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Ιπποκράτειος Πολιτεία, 30‐11‐2015
Προς : Δήμο Ωρωπού
Θέμα: Διαμαρτυρία για τις νέες τιμολογιακές πολιτικές ύδρευσης
Θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την υπ’αριθμόν 282/2015 απόφαση της, η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ωρωπού εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα αναφερόμενα στο σχετικό έγγραφό
της.
Από την εισήγηση προκύπτει ότι, παρ’ όλες τις ευνοϊκότερες τιμολογήσεις από το παρελθόν, για άλλη μια
φορά, οι κάτοικοι της Ιπποκρατείου Πολιτείας θεωρούνται από το Δήμο ως κάτοικοι μίας διακεκριμένης
περιοχής, οι οποίοι πρέπει να καλύπτουν με τιμωρητικό τρόπο κάθε έλλειμμα ύδρευσης του Δήμου.
Αν και το σύστημα ύδρευσης της Ιπποκρατείου καλύπτει και ανάγκες του χωριού των Αφιδνών, όχι μόνο
τις ανάγκες κάθε καλοκαιριού, αλλά συνεχώς και σε κάποιες περιοχές αυτού, διακρινόμαστε με τιμωρητική
διάθεση, ενώ δε θα έπρεπε.
Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να κινητοποιηθούμε, όπως παρέμβουμε άμεσα για την τροποποίηση της
αναφερόμενης εισήγησης, ζητώντας:
1. Ίση μεταχείριση προς όλους τους κατοίκους για νερό ίδιας ποιότητας
2. Η χρέωση στης Ζώνη Γ όπου ανήκει και η περιοχή μας για τα 0‐100 κ.μ. νερού να γίνει ίση με αυτή
της Ζώνης Α. Γιατί τα πρώτα 100 κ.μ. θεωρούνται ως αγαθό που δεν μπορεί να εμπορευματοποιείται.
3. Η χρέωση της Ζώνη Γ όπου ανήκει και η περιοχή μας για τα 101‐200 κ.μ. νερού να γίνει ίση με το
πραγματικό κόστος σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που υπάρχει και όχι αυθαίρετα στην
αναφερόμενη τιμή (72% ακριβότερη από την αντίστοιχη της Ζώνης Α).
4. Τα ποσοστά προσαύξησης για τις καταναλώσεις από 201‐300 και 300 και πάνω ΔΕΝ μπορούν να
υπολογίζονται με το ίδιο ποσοστό αύξησης με αυτά των λοιπών Ζωνών, εξαιτίας του ότι η τιμή
εκκίνησης είναι πολλαπλάσια.
Τέλος δεν κατανοούμε αυτήν την τιμωρητική αντιμετώπιση της περιοχής μας, επειδή είναι πλέον σε
όλους γνωστό ότι οι συνθήκες διαβίωσης και η εξυπηρέτηση των δομών του Δήμου στην περιοχής μας
επιβαρύνουν ασύμμετρα τη διαβίωσή όλων μας.
Για το Δ.Σ.
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