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Κάτοικος του Δήμου Αλίμου προσέφυγε στο Συνήγορο τον Μάιο του 2013
διαμαρτυρόμενη για ζημιές που είχαν προκληθεί στο ρέμα της Πικροδάφνης μετά τη
μεγάλη νεροποντή το Φεβρουάριο του 2013 καθώς και για την παράλειψη των
αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της
πεζογέφυρας που ένωνε τις όχθες του ρέματος, καθώς και τμήματος του
προστατευτικού τοιχίου του ρέματος και του παράπλευρου πεζοδρομίου επί της οδού
Έλλης.
Ο Συνήγορος ζήτησε με σειρά εγγράφων και τηλεφωνικών επαφών προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αλίμου την
αποκατάσταση όλων των ζημιών (πεζογέφυρα, τοιχίο, πεζοδρόμιο).
Στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2013, η πεζογέφυρα αποκαταστάθηκε μετά τις
ενέργειες της Πολιτικής Προστασίας. Στο σημείο του κατεστραμμένου τοιχίου, η
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής τοποθέτησε εικοσιοκτώ (28)
ειδικούς σάκους στήριξης με άμμο κατά μήκος του πρανούς, ως προσωρινή λύση για
την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
Ωστόσο για την αποκατάσταση των λοιπών ζημιών προέκυψε το πρόβλημα της
αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων και της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των
υπηρεσιών. Έτσι, το 2014, η μεν Περιφέρεια Αττικής απάντησε στον Συνήγορο ότι,
κατόπιν συνεννόησης με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αλίμου, είχε αποφασισθεί
από κοινού οι εργασίες αποκατάστασης του τοιχίου και του πεζοδρομίου να
πραγματοποιηθούν από το Δήμο, ο δε Δήμος Αλίμου απάντησε ότι σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία αρμόδια είναι η Περιφέρεια για κάθε εργασία αντιπλημμυρικής
προστασίας και συντήρησης και συνεπώς και για τις σχετικές εργασίες
αποκατάστασης του τοιχίου αντιστήριξης. Επίσης, ο Δήμος ανέφερε ότι μόλις
κατασκευασθεί ο τοιχίο, θα αποκατασταθεί και το πεζοδρόμιο από τις τεχνικές
υπηρεσίες του.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι το χρονικό διάστημα που είχε παρέλθει
από το Φεβρουάριο 2013, που σημειώθηκαν οι ζημιές στην περιοχή, δεν
δικαιολογούσε την περαιτέρω καθυστέρηση υλοποίησης των έργων και ότι η έλλειψη
συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αντιτίθεται στις αρχές της χρηστής
διοίκησης. Συνεπώς, καθίστατο αναγκαίο οι υπηρεσίες να προβούν σε από κοινού
συνεννόηση για την υλοποίηση των έργων το ταχύτερο δυνατό.
Στα τέλη του 2014 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ενημέρωσε τον
Συνήγορο του Πολίτη ότι προχώρησε στην εκπόνηση σχετικής μελέτης για την
αποκατάσταση των ζημιών του προστατευτικού τοιχίου. Η σχετική διαδικασία για τη
δημοπράτηση και ανάθεση του έργου ολοκληρώθηκε εντός του 2015. Στα τέλη του
2015 η Περιφέρεια Αττικής αποκατέστησε το προστατευτικό τοιχίο και στη
συνέχεια ο Δήμος Αλίμου επισκεύασε το πεζοδρόμιο επί της οδού Έλλης.
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