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ΘΕΜΑ: Αυθαίρετη τοποθέτηση µπάρας στα κατάντη του ρέµατος των
Καταπόλων στην περιοχή «Καλογερική» του ∆ήµου Αµοργού.
Σχετικά:
α) Το µε αρ. πρωτ. 2205/2-10-2000 έγγραφο του ∆ήµου Αµοργού
β) Το µε αρ. πρωτ 2689/10-10-2000 έγγραφό της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών της Ν.Α Κυκλάδων
γ) Η µε αρ. πρωτ. 1615/17-9-2003 απάντησή της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών της Ν.Α Κυκλάδων στο Συνήγορο του Πολίτη
δ) Το µε αρ. πρωτ. 298/2-3-2005 έγγραφο του ∆ήµου Αµοργού
ε) Το µε αρ. πρωτ. 892/24-7-2006 έγγραφο της ∆/νσης Αυτοδιοίκησης
και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
στ) Το µε αρ. πρωτ. 4165/13-7-2007 έγγραφο της ∆/νσης
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του (Ν.
3094/2003, ΦΕΚ 10/Α 22-1-2003, «Συνήγορος του Πολίτη») ολοκλήρωσε τη
διερεύνηση της µε αρ. πρωτ. 11079/30.5.2002 αναφοράς της κυρίας ******
σχετικά µε την αυθαίρετη τοποθέτηση µπάρας από την κυρία ******, στα
κατάντη του ρέµατος των Καταπόλων, το οποίο διασχίζει το κτήµα της, στην
περιοχή «Καλογερική» του ∆ήµου Αµοργού. Σύµφωνα µε την αναφορά το εν
λόγω ρέµα χρησιµοποιούνταν από πολλά χρόνια και ως δρόµος καθηµερινής
και συνεχούς διελεύσεως πεζών και τροχοφόρων και µετά το κλείσιµο, µε την
τοποθέτηση της µπάρας, ως µοναδικός δρόµος προς Μινώα χρησιµοποιείται
ο στενός και ακατάλληλος ασφαλτοστρωµένος δρόµος.
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Ο Συνήγορος που Πολίτη στο πλαίσιο της διαµεσολαβητικής του
αποστολής, έλαβε σειρά εγγράφων των συναρµόδιων υπηρεσιών (∆ήµο
Αµοργού, ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων) από τα οποία
προέκυπτε η ύπαρξη του ρέµατος, το οποίο µάλιστα ταυτιζόταν µε το
χείµαρρο των Καταπόλων, επί του οποίου είχε κατασκευαστεί το οµώνυµο
φράγµα. Κατόπιν αυτών ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την οριοθέτηση του
εν λόγω ρέµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν.3010/02, ώστε να
ξεκαθαριστεί η όδευση της αποµένουσας κοίτης του ρέµατος, και η ∆/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων γνωστοποίησε στην Αρχή ότι είχε
ξεκινήσει τη διαδικασία οριοθέτησης του ρέµατος. Ενώ ανέµενε το
αποτέλεσµα της οριοθέτησης, ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την υπ΄αριθ.
235/2004 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµοργού, στην
οποία διατυπώνεται η άποψη ότι το προαναφερόµενο «ρέµα» αποτελεί
«δρόµο» το µοναδικό δρόµο προς Μινώα, έργο πολλών δεκαετιών, χωρίς
όµως να τεκµηριώνεται ενώ ταυτόχρονα ελέγχεται και η διαδικασία βάσει της
οποίας ο ∆ήµος θεωρεί ότι περιήλθε σε κοινή χρήση, σύµφωνα µε την
υφιστάµενη νοµοθεσία. Για τους λόγους αυτούς ο Συνήγορος του Πολίτη
ζήτησε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της εποπτικής της
αρµοδιότητας να προβεί στον κατά νόµο έλεγχο της υπ’ αρ. 235/2004
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµοργού. Κατόπιν αυτών η Αρχή έλαβε
έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Γενικής
∆/νσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την οποία προέκυψε ότι δεν υπάρχει
ρέµα που να διασχίζει το κτήµα της κυρίας ****** και ότι η µπάρα είχε πλέον
αποµακρυνθεί.
