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Αφίδνες, 23.4.2012

Προς : 1. ∆ήµο Ωρωπού
2. Αντιδήµαρχο κ. Λάµπρου
3. Τοπικό Συµβούλιο Αφιδνών
Κοιν.: Το ∆.Σ. του Συλλόγου
Οικιστών Ιπποκρατείου
Πολιτείας
ΘΕΜΑ: Ελλιπέστατη υδροδότηση της οικίας µου και µεγάλου µέρους
της περιοχής και συχνότατες διακοπές ολόκληρης ηµέρας
Θα επιθυµούσα να σας ενηµερώσω ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων
πέντε ετών τα οποία είµαι µόνιµος κάτοικος µαζί µε την οικογένειά µου
ταλαιπωρούµαστε από συχνές απροειδοποίητες πολύωρες διακοπές νερού,
µε πιο πρόσφατες αυτές της Μ. Τετάρτης 11 Απριλίου και της Τρίτης του
Πάσχα 17 Απριλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω σας θα σας παρακαλούσα να µε πληροφορήσετε για
τα εξής:
1. Υπάρχει λόγος για ένα συνεπή σ’ όλες του τις υποχρεώσεις πολίτη,
να ταλαιπωρείται και να µη του παρέχεται η κάλυψη της
στοιχειώδους ανάγκης, τόσο της δικής του όσο και της πολυπληθούς
οικογενείας του (τέσσερα µικρά παιδιά: 11, 9, 5 ετών και 14 µηνών
το τελευταίο) στην περιοχή της µόνιµης κατοικίας του, δια της
υδροδότησης της κατοικίας του;
2. Παράλληλα και µε αφορµή το συγκεκριµένο ζήτηµα αναρωτιέµαι και
θα ήθελα να πληροφορηθώ εάν η εν λόγω ταλαιπωρία οφείλεται σε
κακοτεχνία, ποια και τίνος ακριβώς και αν προτίθεστε να την
αποκαταστήσετε οριστικώς και όχι µε ηµίµετρα.

∆εν είναι δυνατό να αναγκαζόµαστε να προµηθευόµαστε νερό–στοκ
(πόσιµο και µη) µη τυχόν και βρεθούµε την εποµένη προ δυσάρεστων
εκπλήξεων (να µη µπορούµε δηλαδή να ξυριστούµε ή να πάµε τουαλέτα,
για να το κάνω πιο λιανά) και ταυτοχρόνως δύο, τρία τετράγωνα πιο πέρα ο
συγκάτοικος της ίδιας περιοχής (και πολύ καλά πράττει) να ποτίζει τον κήπο
του.
Θα σας παρακαλούσα θερµά για τις τυχόν ενέργειες σας ή την αναζήτηση
των όποιων πιστεύετε ότι είναι υπεύθυνοι για την ταχύτερη δυνατή σωστή
επίλυση του προαναφερόµενου προβλήµατος και επίσης θα σας
παρακαλούσα να λάβω απάντηση και κυριότερα λύση στο ζήτηµα
υδροδότησης αυτού του µικρού οικισµού, χωρίς να χρειαστεί
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Σας ευχαριστώ, µετά τιµής
Ιωάννης Π. Μαστρογιαννόπουλος

