Προς το Δ.Σ. ΣΟΙΠ
Αξιότιμοι κύριοι,
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την δημοσίευση στον ιστότοπο του
συλλόγου της πρόσφατης επιστολής του κ. Ηλία Σταμούλη (δημοτικά τέλη,
σχολεία, ηλεκτροφωτισμός) όπως και παλαιοτέρα των επιστολών των κ.κ.
Ιωάννη Μαστρογιαννόπουλου (συντήρηση οδικού δικτύου) και Θέμη
Χρονάκη (ίδρυση σχολείου) οι οποίοι θίγουν επίκαιρα θέματα ζωτικής
σημασίας τα οποία απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής.
Παράλληλα θα ήθελα να σας επισημάνω
ότι η δημοσιοποίηση
επιστολών των κατοίκων της περιοχής (οι οποίοι δεν γνωρίζω εάν είναι μέλη
του ΣΟΙΠ) προς τις Δημόσιες Αρχές, αποδεικνύει ότι υπάρχουν προβλήματα
τα οποία ως συλλογικό όργανο προφανώς τα γνωρίζεται και όπως προκύπτει
από επιστολές του ΣΟΙΠ τα έχετε αναδείξει στις Αρχές της Τοπικής,
Δημοτικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης καθώς και στα αρμόδια
Υπουργεία (ΥΠΕΣ, ΥΠΕΚΑ) της Κεντρικής Διοίκησης.
Εκείνο όμως που δεν είναι γνωστό, είναι οι ενέργειες που έχετε
εκδηλώσει μετά τις επιστολές σας ή οι ενέργειες που πρόκειται να εκδηλώσετε
στο άμεσο μέλλον, καθώς και οι ενέργειες των Δημοσίων Αρχών ή ο τυχόν
προγραμματισμός ενεργειών τους για την επίλυση των θεμάτων καθώς και
οι αντίστοιχες του οικοδομικού συνεταιρισμού ΔΙΠ.
Επιγραμματικά τα θέματα που κατά την εκτίμηση μου απασχολούν τους
κατοίκους της περιοχής οι πλειονότητα των οποίων είναι μέλη του ΣΟΙΠ και
πλείστοι εξ΄ αυτών και μέλη του οικοδομικού συνεταιρισμού ΔΙΠ είναι τα
παρακάτω :


Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής της περιοχής από τον
οικοδομικό συνεταιρισμό ΔΙΠ.



Η συντήρηση των υφισταμένων έργων υποδομής (οδικό δίκτυο,
δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.)



Η ανέγερση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου



Η είσπραξη από τον Δήμο Ωρωπού του οφειλομένου ΤΑΠ
τρέχοντος έτους και των αναδρομικών από τους ιδιοκτήτες των
οικοπέδων τα οποία δεν έχουν κτίσματα.



Ο προσδιορισμός της Δημόσιας Περιουσίας εντός της έκτασης
η οποία εντάχθηκε σε σχέδιο πόλης με ενέργειες του
οικοδομικού συνεταιρισμού ΔΙΠ.



Η απομάκρυνση των βλημάτων «ΝΙΚΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ» από το
στρατόπεδο Κατσιμιδίου της Π.Α..



Ο απολογισμός της πυρασφαλείας του ΣΟΙΠ της αντιπυρικής
περιόδου 2011 που είναι γνωστό ότι συνεργάστηκε με τη
ΜΑΚΙΠ η οποία πρόσφατα (2-12-2011) τιμήθηκε με έπαινο από
τον Δήμαρχο Διονύσου για τη δράση της.

Περιμένω από τη διοίκηση του ΣΟΙΠ την δημόσια θέση της επί των
παραπάνω θεμάτων και γεγονότων.
Αφίδνες, 03 Φεβρουαρίου 2012
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Πάντος
τηλ. 6974412667