Ο Συνήγορος του Πολίτη σας απευθύνει αυτό το πορισµατικό έγγραφο
έχοντας ήδη επισηµάνει ελλείψεις και παραλείψεις της έκθεσης αυτοψίας αλλά
και το γεγονός ότι η εν λόγω έκθεση αυτοψίας έρχεται σε αντίθεση µε
προγενέστερα έγγραφα των συναρµόδιων υπηρεσιών και ζητά εκπόνηση
εµπεριστατωµένης µελέτης, η οποία θα διευκρινίσει οριστικά τη θέση της
κοίτης του ρέµατος των Καταπόλων, και οριοθέτηση του ρέµατος των
Καταπόλων. Ωστόσο η Γενική ∆/νση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εµµένει στην
άποψη της για τη µη ύπαρξη ρέµατος εντός της ιδιοκτησίας ******, χωρίς
ωστόσο και πάλι να αιτιολογεί επαρκώς την άποψή της. Επιπλέον µέχρι
στιγµής δεν προκύπτει ότι προωθήθηκε η οριοθέτηση της αποµένουσας
κοίτης του ρέµατος των Καταπόλων.
Ειδικότερα:
Α)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

•
Η αυστηρή προστασία των ρεµάτων δικαιολογείται από την ιδιαίτερα
σηµαντική για το περιβάλλον λειτουργία τους. Ειδικότερα τα ρέµατα
αποτελούν «ουσιώδες στοιχείο του υπό το άρθρο 24 του Συντάγµατος
προστατευόµενου φυσικού περιβάλλοντος», αφού αυτά αποτελούν «φυσικούς
αεραγωγούς», συγκροτούν δε, µαζί µε τη χλωρίδα και την πανίδα τους,
«οικοσυστήµατα µε ιδιαίτερο µικροκλίµα που συµβάλλουν πολλαπλώς στην
ισορροπία του περιβάλλοντος» (ΣτΕ 2621/01).
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•
Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ΣτΕ «τα ρέµατα ως στοιχεία του
φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν αντικείµενα συνταγµατικής προστασίας»
(ΣτΕ 2163/94)
•
Επειδή το ρέµα έχει ζωτική σηµασία για το οικιστικό και φυσικό
περιβάλλον, προστατεύεται αυστηρά καθ’ όλη την έκτασή του (ΣτΕ 1801/05)
έτσι ώστε να διατηρείται η φυσική του κατάσταση και να διασφαλίζεται η
επιτελούµενη από αυτό λειτουργία της απορροής υδάτων (άρθρο 24
Συντάγµατος, ΣτΕ 319/02, 2656/99, 4728/97, 5930/96, 4577/98 κ.ά.)
«αποκλειοµένης πάσης αλλοιώσεως δια επιχώσεως ή επικαλύψεως της κοίτης
τους...» (ΣτΕ 1126/04, 2621/01,1801/95 κ.α.)
•
Σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του άρθρου, 5 του ν. 3010/02
«∆ιαδικασία οριοθέτησης ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα» ορίζονται
τα εξής:


παρ. 1 «...για την οριοθέτηση απαιτούνται: Οριζοντιοογραφικό και
υψοµετρικό τοπογραφικό διάγραµµα αποτύπωσης του υδατορέµατος σε
κατάλληλη κλίµακα ...που συντάσσεται µε µέριµνα: α) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων ή, β) της οικείας
Περιφέρειας ή γ) της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή δ) του οικείου
ΟΤΑ Α΄ Βαθµού ή ε) άλλου προσώπου που αναθέτει σε µηχανικό ο
οποίος έχει δικαίωµα για τη σύνταξη τέτοιου διαγράµµατος...»



Παρ. 2, «...ο έλεγχος τήρησης των κείµενων διατάξεων για τα
υδατορέµατα στα διοικητικά όρια κάθε νοµού ασκείται από τις αρµόδιες
τεχνικές υπηρεσίες της Οικείας Νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης...»

•
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 966, 968 και 972 Α.Κ. οι
δηµοτικοί και κοινοτικοί δρόµοι, δηλαδή αυτοί που εξυπηρετούν τις ανάγκες
ενός δήµου ή µιας κοινότητας εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά το
άρθρο 4 του ν. 3155/55 αποτελούν κοινής χρήσεως και εκτός συναλλαγής
πράγµατα, και , εφόσον δεν ανήκουν στο δήµο ή κοινότητα ή ο νόµος δεν
ορίζει διαφορετικά ανήκουν στο δηµόσιο. Οι ανωτέρω δηµοτικοί και κοινοτικοί
δρόµοι αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου και εκτός συναλλαγής
πράγµατος, όπως έχει παγίως κριθεί από τη νοµολογία των αρµοδίων
δικαστηρίων, 1) από το νόµο, δηλαδή µε το χαρακτηρισµό τους ως δρόµων
από το ισχύον ρυµοτοµικό διάγραµµα του σχεδίου πόλεως 2) από τη βούληση
του ιδιοκτήτη, δηλαδή µε σύσταση από τον ιδιοκτήτη περιορισµένης
προσωπικής δουλείας για την κοινή χρήση (Α. Κ. 1188), είτε µε τη σύναψη
ενοχικής σχέσης (π.χ. µίσθωση, χρησιδάνειο τρόπο σε διαθήκη - Α. Κ.
