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“Άρθρον 2.  Σκοπός του Συλλόγου είναι η δια παντός νοµίµου µέσου ενασχόλησις/επίλυσις των πάσης 

φύσεως οικιστικών προβληµάτων του οικισµού. Ενδεικτικώς, και σε καµία περίπτωση περιοριστικώς, 

αναφέρονται προβλήµατα τηλεφωνικής συνδέσεως του οικισµού, οδοποιίας, υδρεύσεως, αποχετεύσεως, 

συγκοινωνίας, σηµάνσεως των οδών, εκχιονισµού, απαγορεύσεως Θήρας κ.α.” 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4/2013 – 5/2014 

 

 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ: ύδρευση (επάρκεια, ποιότητα, τιμή νερού), η συντήρηση του 

οδικού δικτύου, η οδοσήμανση, ο ηλεκτροφωτισμός, η διαχείριση σκουπιδιών, η ενδοδημοτική 

συγκοινωνία, και γενικά η συντήρηση των υπαρχόντων έργων υποδομής. 

 

Ύδρευση 

Είναι πασίγνωστη στους κατοίκους της περιοχής μας η ΔΕΚΑΧΡΟΝΗ ταλαιπωρία από τις 

συνεχείς διακοπές νερού, η άγνωστη και αμφίβολη ποιότητα του νερού που πίνουμε, αφού 

αυτό της ΕΥΔΑΠ αναμιγνύεται με αυτό της γεώτρησης και τέλος το θολό τοπίο που επικρατεί 

στον υπολογισμό της τιμή μονάδας του κ.μ. που μας χρεώνεται, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

συστηματικής συντήρησης του δικτύου.  

Από το τέλος Απριλίου έως και τις αρχές Νοεμβρίου συνεχίστηκαν οι πολύωρες διακοπές 

νερού και η τροφοδότησή του δικτύου με νερό από τη γεώτρηση του Κατσιμιδίου.  Οι 

υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις του Δημάρχου και των αρμοδίων αντιδημάρχων ότι είχαν 

τοποθετηθεί οι boosters ήταν πραγματικές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα διότι οι boosters δεν είχαν 

συνδεθεί στo δίκτυο της ΔΕΗ !!!. 

Στα προβλήματα υδροδότησης καθοριστικός παράγοντας ήταν η ελλιπής συντήρηση των 

αντλιοστασίων.  Η κακή κατάσταση της συντήρησης επιβεβαιώθηκε μετά από αυτοψία στην 

έκθεση του κατασκευαστή των αντλιοστασίων, με την οποία τιμολογήθηκαν και προτάθηκαν 

όλες οι αναγκαίες επεμβάσεις (αυτοματισμοί, ηλ. πίνακες, αντλίες, υποσταθμός κ.λ.π) για 

αποκατάσταση του δικτύου.  Η έκθεση κατατέθηκε στον Δήμο Ωρωπού, όπως και κατατέθηκε 

ψήφισμα που υπέγραψαν 303 κάτοικοι του οικισμού απαιτώντας σταθερή και χωρίς διακοπές 

υδροδότηση με νερό ΕΥΔΑΠ και όχι της γεώτρησης με αιτιολογημένη την τιμή του. 

Συλλέξαμε και καταθέσαμε συλλογικά στον Δήμο Ωρωπού ενστάσεις για την τιμή του 

νερού, η απάντηση όπως γνωρίζετε ήταν η απόρριψη τους για τυπικούς λόγους.  Υποβάλαμε 

νέες ατομικές ενστάσεις για την τιμή του νερού αλλά ούτε και σ΄αυτές πήραμε επί της ουσίας 

απάντηση.  

Ο σύλλογος επίσης παρέδωσε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο για την πλήρη ενημέρωση του 

το σύνολο της αλληλογραφίας ( 100 έγγραφα του συλλόγου και επιστολές κατοίκων) με τις 

Δημόσιες Αρχές, από το έτος 2000 που άρχισε να λειτουργεί το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης με 

την ευθύνη της τότε κοινότητας Αφιδνών και από το 2011 με ευθύνη του Δήμου Ωρωπού και 

επιδιώξαμε και πραγματοποιήσαμε συνάντηση μαζί του παρουσία και τεχνικών του Δήμου. 

