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Ιπποκράτειος Πολιτεία, 23-05-2013
ΠΡΟΣ :∆ήµο Ωρωπού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ∆ηµοτική Κοινότητα Αφιδνών
Θέµα: Η πανίδα της λίµνης στην «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α» Αφιδνών
Αγαπητοί κύριοι,
Όπως θα γνωρίζετε o Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Υγειονοµικών «∆ιεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία
ΣΥΝΠΕ», το 2008 διαµόρφωσε τον χώρο γύρω από την λίµνη Μπελέτσι δηµιουργώντας µεταξύ
άλλων και χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας την παιδική χαρά και το «καταφύγιο ελαφιών και
κουνελιών».
Τα έργα αυτά βιτρίνας κατασκευάστηκαν µε ανάθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ΙΠ για να
παρουσιάζει «έργο στην περιοχή », χωρίς µελέτη, χωρίς έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του ∆.Ι.Π.
σε κοινόχρηστο χώρο και χωρίς την έγκριση του τότε κοινοτικού συµβούλιου Αφιδνών. Επί πλέον τα
έργα δεν έχουν πληρωθεί ακόµη στο εργολάβο (πριν λίγο καιρό εκδόθηκε δικαστικά εντολή
πληρωµής).
Μην ξεχνάτε ότι το 2007 έπρεπε να ελεγχθεί η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ΙΠ, να
τοποθετηθούν συγκεκριµένα άτοµα για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες µεταβίβασης των
κοινόχρηστων οικοδοµικών τετραγώνων (εµπορικών και τουριστικών κέντρων) που διεκδικεί µόνιµο
µέλος του ∆.Σ. του ∆.Ι.Π.
Από πληροφορίες προκύπτει ότι o Οικοδοµικός Συνεταιρισµός εγκατέλειψε και δεν συντηρεί πλέον
ως όφειλε τα εσώκλειστα ελάφια και κουνέλια, µε συνέπεια να µην υπάρχει τροφή για αυτά.
Καλούµε τον ∆ήµο Ωρωπού να δώσει ΑΜΕΣΑ βιώσιµη λύση στο συγκεκριµένο πρόβληµα τροφής
των.
Ο σύλλογος µας στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και για να διευκολύνει την υφιστάµενη κατάσταση
που έχει διαµορφωθεί και µέχρι να βρεθεί αυτή η βιώσιµη λύση θα πληρώσει την τροφή των
εσωκλείστων ελαφιών και άλλων ζώων για όλο τον µήνα Ιούνιο 2013.
Με εκτίµηση,
Για το ∆.Σ.
Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας
Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

∆ιονύσης Πατεράκης

Βαγγέλης Μπουγιούρης
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