1715,2011,2014,- ή µε σύµβαση δωρεάς – Α. Κ. 5003), είτε µε παραίτηση
από την κυριότητα µε σκοπό το πράγµα να καταστεί κοινόχρηστο, 3) µε την
παραγραφή του αµνηµόνευτου χρόνου (Α.Π. 242/94), όπως αναφέρεται και
στην υπ’ αρ. 12673, 14400/18-12-2000 απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης σύµφωνα µε την οποία
«...η καθιέρωση κοινοχρήστου δεν είναι δυνατή µε απόφαση κοινοτικού
συµβουλίου...».
Β) ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
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1. Σύµφωνα µε τα υπ’ αρ. 69410/7-12-1937, 15267/1939 έγγραφα της
∆/νσης ∆ηµ. Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας, αναγνωρίζεται η ύπαρξη
του συγκεκριµένου χειµάρρου Καταπόλων στην περιοχή Καλογερική και
ζητείται ειδική µέριµνα από τις αρµόδιες υπηρεσίες για τον καθαρισµό και
διευθέτησή του προκειµένου να προληφθούν ζηµιές από πληµµύρες στον
συνοικισµό Ραχίδι «...δια της υπ. αρ. 68110/27-11-37 διαταγής µας προς το
Νοµ/κόν Κυκλάδων παρεκλήθη ούτως ώστε επισπεύση την υποβολήν ηµίν
µελέτης καθαρισµού και διευθετήσεως της κοίτης του παρά το χωρίον Ραχίδι
χειµάρρου Καταπόλου εν η θα προβλέπονται αι απαιτούµεναι εργασίαι προς
πρόληψιν ζηµιών εκ πληµµυρών ...».
2. Σύµφωνα
µε τα υπ’ αρ. 27748/8-10-1938, 54798/8-10-1938,
55736/17-10-1938, 54798/8-10-1938 της ∆/νσης ∆ηµ. Έργων του Υπουργείου
Συγκοινωνίας, αναγνωρίζεται επίσης η ύπαρξη του συγκεκριµένου χειµάρρου
Καταπόλων και αναφέρονται τα τεχνικά έργα και οι ενέργειες προκειµένου να
προληφθούν ζηµιές από πληµµύρες στις παρακείµενες ιδιοκτησίες.
3. Ο ∆ήµος Αµοργού µε το µε απ. πρωτ. 2205/2-10-2000, κατεπείγον,
έγγραφό του, απευθύνεται στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.
Κυκλάδων για την αντιµετώπιση του ζητήµατος και αναφέρει «…σχετικά µε το
συγκεκριµένο ρέµα σας γνωρίζουµε ότι η ****** έκλεισε στις 1-10-2000 την
είσοδο και την έξοδο του ρέµατος στην περιοχή Καλογερικά. Το ρέµα είναι
αυτό των Αδριάδενων και διέρχεται µέσα από το κτήµα της. Τοποθέτησε
µπάρα ύψους 1 µέτρου…».
4. Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ήδη από τον Οκτώβριο του 2000, µε το
µε υπ’ αρ. 2689/10-10-2000 έγγραφό της, κάλεσε την κυρία ****** να προβεί
σε «…άµεση αποµάκρυνση της µπάρας που περιορίζει τη ροή του νερού σε
περίπτωση πληµµύρας…. επί πλέον δε εµποδίζει την ελεύθερη
πρόσβαση…σε συνεργεία που ήθελαν να προχωρήσουν για το καθαρισµό
του…». Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
«…µετά τη σύνταξη Τοπογραφικών διαγραµµάτων µε µέριµνα του ∆ήµου
Αµοργού θα προχωρήσει στην οριοθέτηση του ρέµατος αυτού των
Καταπόλων…».
5. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµοργού µε την υπ΄αρ. 140/2000
απόφασή του ανέθεσε σε συγκεκριµένο µελετητή τη «Μελέτη αποτύπωσης
ρέµατος Καταπόλων από το φράγµα έως τη θάλασσα».
6. Η Κυρία ****** δεν προέβη σε καµία ενέργεια για την άρση της
καταστάσεως που δηµιούργησε στην κοίτη του εν λόγω ρέµατος. Η
συµπεριφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση κατοίκων της περιοχής, η οποία
εκδηλώθηκε µε την υποβολή στο ∆ήµο Αµοργού της µε αρ. πρωτ. 1867/27-82001 αναφοράς σύµφωνα µε την οποία:
«...διαµαρτυρόµαστε ...για το κλείσιµο του δρόµου της «Καλογερικής»,
µετά την αγορά του παρακείµενου οικοπέδου από ιδιώτη....ο προαναφερθείς
δρόµος, πρωτογενώς χαραχθείς υπό της φύσεως ως φυσικό ρέµα,
χρησιµοποιότανε ως δρόµος καθηµερινής και συνεχούς διελεύσεως
τροχοφόρων και πεζών από πολλών δεκαετιών...».