Μετά την συνάντηση αυτή είχαμε βελτίωση της αντιμετώπισης του όλου θέματος από τον 

αντιδήμαρχο ύδρευσης, με αποτέλεσμα τον Νοέμβριο 2013 να έχουν ενεργοποιηθεί οι 
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boosters, να έχουν επισκευαστεί οι αυτοματισμοί, να έχουν καθαρισθεί οι δεξαμενές και το 

εσωτερικό δίκτυο να λειτουργεί αποκλειστικά με νερό ενίσχυσης από την ΕΥΔΑΠ.  Οι λιγοστές 

βλάβες που σημειώθηκαν στο διάστημα από τον Νοέμβριο 2013 έως και σήμερα 

αποκαταστάθηκαν σε μικρά χρονικά διαστήματα.  

Μέχρι σήμερα και παρά τις συνέχεις παρεμβάσεις του συλλόγου δεν έχουμε 

πληροφορηθεί από τον Δήμο Ωρωπού :  

• Ποια είναι τα αποτελέσματα της περσινής (2013) αυτοψίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Μεταφορών για το δίκτυο ύδρευσης της ΙΠ;  

• Ποιες εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί απ΄ αυτές που σε έκθεση του ο κατασκευαστής 

των αυτοματισμών των αντλιοστασίων υποδεικνύει μετά την αυτοψία του (έκθεση 

Καρόζη ) στις 19-6-2013 ; 

• Ποια είναι η ουσιαστική απάντηση στο βασικό ερώτημα των νέων ενστάσεων των 

κατοίκων για τη τιμή του κ.μ. νερού ; 

• Αν έχουν περιφραχτεί και ασφαλιστεί οι εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων και των 

δεξαμενών; 

• Τι έγινε με την δέσμευση που δόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 10 Ιουλίου 2013 του 

πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το θέμα της ύδρευσης της ΙΠ θα 

προγραμματιστεί για συζήτηση στην ημερησία διάταξη επόμενου συμβουλίου, όταν η 

αντιπολίτευση μίλησε για την έλλειψη νερού στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, το τιμολόγιο 

χρέωσης μονάδας του κ.μ., το νερό της γεώτρησης που χρησιμοποιείται ως νερό ΕΥΔΑΠ 

και τις συνεχείς διακοπές λόγω των βλαβών του δικτύου; 

Στις συναντήσεις με του υποψηφίους δημάρχους ο εκλεγείς δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης 

δεσμεύτηκε ότι, θα ισχύσει ενιαίος κανονισμός ύδρευσης, ενιαίο τιμολόγιο για ιδία ποιότητα 

νερού σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. 

 

Αποχέτευση  

Είναι γνωστό ότι ο οικισμός της ΙΠ όπως και οι άλλοι 5 οικισμοί της ΔΕ Αφιδνών στερούνται 

δικτύου αποχέτευσης.  Δυστυχώς όμως για διαφόρους λόγους οι οικισμοί της ΔΕ Αφιδνών δεν 

εντάχτηκαν στο υπό κατασκευή αποχετευτικό δίκτυο των ΔΕ Καπανδριτίου –Μικροχωρίου –

Πολυδενδρίου προϋπολογισμού 15.000.000€ του Δήμου.  Θετικό είναι ότι ο νέος Δήμαρχος κ. 

Θωμάς Ρούσσης δεσμεύτηκε για άμεση ένταξη της ΔΕ Αφιδνών στο σχεδιασμό της 

αποχέτευσης με στόχο την όδευση των λυμάτων στον Παρακηφίσιο αγωγό. 

Δημοτική Συγκοινωνία  

Συνεχίστηκε και στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα, η απογοητευτική κατάσταση της 

ανυπαρξίας κάθε είδους Δημόσιας ή Δημοτικής συγκοινωνίας μεταξύ των οικισμών της ΔΕ 

Αφιδνών αλλά και των άλλων ΔΕ του Δήμου Ωρωπού.  Αποτέλεσμα η μεγάλη οικονομική 

επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών των κατοίκων μέσα στην πρωτοφανή 

οικονομική κρίση. 

