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ΠΑΝΩ: Το νέο πολεοδομικό σχέδιο της Μάνδρας 
δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ τον Οκτώβριο του 2003, με την 
υπογραφή στις 24 Σεπτεμβρίου 2003 της τότε υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε, Βάσως Παπανδρέου. Προβλέπεται η οικιστική 
επέκταση, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στα ρέματα 
που προκάλεσαν την καταστροφή 
ΚΑΤΩ: Το ∆ασαρχείο Αιγάλεω βάζει στο αρχείο την 
αίτηση της Περιφέρειας για αποχαρακτηρισμό της 
έκτασης που αφορά το έργο και παραπέμπει στο... 
διαδίκτυο!

ξης της πολυδαίδαλης διαδροµής µιας µελέτης που δεν έχει ξεκινήσει ακό-
µα να υλοποιείται λόγω των τροµακτικών εµποδίων που θέτει η αξεπέραστη 
ελληνική γραφειοκρατία, αλλά και η κωλυσιεργία των κρατικών λειτουργών. 

Τον Μάρτιο του 2011 η χρηµατοδότηση της µελέτης εντάχθηκε στο Πρό-
γραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ενώ τον Απρίλιο συγκροτείται η επιτροπή για 
τον διαγωνισµό του αναδόχου της µελέτης. Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται τον 
Ιούλιο του 2012, ενώ, έπειτα από παρατάσεις, η µελέτη λαµβάνει περιθώριο 
για να ολοκληρωθεί µέχρι τις 12 Αυγούστου του 2014. Εναν µήνα πριν, η Απο-
κεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους του έρ-
γου. Και τότε οι αρµόδιες υπηρεσίες χάνονται στη µετάφραση. Βάσει νόµου 
που έχει δηµιουργηθεί το 2011 για τη µείωση της γραφειοκρατίας, η απόφα-
ση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης θα έπρεπε να ισοδυναµεί µε το «πράσινο 
φως» για την έναρξη του έργου διευθέτησης των ρεµάτων. Ωστόσο, στη σε-
λίδα 7 και στο σηµείο 22 της απόφασης αναγράφεται: «Πριν από την έναρξη 
υλοποίησης του έργου θα πρέπει να τηρηθούν από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
∆ασών και το ∆ασαρχείο τα προβλεπόµενα για τον χαρακτηρισµό της έκτα-
σης επέµβασης, όσον αφορά τον δασικό ή µη χαρακτήρα της». 

Παράλληλα, τοπική αυτοδιοίκηση και κεντρική κυβέρνηση προσπαθούν να 
ξεµπλέξουν το κουβάρι των διαδικασιών για να προχωρήσει το έργο. Ενώ τα 
χρόνια έχουν περάσει, οι νόµοι έχουν αλλάξει και για να ξεκινήσει η διευθέτη-

ση των χειµάρρων πρέπει πρώτα να γίνει η οριοθέτησή τους. Στις 29 Ιανουα-
ρίου του 2016 εκδίδεται ΦΕΚ που επικυρώνει τον καθορισµό των οριογραµ-
µών των χειµάρρων Αγία Αικατερίνη και Σούρες. Ετσι, και µε τη «βούλα» του 
νόµου, η Περιφέρεια Αττικής βεβαιώνει την οριστική παραλαβή της µελέτης 
για τα ρέµατα της Μάνδρας, στις 20 Φεβρουαρίου του 2016. Ακολουθούν η 
ένταξη του έργου στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Εργων και η έγκριση της έντα-
ξης από το Περιφερειακό Συµβούλιο της Αττικής. Κανονικά, το 2016 θα έπρε-
πε να γίνει η δηµοπράτηση του έργου. Οµως, τον Αύγουστο του 2016 το Κοι-
νοβούλιο ψηφίζει τον Νόµο 4412/2016 για τις «∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών», βάσει του οποίου προϋπόθεση για τη δηµο-
πράτηση του έργου είναι να γίνουν πρώτα οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις. 
Το… µπαλάκι πάει ξανά στο Περιφερειακό Συµβούλιο, που τον Νοέµβριο του 
2016 εγκρίνει τη σκοπιµότητα ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ. Και ενώ τα πολλα-
πλά γραφειοκρατικά εµπόδια ξεπερνιούνται, έστω και µε ρυθµούς χελώνας, οι 
υπηρεσίες αντιλαµβάνονται ότι υπάρχει µία αίτηση που εκκρεµεί από το 2014. 

