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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 4/2011 – 4/2013 
 
Ύδρευση: 
Συνεχίστηκαν και για αυτό το χρονικό διάστηµα οι πολύωρες διακοπές νερού και η συνεχής τροφοδότησή µας 
από τη γεώτρηση του Κατσιµιδίου.  Παρά τις συνεχής υποσχέσεις των αντιδηµάρχων και του δηµάρχου δεν 
έχουν τοποθετηθεί ακόµα οι boosters και συνεχίζεται η ελλιπής συντήρηση των αντλιοστασίων.  
Προσπαθήσαµε τηλεφωνικώς, µε επιστολές και µε προσωπικές επαφές να επιλύσουµε το θέµα.  Το µόνο που 
λάβαµε ήταν ανεκτέλεστες υποσχέσεις. Μεγάλο πρόβληµα παραµένει η τιµή χρέωσης του νερού για το έτος 
2011-2012-2013 που τροφοδοτούµασταν από νερό γεώτρησης και όχι από την ΕΥ∆ΑΠ.  Το επισηµάναµε 
επανειληµµένως στο δήµαρχο και στο δηµοτικό συµβούλιο και περιµένουµε τις δικές τους προτάσεις.  
Ασφαλίσαµε τις θυρίδες των δεξαµενών οι οποίες παρέµεναν για αρκετό χρόνο ανοιχτές και µε εύκολη 
πρόσβαση σε οποιονδήποτε µε λουκέτα ασφαλείας.(ο κ Μικελόπουλος και ο κ Κουδούνης) 
 
Νόµος 4030/11: 
Σύµφωνα µε το νόµο θα έπρεπε από τον Νοέµβριο του 2012 ο δήµος να αναλάβει τη κατασκευή των έργων 
υποδοµής της Ι.Π. (µε χρέωση των συνεταίρων) αφού θα είχε γίνει καταγραφή και παραλαβή των 
κατασκευασθέντων έργων υποδοµής από τον ∆.Ι.Π.  Ο δήµος όµως δεν έχει πράξει αυτά που όφειλε δηλαδή 
ούτε τη παραλαβή των έργων υποδοµής έχει αναλάβει ούτε τη καταγραφή των έργων που υπολείπονται.  
Συγκαλέσαµε συνάντηση των κατοίκων της Ι.Π. για τα έργα υποδοµής το Νοέµβριο του 2012 στο κοινοτικό 
κατάστηµα Αφιδνών, συναντηθήκαµε µε τον υπεύθυνο αντιδήµαρχο του δήµου Ωρωπού κ Β. Ηλιάσκο και τον 
δήµαρχο κ Οικονοµάκο όπου πιέσαµε να συσταθεί η επιτροπή παραλαβής των έργων υποδοµής και κατ’ 
επέκταση η υπολειπόµενη περιουσία του συνεταιρισµού.  Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα.  
 
Σκουπίδια: 
Ο σύλλογος έχει επισηµάνει στον δήµο επανειληµµένως το µεγάλο πρόβληµα της καθαριότητας της περιοχής.  
∆εν είχαµε καµία απάντηση σχετικά µε το σχέδιο άµεσων δράσεων που προτείναµε στον δήµο.  Το µόνο που 
καταφέραµε ήταν να παραλάβουµε τρείς κάδους κοµποστοποίησης οι οποίοι διανεµήθηκαν σε 
ενδιαφερόµενους, βέβαια και η εκδήλωση ενδιαφέροντος των κατοίκων ήταν µηδαµινή (συνολικά 4 δήλωσαν 
συµµετοχή).  Τοποθετήσαµε τρεις δεξαµενές ανακύκλωσης λαδιού οι οποίες εκλάπησαν σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα (η µια σε διάστηµα 2 ηµερών και µάλιστα (από κάτοικο της Ι.Π.).  Όπως έχουµε επισηµάνει για τα 
ογκώδη απορρίµµατα έχει υποχρέωση ο δήµος µετά από τηλεφωνική ειδοποίηση, σε εύλογο χρονικό διάστηµα 
να τα παραλάβει και όχι να τα πετάµε όπου βρούµε.  Η συλλογή των σκουπιδιών από το δήµο σε σχέση µε το 
2011 έχει βελτιωθεί. 
 
Υλοτοµία: 
Συνεχίσαµε και για το διάστηµα του 2012 να επεµβαίνουµε και να αποτρέπουµε τη κοπή των δέντρων.  Η 
αποφασιστικότητα µας συνέτεινε στο ότι τα κρούσµατα υλοτοµίας είναι πολύ λιγότερα εφέτος. 
 
Μπάζα-Απορρίµµατα-Μπετόν: 
Όπου χρειάστηκε ο σύλλογος επενέβη, όπου υπήρχαν κρούσµατα παράνοµης ρίψης µπαζών - σκουπιδιών 
καθώς και απορριµµάτων µπετόν.  Ένεκα της οικοδοµικής κρίσης τα κρούσµατα ήταν λιγότερα. 
 
 
Ιουλιανή Βεγγέρα: 
∆εν πραγµατοποιήθηκε φέτος η Ιουλιανή βεγγέρα λόγω των πυρκαγιών στο ∆ροσοπηγή και στην Ρέρα.  
Ελπίζουµε να πραγµατοποιηθεί το 2013. 
 
∆ηµοτικά Συµβούλια: 
Η παρουσία των µελών του ∆.Σ του Σ.Ο.Ι.Π. στα δηµοτικά συµβούλια του δήµου Ωροπού καθώς επίσης και 
στο τοπικό συµβούλιο διαµερίσµατος Αφιδνών ήταν συνεχής. 
 