 

Διόδια 

Ο ΣΟΙΠ στο φλέγον θέμα τον διοδίων συμμετείχε καλώντας τους κατοίκους της Ι.Π. να 

λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις που διοργάνωσε ο δήμος Ωρωπού.  Δυστυχώς η συμμετοχή 

των κατοίκων ήταν μικρή.  Το πρόβλημα με την πάροδο του χρόνου θα οξύνεται διότι και 

αυξήσεις θα γίνονται στην τιμή των διοδίων και νέοι σταθμοί θα εγκατασταθούν στον Αγ. 

Στέφανο και Βαρυμπόμπη και η ήδη αυξημένη κυκλοφορία του ανεπαρκούς παράδρομου θα 

επιβαρύνεται.  Απαιτείται ο Δήμος και οι άλλοι όμοροι να συντονίσει πλέον τις κινητοποιήσεις 

και να μεγιστοποιήσουμε σε αυτές την συμμετοχή μας. 
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Ηλεκτροφωτισμός 

Ο ηλεκτροφωτισμός του οικισμού αν και απέχει από το ιδανικό για την ασφάλεια και 

άνεση των κατοίκων του, βελτιώθηκε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις του ΣΟΙΠ όπως υποβολή 

συγκεντρωτικών απαιτήσεων αλλά και κατοίκων οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν μεμονωμένα 

(προεκλογική περίοδος γαρ !!!). 

 

Σταθερή Τηλεφωνία 

Ολοκληρώθηκε από τον ΟΤΕ η αντικατάσταση των παλαιών τηλεφωνικών γραμμών με 

γραμμές WiFi MAX καθώς και η εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων σε νέους συνδρομητές. 

Ποιότητα και ταχύτητες internet απαράδεκτες, υπηρεσίες πανάκριβες και μονοπώλιο.  Έχουμε 

διαμαρτυρηθεί με καταγγελίες στην ΕΕΤΤ και καταγράφουμε διαμέσου του «ΥΠΕΡΙΩΝΑ» τις 

ταχύτητες αποστολής και παραλαβής δεδομένων.  Έχουμε ζητήσει από την HOL προσφορά 

εγκατάστασης οπτικής ίνας.  Εναλλακτικά υπάρχει η λύση του δορυφορικού internet και 

τηλεφωνίας. 

 

Συντήρηση υποδομών και κοινοχρήστων εγκαταστάσεων 

Ο Δήμος Ωρωπού επιβαρύνει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ τους κατοίκους του οικισμού με 

τα ακριβότερα Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ και ΔΦ ενώ ταυτόχρονα παραλείπει συστηματικά να 

εισπράξει ΤΑΠ από τα αδόμητα οικόπεδα.  Η ανταποδοτικότητα αυτών των εσόδων είναι 

χαμηλή για τον οικισμό και αυτό εύκολα διαπιστώνεται από την κατάσταση του οδικού 

δικτύου και των κοινοχρήστων εγκαταστάσεων.  Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, η παιδική 

χαρά της λίμνης που για να επισκευαστούν τα όργανα της (και οι άλλες της ΔΕ Αφιδνών) 

εκταμιεύτηκαν 2 φορές σεβαστά ποσά (7.103,25+5.000+4.415,70+1.000=17518,95€).  Ακόμη 

όμως και σήμερα και παρά την προσπάθεια δεν καλύπτονται οι προδιαγραφές ασφαλείας της 

ισχύουσας νομοθεσίας.  

 

Σκουπίδια 

Ο σύλλογος έχει επισημάνει στον Δήμο επανειλημμένως το μεγάλο πρόβλημα της 

καθαριότητας της περιοχής.  Δεν είχαμε καμία απάντηση σχετικά με το σχέδιο άμεσων 

δράσεων που προτείναμε.  Ο Δήμος έχει υποχρέωση μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση σε 

εύλογο χρονικό διάστημα να παραλαμβάνει τα ογκώδη απορρίμματα αλλά και εμείς να μη τα 

πετάμε όπου βρούμε.  Η συλλογή των σκουπιδιών σε σχέση με το 2012 έχει παρουσιάσει μικρή 

βελτίωση.  Τον Σεπτέμβριο του 2013 διοργανώσαμε εθελοντικό καθαρισμό σε όλη την Ι.Π. η 

συμμετοχή ήταν πάλι μικρή.  Η συμμετοχή μας όμως στην ρύπανση της είναι μεγάλη !!!. 

