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 Ιπποκράτειος Πολιτεία, 30-04-2013 
 
ΠΡΟΣ :∆ήµο Ωρωπού 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ∆ηµοτική Κοινότητα Αφιδνών 
 
Θέµα Προβλήµατα υδροδότησης Ιπποκρατείου Πολιτείας 
 
Αγαπητοί κύριοι, 
 

Εδώ και τρείς µέρες συνεχίζετε το πρόβληµα υδροδότησης της περιοχής µας και η κατάσταση 
είναι πλέον τραγική! 

 
Παρά τις υποσχέσεις σας τον Σεπτέµβριο του 2012 στη λίµνη Μπελέτσι για την άµεση 

τοποθέτηση των Boosters, παρά την απόφαση του ∆. Σ Ωρωπού για την άµεση προµήθεια των 
Boosters και παρά την παρέλευση επτά (7) µηνών αυτοί ακόµη δεν έχουν τοποθετηθεί και δεν είναι 
σε λειτουργία. 

 
Επιπλέον πριν σαράντα (40) ηµέρες η αντλία στο Β αντλιοστάσιο έχει υποστεί βλάβη χωρίς να 

έχετε κάνει ενέργειες για την επισκευή της. 
 
Επιπρόσθετα οι αυτοµατισµοί µεταξύ των αντλιοστασίων και δεξαµενών δεν λειτουργούν 

(τουλάχιστον τα τελευταία τέσσερα χρόνια) µε συνέπεια όλες οι αλλαγές - κινήσεις να γίνονται 
µηχανικά από τον υπάλληλο του συνεταιρισµού κ. Λεµπέση. 

 
Συνέπεια της ασυνέπειας σας είναι να υδροδοτείται κατά αποκλειστικότητα ο οικισµός µε νερό 

της γεώτρησης τουλάχιστον την τελευταία τριετία, η δε γεώτρηση να µην µπορεί να ανταποκριθεί στις 
καταναλισκόµενες ποσότητες νερού και ως εκ τούτου η περιοχή να παραµένει χωρίς νερό. 

 
Τα ανωτέρω σας τα έχουµε επισηµάνει επανειληµµένως και προφορικά και µε πολλαπλές 

επιστολές µας. 
 

Σας καλούµε, για να µην υφίστανται οι κάτοικοι της Ιπποκρατείου Πολιτείας αυτήν την µεγάλη 
ταλαιπωρία, την έλλειψη του πολυτιµότερου αγαθού της φύσης (το οποίο το πληρώνουν και µε την 
ακριβότερη τιµή στο δήµο), για να µην υπάρχουν απώλειες διυλισµένου νερού (τις οποίες 
πληρώνουν όλοι οι κάτοικοι του ∆ήµου Ωρωπού στην ΕΥ∆ΑΠ), για την πυροπροστασία της περιοχής 
(πώς να κατασβέσεις φωτιά χωρίς νερό;) και τέλος για την πλήρη αξιοποίηση του κοινοτικού έργου 
ενίσχυση δικτύου ύδρευσης Αφιδνών (κόστους περίπου 6.000.000 ευρώ χρηµατοδοτούµενο και από 
την Ε.Ε.) να αναλάβετε άµεσα τις ευθύνες σας και να αποκαταστήσετε την υδροδότηση της περιοχής. 
 
Με εκτίµηση, 
 
 

Για το ∆.Σ. 
 

Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 
 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραµµατέας 
 
 
 
 

∆ιονύσης Πατεράκης     Βαγγέλης Μπουγιούρης 