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7. Ο Συνήγορος του Πολίτη µε το µε αρ. πρωτ. 11079.2/11-8-2002
έγγραφό του ζήτησε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων
να προβεί «...λόγω αρµοδιότητας σύµφωνα µε το ν.3010/2002 άρθρο 5, παρ.
2. στη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την τήρηση της νοµιµότητας...».
8. Ο Συνήγορος του Πολίτη επανέρχεται µε το µε αρ. πρωτ. 11079.5/2811-2003 έγγραφό του και ζήτησε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.
Κυκλάδων να προβεί «...λόγω αρµοδιότητας σύµφωνα µε το ν.3010/2002
άρθρο 5, παρ. 2. στην οριοθέτηση του ρέµατος και στη λήψη όλων των
αναγκαίων µέτρων για την τήρηση της νοµιµότητας...».
9. Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, µε αρκετή καθυστέρηση
πραγµατοποίησε αυτοψία τον Απρίλιο του 2003 και σύµφωνα µε την µε αρ.
πρωτ. 1615/17-9-2003 απάντησή της στο Συνήγορο του Πολίτη, από την
αυτοψία, κατά την οποία ήταν παρών και ο κ. ∆ήµαρχος Αµοργού,
διαπίστωσε τα εξής:
«...το εν λόγω ρέµα είναι από τα κυριότερα της Αµοργού. Μερικές
εκατοντάδες µέτρα ανάντι της ιδιοκτησίας της κυρίας ******, η Υπηρεσία µας,
κατασκεύασε το σηµαντικό (για τα µεγέθη της Αµοργού) φράγµα των
Καταπόλων.
Άποψη της Υπηρεσίας µας, είναι ότι πρόκειται για ∆ηµόσιο Ρέµα, αυτό δε
τεκµέρεται:
1.
Από το γεγονός ότι το εν λόγω ρέµα είναι σαφώς διαµορφωµένο και
καθορισµένο από ξηρολιθοδοµές σε όλο το µήκος του (εκτός από το τµήµα του
που εφάπτεται της ιδιοκτησίας της κυρίας ******).
Από το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξε (πριν την τοποθέτηση µπάρας από
2.
την κυρία ******) οποιαδήποτε περίφραξη κάθετη στη ροή του ρέµατος και σε
όλο του το µήκος από την θάλασσα µέχρι και την ορεινή διαδροµή του.
3.
Σηµειωτέον βέβαια ότι λόγω της κατασκευής του φράγµατος των
Καταπόλων κατάντι του φράγµατος και µέχρι τη θάλασσα η πιθανότητα
πληµµυρικών φαινοµένων έχει µειωθεί στο ελάχιστο, χωρίς αυτό να σηµαίνει
ότι η κοίτη του ρέµατος µπορεί να µετατραπεί σε δρόµο ή να περιφραχθεί και
να καταπατηθεί...»
10. Ο ∆ήµος Αµοργού στη µε αρ. πρωτ. 1572/22-5-2003 βεβαίωσή του
βεβαιώνει ότι:
«...η µπάρα που έχει τοποθετήσει στο αγροτεµάχιο της δεν εµποδίζει ούτε
εµπόδισε ποτέ τη ροή του νερού (ούτε κατά τις φετινές πληµµύρες),
...ουδέποτε εµποδίστηκαν συνεργεία τα οποία σκόπευαν να καθαρίσουν το
ρέµα. Το κυρίως ρέµα των Καταπόλων διήρχετο από τον κεντρικό δρόµο και
κατέληγε στη θάλασσα µέσω ειδικού γεφυριού. Για άγνωστους λόγους τα νερά
άλλαξαν κατεύθυνση και οδηγήθηκαν µέσω της ιδιοκτησίας της κυρίας
******...».
11. Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών γνωστοποίησε σε κλιµάκιο
Επιστηµόνων του Συνηγόρου του Πολίτη, σε συνάντηση που
πραγµατοποιήθηκε στις 17-12-2003, στα γραφεία της Υπηρεσίας, ότι έχει
ξεκινήσει τη διαδικασία οριοθέτησης του ρέµατος.
12. Ο Συνήγορος του Πολίτη µε τα µε αρ. πρωτ. 11079.6/4-2-2004,
11079.7/19-4-2004, 11079.8/13-7-2004 και 11079.9/1-2-2005 έγγραφά του,
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τα οποία απευθύνονταν στο ∆ήµο Αµοργού και στη ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων, ζητούσε ενηµέρωση σχετικά µε την εξέλιξη
της υπόθεσης και τον καθορισµό συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος
υλοποίησης της οριοθέτησης του ρέµατος χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση.
13. Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε το µε αρ. πρωτ. 298/2-3-2005 έγγραφο
του ∆ήµου Αµοργού µε το οποίο κοινοποιήθηκε στην Αρχή η από 21-11-2004
αίτησή της κυρίας ****** προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµοργού και η υπ΄αριθ.
235/2004 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµοργού. Στην
υπ΄αριθ. 235/2004 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµοργού
διατυπώνεται η άποψη ότι το προαναφερόµενο «ρέµα» αποτελεί «δρόµο» το
µοναδικό δρόµο προς Μινώα, έργο πολλών δεκαετιών, χωρίς όµως να
τεκµηριώνεται ενώ ταυτόχρονα ελέγχεται και η διαδικασία βάσει της οποίας ο
∆ήµος θεωρεί ότι περιήλθε σε κοινή χρήση, σύµφωνα µε την υφιστάµενη
νοµοθεσία. Η υπ΄αριθ. 235/2004 απόφαση αναφέρει συγκεκριµένα ότι «...ο
αµαξωτός δρόµος από Κατάπολα προς Μινώα αποτελεί το µοναδικό δρόµο
προς τη Μινώα, έργο πολλών δεκαετιών, ο οποίος αφού οριοθετήθηκε µε
µαντρότοιχους, αναγκάζει τα νερά όταν βρέχει να κατευθύνονται µέσα από τη
σκάφη που δηµιουργεί ο ίδιος ο δρόµος µη αφήνοντας περιθώρια διαφυγής
προς άλλες κατευθύνσεις...».
14. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου,
στο πλαίσιο της εποπτικής της αρµοδιότητας και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 177 παρ. 1 του Π.∆. 410/95 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), να
προβεί στον κατά νόµο έλεγχο της υπ’ αρ. 235/2004 απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµοργού, επισηµαίνοντας ότι:
•
ο ∆ήµος Αµοργού όφειλε να µεριµνήσει για την εξακρίβωση της
διαδικασίας και της χρονολογίας µε την οποία καθιερώθηκε η
προαναφεροµένη οδός ως κοινοτική, εφόσον είχε υπάρξει ανάλογη
διαδικασία.
•
σε κάθε περίπτωση, µια απόφαση δηµοτικού συµβουλίου µε τέτοιο
περιεχόµενο εκφεύγει της νοµιµότητας διότι οι αρµοδιότητες του ∆ήµου
στον πολεοδοµικό σχεδιασµό είναι περιορισµένες («η γνωµοδότησις του
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου είναι µόνον συµβουλευτική» άρθρο 3
ν.δ 1923).
•
τα έγγραφα τα οποία επικαλείται η κυρία ******, στην αίτηση που
κατέθεσε στις 25-11-2004 και ζητά το χαρακτηρισµό «ρέµατος» ως
δρόµου, έχουν εκδοθεί αρκετά πρόσφατα, µετά τις 8-9-2003, και πάντως
µετά τον Οκτώβριο του 2000, οπότε και διαπιστώθηκε το πρόβληµα
κλεισίµατος του ρέµατος.
•
ο σχηµατισµός κοινοχρήστων χώρων σε ιδιοκτησία, µε ιδιωτική
πρωτοβουλία, και η εφαρµογή ιδιωτικού σχεδίου ρυµοτοµίας
απαγορεύεται από το άρθρο 20 του ν.δ του 1923.
15. Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε τη µε αρ. πρωτ. 3340/22-4-2005
απάντηση της ∆/νσης Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης της Γενικής ∆/νσης
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύµφωνα µε την οποία «…επειδή η υπηρεσία µας δεν
έχει σαφή εικόνα της υπόθεσης και το θέµα είναι πολύπλοκο κρίνουµε
αναγκαίο τον επιτόπου έλεγχο, από υπαλλήλους µας…».
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16. Ο έλεγχος παρά τα µε αρ. πρωτ. 11079.11/19-7-2005, 11079.12/26-92005, 11079.13/23-1-2006 έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη καθυστέρησε
σηµαντικά, πάνω από δεκαοχτώ µήνες.
