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Ιπποκράτειος Πολιτεία, 15-05-2013
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 15/5/2013

Κατατέθηκε και παραδόθηκε στις 15 Μαΐου στον ∆ήµαρχο Ωρωπού κ. Ιωάννη Οικονοµάκο από
αντιπροσωπεία περίπου 50 διαµαρτυροµένων κατοίκων το ψήφισµα που υπέγραψαν 303 κάτοικοι
της περιοχής µας απαιτώντας σταθερή και χωρίς διακοπές υδροδότηση µε νερό µόνο ΕΥ∆ΑΠ και όχι
αδιύλιστο της γεώτρησης και επιπρόσθετα:
 Να υπάρχει µόνιµη συντήρηση, προστασία και καθαρισµός των εγκαταστάσεων (δεξαµενέςαντλιοστάσια)
 Να ελέγχεται τακτικά, χηµικά και µικροβιολογικά η ποιότητα του νερού
 Να πιστωθούν οι λογαριασµοί για όσο χρονικό διάστηµα τροφοδοτήθηκαν µε νερό
γεώτρησης, και να εξοµοιωθεί το κόστος τους, βάσει των χρεώσεων των υπολοίπων οικισµών
του δήµου
 Να τεθεί επίσης το ψήφισµα υπό συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη αποφάσεων
Ο ∆ήµαρχος δεσµεύτηκε:
 Oτι η τοποθέτηση και λειτουργία των προωθητών (boosters) θα ολοκληρωθεί άµεσα-σε µια
εβδοµάδα και ότι έχει ήδη εγκρίνει την δαπάνη για την ηλεκτροδότηση τους από την ∆ΕΗ
 Ταυτόχρονα θα τοποθετηθούν-επισκευαστούν οι αυτοµατισµοί έτσι
αντιµετωπίζονται ελλείψεις στις παροχές ή υπερχειλίσεις των δεξαµενών

ώστε

να

µην

 Να ληφθούν πρόσθετα µέτρα ασφαλείας για τις δεξαµενές και ότι θα προχωρήσει άµεσα στον
καθαρισµό τους
Για το θέµα της ποιότητας τόνισε πολλές φορές παρά τις έντονες αντιδράσεις και διαµαρτυρίες των
κατοίκων που έχουν δει αρκετές φορές χώµα και άλλα ιζήµατα στις παροχές τους-ότι το νερό που
µας χορηγείται είναι άριστης ποιότητας αλλά όχι ΕΥ∆ΑΠ και τακτικά ελεγµένο και θα µας παραδώσει
σχετικά στοιχεία από τους ελέγχους.
Τέλος για το θέµα του κόστους απέφυγε να δώσει σαφή επεξήγηση και δεν δεσµεύτηκε για πίστωση
λογαριασµών ή ακόµα σε µείωση του τιµολογίου. Αποτέλεσµα της παραπάνω υπεκφυγής, ήταν να
υπάρξει έντονη αντίδραση από κατοίκους που έχουν χρεωθεί το νερό γεώτρησης εδώ και 3,5 χρόνια
σε τιµές ΕΥ∆ΑΠ.
Προσπέρασε τις ανείσπρακτες οφειλές, από ανεξόφλητους λογαριασµούς νερού παρελθόντων ετών,
ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ !!!
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Ο ∆ήµαρχος επιφυλάχθηκε για τον ορισµό υπαλλήλου του ∆ήµου υπευθύνου διαχείρισης του δικτύου
της Ι.Π. και προσπαθεί να αποφύγει την υποχρέωση, καλυπτόµενος πίσω από τον (αναρµόδιο)
υπάλληλο του συνεταιρισµού της ∆ΙΠ. !!!
Αξίζει να σηµειωθεί πως ο ∆ήµαρχος επικαλέστηκε φηµολογία κάποιων (άγνωστο ποιοι), πως στην
περιοχή µας κατοικούν µόνο γιατροί και εκατοµµυριούχοι, ενώ στην πραγµατικότητα οι πιο πολλοί
µόνιµοι κάτοικοι είναι συνταξιούχοι, µισθωτοί και βιοπαλαιστές.
Ο ∆ήµαρχος αρνήθηκε την εισαγωγή του θέµατος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο αµέσως
επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο .!!!
Τέλος µας ζήτησε να υπάρξει εκ νέου συνάντηση µαζί του από αντιπροσωπία µας εντός 30 ηµερών
και να (ξανά)συζητηθούν τα θέµατα, όπως θα έχουν διαµορφωθεί µετά από την «ενδιάµεση»
υλοποίηση των παραπάνω θεµάτων που δεσµεύτηκε.
Οι κάτοικοι έφυγαν έντονα δυσαρεστηµένοι από τις τοποθετήσεις του ∆ηµάρχου, την απροθυµία του
να δεσµευτεί στην αναπροσαρµογή του άδικου κόστους (λόγω πολιτικών προσδοκιών;), για την
εµµονή του ότι η ποιότητα είναι άριστη (όταν υπάρχουν ακράδαντα στοιχεία και µαρτυρίες για το
ακριβώς αντίθετο) και κυρίως για την αποφυγή εισαγωγής του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για
λήψη αποφάσεων. Υποσχέθηκαν δε ότι σε µη υλοποίηση των ανωτέρω εντός 30 ηµερών θα
επανέλθουν στο δηµοτικό κατάστηµα Ωρωπού.
Το θέµα της ύδρευσης της Ι.Π. απαιτεί την συστηµατική και επιστηµονική αντιµετώπιση του και όχι
λύσεις στο γόνατο πίσω από τις πλάτες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .
Επί πλέον η έλλειψη νερού σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλους µε τεράστια χλωρίδα και πανίδα
(πίσω µέρος Πάρνηθας) εν µέσω αντιπυρικής περιόδου είναι τουλάχιστον εγκληµατική για την
αντιµετώπιση πυρκαγιών και την αποκλειστική ευθύνη θα φέρουν η δηµοτική αρχή και ο ∆ήµαρχος.
Οι κάτοικοι επιφυλάσσονται για τα δικαιώµατα που τους δίνει ο νόµος, το κράτος και οι οδηγίες της
Ε.Ε. !!!
Για το ∆.Σ.
Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας
Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

∆ιονύσης Πατεράκης

Βαγγέλης Μπουγιούρης
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