγήσεων, αποφάσεων, αδειών.
3. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί αυτό το χτίσµα και πως ωφελείται η πόλη από αυτό?
4. Αφού έχετε φράξει την Πικροδάφνη, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι θεωρείτε ότι δεν
υπάρχει κανένας πληµµυρικός κίνδυνος, σε τι αποσκοπούν έργα εκατοµµυρίων ευρώ
για να ενισχύσουν την αντιπληµµυρική προστασία του ρέµατος (εφόσον πιστεύετε ότι
τέτοιου είδους έργα εξυπηρετούν και επαυξάνουν την αντιπληµµυρική προστασία του ρέµατος)?
5. Γνωρίζετε ότι αυτό το σηµείο εισόδου του ρέµατος που έχετε κλείσει, βρίσκεται στην
ίδια ευθεία µε την Πατριάρχου Γρηγορίου στην Αγία Μαρίνα Ηλιούπολης, δρόµος που
κατεβάζει πολύ νερό, δεδοµένου ότι έκλεισε η Πικροδάφνη µε τον οχετό που
κατασκευάστηκε (φαντασθείτε τώρα που έκλεισε και ο οχετός), ήταν ο ίδιος δρόµος
στον οποίο παρέσυραν και έπνιξαν τα νερά µια άτυχη γυναίκα πριν από πολλά χρόνια,
διότι ήταν ανοιχτή η σχάρα ενός µεγάλου φρεατίου, έπεσε µέσα σ’ αυτό και βρέθηκε
το πτώµα της στην Αίγινα? Εγκιβωτίσατε το ρέµα και φράξατε και τον εγκιβωτισµένο
οχετό? Γιατί? Για να έχουµε ανάγκη αντιπληµµυρικών έργων?
6. Όσοι ασχολήθηκαν και ασχολούνται µε την οριοθέτηση της Πικροδάφνης γνωρίζουν
γι αυτή την κατασκευή? Αν όχι, γιατί η οριοθέτηση δεν περιλαµβάνει τον οχετό που
αντικατέστησε την κοίτη και το εκτός κλειστού οχετού τµήµα της Πικροδάφνης,
δηλαδή τη λεκάνη απορροής πάνω από το γήπεδο ∆ΙΑΝΑ και σταµατάει στη
Σαρανταπόρου στην Ηλιούπολη? Το ρέµα ∆ΕΝ τελειώνει στη Σαρανταπόρου! Ζητάµε η
οριοθέτηση της Πικροδάφνης να µην περιοριστεί µόνο στα 6,5 χιλ. του ρέµατος και να
συµπεριληφθεί το υπόλοιπο ρέµα, µέχρι τις πηγές.
7. Υπάρχει κάποιος άλλος σχεδιασµός για την πάνω από το γήπεδο της ∆ΙΑΝΑ περιοχή
της Πικροδάφνης, ο οποίος ευνοείται από το φράξιµο της εισόδου του ρέµατος,
βάζοντας σε κίνδυνο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους?
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι ουδείς αρέσκεται να παίζει µε τις ζωές µας και ότι οι τελευταίες
πολύνεκρες πληµµύρες µας διδάσκουν γι αυτό ζητάµε άµεσο γκρέµισµα του τοίχου, άνοιγµα
της κοίτης της Πικροδάφνης ό,που αυτό είναι εφικτό και απαντήσεις στα παραπάνω
ερωτήµατα.
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Με εκτίµηση,
Η Πρόεδρος
Πηνελόπη Σταµάτη

Η Γραµµατέα
Ευαγγελία ∆ηµητρίου