17. Την 1 Ιουνίου 2006, στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Σύρου,
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση κλιµακίου του Συνηγόρου του Πολίτη µε τον
Προϊστάµενο της Γενικής ∆/νσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατά την
οποία συζητήθηκε, µεταξύ άλλων, και το εν λόγω ζήτηµα. Στο κλιµάκιο του
Συνηγόρου του Πολίτη επισηµάνθηκαν τα προβλήµατα οργάνωσης και
υποστελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, τα οποία είχαν ως
αποτέλεσµα την καθυστέρηση απάντησης στα προαναφερόµενα έγγραφα του
Συνηγόρου του Πολίτη. Παρ’ όλα αυτά, όπως επίσης ανέφερε ο εκπρόσωπος
της Περιφέρειας, έγινε τελικά αυτοψία στα Κατάπολα του ∆ήµου Αµοργού, µε
σκοπό τη διερεύνηση της ύπαρξης ρέµατος, το αποτέλεσµα της οποίας, µαζί
όµως µε εµπεριστατωµένη µελέτη που θα στηριζόταν σε κατάλληλους χάρτες
και σειρά αεροφωτογραφιών, θα αποστελλόταν στο Συνήγορο του Πολίτη.
Όσον αφορά στον έλεγχο νοµιµότητας της υπ’ αριθ. 235/2004 απόφασης του
∆.Σ. Αµοργού, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας, δεν έγινε
τελικά.
Στο πλαίσιο της προαναφερόµενης συνάντησης τονίστηκε από τους
Ειδικούς Επιστήµονες του Συνηγόρου του Πολίτη το γεγονός ότι, από τα
αρχαία ακόµη χρόνια, τα ρέµατα σε περιόδους ξηρασίας χρησιµοποιούνταν
ως «οδοί» για τη διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχηµάτων, χωρίς ωστόσο
να µεταβάλλεται η φυσική τους κατάσταση και να αναιρείται η φυσική τους
λειτουργία, που είναι η οµαλή απορροή υδάτων.
18. Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε το µε αρ. πρωτ. 892/24-7-2006
έγγραφο της ∆/νσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Γενικής
∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που συνοδεύεται από έκθεση
αυτοψίας και φωτογραφίες , αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται. Σύµφωνα
µε την έκθεση αυτοψίας «...δεν υπάρχει φυσικός σχηµατισµός (ρέµα) που α
διασχίζει το κτήµα...που βρίσκεται στη θέση ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗ...» και καταλήγει
«...για τον έλεγχο των νερών της βροχής που δεν συγκεντρώνονται στο
φράγµα καλό είναι να συνταχθεί ανάλογη µελέτη η οποία θα δώσει και τις
κατευθύνσεις για την εκτέλεση των απαιτούµενων έργων προς προστασία της
περιοχής...».
19. Ο Συνήγορος του Πολίτη µε το µε αρ. πρωτ. 11079.14/26-10-2006
έγγραφό του που απευθύνεται στις συναρµόδιες υπηρεσίες (Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου, ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων, ∆ήµο
Αµοργού) 1) επισηµαίνει το γεγονός ότι η έκθεση αυτοψίας έρχεται σε
αντίθεση µε προγενέστερα έγγραφα των συναρµόδιων υπηρεσιών όπως και
την αυτοψία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων 2)
επισηµαίνει ελλείψεις και παραλείψεις της έκθεσης αυτοψίας και 3) ζητά
εκπόνηση εµπεριστατωµένης µελέτης η οποία θα διευκρινίσει οριστικά τη
θέση της κοίτης του ρέµατος των Καταπόλων και οριοθέτηση του ρέµατος.
20. Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε το µε αρ. πρωτ. 4165/13-7-2007
έγγραφο της ∆/νσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Γενικής
∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από το οποίο προκύπτει ότι η
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Υπηρεσία εµµένει στην άποψη της για τη µη ύπαρξη ρέµατος εντός της
ιδιοκτησίας, χωρίς ωστόσο να αιτιολογεί επαρκώς την άποψή της.
Γ) ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι:
•
Από σειρά εγγράφων των συναρµόδιων υπηρεσιών 1)
αναγνωρίζεται η ύπαρξη του χειµάρρου Καταπόλων στην περιοχή
Καλογερική, 2) οι συναρµόδιες υπηρεσίες (∆ήµος και ∆.νση Τεχνικών
Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων) στη σχετική αλληλογραφία (µεταξύ τους και
µε το Συνήγορο του Πολίτη), τουλάχιστον µέχρι το ∆εκέµβριο του 2003,
αναφέρονταν σε ρέµα το οποίο διερχόταν από την ιδιοκτησία ****** και το
οποίο ταυτιζόνταν µε το χείµαρρο των Καταπόλων.
•
Ο εν λόγω χείµαρρος χρησιµοποιείτο διαρκώς από τους κατοίκους
της περιοχής ως δρόµος προς τη Μινώα, επικουρικός του στενού και
ακατάλληλου ασφαλτοστρωµένου δρόµου προς την περιοχή αυτή.
