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Hλιούπολη 6 Ιουλίου 2020
Προς
1. κ. Γ. Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής
2. κ. Κατσιγιάννη, Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλο Αντιπλημμυρικών Έργων, λ.
Συγγρού 15, Αθήνα
3. κ. Δεληγιώργη, Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και
Υποδομών, Διεύθυνση Έργων
Αντιπλημμυρικής Προστασίας/Τμήμα
Ρεμάτων, Λ. Τσαλδάρη 15, 17676 Καλλιθέα
4. κ. Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Μεσογείων
239 & Παρίτση, 154 51 Ν. Ψυχικό
ΘΕΜΑ: Εκτέλεση εργασιών στο ρέμα Πικροδάφνης – τέρμα οδού Αιγίνης, στα πλαίσια του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 2018-2019»
Ανάδοχος ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ

Στις 22 Ιουνίου 2020 ενημερωθήκαμε ότι στην οδό Τρεμπεσίνας, στο ύψος της οδού Αιγίνης, στον Άγιο
Δημήτριο, ανοίχτηκε ράμπα-δρόμος στο πρανές και στην κοίτη της Πικροδάφνης και εισήλθε στην κοίτη
του ρέματος ένα βαρύ όχημα! ΦΩΤΟ 1 & 2. Κάτοικοι της περιοχής, πανικόβλητοι και για να αποτρέψουν
την καταστροφή της πλούσιας βλάστησης, απέτρεψαν περαιτέρω εργασίες και το όχημα απομακρύνθηκε.

ΦΩΤΟ 1

ΦΩΤΟ 2

Δεδομένου ότι η πάγια νομολογία του ΣΤΕ απαγορεύει οποιαδήποτε επέμβαση σε μη οριοθετημένο ρέμα
και η εκδίκαση της κοινής προσφυγής στο ΣΤΕ συλλόγων και πολιτών, στην οποία συμμετέχουμε, κατά
της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τίτλο «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου
‘Ανάπλαση του ρέματος της Πικροδάφνης από λ. Βουλιαγμένης έως εκβολές’» αναβλήθηκε εκ νέου για
τον Οκτώβριο, διότι το ΣΤΕ περιμένει το ΦΕΚ της Οριοθέτησης της Πικροδάφνης για να δικάσει, μια
τέτοια ενέργεια και αυτού του είδους έργο, προφανώς δεν είναι σύννομα!

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

-

Στις 2 Ιουλίου 2020, ενημερωθήκαμε ότι το εν λόγω μηχάνημα ξαναμπήκε στο ρέμα και εκτελούσε
κάποιες εργασίες. Μεταβαίνοντες εκεί διαπιστώσαμε ότι ένα μεγάλο όχημα ήταν στην κοίτη και έκανε
γεωτρήσεις για δειγματοληψίες, ΦΩΤΟ 3 & 4.

ΦΩΤΟ 3
ΦΩΤΟ 4
Μετά από επικοινωνία μας με τη Δήμαρχο του Αγίου Δημητρίου και τα έγγραφα του έργου, που προσκόμισε ο εργοδηγός, πληροφορηθήκαμε ότι αποφασίσθηκε σειρά επεμβάσεων και εργασιών στα πρανή και
στην κοίτη του ρέματος, εν πρώτοις στήριξη με πασσαλότοιχους και στη συνέχεια κατασκευή ράμπας και
διενέργεια δειγματοληψιών, προκειμένου να γίνει εδαφοτεχνική έρευνα, ώστε να αποφασιστεί το είδος
και η έκταση της επέμβασης στα πρανή του ρέματος της Πικροδάφνης στο τέρμα της οδού Αιγίνης
(έγγραφα της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας/Τμήμα Ρεμάτων της Περιφέρειας
Αττικής, Α.Π. 12549/8-1-20, Α.Π. 465/8-5-20 και Α.Π. 355681/2-6-20). Και οι δύο δεσμεύτηκαν ότι από
την επόμενη μέρα, θα αρχίσει αποκατάσταση της κοίτης.
Από τα έγγραφα που μας δόθηκαν πληροφορηθήκαμε ότι, οι επεμβάσεις στα καταπίπτοντα πρανή του
ρέματος στο συγκεκριμένο σημείο αποφασίστηκαν αρχικά μετά από καταγγελίες και εξώδικο κατοίκων,
που διαμένουν στην πολυκατοικία επί της οδού Αιγίνης 1, οι οποίοι φοβούνται ότι η πτώση των πρανών,
ενδεχομένως θα συμπαρασύρει και το κτίσμα στο οποίο διαμένουν ΦΩΤΟ 5 & 6.

