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 Ιπποκράτειος Πολιτεία, 13-11-2013 

 

 

Θέµα:  Απάντηση στην ανακοίνωση του ∆ήµου Ωρωπού για την ύδρευση της Ιπποκρατείου 

Πολιτείας  

 

 

Αγαπητοί κύριοι, 

 

Ο ΣΟΙΠ για την υπεράσπιση των δράσεων του και της αξιοπιστίας του αναγκάζεται να 

απαντήσει στο πρόσφατο δελτίο τύπου  που ωραιοποιεί την κατάσταση σε σχέση µε την 

πραγµατικότητα .  

Επιτέλους ο ∆ήµος Ωρωπού κατάλαβε τα ευνόητα και αυτονόητα και αυτό το οποίο δεν 

έπρατταν από το 2004 (και η κοινότητα Αφιδνών), το έπραξε εν µέρει τώρα.  

Όντως καθαρίστηκαν οι δεξαµενές Γ και ∆ και όντως από την Κυριακή 9-11-2013 σταµάτησε να 

τροφοδοτείται το δίκτυο ύδρευσης της Ι.Π. µε νερό από την γεώτρηση.  

Όµως 

 

� Από το 2004 υφιστάµεθα τις επιπτώσεις από την τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης  µε νερό 

από την γεώτρηση, µε ίζηµα και σε ποσοστό ανάµιξης 70-90%.  

� Υφιστάµεθα πολυήµερες διακοπές νερού (και εν µέσω αντιπυρικής περιόδου). 

� Υπερχείλιζαν και υπερχειλίζουν οι δεξαµενές Β και Γ µε συνέπεια να χάνονται µεγάλες 

ποσότητες νερού και να χρεώνονται για αυτές όλοι οι κάτοικοι του ∆ήµου Ωρωπού 

� Η στάθµη της  λίµνης να είναι χαµηλά για µεγάλα χρονικά διαστήµατα . 

� Να απαιτούµε την εγκατάσταση boosters στο πάρκο Αφιδνών.(υλοποιήθηκε καλοκαίρι 2013)  

� Να προτείνουµε τρόπους για την συντήρηση και επισκευή όλων των αντλιοστασίων 

(σωληνώσεις, αντλίες, υποσταθµούς, αυτοµατισµοί) του δικτύου ύδρευσης της Ι.Π. και να µη 

πραγµατοποιούνται (έκθεση Καρόζη ,κ.λ.π)  

� Να ζητάµε τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών και χηµικών εξετάσεων του νερού  της ΙΠ 

και αυτά να µη δηµοσιοποιούνται . 

� Nα πληρώνουµε το κυβικό µέτρο 1,40€-1,60€-1,75€ ωσάν να ήτο διυλισµένο νερό της 

ΕΥ∆ΑΠ.  

� Να ζητάµε την περίφραξη και ασφάλιση των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών 

και όλα να είναι ανασφάλιστα.  

 

Όλα τα ανωτέρω όµως δεν συνέβησαν διότι όλοι εµείς οι κάτοικοι της Ι.Π. και  «κακόβουλοι» 

είµαστε και είχαµε  πάθει οµαδική παραίσθηση  

 

Υ.Γ. 

Σήµερα στην περιοχή του Κατσιµιδίου υπήρχε διακοπή νερού, αυτό οφείλεται σε βλάβη(Θραύση 

αγωγού). 

 

 

Με εκτίµηση, 

Για το ∆.Σ. 

 

Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 
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Ο Πρόεδρος      Ο Γραµµατέας 

 

 

 

 

∆ιονύσης Πατεράκης     Βαγγέλης Μπουγιούρης 