Ασφάλεια και Εγκληµατικότητα: 
Μετά από µια µικρή περίοδο παύσης εγκληµατικότητας στη περιοχή µας και τη σύλληψη των παρανοµούντων 
τον ∆εκέµβριο του 2012 και Ιανουάριο 2013 είχαµε πάλι κρούσµατα εγκληµατικότητας πιο ήπιας µορφής.  
Επενέβη ξανά ο Σ.Ο.ΙΠ. αποκλείσαµε και ελέγχαµε τις εισόδους της Ι.Π. οργανώσαµε περιπολίες και γενικώς 
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συνδράµαµε όπου υπήρχε πρόβληµα.  Σας επισηµαίνουµε ότι σηµειώθηκαν και κρούσµατα τον Απρίλιο του 
2013 στην περιοχή µας και σας εφιστούµε τη αυξηµένη προσοχή σας. 
Εκδώσαµε και διανείµαµε ειδικό αυτοκόλλητο µε το σήµα του ΣΟΙΠ και µε αύξοντα αριθµό και τα τοποθετήσαµε 
στο παρµπρίζ των αυτοκινήτων µας. 
 
Στρατόπεδο Κατσιµιδίου: 
Συνεχίσαµε τις ενηµερώσεις σε πολιτικούς για τα προβλήµατα που θα προκύψουν µε τη δηµιουργία 
στρατοπέδου µεταναστών στο Κατσιµίδι.  Το θέµα δεν έχει τελειώσει και θα πρέπει να βρισκόµαστε µόνιµα σε 
εγρήγορση ώστε να αποτρέψουµε τη δηµιουργία του. 
 
Ενηµέρωση Τοπικών Αρχών:  
Και φέτος ενηµερώσαµε τις τοπικές αρχές και της συµπολίτευσης και της αντιπολίτευσης για τα µεγάλα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή της Ι.Π.  Επίσης ενηµερώθηκαν για το νόµο 4030 και για τη 
περιουσία του ∆.Ι.Π. 
 
Γραφεία Συλλόγου - Στέκι Κατοίκων: 
∆υστυχώς ενώ βρισκόµασταν ένα βήµα πριν την υπογραφή συµφωνητικού για τη παραχώρηση των κτισµάτων 
του Νάστου προς χρήση από το Σ.Ο.Ι.Π. για γραφεία του και τη δηµιουργία «στέκι κατοίκων Ι.Π.» οι κληρονόµοι 
του αθέτησαν τις υποσχέσεις τους και µας «τρενάριζαν» από µέρα σε µέρα και από µήνα σε µήνα.  
 
Σταθερή Τηλεφωνία: 
Συνεχίστηκε και φέτος από τον ΟΤΕ η αντικατάσταση των παλαιών τηλεφωνικών γραµµών µε γραµµές WiFi 
MAX καθώς και η εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων σε νέους συνδροµητές. 
 
Πυρασφάλεια:  
Και φέτος συνεχίστηκε η δραστηριότητα όλων µας για τη πυρασφάλεια της περιοχής µας.  Πρέπει να 
ευχαριστήσουµε τον συντονιστή Παντελή Τσικριτέα και τους τοµεάρχες καθώς επίσης και τους εθελοντές µας οι 
οποίοι συµµετείχαν ενεργά σε όλες τις προσπάθειες του ΣΟΙΠ για τη πυρασφάλεια. Συµµετείχαµε στην 
αντιµετώπιση της µεγάλης φωτιάς των Αφιδνών στη περιοχή Ρέρας-∆ροσοπηγής.  Εφέτος συµµετείχαν πάνω 
από εκατό εθελοντές στις περιπολίες και στη φύλαξη της περιοχής µας. Επίσης έγιναν συναντήσεις µε τη 
ΜΑΚΙΠ για το συντονισµό των ενεργειών µας.  
 
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις: 
Ο ΣΟΙΠ σε συνεργασία µε την Ένωση των Απανταχού Αντικυθηρίων οργάνωσε δωρεάν επισκέψεις στο εθνικό 
αρχαιολογικό µουσείο και στην έκθεση µε παγκόσµιο ενδιαφέρον «το ναυάγιο των Αντικυθήρων».  ∆υστυχώς η 
συµµετοχή από τους κατοίκους της Ι.Π. ήταν πολύ µικρή. 
 
Υποδοµές:  
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε τις υποδοµές στην ΙΠ είχε υποχρέωση να τις χρηµατοδοτήσει και να τις 
κατασκευάσει ο ∆ΙΠ και να τις παραδώσει στον αρµόδιο δήµο µε καταλυτική ηµεροµηνία το 1993.  Όπως πάλι 
πολύ καλά γνωρίζετε µέχρι σήµερα ο ∆ΙΠ δεν έχει τελειώσει τα έργα υποδοµής.  Τα εναποµείναντα έργα τα 
οποία είναι αρκετά και σε µέγεθος και σε οικονοµική επιβάρυνση θα κληθούµε να τα πληρώσουµε όλοι οι 
ιδιοκτήτες των ακινήτων στην ΙΠ.  
Ο ΣΟΙΠ έκανε τις ανάλογες παρεµβάσεις σε ζητήµατα ηλεκτροφωτισµού, ασφαλτικών και λοιπών υποδοµών 
στον αντιδήµαρχο Αφιδνών και στο δήµαρχο Ωρωπού.  Τα αποτελέσµατα είναι ορατά (αόρατα). 
 
 
Με εκτίµηση 

Για το ∆.Σ. 
 

Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 
 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραµµατέας 
 
 
 
 
 

∆ιονύσης Πατεράκης     Βαγγέλης Μπουγιούρης 


