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ΨΗΦΙΣΜΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

 

Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε και αξιότιµα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  

 

 

Εµείς, οι κάτοικοι της Ιπποκρατείου Πολιτείας, διαµαρτυρόµαστε έντονα για την 

ελλιπή υδροδότηση της περιοχής µας. Με λύπη µας διαπιστώνουµε σοβαρές 

παραβλέψεις στο υδροδοτικό σύστηµα. 

 

 

Ειδικότερα, ζητούµε:  

 

1. Το παρόν Ψήφισµα  να κατατεθεί να αναγνωσθεί  και να συζητηθεί στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 

2. Να σταµατήσει η πολύχρονη ταλαιπωρία (9 χρόνων) των κατοίκων της 

Ιπποκρατείου Πολιτείας µε πολυήµερες διακοπές νερού.  

 

3. Να χορηγείται στο δίκτυο νερό της ΕΥ∆ΑΠ, όπως προβλέπει ο Κανονισµός 

Ύδρευσης του ∆ήµου, και όχι αδιύλιστο νερό γεώτρησης. Να ορισθεί 

συγκεκριµένος υπάλληλος του ∆ήµου που θα είναι επιφορτισµένος µε την 

ασφάλεια, συντήρηση και τον καθαρισµό των δεξαµενών. 

 

4. Το νερό να είναι ελεγµένο για πόση, µε βάση χηµικούς και µικροβιολογικούς 

ελέγχους από διαπιστευµένα εργαστήρια και σε σταθερές ποσότητες. 

 

5. Να αποσυνδεθούν άµεσα οι υδροµαστεύσεις από το κεντρικό αγωγό µεταξύ 

διυλιστηρίου ΕΥ∆ΑΠ-αντλιοστάσιο Α και όλες οι άλλες συνδέσεις σε 

οποιοδήποτε σηµείο του δικτύου που δεν έχουν υλοποιηθεί ως αποτέλεσµα 

σχετικής µελέτης. 

 

6. Να συντηρείται επαρκώς το δίκτυο και να µη χάνονται µεγάλες ποσότητες νερού 

εξαιτίας βλαβών. Η απώλεια αυτή επιβαρύνει το οικοσύστηµα και οικονοµικά 

όλους τους κατοίκους του ∆ήµου.  

 

7. Να καθιερωθεί ειδική κλίµακα τιµολογίου για ευαίσθητες και ευπαθείς οµάδες 

όπως οι τρίτεκνοι. 

 

8. Εδώ και 3,5 χρόνια από το 2010, πληρώνουµε νερό µε τιµή µονάδας ΕΥ∆ΑΠ 

(1,40€-1,75€), ενώ καταναλώνουµε  νερό γεώτρησης το οποίο είναι αδιύλιστο. 

Ζητούµε για το παραπάνω διάστηµα των 3,5 ετών να υπολογιστούν οι 



λογαριασµοί  ύδρευσης αναδροµικά µε την κλίµακα που ισχύει για το υπόλοιπο 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αφιδνών.  

 

Η ανωτέρω υποχρέωση επαρκούς υδροδότησης, καθίσταται πιο επιτακτική 

ειδικότερα τους καλοκαιρινούς µήνες, λόγω των αυξηµένων κινδύνων πυρκαγιών.  

 

 

 Μεγάλο πρόβληµα επίσης παραµένει,  οι πολύχρονες ανείσπρακτες οφειλές των 

καταναλωτών ύδρευσης προς τον ∆ήµο Ωρωπού οι οποίες πρέπει να γίνουν άµεσα 

απαιτητές.  

 

Άλλως, και εµείς θα προχωρήσουµε στην εκπλήρωση των νοµίµων δικαιωµάτων 

µας, εφόσον παρατηρηθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση, µετά το εύλογο διάστηµα 30 

ηµερών από την παράδοση της παρούσας διαµαρτυρίας. 

 

 

Εάν το ανωτέρω χρονικό περιθώριο παρέλθει άπρακτο, τότε και εµείς: 

 

1. θα καταβάλλουµε την πληρωµή των τιµολογίων της Ύδρευσης στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τραπεζικό λογαριασµό. 

 

2. Θα προβούµε δια της δικαστικής οδού στην υποβολή µηνύσεων και αγωγών 

προς το ∆ήµαρχο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και κάθε αρµόδιο υπάλληλο για 

πληµµελή εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 

 

 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι το παρόν Ψήφισµα θα κοινοποιηθεί σε όλους του 

αρµόδιους φορείς καθώς και στα ΜΜΕ. 

 

Τέλος, καταγγέλλουµε τον κ. Πάντο Ευάγγελο Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Ωρωπού, 

ο οποίος προσήλθε στη συνέλευση των κατοίκων για το θέµα του νερού, στις 11.05.2013, 

και µε απαξιωτικό και κακόβουλο τρόπο µάς καθύβρισε, προσπαθώντας να 

αποπροσανατολίσει και διαλύσει τη συνέλευση επικαλούµενος ψευδείς δηλώσεις, όπως 

ότι το νερό είναι µία χαρά και δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.   

 

Η επαρκής και σωστή υδροδότηση της περιοχής µας εντάσσεται στις 

αρµοδιότητες του ∆ήµου και γι’αυτό απαιτούµε την άµεση εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του προς τους κατοίκους τους.  

 

 

Με τιµή  

 

Οι κάτοικοι της Ιπποκρατείου Πολιτείας 