∆ασ… αρχείο!
Στις 15 Απριλίου του 2014, η ∆ιεύθυνση ∆10 της Περιφέρειας Αττικής στέλνει 
αίτηση στο ∆ασαρχείο Αιγάλεω της ∆ιεύθυνσης ∆ασών ∆υτικής Αττικής για 
την έκδοση πράξης χαρακτηρισµού της έκτασης του αντιπληµµυρικού έργου. 
Η απάντηση έρχεται 34 µήνες αργότερα. Στις 20 Φεβρουαρίου του 2017 εί-
ναι πλέον σαφές πως η ελληνική γραφειοκρατία έχει περάσει στην ψηφιακή 
εποχή, καθώς η υπηρεσία της Περιφέρειας παραπέµπεται στο… διαδίκτυο. 
«Λαµβάνοντας υπόψη την αίτησή σας για έκδοση πράξης χαρακτηρισµού, 
της οποίας η εξέταση εκκρεµεί, σας ενηµερώνουµε τα εξής: Μετά την ανάρ-
τηση των ∆ασικών Χαρτών παύει η διαδικασία του αρ. 14 Ν. 998/79 και η αί-
τησή σας τίθεται στο αρχείο. Πληροφορίες σχετικά µε τον Αναρτηµένο ∆ασι-
κό Χάρτη µπορείτε να έχετε από το διαδίκτυο (ιστοσελίδα gis.ktimanet.gr…)», 
αναφέρει η απάντηση του ∆ασαρχείου Αιγάλεω. 

Σε επικοινωνία της «R» µε το ∆ασαρχείο Αιγάλεω, αξιωµατούχος -που δεν 
θέλησε να µιλήσει επωνύµως- ανέφερε ότι από τον Αύγουστο του 2014 η Πε-
ριφέρεια είχε ενηµερωθεί από το ∆ασαρχείο για τα στοιχεία που απαιτούνται 
ώστε να γίνει ο αποχαρακτηρισµός των δασικών εκτάσεων, αλλά η Περιφέ-
ρεια δεν απάντησε ποτέ. «Το έγγραφο µε το οποίο ζητούµε τα στοιχεία από 
την Περιφέρεια δεν είναι αυτή τη στιγµή διαθέσιµο», ανέφερε ο αξιωµατού-
χος του ∆ασαρχείου. Πράγµατι, το ∆ασαρχείο είχε ζητήσει στοιχεία -συγκε-
κριµένα 7 αντίγραφα τοπογραφικού διατάγµατος- από την Περιφέρεια στις 
8 Αυγούστου του 2014, η Περιφέρεια όµως είχε απαντήσει στις 18 Σεπτεµ-

βρίου του 2014, στέλνοντας τα τοπογραφικά. 
Εκτός από την αρχειοθέτηση της αίτησης της Περι-

φέρειας, η ψήφιση του νόµου των ∆ασικών Χαρτών 
δηµιουργεί επίσης νέα δεδοµένα. Η Περιφέρεια αρ-
χίζει συνεργασία µε το Σηµείο Υποστήριξης Ανάρτη-
σης ∆ασικών Χαρτών ∆υτικής Αττικής. Πρόκειται για 
την υπηρεσία στην οποία απευθύνονται και οι πολίτες 
που είδαν τα οικόπεδά τους να αναρτώνται ως δασι-
κές εκτάσεις και θέλουν να καταθέσουν ενστάσεις επί 
των δασικών χαρτών… 

