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Ιπποκράτειος Πολιτεία, 16-05-2014
Θέμα : Συνάντηση με υποψήφιο Δήμαρχο κ. Γιάννη Οικονομάκο
Συνάντηση μεταξύ του Δ.Σ. του Συλλόγου Οικιστών της Ιπποκράτειου Πολιτείας, του Δημάρχου επικεφαλή
του συνδυασμού ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ κ. Γιάννη Οικονομάκο και υποψήφιων δημοτικών συμβούλων,
πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 14/05/2014 στο Πυροφυλάκειο Μ.Α.Κ.Ι.Π. στην πλατεία 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 νυν και υποψήφιος Δήμαρχος κ. Γιάννης Οικονομάκος για τα θέματα της αντιμετώπισης της
καθημερινότητας των δημοτών του Ωρωπού εκτός από τις προφορικές τοποθετήσεις του, μας παρέπεμψε
στον απολογισμό της διοίκησης του Δήμου και τον προγραμματισμό για την επόμενη 5ετια στον σύνδεσμο
http://oramadimiourgias.gr/site.
Για το θέμα της τιμής του νερού δήλωσε ότι θα επανεξεταστεί για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα αφού
περιορίσει το κόστος λειτουργίας του δικτύου, για την κατασκευή σχολικού κτιρίου σε Δημοτικό ακίνητο για
εξυπηρέτηση των αναγκών της ΔΕ Αφιδνών θα συνεχιστούν οι προσπάθειες ολοκλήρωσης του.
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 την οποία και εξάλλου
έχει εγκρίνει, υπερψηφίζοντας τη στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29-01-2014.
Για την εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν 4030/2011 για την περιοχή του οικισμού, έχει κινήσει τις ενέργειες
(με την 245/2014 απόφαση του) με ορισμό επιβλέποντα μηχανικού της υπηρεσίας για "καταγραφή των
έργων και των περιουσιακών στοιχείων" του Δήμου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Στη συνέχεια θα προχωρήσει
σε διερεύνηση της εναπομείνασας περιουσίας του συνεταιρισμού για αποτίμηση της και χρηματοδότηση
των υπολειπομένων έργων υποδομής .
Ο κ. Γιάννης Οικονομάκος δεσμεύτηκε ότι θα δείξει αμέριστο ενδιαφέρον για την κατά προτεραιότητα
ανάπτυξη της ΔΕ Αφιδνών και του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας που έχουν μείνει «πίσω» σε
σύγκριση με τις άλλες ΔΕ του Δήμου και ζήτησε να αναλάβουν πρωτοβουλίες οι Δημοτικοί σύμβουλοι που
θα εκλεγούν μαζί του σε συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς της περιοχής .

