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Ιπποκράτειος Πολιτεία, 16-05-2014
Θέμα : Συνάντηση με υποψήφιο Δήμαρχο κ. Μιχάλη Χασιώτη
Συνάντηση μεταξύ του Δ.Σ. του Συλλόγου Οικιστών της Ιπποκράτειου Πολιτείας, του επικεφαλή της Λαϊκής
Συσπείρωσης Ωρωπού κ. Μιχάλη Χασιώτη και του υποψήφιου περιφερειακού σύμβουλου με την Λαϊκή
Συσπείρωση Αττικής κ. Θανάση Παντελόγλου πραγματοποιήθηκε στις 04/05/2014 Κυριακή στο κοινοτικό
κατάστημα Αφιδνών .
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).
Συμφωνήθηκε ότι είναι αυτονόητη η υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, να επιλύει όλα τα θέματα της
καθημερινότητας των δημοτών της ΔΕ Αφιδνών.
Σχετικά με το ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών όπου θα καθορίσει το μέλλον της περιοχής, αλλά και θέματα όπως η
έλλειψη υποδομών κ.α. είναι γεγονός ότι η Λαϊκή Συσπείρωση στάθηκε δίπλα στο σύλλογο και μαζί
σταμάτησαν την έγκριση της μελέτης της Φάσης Α’ του ΣΧΟΟΑΠ μέχρι να εφαρμοστούν όλες οι αναγκαίες
διορθώσεις σύμφωνα με προτάσεις που έχουν υποβληθεί στον Δήμο Ωρωπού, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής και τον ΟΡΣΑ , αλλά και την εφαρμογή του Ν 4030/2011 για την περιοχή του οικισμού.
Τέλος και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν στη δημιουργία κοινής προσπάθειας ενάντια σε κάθε αρνητική
εξέλιξη και σχεδιασμό που θα αλλοιώσει και θα υποβαθμίσει τον ποιοτικό χαρακτήρα του οικισμού, την
πλήρη ανάδειξη των υψηλής στάθμης ποιοτικών σχεδιαστικών προτύπων του, την επέκταση τους και σε
όλους τους 5 οικισμούς της ΔΕ Αφιδνών και κατά συνέπεια σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ωρωπού, με
γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος.

