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 Ιπποκράτειος Πολιτεία, 27-07-2012 
ΠΡΟΣ: 
∆ήµαρχο Ωρωπού 
Αντιδήµαρχο Ωρωπού 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
∆ηµοτική Κοινότητα Αφιδνών 
Περιφέρεια Αττικής Αντιπεριφερειάρχη κα. Κισκίρα 
 

Θέµα: Ύδρευση περιοχών εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός Ιπποκρατείου Πολιτείας 
 
 

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες, 
 

Στα σύνορα της Ιπποκρατείου Πολιτείας και εντός σχεδίου πόλεως διαπιστώθηκαν στις 26/7/2012 
εργασίες για σύνδεση ύδρευσης κτήµατος και κατοικίας εκτός σχεδίου πόλεως από το δίκτυο της 
Ιπποκρατείου Πολιτείας στην οδό Γ. Κράτσα. 
 

Θα θέλαµε να γνωρίζουµε: 
1. Εάν είστε ενήµεροι για το γεγονός όπως οφείλεται; 
2. Είστε ενήµεροι αν έχει κατατεθεί σχετική µελέτη για το συγκεκριµένο έργο στον ∆ήµο 

Ωρωπού; 
3. Εάν έχει παρθεί απόφαση του τοπικού συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών; 
4. Εάν έχει χαρακτηριστεί δηµοτικό έργο και µε ποιές διαδικασίες εγκρίθηκε εργολαβία; 
5. Ποια είναι η επιβλέπουσα αρχή; 
 

Θα συνεχίσουµε να επισηµαίνουµε ότι η περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας τον τελευταίο ενάµιση 
χρόνο δεν υπάρχει αρκετό νερό να καλυφθούν οι ανάγκες πλήρως από ικανοποιητικές ποσότητες 
ύδατος προερχόµενες από την ΕΥ∆ΑΠ.  Αποτέλεσµα είναι να παραµένουν οι κάτοικοι της 
Ιπποκρατείου Πολιτείας χωρίς νερό για µεγάλα χρονικά διαστήµατα το 24ωρο.  Ταυτόχρονα για την 
κάλυψη τους τροφοδοτούνται µε µη διυλισµένο και αµφίβολου ποιότητας νερό από την γεώτρηση του 
Κατσιµιδίου, της οποία η ποσότητα και πάλι δεν επαρκεί για τις ανάγκες της Ιπποκρατείου Πολιτείας 
 

Αντί να ολοκληρωθούν τα έργα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της 
Ιπποκρατείου Πολιτείας από ποσότητα διυλισµένου νερού από την ΕΥ∆ΑΠ εσείς προχωράτε την 
επέκταση του δικτύου ύδρευσης (άραγε για ποιους λόγους;) όπως επίσης συνέβη στη συνδέσεις µέχρι 
την περιοχή Αφ. Τριάδος και Πάρνηθος (Παζαρόπουλος) και στην περιοχή του Αγ. Μερκουρίου.  Σας 
παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε αν και για αυτές τις συνδέσεις υπήρχαν σχετικές µελέτες 
αποφάσεις για την ύδρευση και αποφάσεις για την ανάθεση του έργου κατασκευής. 
 

Θα θέλαµε επίσης να επισηµάνουµε ότι στην οδό Κιουρί υπάρχει φυσική πηγή µε νερό την οποία 
έχουν οικειοποιηθεί µε την κατασκευή ιδιωτικού τεχνικού έργου κατά πλάτος του δρόµου.  Η φυσική 
πηγή θα είχε την δυνατότητα να τροφοδοτήσει µε µεγάλες ποσότητες νερού όλο τον οικισµό των 
Αφιδνών! 
 

Τέλος, ενηµερώνουµε ότι ο Σύλλογος δεν εναντιώνεται στις συνδέσεις ύδρευσης των εκτός σχεδίου 
πόλεως κτισµάτων µε το δίκτυο ύδρευσης της Ιπποκρατείου Πολιτείας µε την προϋπόθεση να είναι 
νόµιµες,να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες πόσιµου νερού να υπάρχουν µελέτες και διαφάνεια στην 
ανάθεση και εκτέλεση των έργων και πλήρης επίβλεψη αυτών. 
 

Με εκτίµηση, 
Για το ∆.Σ. 

 

Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 
 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραµµατέας 
 
 
 
 

∆ιονύσης Πατεράκης     Βαγγέλης Μπουγιούρης 


