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Hλιούπολη 13 Ιουλίου 2020
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
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Πρόταση Περιφέρειας Αττικής, τμήμα Ρεμάτων, 8/1/20, κατασκευής πασσαλότοιχου για την
αντιστήριξη των πρανών του ρέματος, στο ύψος της οδού Αιγίνης, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής
2. Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών, 05/20, προκειμένου να
διενεργηθούν γεωτρήσεις και εδαφοτεχνική έρευνα, ώστε να μελετηθεί το είδος και η έκταση της
επέμβασης στα πρανή του ρέματος Πικροδάφνης στο τέρμα της οδού Αιγίνης στον Άγιο Δημήτριο.
Η δημιουργία πρόσβασης (ράμπας) για τη διενέργεια γεωτρήσεων περιλαμβάνει τις εξής
εργασίες:
•
•
•
•
•
•

Εκσκαφές γαιώδεις και βραχώδεις των πρανών ράμπας, καθαιρέσεις, φορτοεκφορτώσεις
Αντιστηρίξεις πρανών ράμπας
Καθαρισμός κοίτης ρέματος
Διευθέτηση της κοίτης στο σημείο που καταλήγει η ράμπα με αντλήσεις υδάτων
Επιχώσεις με λιθορριπή και θραυστά υλικά (κροκάλες, χαλίκι)
Για την εισκόμιση όλων των απαραίτητων υλικών προβλέπεται η μεταφορά να γίνεται με
φορτωτές

3. Καταγγελία ενοίκων της πολυκατοικίας επί της οδού Αιγίνης 1, ότι οι καταπτώσεις των πρανών φθάνουν στα όρια της ιδιοκτησίας
4. Καταγγελία των ενοίκων επί της οδού Τρεμπεσίνας αρ. 85 ότι οι καταπτώσεις των πρανών
έχουν φθάσει στα όρια της ιδιοκτησίας και έχουν προκαλέσει ρωγμές και καθιζήσεις στη μάντρα
της αυλής.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πτώση πρανών – Προστασία παρακείμενων ιδιοκτησιών
ΠΤΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ
Σύμφωνα με την ``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. Λουπασάκη, τότε Επίκουρο Καθηγητή 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,
δυσδιάβρωτο, οπότε δε χρήζει καμίας αντιδιαβρωτικής προστασίας!

•
•

Σύμφωνα με την ίδια εργασία, όπου σημειώνεται πτώση πρανών αυτά προέρχονται
από ανθρωπογενείς αποθέσεις (υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων-μπάζα).
Αυτό σημαίνει ότι η αντιστήριξή τους με σαρζανέτια ή πασσαλότοιχους, εκτός του ότι απαιτεί ένα
μεγάλο κόστος, θα προκαλέσει:
Στένωση της κοίτης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αντιπλημμυρική ικανότητα του ρέματος!
Αποψίλωση πρανών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για:
➢ την αντιπλημμυρική ικανότητα του ρέματος, η οποία μειώνεται σε μεγάλο βαθμό λόγω
μείωσης της απορροφητικότητας του νερού από το ριζικό συστήμα της πλούσιας χλωρίδας
του και από το χώμα, την αύξηση της ταχύτητας του νερού από τα σαρζανέτια, τους
πασσαλότοιχους, το μπετόν κλπ
➢ την καθαρότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της περιοχής,
➢ τη διαμόρφωση του μικροκλίματος της περιοχής,
➢ την απορρόφηση των όμβριων υδάτων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα
➢ την αισθητική υποβάθμιση του τοπίου!
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ΝΟΜΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
•
•
•

•

Μη οριοθετημένο ρέμα – Πάγια νομολογία του ΣΤΕ βάσει της οποίας δεν επιτρέπονται έργα
στο ρέμα πριν την οριοθέτηση
Προσφυγή στο ΣΤΕ της μελέτης και των ΑΕΠΟ των έργων διευθέτησης από Λ. Βουλιαγμένης
έως εκβολές, το οποίο τελεί εν αναμονή του ΦΕΚ οριοθέτησης
Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 4258/2014 οι μοναδικές εξαιρέσεις από τη διαδικασία
οριοθέτησης, οπότε μπορεί να δημοπρατηθεί ένα έργο απευθείας χωρίς οριοθέτηση ή
περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι:
Για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών άρσης προσχώσεων, εξαιρουμένων των
αμμοληψιών, καθαρισμού κοίτης, συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και επισκευής
υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων. Ως καθαρισμός – άρση προσχώσεων κοίτης υδατορέματος
νοείται κάθε έργο, με εξαίρεση τις αμμοληψίες, που αποσκοπεί στον καθαρισμό της κοίτης από
φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων του
υδατορέματος.
Η αντιστήριξη των πρανών με την κατασκευή πασσαλότοιχου ή σαρζανετιών ή άλλης
μεθόδου, η κατασκευή ράμπας για να κατεβαίνουν φορτωτές στην κοίτη και οποιαδήποτε άλλη εργασία δεν επιτρέπονται, δεν είναι σύννομες.
Μετά την οριοθέτηση οποιαδήποτε επέμβαση εντός της κοίτης και των πρανών του ρέματος
πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν:

