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                                                                                   Αφίδνες               15-11-2011 
Αγαπητοί Κύριοι, 

 
Όπως γνωρίζεται µε ευθύνη της τότε Κοινοτικής αρχής Αφιδνών (Ζουγανέλη 

Αλέξανδρο)και παρά τις συνεχείς διαµαρτυρίες µας τα τελευταία 8 χρόνια στο δίκτυο 

ύδρευσης της Ιπποκρατείου πολιτείας δεν έγινε καµία συντήρηση και καµία επισκευή µε 
συνέπεια τις συνεχείς πολύωρες και πολλές φορές πολυήµερες διακοπές υδροδότησης.  

Με την ανάληψη των καθηκόντων σας ενηµερώσαµε  προφορικώς και γραπτώς για 
τα προβλήµατα υδρεύσεως της περιοχής. ∆ιαπιστώσαµε την καλή σας διάθεση για την  
αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων και αναθέσατε σε τεχνικό  την εγκατάσταση 
ασυρµάτων αυτοµατισµών ελέγχου τις στάθµης των δεξαµενών ύδρευσης σε 

αντικατάσταση των από οχταετίας χαλασµένων ενσυρµάτων αυτοµατισµών. 
Παρ’όλα αυτά τα προβλήµατα δεν σταµάτησαν αλλά αντιθέτως εντάθηκαν ,µε 

κορύφωση τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο οικισµός την τελευταία εβδοµάδα.  
Συγκεκριµένα, στο διάστηµα της τελευταίας  εβδοµάδας έχουν σηµειωθεί 4 συνεχείς 

διακοπές νερού οι οποίες διήρκησαν τουλάχιστον 8-10 ώρες η κάθε µία. Να σηµειωθεί πως 
από εχθές 14/11/2011 και ώρα 15:00 έχει σηµειωθεί νέα διακοπή η οποία έως και σήµερα 

15/11/2011 δεν έχει αποκατασταθεί. Αντιλαµβάνεστε πως τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται είναι µεγάλα, διότι δεν εξυπηρετούνται ούτε οι βασικές καθηµερινές ανάγκες  
των κατοίκων, µε ότι αυτό συνεπάγεται. 

Θα πρέπει άµεσα να εντοπισθεί και να επισκευαστεί η υπερκατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύµατος στο αντλιοστάσιο Β ,να λειτουργήσει σωστά  ο νεοτοποθετηθείς ασύρµατος 
αυτόµατος έλεγχος της στάθµης της δεξαµενής Γ ,να επισκευαστεί η βάνα της  

υπερχείλησης  της δεξαµενής Α ,να τοποθετηθεί booster  µεταξύ του διυλιστηρίου της 
ΕΥ∆ΑΠ και της δεξαµενής Α και να τοποθετηθούν µετρητές στις εισόδους και εξόδους των 
δεξαµενών. 

 
Θα θέλαµε να σας παρακαλέσουµε να επισπεύσετε την αποπεράτωση των εργασιών 

αυτών ως έχετε υποχρέωση προκειµένου να σταµατήσει η ταλαιπωρία των κατοίκων της 

περιοχής µας. 
 
 

 
 

Με εκτίµηση,  
 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  
Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 
 


