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Θέµα: ∆ιευθέτηση όµβριων υδάτων και α̟οµάκρυνση δέντρου α̟ό την τάφρο
Λυκαβηττού
Αξιότιµοι κύριοι/κυρίες,
Στο ̟λαίσιο διερεύνησης της αναφοράς του … (φάκελος υ̟όθεσης 237769), σχετικά µε τη
διευθέτηση των όµβριων υδάτων και την α̟οµάκρυνση δέντρου α̟ό την τάφρο του
Λυκαβηττού, ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε τα κάτωθι α̟αντητικά έγγραφα:
-

το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 3629/112577/5-1-18 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Αθηνών, σύµφωνα
µε το ο̟οίο κατό̟ιν υ̟οβολής του α̟ό 16/2/17 σχετικού αιτήµατος της ∆/νσης
Πρασίνου & Αστικής Πανίδας του ∆ήµου Αθηναίων για υλοτοµία ενός ευκαλύ̟του
εντός του Λόφου Λυκαβηττού «… στις 7/3/17 ο αρµόδιος δασοφύλακας της υ̟ηρεσίας µας
̟ραγµατο̟οίησε αυτοψία … και ̟ρότεινε να εξεταστεί η τρο̟ο̟οίηση της κοίτης του αγωγού µε
κατάλληλο τεχνικό έργο και σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν είναι δυνατή η τεχνική διευθέτηση του
αύλακα, τότε να υλοτοµηθεί ο ευκάλυ̟τος … µετά την ανωτέρω αναφορά … εκδόθηκε η αριθ.
694/20546/10-3-17 α̟όφαση έγκρισης υλοτοµίας για την κλάδευση ενός ιστάµενου δέντρου
ευκαλύ̟του … στο ύψος της οδού Μελίνας Μερκούρη 12, διότι είναι αναγκαίο να υ̟άρξει
ελάφρυνσή του α̟ό το φορτίο των κλάδων … δεν εγκρίναµε την ολική υλοτοµία του δέντρου
διότι µετά την κο̟ή του το δέντρο θα ανα̟τυσσόταν σαν θάµνος ̟υκνά διακλαδισµένος µε
α̟οτέλεσµα οι νέοι κλάδοι να φράξουν τον φυσικό αγωγό α̟ορροής των όµβριων υδάτων …
ενηµερώσαµε τον ∆ήµο Αθηναίων ότι ̟ρέ̟ει να εξετάσει συνολικά τη διευθέτηση α̟ορροής των
όµβριων υδάτων στο Λόφο Λυκαβηττού και ότι οφείλει να συντάξει ολοκληρωµένη µελέτη
διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 4 της αριθ. 133384/6587/10-12-15 α̟όφασης
του Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά µε τη σύνταξη
∆ιαχειριστικών µελετών ή τεχνικών εκθέσεων σε χώρους ̟ρασίνου του ∆ήµου … και την
υ̟οβολή στην υ̟ηρεσία µας ̟ρος έγκριση κατά τα ̟ροβλε̟όµενα…»,
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-

το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 267483/26-1-18 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Αττικής, κατά το ̟εριεχόµενο του ο̟οίου «… η υ̟ηρεσία µας έχει
αρµοδιότητα καθαρισµού των ρεµάτων … η συγκεκριµένη τάφρος δεν α̟οτελεί ρέµα … κατά
την ηµέρα της αυτοψίας βρέθηκε καθαρή α̟ό α̟ορρίµµατα, δια̟ιστώθηκε όµως ότι η ροή του
νερού εµ̟οδίζεται σηµαντικά α̟ό υγιές δέντρο (ευκάλυ̟τος) … δεν δια̟ιστώθηκε η ύ̟αρξη
δικτύου α̟ορροής οµβρίων υδάτων ε̟ί της ̟εριφερειακής οδού Μελίνας Μερκούρη …
θεωρούµε ότι για τη διευθέτηση των οµβρίων υδάτων και την α̟οφυγή ̟ληµµυρικών
φαινοµένων α̟αιτείται η κατασκευή αντι̟ληµµυρικού έργου, µετά τη σύνταξη της α̟αραίτητης
υδραυλικής µελέτης. Ο ∆ήµος Αθηναίων θα ̟ρέ̟ει να α̟ευθυνθεί στην Κεντρική
Συντονιστική Ε̟ιτρο̟ή του Υ̟ουργείου Μεταφορών Υ̟οδοµών και ∆ικτύων (άρθρο 140 του
Ν. 4070/12) … και να αιτηθεί την εκχώρηση αρµοδιότητας για τη µελέτη και κατασκευή του
α̟αιτούµενου έργου …»,