 

Υλοτομία 

Στο διάστημα του 2013-4 συνεχίσαμε τις παρεμβάσεις για την αποτροπή της παράνομης 

κοπής των δέντρων.  Τα συμβάντα ήσαν πολύ λιγότερα σε σχέση με άλλες χρονιές γιατί υπήρξε 

διαθέσιμη για υλοτόμηση η καμένη βλάστηση της περιοχής της Δροσοπηγής. 

 

Απόρριψη μπάζων και μπετόν 

Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της κάθετης πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας 

ήταν λίγα τα κρούσματα παράνομης ρίψης μπαζών και απορριμμάτων μπετόν.  Εδώ θα πρέπει 

να επισημάνουμε την απαιτουμένη προσοχή των κατοίκων της Ι.Π. οι οποίοι ενώ πληρώνουν 

εργολάβο για την μεταφορά μπαζών στην χωματερή της Φυλής, οι εργολάβοι για δικό τους 

κέρδος παράνομα τα απορρίπτουν στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: στον 

οικισμό της ΙΠ σε εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν.4030/2011 πρέπει να ολοκληρωθούν τα 

προβλεπόμενα έργα υποδομής και στα πλαίσια του υπό εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών να 
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προβλεφτούν η κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού, σχολείου, πνευματικού χώρου, ΚΑΠΗ 

κλπ, με οδηγό την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση του φυσικού κάλλους της 

περιοχής της ΔΕ Αφιδνών.  Στο ίδιο πλαίσιο και για αποφυγή περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων 

της ευρύτερης περιοχής, απαιτείται ο συντονισμός των εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων 

υπερτοπικού χαρακτήρα όπως η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, η ΖΕΑ ΣΣ Αφιδνών και η Ζώνη Εμπορίου 

Πολυδενδρίου – Καπανδριτίου.  

 

Η εφαρμογή του ν. 4030/11 

Σύμφωνα με το νόμο θα έπρεπε από τον Νοέμβριο του 2012 ο δήμος να αναλάβει τη 

κατασκευή της συμπλήρωσης των έργων υποδομής της Ι.Π. (με χρέωση των 1876 ιδιοκτήτων 

οικοπέδων του οικισμού) αφού θα είχε γίνει η καταγραφή και η παραλαβή των 

κατασκευασμένων έργων υποδομής από τον οικοδομικό συνεταιρισμό Δ.Ι.Π.  Ο Δήμος όμως 

επέδειξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση και δεν έπραξε έγκαιρα αυτά που όφειλε.  Δηλαδή ούτε 

τη παραλαβή των έργων υποδομής ούτε τη καταγραφή των έργων που υπολείπονται, αν και το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών στην 1η /2013 συνεδρίαση του είχε ζητήσει την 

εφαρμογή του ν. 4030/11 από τις νομικές και τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. 

Συναντηθήκαμε με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο του δήμου Ωρωπού κ Β. Ηλιάσκο αλλά και 

τον Δήμαρχο κ Γ. Οικονομάκο και «πιέσαμε» να υλοποιηθούν οι προβλέψεις της νομοθεσίας. Η 

παρελκυστική τακτική και οι καθυστερήσεις, ήταν κοινή διαπίστωση τόσο των μελών του ΔΣ 

αλλά και δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης που ενδιαφερθήκαν.  Τον περασμένο 

Νοέμβριο ο ΣΟΙΠ ανέθεσε στον δικηγόρο κ. Πολυχρόνη Θωμόπουλο συνεργαζόμενο με τον 

Δήμο Ωρωπού, την σύνταξη γνωμοδότησης για τις υποχρεώσεις του Δήμου από την εφαρμογή 

του νόμου.  Την γνωμοδότηση την γνωστοποιήσαμε στον Δήμαρχο, στους δημοτικούς 

συμβούλους και στους κατοίκους της Ι.Π.. 

Άμεση σχέση έχει η παρέμβαση του ΣΟΙΠ με έγγραφο που ζήτησε από τον Δήμο την 

δήλωση των 32 κοινοχρήστων χώρων κοινωφελή χαρακτήρα στο Ε9 της Δημοτικής Κοινότητας 

Αφιδνών μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013. 

