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 Ιπποκράτειος Πολιτεία, 16-05-2014 

Θέμα : Συνάντηση με υποψήφιο Δήμαρχο κ. Θωμά Ρούσση 

Συνάντηση μεταξύ του Δ.Σ. του Συλλόγου Οικιστών της Ιπποκράτειου Πολιτείας, του επικεφαλή του 

συνδυασμού ΠΡΩΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ κ. Θωμά Ρούσση και υποψήφιων δημοτικών και τοπικών συμβούλων 

πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας 05/05/2014, 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). 

 

Ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης 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 ΠΡΩΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ στον σύνδεσμο http://protaodimotisoropou.blogspot.gr 

& http://issuu.com/p.odimotis/docs 

 

Ειδικότερα για το θέμα της τιμής του νερού θα ισχύσει ενιαίο τιμολόγιο καθώς και ενιαίος κανονισμός 

ύδρευσης σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, δημιουργία τοπικής συγκοινωνίας και άμεση κατασκευή 

σχολικού κτιρίου για εξυπηρέτηση των αναγκών της ΔΕ Αφιδνών. Ένταξη των Αφιδνών στο σχεδιασμό της 

αποχέτευσης με στόχο την όδευση των λυμάτων στον Παρακηφίσιο αγωγό. 

 

Σχετικά με το ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών όπου θα καθορίσει το μέλλον της περιοχής ο συνδυασμός το παρακολουθεί 

στενά με την παρουσία στα αιρετά όργανα του Δήμου, 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 πλήρης εφαρμογή του (καταγραφή έργων και περιουσίας)και ότι μικρά έργα, όπως ασφαλτοστρώσεις 

τμημάτων οδών ή διανοίξεις για ανέγερση κατοικιών θα κατασκευάζονται από τον Δήμο, αλλά τα 

υπολειπόμενα έργα υποδομής θα γίνουν με επιβάρυνση των οικοπέδων με συμψηφισμό της αξίας της 

περιούσιας του συνεταιρισμού. 

 



 

Ο κ. Θωμάς Ρούσσης δεσμεύτηκε για κοινή προσπάθεια για την πλήρη ανάδειξη των ποιοτικών σχεδιαστικών 

προτύπων του οικισμού, την επέκταση τους και σε όλους τους 5 οικισμούς της ΔΕ Αφιδνών και των ομόρων 

ΔΕ Πολυδενδρίου & Καπανδριτίου, με πρωταρχικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Ανακοινώσε ότι 

στην προσπάθεια του αυτή θα χρησιμοποιήσει 2 προβεβλημένα υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας 

διοίκησης (ΝΑΑΑ & ΤΥΔΚ).  


