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Ιπποκράτειος Πολιτεία, 06-07-2013

ΠΡΟΣ : ∆ήµο Ωρωπού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ∆ηµοτική Κοινότητα Αφιδνών
Θέµα: ΣΧΟΟΑΠ ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών

Αγαπητοί κύριοι,
Όπως γνωρίζετε βρίσκεται σε εξέλιξη από εξειδικευµένο µελετητικό γραφείο η εκπόνηση του Σχεδίου Χωρικής
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών. Όπως επίσης
γνωρίζεται είναι θεσµοθετηµένη, στην συζήτηση για την εκπόνηση του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών και η συµµετοχή των τοπικών
συλλόγων.
Πληροφορηθήκαµε ότι έχει πραγµατοποιηθεί µια τουλάχιστον συνάντηση τον περασµένο Μάρτιο µε
εκπρόσωπους του µελετητικού γραφείου, του τοπικού συµβουλίου και µε ενδιαφερόµενους µε προνοµιακή
πληροφόρηση, χωρίς να έχει υπάρξει κλήση για συµµετοχή των τοπικών συλλόγων και χωρίς να έχει
προηγηθεί κάποια δηµόσια ενηµέρωση προς τους δηµότες µε ανακοίνωση ή δελτίο τύπου του ∆ήµου όπως
οφείλατε να πράξετε.
Επίσης τυχαία πληροφορηθήκαµε τη συνάντηση της 20 Ιούνιου 2013 στο κοινοτικό κατάστηµα Αφιδνών,
συνάντηση για την οποία θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει ανακοίνωση στο site του ∆ήµου, όπως θα
πρέπει να ανακοινώνονται και οι συσκέψεις του τοπικού συµβουλίου.
Ο ΣΟΙΠ εκπροσωπεί την πλειονότητα των κατοίκων του οικισµού της Ι.Π. στην «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α», ένα από τους
6 οικισµούς της κοινότητας Αφιδνών τον µοναδικό εντός σχεδίου πόλης (µε περίπου 1.000 κατοίκους σε
έκταση 7.636 στρεµµάτων) και µε µεγάλα προβλήµατα, από τα µη ολοκληρωµένα έργα υποδοµής τα οποία
είχε υποχρεώσει να ολοκληρώσει o Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Υγειονοµικών µε την επωνυµία «∆ιεθνής
Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ».
Στα πλαίσια του πρώτου σταδίου (Στάδιο Α) του ΣΧΟΟΑΠ που περιλαµβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας
κατάστασης, τη διάγνωση των προβληµάτων, προοπτικών και τάσεων και τη διατύπωση της κατ' αρχήν
πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθµισης της περιοχής, καταλυτικό ρόλο στην σύνταξη αυτής της
πρότασης θα έχει η από τον δήµο Ωρωπού καταγραφή και παραλαβή των κατασκευασµένων έργων
υποδοµής και η καταγραφή των έργων υποδοµής της περιοχής που δεν έχουν κατασκευαστεί από τον
Οικοδοµικό Συνεταιρισµό Υγειονοµικών «∆ιεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ» που όφειλε να τα έχει
κατασκευάσει µέχρι το 1993.
Ο δήµος Ωρωπού είχε και έχει την υποχρέωση από τον Νοέµβριο 2012 για την υλοποίηση της καταγραφής και
την ολοκλήρωση των έργων υποδοµής. Μην ξεχνάµε και την δέσµευση του αντιδήµαρχου κ. Βαγγέλη
Ηλιάσκου την 25-1-2013 στο συµβούλιο της ∆ηµοτικής κοινότητας Αφιδνών, για την συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής και καταγραφής των έργων υποδοµής από τον Οικοδοµικό Συνεταιρισµό Υγειονοµικών «∆ιεθνής
Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ» η οποία µέχρι σήµερα δεν έχει υλοποιηθεί.
Πιστεύουµε πως η εκπόνηση της µελέτης για το ΣΧΟΟΑΠ δεν θα “γίνει αυθαίρετα για το χωριό χωρίς το
χωριό, χωρίς να ερωτηθούν αυτοί για τους οποίους η σχεδίαση προβλέπει”. Γιατί τέτοιες µελέτες χωρίς
συµµετοχή των πολλών “δεν χρειάζονται για κανένα στο χωριό”.
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Παρακαλούµε να µας γνωστοποιήσετε έγκαιρα κάθε ηµεροµηνία των εποµένων συναντήσεων µε τους
µελετητές αλλά και των συνεδριάσεων του Τοπικού και ∆ηµοτικού συµβουλίων σχετικά µε το ΣΧΟΟΑΠ για να
συµµετέχουµε εποικοδοµητικά στον σχεδιασµό µε συγκεκριµένες προτάσεις τόσο για τον οικισµό της Ι.Π. όσο
και για την ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Αφιδνών.

Για το ∆.Σ.
Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας
Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

∆ιονύσης Πατεράκης

Βαγγέλης Μπουγιούρης
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