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Σελίδα 1/1 

 

 Ιπποκράτειος Πολιτεία, 12-07-2012 

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΩΡΩΠΟΥ 

 

Κοινοποίηση: 

1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΦΙΔΝΩΝ 

 

 

ΘΕΜΑ: Προβλήματα με την Υδροδότηση στην Ιπποκράτειο Πολιτεία 

 

Αγαπητέ Δήμαρχε, 

 

Κατόπιν επανειλημμένων ενοχλήσεων, ενημερώσεων και διαμαρτυριών θα θέλαμε να ξαναφέρουμε τα 

εξής ζητήματα: 

1. Τον τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται πολύωρες διακοπές υδροδότησης σε μεγάλα 

τμήματα της περιοχής μας ή και σε ολόκληρη την Ιπποκράτειο πολιτεία. Το πρόβλημα μετά την 

επισκευή των αυτοματισμών εντοπίζεται στην ανεπαρκή πίεση τροφοδοσίας από το διυλιστήριο 

της ΕΥΔΑΠ στην δεξαμενή Α ένεκα της κατά δεκαπέντε μέτρα υψηλότερης θέσης κατασκευής της. 

Είστε γνώστες του προβλήματος και ενώ έχετε εντάξει την κατασκευή αντλιοστασίου για την 

ενίσχυση της πίεσης τροφοδοσίας(boosters) στον προυπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα του 

δήμου μας κατά το έτος 2012 δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί με συνέπεια να ταλαιπωρούνται αδίκως 

οι κάτοικοι της περιοχής. 

2. Η ποιότητα του πόσιμου νερού λόγω της πλήρωσης των δεξαμενών κατά το μεγαλύτερο ποσοστό 

με νερό γεώτρησης και όχι με νερό διυλισμένο της ΕΥΔΑΠ ένεκα του προβλήματος της 

παραγράφου 1 είναι αμφισβητούμενη έως ακατάλληλη 

3. Η χρέωση των λογαριασμών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει οπωσδήποτε και την ανάμειξη νερού 

γεώτρησης με νερό ΕΥΔΑΠ(τουλάχιστον 60%-40% και χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ 

μηνών)με αντίστοιχη έκπτωση.  Μην ξεχνάμε ότι οι κάτοικοι της Ιπποκρατείου Πολιτείας έχουν το 

ακριβότερο τιμολόγιο του δήμου. 

4. Δεν έχουν σταλεί οι λογαριασμοί εδώ και πολύ καιρό(τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα) με 

αποτέλεσμα να συσσωρευτούν οι χρεώσεις και να είναι δύσκολο να πληρωθούν ειδικά σε αυτούς 

τους δύσκολους καιρούς. 

5. Οι πολύωρες διακοπές νερού έχουν σαν αποτέλεσμα και την μη αποτελεσματική αντιμετώπιση 

πυρκαγιάς σε περίπτωση εκδήλωσης της.  

 

Παρακαλούμε για την άμεση τακτοποίηση των παραπάνω προβλημάτων με καταληκτική ημερομηνία τις 

30 Ιουλίου 2012 

 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. 

 

Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 

 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραμματέας 

 

 

 

 

Διονύσης Πατεράκης     Βαγγέλης Μπουγιούρης 


