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Ανοικτή ΠρόσκλησηΑνοικτή ΠρόσκλησηΑνοικτή ΠρόσκλησηΑνοικτή Πρόσκληση    

Σας προσκαλούµε την Κυριακή 1111ηηηη    Ιουνίου 2014Ιουνίου 2014Ιουνίου 2014Ιουνίου 2014 και ώρα 18.0018.0018.0018.00 σε διαµορφωµένο χώρο της ταβέρνας «ο Μανάρας», 
στον σιδηροδροµικό σταθµό Αφιδνών, για να παρακολουθήσετε την ετήσια Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου Συλλόγου Συλλόγου Συλλόγου 
Οικιστών Ιπποκρατείου ΠολιτείαςΟικιστών Ιπποκρατείου ΠολιτείαςΟικιστών Ιπποκρατείου ΠολιτείαςΟικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας. 

 
Την ετήσια Γενική Συνέλευση µπορούν να παρακολουθήσουν τα µέλη του συλλόγου και οι συγγενείς τους, αλλά και 

όσοι κάτοικοι ενδιαφέρονται για το µέλλον του οικισµού και τις δράσεις του Σ.Ο.Ι.Π. 
 
∆ικαίωµα ψήφου επί των αποφάσεων της συνέλευσης θα έχουν τα µέλη του συλλόγου που θα είναι ταµειακά ενήµερα 

µόνο για το τρέχον έτος 2014 (Συνδροµή 20€). 
 

Κύριος άξονας της συνέλευσης θα είναι τα εκκρεµή θέµατα της καθηµερινότητας µας όπως: 

� η Eπάρκεια-ποιότητα-τιµή νερού,  

� η Συντήρηση του οδικού δικτύου, 

� η Οδοσήµανση, 

� ο Ηλεκτροφωτισµός, 

� η Τηλεφωνιοδότηση, 

� η ∆ιαχείριση σκουπιδιών,  

� η Τοπική ενδοδηµοτική συγκοινωνία  

� η Συντήρηση των υπαρχόντων έργων υποδοµής που υπάρχουν στον οικισµό της Ι.Π.  

Επί πλέον θέµατα για: 

� Tην ολοκλήρωση των έργων υποδοµών και κοινωνικών εγκαταστάσεων στον οικισµό της Ι.Π. σε εφαρµογή του 

άρθρου 39 του Ν.4030/2011 και στα πλαίσια του υπό εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών (βρεφονηπιακός σταθµός, 

σχολείο, πνευµατικός χώρος, ΚΑΠΗ κ.λπ.) µε στόχο την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων, για να αναβαθµιστεί 

το επίπεδο ζωής ποιοτικά και πολιτιστικά τόσο στον οικισµό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Αφιδνών. 

� Tην προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση του φυσικού κάλλους της περιοχής της ∆.Ε. Αφιδνών, 

� Tον συντονισµό των εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων υπερτοπικού χαρακτήρα όπως η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, η ΖΕΑ 

ΣΣ Αφιδνών και η Ζώνη Εµπορίου Πολυδενδρίου–Καπανδριτίου. 

� Θέµατα εθελοντισµού - πολιτικής προστασίας 

 Η επίλυση όλων αυτών των προβληµάτων απαιτεί την άψογη συνεργασία µε την νέα δηµοτική αρχή την οποία και θα 
επιδιώξουµε.  

 
Ο αυξανόµενος αριθµός κατοίκων της Ι.Π. θα πρέπει να συσπειρωθεί και ενεργοποιηθεί συλλογικά. Με αυτό τον τρόπο 

δυναµώνει η φωνή µας.  
 

    Είµαστε ο σύλλογος που θέτει τα προβλήµατα και προτείνει λύσεις (δεν είναι τυχαία η ανταπόκριση συναντήσεων µε 
όλους τους υποψήφιους δηµάρχους Ωρωπού). Η συλλογική φωνή µας και ακούγεται και µετράει.  
 

Ας ενωθούµε όλοι οι κάτοικοι µαζί µε τονΑς ενωθούµε όλοι οι κάτοικοι µαζί µε τονΑς ενωθούµε όλοι οι κάτοικοι µαζί µε τονΑς ενωθούµε όλοι οι κάτοικοι µαζί µε τον    Σ.Ο.Ι.Π.Σ.Ο.Ι.Π.Σ.Ο.Ι.Π.Σ.Ο.Ι.Π.    
 

Με εκτίµηση, 
Για το ∆.Σ. 

Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 
 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραµµατέας 
 
 

∆ιονύσης Πατεράκης     Βαγγέλης Μπουγιούρης 