✓ την Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων της πλημμύρας
✓ την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων υπ’ αριθ. οικ. 391
/2013, για τη διαχείριση των υδάτων, Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, κωδ. GR06
Στο Σχέδιο για το Υδατικό Διαμέρισμα της Αττικής, με κωδικό GR06, η Πικροδάφνη,
συγκαταλέγεται μεταξύ των 14 ποτάμιων συστημάτων της Αττικής.
Μεταξύ των περιβαλλοντικών στόχων του σχεδίου GR06 για τα επιφανειακά ύδατα είναι η
πρόληψη της υποβάθμισης της κατάστασής τους, η προστασία, αναβάθμιση και
αποκατάσταση όλων των συστημάτων των επιφανειακών υδάτων, καθώς και η επίτευξη
καλού οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής κατάστασης.
✓ Την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), για την
προστασία της χώρας από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπου μεταξύ των άλλων προτείνονται:
• αύξηση του πρασίνου και των πράσινων επιφανειών, κυρίως στις πόλεις, για να μειωθούν οι
επιπτώσεις από την κατάληψη του αστικού χώρου από το τσιμέντο.
• Προσαρμογή του αστικού σχεδιασμού στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση του θερμικού
περιβάλλοντος στις πόλεις με την αλλαγή του μικροκλίματος του δομημένου
περιβάλλοντος.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
(στο ύψος των οδών Αιγίνης, Τρεμπεσίνας, Μενελάου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής)
•
Τα μπάζα τα οποία κατερρίπτοντο στις όχθες της Πικροδάφνης και σήμερα πέφτουν σε
κάποια σημεία δε μπορούν να αποτελούν έκταση που διεκδικείται από ιδιώτες! Απλούστατα είναι
οι αυθαίρετα και παράνομα μπαζωμένες όχθες του ρέματος, πάνω στις οποίες δεν επιτρέπεται
οποιαδήποτε οικοδόμηση. Η πτώση αυτών των πρανών δε μπορεί να θίγει ιδιωτική νόμιμη
περιουσία, την οποία πρέπει να προστατεύσει η Πολιτεία!
•
Η προστασία των αύλειων χώρων των παρακείμενων κατοικιών και για το τμήμα τους που είναι
νόμιμο και όχι καταπατημένο, είναι υπόθεση αποκλειστικά και μόνο των ενοίκων τους, οπότε ο
συζητούμενος πασσαλότοιχος ή οποιοδήποτε έργο προστασίας τους από καθίζηση πρέπει να
κατάσκευαστεί από τους ίδιους, εντός των ορίων της ιδιοκτησίας τους.
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
(στο ύψος των οδών Αιγίνης, Τρεμπεσίνας, Μενελάου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής)
1. Πλούσια χλωρίδα, ιδιαίτερα στη δεξιά όχθη και πρανές, σύμφωνα με τον ρου του ρέματος, που
είναι κατάφυτα!
2. Πτώση πρανών σε σημεία της αριστερής όχθης
3. Τμήμα μάντρας που αιωρείται πάνω από την κοίτη! Συγκεκριμένα στο οικόπεδο το
παραπλεύρως της οδού Αιγίνης 1 (στο αριστερό πρανές), 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, σα 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… (βλέπε επιστολή μας προς Περιφέρεια Αττικής με αρ. πρωτ. 469541/6-720)
4. Συσσώρευση παλετών πάνω στην όχθη, ακριβώς απέναντι από την αρχή της ράμπας, που
πρόσφατα κατασκευάστηκε στην οδό Τρεμπεσίνας για τα ως άνω αναφερόμενα έργα, καθώς και
ύπαρξη παραπήγματος, πίσω από τις παλέτες, τουλάχιστον εδώ και 15 χρόνια περίπου από
κάτοικο της περιοχής (βλέπε επιστολή μας με αρ. πρωτ. 469541/6-7-20)!
Μια νέα κατάπάτηση που ουδόλως πειράζεται!
ΠΤΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
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 διότι:
✓ Θα ξοδευτούν πολλά χρήματα,
✓ θα καταστρέψει το πλούσιο οικοσύστημα του ρέματος,
✓ θα αποψιλωθεί μία μεγάλη έκταση, με όλα τα δυσμενή αποτελέσματα που προαναφέραμε, που δεν
ευνοούν το Δημόσιο Συμφέρον αλλά ελάχιστα ιδιωτικά συμφέροντα
✓ καταστρατηγεί το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον
Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:
•

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 εφαρμοστούν τεχνικές φυσικής μηχανικής, παρόμοιες με αυτές που
αναφέρονται στην μελέτη του ΕΜΠ. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούν φυσικά υλικά, με φυσικούς
τρόπους, φυτεύσεις με κατάλληλα φυτά και βοηθούν την ανάπτυξη της βλάστησης και της
απορροφητικότητας του νερού από τη χλωρίδα του ρέματος καθώς και τη συγκράτηση των
πρανών με το ριζικό σύστημα των φυτών, με γεωπλέγματα, κορμούς δέντρων κλπ.

•

Την άμεση απομάκρυνση της αιωρούμενης μάντρας από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, φυσικά με
έξοδα δικά του.

•

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…