-

το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 043127/31-1-18 έγγραφο της ∆/νσης Εσωτερικού Ελέγχου &
Υ̟οστήριξης Συλλογικών Οργάνων του ∆ήµου Αθηναίων µε το ο̟οίο µας
α̟οστέλλεται η σχετική υ̟ηρεσιακή αλληλογραφία των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου για το
ζήτηµα. Σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο «…η ∆/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας
φροντίζει συνεχώς και αδιαλεί̟τως για τη συντήρηση της ̟εριφερειακής τάφρου … η υ̟ηρεσία
… α̟ευθύνθηκε στη ∆/νση ∆ασών Αττικής ζητώντας άδεια ολικής κο̟ής για το δέντρο είδους
ευκάλυ̟του ε̟ί της κοίτης του ̟εριφερειακού αγωγού συλλογής όµβριων στις ̟αρυφές του
Λόφου Λυκαβηττού … µετά την α̟ορρι̟τική α̟άντηση της ∆/νσης ∆ασών Αθηνών, η αρµόδια
∆ιεύθυνση ζήτησε µε το µε αριθµ. 157159/31-5-17 έγγραφό της εκ νέου άδεια οριστικής
α̟οµάκρυνσης του δέντρου … έως σήµερα η α̟άντηση της ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσίας εκκρεµεί …».

Α̟ό το σύνολο της υ̟ηρεσιακής αλληλογραφίας, ̟ου έχει στη διάθεσή της η Αρχή,
̟ροκύ̟τει ότι τόσο η ∆/νση ∆ασών Αθηνών, όσο και η ∆/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Αττικής έχουν ενηµερώσει την αρµόδια υ̟ηρεσία του ∆ήµου Αθηναίων ότι «…
̟ρέ̟ει να εξετάσει συνολικά τη διευθέτηση α̟ορροής των όµβριων υδάτων στο Λόφο Λυκαβηττού και
ότι οφείλει να συντάξει ολοκληρωµένη µελέτη διαχείρισης … α̟αιτείται η κατασκευή αντι̟ληµµυρικού
έργου, µετά τη σύνταξη της α̟αραίτητης υδραυλικής µελέτης. Ο ∆ήµος Αθηναίων θα ̟ρέ̟ει να
α̟ευθυνθεί στην Κεντρική Συντονιστική Ε̟ιτρο̟ή του Υ̟ουργείου Μεταφορών Υ̟οδοµών και
∆ικτύων (άρθρο 140 του Ν. 4070/12) … και να αιτηθεί την εκχώρηση αρµοδιότητας για τη µελέτη και
κατασκευή του α̟αιτούµενου έργου …». Συνε̟ώς, οι αρµόδιες υ̟ηρεσίες του ∆ήµου Αθηναίων
θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβούν στις οφειλόµενες ενέργειες το συντοµότερο δυνατό, ̟ρος α̟οφυγή
̟εραιτέρω ̟ληµµυρικών φαινοµένων στην ̟εριοχή.
Λαµβάνοντας υ̟όψη τα ανωτέρω, η Αρχή εκτιµά ότι ̟αρέλκει η εκ νέου υ̟οβολή
αιτήµατος α̟ό το ∆ήµο Αθηναίων στη ∆/νση ∆ασών για χορήγηση άδειας οριστικής
α̟οµάκρυνσης του δέντρου, δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο αίτηµα έχει ήδη α̟αντηθεί, ενώ
έχουν υ̟οβληθεί συγκεκριµένες ̟ροτάσεις για την ε̟ίλυση του ζητήµατος.
Στο ̟λαίσιο αυτό, ̟αρακαλείται η αρµόδια ∆/νση του ∆ήµου Αθηναίων ό̟ως µας
ενηµερώσει για τις ενέργειες στις ο̟οίες έχει ̟ροβεί ή ̟ροτίθεται να ̟ροβεί για την
διευθέτηση του θέµατος – ε̟ί τη βάσει των ανωτέρω ̟ροτάσεων – και µε συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα.
Ευχαριστούµε εκ των ̟ροτέρων για τη συνεργασία σας και αναµένουµε την άµεση
αντα̟όκρισή σας.
Με τιµή
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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