•
Στην περιοχή Καλογερική υπάρχει λοιπόν ο δρόµος προς Μινώα
και η πεδινή κοίτη του ρέµατος των Καταπόλων, τα οποία δεν ταυτίζονται
αλλά χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά, όταν ο καιρός το επιτρέπει για τη
διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχηµάτων.
•
Από τα εκτεθέντα στην υπ. αρ΄ 235/2004 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αµοργού εικάζεται ότι διατυπώνεται η άποψη ότι ο δρόµος προς
Μινώα και η πεδινή κοίτη του ρέµατος των Καταπόλων ταυτίζονται. Σε κάθε
περίπτωση πάντως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι αναρµόδιο, όπως
προαναφέρθηκε, να λάβει απόφαση τέτοιου περιεχοµένου (χαρακτηρισµό
ρέµατος ως δρόµο ή χαρακτηρισµό δρόµου ως κοινόχρηστου).
•
Με την εφαρµοζόµενη πρακτική, της παράλειψης ελέγχου
νοµιµότητας των αποφάσεων των ∆ηµοτικών Συµβουλίων εκ µέρους της
Περιφέρειας, ενδέχεται να δηµιουργηθούν, µη σύννοµες τετελεσµένες
καταστάσεις, που οδηγούν σε ευνοϊκές ρυθµίσεις υπέρ τρίτων, δύσκολες στη
συνέχεια να ανατραπούν και να διορθωθούν. Εν προκειµένω, η υπ. αρ΄
235/2004 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία διατυπώνεται η
άποψη ότι το προαναφερόµενο «ρέµα» αποτελεί «δρόµο», ενδεχοµένως
οδηγήσει ή έχει ήδη οδηγήσει στη χορήγηση οικοδοµικών αδειών σε ακίνητα
έχοντα πρόσωπο µόνο στον εν λόγω «δρόµο», το οποίο αντίκειται στις
ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις σε περίπτωση που πρόκειται για ρέµα.
•
Από την έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης Αυτοδιοίκησης και
Αποκέντρωσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αφ΄ ενός
δεν καθίσταται αντιληπτή µε σαφήνεια η υφιστάµενη κατάσταση, αφετέρου
δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ή µη ρέµατος ή κλάδου αυτού εντός της
ιδιοκτησίας ******, πράγµα το οποίο µπορεί να γίνει µόνο µε χρήση
τοπογραφικών διαγραµµάτων, ιστορικών στοιχείων και αεροφωτογραφιών.
Εξάλλου η πεδινή κοίτη ρέµατος, στο τµήµα που δεν είναι σαφώς
καθορισµένο και τεχνητά διαµορφωµένο, ενδέχεται να µεταβληθεί ή να
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µετακινηθεί, µε ή χωρίς παρέµβαση, λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι
λόγω της κατασκευής του φράγµατος η πιθανότητα τόσο των πληµµυρικών
φαινοµένων αλλά και της φυσικής απορροής κατάντη αυτού έχει µειωθεί στο
ελάχιστο. Σχετικά µε την εν λόγω έκθεση αυτοψίας επισηµαίνονται τα εξής:
 Περιγράφει απλά τη διαµορφωµένη υφιστάµενη κατάσταση.
 ∆εν συνοδεύεται από κάποιο τοπογραφικό ή έστω σκαρίφηµα επί του
οποίου να σηµειώνεται η θέση των εν λόγω φωτογραφιών.
 Αναφέρεται σε χώρο που «οδηγεί στο φράγµα» και «που δι’ αυτού
οδηγούνται τα νερά της βροχής στη θάλασσα». Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι,
σύµφωνα και µε το άρθρο 9 παρ. 16 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού
3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 ∆’) «…ρέµα είναι κάθε φυσική
διαµόρφωση του εδάφους σε αποδέκτη και αγωγό των νερών της βροχής
…και εξυπηρετεί την απορροή τους προς άλλους µεγαλύτερης
χωρητικότητας αποδέκτες…(ποτάµια, λίµνες, θάλασσα κ.λ.π.) που
βρίσκονται σε χαµηλότερες στάθµες….»
 ∆εν διευκρινίζεται τελικά, τουλάχιστον µε τα στοιχεία της εν λόγω
αυτοψίας, αν ο «χώρος» που «οδηγεί στο φράγµα» διέρχεται µέσα από το
κτήµα της κυρίας ******.
 ∆εδοµένου ότι στην περιοχή απολήγει ο χείµαρρος των Καταπόλων, επί
του οποίου η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν. Α. Κυκλάδων
κατασκεύασε το σηµαντικό (για τα µεγέθη της Αµοργού) φράγµα των
Καταπόλων, δεν διευκρινίζεται αν ο «χώρος» που «οδηγεί στο φράγµα»
και που στη συνέχεια «…επικοινωνεί (συγκοινωνεί) µε το ρέµα που είναι
παράλληλο µε το δρόµο προς ΜΙΝΩΑ…», ταυτίζεται µε την κοίτη του εν
λόγω χειµάρρου.