Το φθινόπωρο του 2017, ο υπηρεσιακός «χαρτοπό-
λεµος» εντείνεται. Στις 12 Σεπτεµβρίου το ∆ασαρχείο 
ζητεί από την Περιφέρεια να υποβάλει νέα αίτηση. 
Στις 28 Σεπτεµβρίου, η ∆ιεύθυνση Εργων Αντιπληµµυ-
ρικής Προστασίας της Περιφέρειας αιτείται στο Γρα-
φείο Κτηµατογράφησης Μάνδρας στοιχεία που αφο-
ρούν ονόµατα ιδιοκτητών ώστε να προχωρήσουν οι 
απαλλοτριώσεις. Τα στοιχεία στέλνονται, µε την επι-
σήµανση όµως ότι πρέπει να επικαιροποιηθούν, κά-
τι που απαιτεί την συµµετοχή ιδιώτη µελετητή. Στις 25 

Οκτωβρίου, 20 ηµέρες πριν από τις φονικές πληµµύ-
ρες, η υπηρεσία της Περιφέρειας ζητεί και το εγκεκρι-
µένο ρυµοτοµικό σχέδιο από την Τεχνική Υπηρεσία 
του δήµου Μάνδρας, το οποίο -όπως φαίνεται- απαι-
τείται και αυτό για να «ξεκλειδώσει» το έργο διευθέτη-
σης των ρεµάτων. 

Μετά την τραγωδία
Την περασµένη ∆ευτέρα, 20 Νοεµβρίου, η διεύθυνση 
της Περιφέρειας θεωρεί πως  έχει συγκεντρώσει όλα τα 
απαιτούµενα στοιχεία και στέλνει στο ∆ασαρχείο Αι-
γάλεω έγγραφο, όπου τονίζει: «Σας αποστέλλουµε τα 
στοιχεία που µας ζητήσατε και παρακαλούµε για την 
έκδοση βεβαίωσης περί του χαρακτήρα δασικού ή 
µη των εκτάσεων που θα εκτελεστεί το έργο, προκει-
µένου η υπηρεσία µας να προβεί στην κατασκευή του 
έργου». Η εκτίµηση περί συγκέντρωσης των απαιτού-
µενων στοιχείων αποδεικνύεται λανθασµένη. Στις 22 
Νοεµβρίου, µόλις πριν από τέσσερις µέρες δηλαδή, 
στο ∆ασαρχείο αποστέλλεται από την Περιφέρεια νέο 
έγγραφο. «Μετά την προφορική επικοινωνία σας µε 
τον µελετητή του έργου, σας διαβιβάζουµε έξι σειρές 
τοπογραφικών, σε αντικατάσταση των έξι σειρών των 
τοπογραφικών του υπ. Αρ. 2058/20-11-2017 εγγρά-
φου µας, λαµβάνοντας υπόψη µας τις παρατηρήσεις 
σας, προκειµένου να εκδοθεί βεβαίωση (σ.σ.: επιτέ-
λους) περί δασικού χαρακτήρα ή µη των εκτάσεων»…

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, η απόφαση για τον 
χαρακτηρισµό των εκτάσεων από το ∆ασαρχείο ανα-
µένεται να εκδοθεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες. Αυ-
τό σηµαίνει πως το έργο αναµένεται να περάσει στην 
επόµενη φάση, δηλαδή να τεθεί σε διαβούλευση ώστε 
να δουν οι υπηρεσίες ποιες απαλλοτριώσεις χρειάζο-
νται και, τέλος, να ξεκινήσει ο διαγωνισµός. Σηµειώνε-
ται πως όσοι παράγοντες ρωτήθηκαν δεν µπόρεσαν 
να εκτιµήσουν πότε θα ξεκινήσει το έργο διευθέτησης 
των ρεµάτων που έπνιξαν την Μάνδρα, ούτε βεβαίως 
πότε θα ολοκληρωθεί… 


