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Συνάντηση Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας με τον ∆ήμαρχο Ωρωπού

Μετά από πρωτοβουλία του ∆.Σ. Σ.Ο.Ι.Π. πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον ∆ήμαρχο Ωρωπού κ. Θωμά
Ρούση την Τετάρτη 12/10/16 στις 18:00 παρουσία του αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Πούλου στα γραφεία της
δημοτικής κοινότητας Αφιδνών.
Στην πολύ φιλική και εποικοδομητική συνάντηση ο δήμαρχος απάντησε σε ερωτήματα και ανησυχίες που
έθεσε το ∆.Σ. σχετικά με τα προβλήματα και διάφορα θέματα που αφορούν την περιοχή μας.
Συγκεκριμένα συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα:


Προτάσεις ∆.Σ. για το ΣΧΟΑΑΠ Αφιδνών:
O ∆ήμαρχος δεσμεύτηκε ότι οι προτάσεις θα ισχύσουν όπως έχουν ήδη εγκριθεί.



Ενσωμάτωση περιοχής στην επέκταση της αποχέτευσης:
Ο ∆ήμαρχος ενημέρωσε ότι η περιοχή θα ενταχθεί στο εν εκτελέσει υπάρχον σχέδιο.



∆ιαχείριση σκουπιδιών και ανακυκλώσιμων:
Ο ∆ήμαρχος δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση και τοποθέτηση νέων περισσότερων κάδων, δέχθηκε
να εξετάσει την χρήση κομποστοποίησης με ειδικούς κάδους, την έγκριση για χρήση κλαδοτεμαχιστή
σε ειδικό χώρο για ολόκληρο το δήμο, και πιλοτική χρήση ειδικού «βυθισμένου» κάδου
απορριμμάτων σε συγκεκριμένες κοινότητες ( περιλαμβάνεται και η κοινότητα Αφιδνών).



Ύδρευση/χρεώσεις:
Ζητήθηκε επανεξέταση των χρεώσεων ειδικά για τους κατοίκους της Ι.Π.
Λόγω αυξημένων ανεξόφλητων λογαριασμών και εξόδων συντήρησης δεν τίθεται θέμα μείωσης και
ήταν αρνητικός στην πρόταση.
Παρόλα αυτά δήλωσε ότι θα γίνει πλήρη συντήρηση και
αντικατάσταση αντλιών στα αντλιοστάσια καθώς και στην γεώτρηση.
Συζητήθηκαν επίσης οι
«διαγραφές» χρεών, οι παράνομες υδροδοτήσεις καθώς και οι «χαμένες» ποσότητες νερού λόγω
διαρροών που έχουν σαν συνέπεια την επιβάρυνση των υπολοίπων κατοίκων του δήμου.



Μείωση αντικειμενικών αξιών:
Ζητήθηκε από το ∆.Σ. του Σ.Ο.Ι.Π. να ξεκινήσει η διαδικασία πρότασης μείωσης των αντικειμενικών
αξιών σε όλη την περιφέρεια του δήμου –λόγω οικονομικής κρίσης και μείωσης των εμπορικών
αξιών. Η πρόταση έγινε δεκτή.



Νηπιαγωγείο/∆ημοτικό:
Έχουν ήδη προχωρήσει στην διαδικασία τελικής έγκρισης για την κατασκευή νέου σχολείου στην
δημοτική κοινότητα Αφιδνών. Θα ενημερωθούμε σύντομα για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.



Συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού:
Το ∆.Σ. θα αναλάβει να ενημερώσει την ∆.Κ. Αφιδνών για τα την θέση των χαλασμένων λαμπτήρων
για να προβεί στην αντικατάσταση τους.

Το ∆.Σ. ευχαριστεί τον ∆ήμαρχο για την ενημερωτική συνάντηση και ελπίζει όσες δεσμεύσεις έγιναν να
εκτελεστούν το συντομότερο δυνατόν.

