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Αγαπητοί Κύριοι,
Με αφορμή την αποστολή εκ μέρους σας των λογαριασμών ύδρευσης 5 εξαμήνων και την έντονη αντίδραση και δυσαρέσκεια
των κατοίκων θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε:
• Οι λογαριασμοί αναφέρονταν σε περιόδους όπου το νερό που μας παρείχε ο δήμος/κοινότητα ήταν από γεώτρηση
και όχι ΕΥΔΑΠ, οπότε οι χρεώσεις έπρεπε να ήταν ανάλογες.
• Δεν γίνεται πραγματική καταμέτρηση των ρολογιών έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγματική κατανάλωση κάθε
χρήστη.
Ειδικότερα σας υπενθυμίζουμε ότι η τιμή χρέωσης του κμ νερού (αποκλειστικά ΕΥΔΑΠ) για την Ιπποκράτειο πολιτεία (1,40
1,60 και 1,75ευρώ) είναι αυθαίρετη, χωρίς τεκμηρίωση και καταχρηστική. Από δε το δίκτυο ύδρευσης της Ιπποκράτειου
Πολιτείας τροφοδοτείται εκτός των εκτάκτων περιπτώσεων (λειψυδρίας καλοκαίρι)και μόνιμα μεγάλο κομμάτι της τ.
κοινότητα Αφιδνών με παράνομους μόνιμους παρακαμπτήριους αγωγούς , δημιουργώντας το οξύμωρο και αντιδεοντολογικό
γεγονός η χρέωση ανά κ.μ. να είναι τελείως δυσανάλογη (3 και πλέον φορές ακριβότερη στην περιοχή της Ιπποκράτειου
Πολιτείας από ότι στην περιοχή της τ. Κοινότητας Αφιδνών)
Συνεκτιμώντας τα παραπάνω σας καλούμε να ενεργήσετε άμεσα και να αποκαταστήσετε την προφανή αδικία που
συντελείται σε βάρος των δημοτών σας κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Αιτούμεθα λοιπόν τα παρακάτω.
• Έκδοση των προσεχών λογαριασμών ύδρευσης για την περιοχή (5 εξαμήνων) με παροχή έκπτωσης τουλάχιστον 50% επί
του αναγραφομένου τιμήματος
• Να καθοριστεί ενιαία χρέωση σε όσες περιοχές και κατοικίες τροφοδοτούνται με νερό ΕΥΔΑΠ
• Συστηματική καταγραφή των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά εξάμηνο
• Άμεση επισκευή και συντήρηση των αντλιοστασίων για την αποφυγή πολυημέρων διακοπών όπως μας έχετε υποσχεθεί
• Άμεση αποκατάσταση των διαρροών του δικτύου ύδρευσης
• Να εφοδιαστούν όλες οι δεξαμενές με υδρομετρητές στις εισόδους και εξόδους των αγωγών για να καταγραφεί η
πραγματική χρήση νερού με σκοπό να βρεθούν τυχόν διαρροές και να διορθωθούν καθώς και να αντιπαραταχτούν στις
μετρήσεις τις ΕΥΔΑΠ (θα βρεθεί με αυτό τον τρόπο η πραγματική ανάγκη των κατοίκων)
• Άμεση επισκευή και συντήρηση των αντλιοστασίων για την αποφυγή πολυημέρων διακοπών όπως μας έχετε υποσχεθεί
• Να γίνει καθαρισμός δεξαμενών και έλεγχος της ποιότητας του νερού(με την συχνότητα που ορίζεται από τον νόμο),
καθώς και η επανεξέταση και συντήρηση των βοηθητικών μέσων σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρισμού (ιδιαίτερα σε
περίπτωση πυρκαγιάς), και να ελέγχονται συχνά οι αυτοματισμοί για αποτροπή υπερχειλίσεων.
• Να γίνουν μελέτες ύδρευσης για τις παράνομες επεκτάσεις του δικτύου ώστε να καταγραφούν και αποκατασταθούν οι
επιπτώσεις που έγιναν στο δίκτυο ύδρευσης της Ιπποκρατείου Πολιτείας
• Άμεση είσπραξη παλαιών οφειλών από λογαριασμούς ύδρευσης

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.
Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας
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