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Ιπποκράτειος Πολιτεία, 16-05-2014
Θέμα : Συνάντηση με υποψήφιο Δήμαρχο κ. Γιώργο Γιασημάκη
Συνάντηση μεταξύ του Δ.Σ. του Συλλόγου Οικιστών της Ιπποκράτειου Πολιτείας, του επικεφαλή του
συνδυασμού ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ κ. Γιώργο Γιασημάκη και υποψήφιων δημοτικών και τοπικών συμβούλων
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 13/05/2014, στο προαύλιο της Αγίας Τριάδος.
Το ΔΣ του ΣΟΙΠ από τις αιτήσεις οικιστών που έλαβε, παρουσίασε κωδικοποιημένα, τις
κάτωθι κατηγορίες θεμάτων που απασχολούν τους κατοίκους του οικισμού:
α.
Θέματα καθημερινότητας: όπως η επάρκεια, η ποιότητα, η τιμή νερού, η
συντήρηση του οδικού δικτύου, η οδοσήμανση, ο ηλεκτροφωτισμός, η διαχείριση
σκουπιδιών, η τοπική ενδοδημοτική συγκοινωνία, και γενικώς η συντήρηση των υπολοίπων
έργων υποδομής
β.
Θέματα ολοκλήρωσης των έργων υποδομών και κοινωνικών εγκαταστάσεων στον
οικισμό της ΙΠ σε εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν.4030/2011 και στα πλαίσια του υπό
εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών (βρεφονηπιακός σταθμός, σχολείο, πνευματικός χώρος, ΚΑΠΗ
κλπ), την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση του φυσικού κάλλους της
περιοχής της ΔΕ Αφιδνών, και τον συντονισμό των εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων
υπερτοπικού χαρακτήρα όπως η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, η ΖΕΑ ΣΣ Αφιδνών και η Ζώνη Εμπορίου
Πολυδενδρίου–Καπανδριτίου.
γ.
Θέματα πολιτικής προστασίας: (Πυρασφάλεια, εκχιονισμός, φυσικές καταστροφές,
εθελοντικές ομάδες).
Ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Γιώργος Γιασημάκης για τα θέματα της αντιμετώπισης της καθημερινότητας των
δημοτών του Ωρωπού εκτός τις προφορικές τοποθετήσεις του, για μεγαλύτερη ακρίβεια μας παρέπεμψε στο
πρόγραμμα του όπου αναλύεται ξεχωριστά κάθε θέμα.
Το πρόγραμμα του συνδυασμού ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ στον σύνδεσμο http://giorgosgiasimakis.gr &
http://giorgosgiasimakis.gr/programma.html
Ειδικότερα για το θέμα της τιμής του νερού θα ισχύσει ενιαίο τιμολόγιο με κλίμακες κατανάλωσης και
εισοδηματικά κριτήρια (μικρότερο των 40.000 €) σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, δημιουργία τοπικής
συγκοινωνίας εντός του 2014 και άμεση κατασκευή σχολικού κτιρίου σε Δημοτικό ακίνητο για εξυπηρέτηση
των αναγκών της ΔΕ Αφιδνών. Γ ια τα καθημερινά προβλήματα θα λειτουργήσει γραφείο εξυπηρέτησης του
δημότη (ύδρευση, σκουπίδια, λακκούβες, φωτισμός κλπ).
Σχετικά με το ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών όπου θα καθορίσει το μέλλον της περιοχής ο συνδυασμός, στηρίζει την
εισήγηση του ΣΟΙΠ http://www.ippokrateiospoliteia.gr/arxeia/Protasi_29-01-2014.pdf στην συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου της 29-01-2014.
Για την εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν 4030/2011 για την περιοχή του οικισμού, η θέση του συνδυασμού
είναι η ανάληψη και διαχείριση του συνεταιρισμού «ΔΙΠ» από τον Δήμο και η αξιοποίηση της περιουσίας
του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η αξιοποίηση της λίμνης με στόχο την τουριστική ανάπτυξη.
Ο κ. Γιώργος Γιασημάκης δεσμεύτηκε για την ανάπτυξη της ΔΕ Αφιδνών με διαμόρφωση του παλιού
σχολείου σε πνευματικό κέντρο, κατασκευή πολιτιστικού χώρου στη θέση «Καμίνι» και άμεση κατασκευή
αποχετευτικού συστήματος σε όλους τους οικισμούς της ΔΕ Αφιδνών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για το θέμα της δημιουργίας ανεξάρτητης Κοινότητας Αγίας Τριάδας ή Ιπποκρατείου Πολιτείας, δήλωσε ότι
δεν υπάρχει τέτοια θέμα και ότι ισχύει προηγούμενο δελτίο τύπου του συνδυασμού (Απρίλιος 2013).

