
ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

 

Σήμερα 30/9/2012 οι κάτοικοι της περιοχής Ιπποκρατείου Πολιτείας, συνήλθαν σε λαϊκή συνέλευση στην Αγία 

Τριάδα με θέμα τις συνεχείς διακοπές υδροδότησης της περιοχής. 

 

Προκειμένου να κατατοπιστείτε για το ζήτημα που προέκυψε με την τελευταία διακοπή υδροδότησης της 

περιοχής μας για τουλάχιστον  4 μέρες, σας κάνουμε γνωστά τα εξής: 

• Τα έργα υδροδότησης (εσωτερικό και εξωτερικό Δίκτυο διανομής νερού), κατά τη φάση κατασκευής τους 

κληρονόμησαν πολλά προβλήματα λόγω κακής κατασκευής και πλημμελούς συντήρησής τους από την 

αρμόδια τότε Κοινότητα Αφιδνών.  Δεδομένου ότι το έργο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να δέχεται μόνο 

διυλισμένο νερό από την ΕΥΔΑΠ (κοινοτικά κονδύλια στην κατασκευή), επι σειρά ετών συμπληρωνόταν και 

με νερό από υφιστάμενη γεώτρηση η οποία τελικά στέρεψε. 

• Το πρώτο αντλιοστάσιο το οποίο παραλαμβάνει το νερό από τους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ με φυσική ροή, 

κατασκευάστηκε 17 μέτρα υψηλότερα από εκεί που προέβλεπε η σχετική μελέτη, οπότε η ποσότητα του 

νερού που δέχεται είναι μειωμένη κατά 80%  της προβλεπόμενης από τη μελέτη (5-8 m3/h) 

• Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, συντάχθηκε δωρεάν μελέτη (από το Μάιο του 2012 

βρίσκεται στα χέρια της Δημοτικής αρχής), που προβλέπει την τοποθέτηση σε συγκεκριμένο σημείο (πάρκο 

Αφιδνών) δύο boosters (υδροτουρμπίνες) που θα ανεβάζουν την πίεση του νερού κατά 2 έως 6 atm 

(ατμόσφαιρες), όποτε έτσι λύνεται το πρόβλημα της υψομετρικής διαφοράς των 17 μέτρων και η ποσότητα 

του νερού θα είναι επαρκής. 

 

‘Ετσι αποφασίσαμε, εκτός των άλλων, την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος και την παράδοση του στο Δήμαρχο 

Ωρωπίων, τον Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου, καθώς και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. 

 

Απαιτούμε  

• την άμεση και αδιάλειπτη παροχή υδροδότησης σε όλους τους κατοίκους της περιοχής Ιπποκρατείου 

Πολιτείας (την περιοχή με το ακριβότερο τιμολόγιο του δήμου Ωρωπού και ίσως της Ελλάδος) 

• την ολοκλήρωση των βελτιώσεων (boosters) όπως προβλέπεται από σχετική μελέτη όχι πέραν των 15 

ημερών (ήτοι 16/10/2012) 

• να θεσπισθεί ενιαία τιμολογιακή χρέωση σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Ωρωπού, και να 

πιστωθούν μέσω των λογιαριαμών ύδρευσης οι κάτοικοι της Ιπποκρατείου Πολιτείας για όσο καιρό 

χρησιμοποιήθηκε η γεώτρηση για να «συμπληρώσει» τις ανάγκες για πόσιμο νερό. 

• την ανάθεση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, έτσι ώστε να γίνει μελέτη, απογραφή, επέκταση και 

βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης 

• να γίνει συντήρηση του δικτύου και καθαρισμός των δεξαμενών καθώς και τακτικός έλεγχος ποιότητας 

στον τελικό αποδέκτη 

 

Επίσης αποφασίσαμε ότι σε περίπτωση επαναδιακοπής της παροχής του νερού οι κάτοικοι πρόκειται να 

προβούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις και να προβούν σε όποιες περαιτέρω ενέργειες θεωρήσουν πρόσφορες. 

 

Ακολουθούν ονόματα και υπογραφές αντιπροσώπων οικογενειών κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας 