 Αυτό που διακρίνεται, από τις φωτογραφίες που επισυνάπτονται χωρίς να
συνοδεύονται από κάποιο σκαρίφηµα επί του οποίου να σηµειώνεται η
θέση λήψης, είναι ότι ο εν λόγω «χώρος» «που δι’ αυτού οδηγούνται τα
νερά της βροχής στη θάλασσα» και που «οδηγεί στο φράγµα» είναι
στρωµένος µε σκυρόδεµα, ενώ σε προγενέστερες φωτογραφίες, του
έτους 2002 που είχε προσκοµίσει η αναφερόµενη και του έτους 2003 που
απέστειλε η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων, ως
συνηµµένες στο µε αρ. πρωτ. 1615/17-9-2003 έγγραφό της, ο «χώρος»,
εάν βέβαια ταυτίζονται οι δύο «χώροι», είναι χωµάτινος.
• Ο Συνήγορος του Πολίτη, παρά τη σχετική δέσµευση του ∆ιευθυντή της
Γενικής ∆/νσης Περιφέρειας, δεν έλαβε τεκµηριωµένη µελέτη, βασισµένη σε
ιστορικά στοιχεία βάση των οποίων θα αποδεικνύεται η ύπαρξη ή µη ρέµατος
ή κλάδου αυτού εντός της ιδιοκτησίας ******.
• Μέχρι στιγµής δεν προκύπτει ότι προωθήθηκε η οριοθέτηση της
αποµένουσας κοίτης του ρέµατος των Καταπόλων
• Η µη οριοθέτηση και διαφύλαξη της εναποµείνουσας κοίτης του
χειµάρρου των Καταπόλων, η οποία αποτελούσε και αποτελεί τη φυσική
δίοδο των υδάτων, ενδεχοµένως οδηγήσει σε σταδιακή εξαφάνιση της κοίτης
δεδοµένου ότι η περιοχή είναι πεδινή και τα πληµµυρικά φαινόµενα µειωµένα.
Αυτό θα έχει ως συνέπεια την ανάγκη εκτέλεσης αντιπληµµυρικών έργων για
την προστασία της περιοχής από έντονα καιρικά φαινόµενα.
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∆) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Εν όψει των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία:
•

H εκπόνηση εµπεριστατωµένης µελέτης η οποία θα διευκρινίσει οριστικά
τη θέση της κοίτης του ρέµατος των Καταπόλων, αν αυτή ταυτίζεται ή όχι
µε το χώρο που «οδηγεί στο φράγµα» ή/και µε το δρόµο που συνδέει τα
Κατάπολα µε τη Μινώα και τις Λεύκες, όπως εµφανίζεται στην υπ’ αρ.
235/2004 απόφαση του ∆.Σ. Αµοργού, καθώς και εάν ρέµα ή κλάδος
αυτού διέρχεται από την ιδιοκτησία της κ. ******.

•

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων, σε κάθε περίπτωση
να προχωρήσει και να ολοκληρώσει την οριοθέτηση της αποµένουσας
κοίτης του ρέµατος των Καταπόλων, ώστε να διαφυλαχθεί και να
εξασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της έστω και αν λόγω της
κατασκευής του φράγµατος η πιθανότητα εµφάνισης πληµµυρών έχει
µειωθεί στο ελάχιστο.

•

Η ανάκληση της υπ’ αρ. 235/2004 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, το οποίο όπως προαναφέρθηκε είναι αναρµόδιο να λάβει
απόφαση τέτοιου περιεχοµένου, ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα
έκδοσης πράξεων της διοίκησης τα οποία αντίκεινται στις ισχύουσες
διατάξεις (χορήγηση οικοδοµικών αδειών σε ακίνητα έχοντα πρόσωπο
µόνο στον εν λόγω «δρόµο», το οποίο αντίκειται στις ισχύουσες
πολεοδοµικές διατάξεις σε περίπτωση που πρόκειται για ρέµα).

Εν αναµονή της απαντήσεώς σας, είµαστε στη διάθεσή σας για
οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές πληροφορίες.
Mε τιµή

Χρύσα Χατζή
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:
1) Κύριο ∆ήµαρχο Αµοργού
∆ηµαρχείο
Αµοργός

2) Κύριο Γενικό ∆ιευθυντή
Γενική ∆/νση Περιφέρειας
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Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Επτανήσου 35
84100 Σύρος
3) Κύριο ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Κυκλάδων
841 00 Ερµούπολη
Σύρος
4) Κυρία ****
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