ΦΩΤΟ 5

ΦΩΤΟ 6

Στη συνέχεια ακολούθησε καταγγελία κατοίκου επί της οδού Τρεμπεσίνας 85 (απέναντι όχθη του
ρέματος, η οποία είναι κατάφυτη ΦΩΤΟ 7 & 8), ο οποίος ζητά η στήριξη των πρανών να γίνει και στη δική
τους μεριά, διότι κινδυνεύει η μάντρα του σπιτιού του!
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ΦΩΤΟ 7

ΦΩΤΟ 8

Ως προς την πτώση των πρανών του ρέματος στο συγκεκριμένο ύψος της οδού Αιγίνης και
την επικινδυνότητα της πολυκατοικίας στο Νο 1 της ίδιας οδού έχουμε να παρατηρήσουμε τα
εξής:










Τα συγκεκριμένα πρανή σαφέστατα δομούνται από ανθρωπογενείς αποθέσεις (μπάζα).
Διακρίνονται καθαρά, κομμάτια από τούβλα, πλακάκια και άλλα οικοδομικά υλικά. Τα
συγκεκριμένα υλικά είναι ανάξια υποστήριξης και πρέπει να απομακρύνονται προκειμένου να
αναδιαμορφώνονται τα πρανή με νέες ηπιότερες κλίσεις. Τα ανωτέρω αναφέρονται στην
``Εργασία αξιολόγησης Πρότασης Οριοθέτησης – Διευθέτησης ρέματος Πικροδάφνης`` που
διενεργήθηκε τον Μάιο 2016 από το ΕΜΠ, απο το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και
Υδρογεωλογίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Κων. Λουπασάκης, τότε Επίκουρο Καθηγητής
ΕΜΠ, η οποία έγινε μετά από αίτημα του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
Στη συγκεκριμένη θέση το γεωλογικό υπόβαθρο της Πικροδάφνης είναι βραχώδες, κροκαλοπαγές,
ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών, αδιάβρωτο, οπότε δε χρήζει καμίας αντιδιαβρωτικής προστασίας
(βλέπε Εργασία ΕΜΠ-Λουπασάκη).
Η εν λόγω πολυκατοικία, εφόσον έχει ανεγερθεί νόμιμα και εντός νομίμου γηπέδου, προφανώς
είναι θεμελιωμένη επί των υποκείμενων κροκαλοπαγών, απέχει από το συγκεκριμένο
μπαζοπρανές και δεν κινδυνεύει.
Τα μπάζα τα οποία κατερρίπτοντο στις όχθες της Πικροδάφνης δε μπορούν να αποτελούν έκταση
που διεκδικείται από ιδιώτες! Απλούστατα είναι οι αυθαίρετα μπαζωμένες όχθες του ρέματος και
εν ολίγοις η πτώση αυτών των πρανών δε μπορεί να θίγει ιδιωτική περιουσία, την οποία πρέπει να
προστατεύσει η Πολιτεία!
Η προστασία των αύλειων χώρων της εν λόγω πολυκατοικίας, και για το τμήμα τους που είναι
νόμιμο και όχι καταπατημένο, είναι υπόθεση αποκλειστικά και μόνο των ενοίκων της, οπότε ο
συζητούμενος πασσαλότοιχος πρέπει να κατασκευαστεί από τους ίδιους, εντός των ορίων της
ιδιοκτησίας τους.
Το πρόβλημα της πτώσης των πρανών του ρέματος μπορεί να λυθεί με μερική απομάκρυνση
μέρους αυτών, για να δοθεί μία ελαφριά κλίση στο πρανές επιπροσθέτως μπορούν να
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εφαρμοστούν και τεχνικές bio engineering παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται στην μελέτη του
ΕΜΠ.
Η κατασκευή ενός έργου, που θα στοιχίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, για να προστατέψει μερικά
τετραγωνικά μέτρα μπαζοπρανών, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον. Θα
ξοδευτούν πολλά χρήματα, θα καταστρέψει το οικοσύστημα, θα αποψιλωθεί μία μεγάλη έκταση,
θα αυξηθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος, θα στερηθούν οι κάτοικοι τα πολλαπλά οφέλη της
καταπράσινης Πικροδάφνης και θα προκληθεί αισθητική υποβάθμιση του τοπίου.

Το ίδιο σκεπτικό διέπει και την πρότασή μας για την καταγγελία των ενοίκων της οδού Τρεμπεσίνας 85, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κινδυνεύει η μάντρα του σπιτιού τους από καθίζηση.
Με αφορμή την ανωτέρω αναφορά στην πτώση μάντρας κάποιου γείτονα θέλουμε να αναφέρουμε ότι,
στο οικόπεδο το παραπλεύρως της οδού Αιγίνης 1 (αριστερά της πολυκατοικίας βλέποντάς τη από τη
μεριά του ρέματος), ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου και της παρακείμενης βιοτεχνίας, πριν μερικά χρόνια
όταν αγόρασε μικρή έκταση για να αυξήσει τα τ.μ. της ιδιοκτησίας του και τις εγκαταστάσεις της
βιοτεχνίας, έχτισε μαντρότοιχο μέχρι τα όρια του πρανούς, ως σαν να του ανήκουν. Με τον καιρό όμως το
μπαζοπρανές υποχωρεί, με αποτέλεσμα μέρος του μαντρότοιχου να είναι στον αέρα, να κρέμεται πάνω
από την κοίτη, με κίνδυνο οποιαδήποτε στιγμή να καταρρεύσει… (ΦΩΤΟ 9).

ΦΩΤΟ 9
ΦΩΤΟ 10
Ζητάμε την άμεση απομάκρυνση του κτίσματος από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, φυσικά με έξοδα
δικά του.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι, με την κατασκευή της συγκεκριμένης ράμπας στο ύψος της οδού Τρεμπεσίνας,
η αρχή της οποίας βρίσκεται πάνω σε μαιανδρισμό του ρέματος, έχει στενέψει επικίνδυνα η κοίτη (ΦΩΤΟ
10), με μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πλημμυρικού φαινομένου, γι αυτό και επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση της όχθης και του πρανούς.
Επιπλέον καταγγέλλουμε τη συσσώρευση παλετών πάνω στην όχθη, ακριβώς απέναντι από
την αρχή της ράμπας, καθώς και την ύπαρξη παραπήγματος, πίσω από τις παλέτες!!! (ΦΩΤΟ
11 & 12). Πληροφορηθήκαμε ότι η ιδιότυπη αυτή ‘κατάληψη’ παρόχθιας περιοχής έχει
δημιουργηθεί εδώ και 15 χρόνια περίπου από κάτοικο της περιοχής. Ζητάμε την άμεση
καταστροφή και απομάκρυνσή παλετών και παραπηγμάτων, για να δοθεί στο ποτάμι μας ο
χώρος που του ανήκει, αλλά και για να σταματήσει η με οποιονδήποτε τρόπο καταπάτησή
του…
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Τα τελευταία 6 χιλιόμετρα της Πικροδάφνης αποτελούν το μοναδικό τμήμα ρέματος που έχει
απομείνει σε φυσική κατάσταση στα νότια προάστια της Αθήνας, με πλούσιο οικοσύστημα,
στο οποίο οφείλει το χαρακτηρισμό του ως ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
Αποτελεί πραγματικό ευεργέτημα για τις περιοχές που διασχίζει (Βύρωνα, Ηλιούπολη, Άγιο
Δημήτριο, Π. Φάληρο, Άλιμο) και δώρο αναντικατάστατο γι αυτές, ιδιαίτερα κάτω από
συνθήκες συνεχούς αποψίλωσης της Αττικής και του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, με
αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση της θερμοκρασίας και τις σύντομες και έντονες
βροχοπτώσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις πόλεις μας.
Έχοντες κάθε έννομο συμφέρον για την υπεράσπιση ενός τόσο πολύτιμου φυσικού πλούτου (είμαστε
Κίνηση Πολιτών, με μέλη μας σε όλη την Αττική και καταστατικό του οποίου πρώτιστος στόχος είναι η
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η Πράσινη Αττική), η προστασία της Πικροδάφνης και η
διατήρηση της σε φυσική κατάσταση, για να μπορεί να επιτελεί στο έπακρο τον αντιπλημμυρικό της ρόλο
και να προστατεύει στο μέγιστο βαθμό τις πόλεις μας, αποτελεί για μας μονόδρομο.
Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος
Ευαγγελία Δημητρίου

Η Γραμματέας
Πηνελόπη Σταμάτη