Τον Μάιο του 2014 ο Δήμαρχος με απευθείας ανάθεση αποφάσισε την καταγραφή έργων 

και περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Ωρωπού (όχι όλων !!!) στην Ιπποκράτειο Πολιτεία από 

ιδιώτη μηχανικό. 

 

ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ ΑΦΙΔΝΩΝ  

Είναι χαρακτηριστικό ότι η όλη διαδικασία διεξάγεται από τη Δημοτική Αρχή ανορθόδοξα 

και με μυστικοπάθεια σε ότι έχει σχέση με τη δημοσιότητα και τη διαβούλευση του 

σημαντικότατου αυτού θέματος, το οποίο αφορά τις ζωές των 3650 δημοτών - κατοίκων των 6 

οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας και θα επηρεάσει τις αξίες των περιουσιών ενός 

σημαντικού αριθμού δημοτών για τα επόμενα χρόνια. 

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι με τον ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης ή γνωστότερο ως ΓΠΣ) καθορίζετε το μέλλον των Αφιδνών (εντός και εκτός σχεδίου 

περιοχές) για τα επόμενα τουλάχιστον 30-50 χρόνια.  Το τοπικό συμβούλιο προσπάθησε να 

περάσει το Α΄ στάδιο της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών εν κρυπτό και με διαδικασίες 

κατεπείγοντος παρά τα τεράστια λάθη που περιείχε (ηθελημένα η μη) και ενώ είναι 

θεσμοθετημένη η συζήτηση για την εκπόνηση του Σχεδίου και η συμμετοχή των τοπικών 

συλλόγων και κατοίκων.  

Μερικές ενδεικτικές επισημάνσεις παραλείψεων ή λαθών :  

• Αναφέρονται ως μόνιμοι κάτοικοι 83 σύμφωνα με την απογραφή του 2001 και με αυτή 

τη καταγραφή αντιμετωπίζεται ο οικισμός και όχι με του 2011 που καταγράφονται 959  
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• Λανθασμένη αποτύπωση οριοθέτησης της περιοχής εντός σχεδίου πόλεως  

• Λανθασμένη καταγραφή περί 96% ολοκλήρωσης έργων οδοποιίας στην Ι.Π. και έργων 

υποδομής  

• Δεν καταγράφεται ότι οι 6 κεντρικοί δρόμοι πρόσβασης/κύριοι είσοδοι δεν έχουν 

ολοκληρωθεί για να εξυπηρετήσουν τον προβλεπόμενο τελικό πληθυσμό του οικισμού. 

 

Το Δ.Σ του ΣΟΙΠ αναγκαζόταν να ανακαλύπτει πότε συνεδρίαζε το τοπικό συμβούλιο για να 

μπορεί να παρεμβαίνει.  Οι παρεμβάσεις μας για το θέμα είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα 

του ΣΟΙΠ. 

Επί πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία μετά 

από συζήτηση που προκλήθηκε από την αντιπολίτευση (με πρωτοβουλία του δημοτικού 

σύμβουλου κ. Α. Τσάκωνα) εισήγηση περιοχής που συνέταξε το Δ.Σ. του ΣΟΙΠ για το ΣΧΟΟΑΠ 

Αφιδνών, το ΓΠΣ Πολυδενδρίου και τον αναγκαίο συντονισμό των Υπερτοπικών 

Δραστηριοτήτων για την προστασία του χαρακτήρα και του περιβάλλοντος της περιοχής. 

Η εισήγηση για το ΣΧΟΟΑΠ που είναι κοινοποιημένη στον ΟΡΣΑ, την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής και στο ΥΠΕΚΑ περιλαμβάνει: 

• Την ένταξη της «ΒΕΠΕ Τεχνόπολη-Ακρόπολις» στο ΣΧΟΟΑΠ ΑΦΙΔΝΩΝ υπό την 

προϋπόθεση της τήρησης των επισημάνσεων του ΣτΕ στην υπ’ αρ. 2880/2012 απόφαση του, 

την συμπλήρωση των ελλείψεων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

επισημαίνονται και η τήρηση της διαδικασίας που καταγράφεται στο ΠΕ 305/2006.  

• Να καθοριστούν με ρυμοτομικό σχέδιο, οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης του 

Πολεοδομικού Κέντρου της Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης του Σ.Σ. Αφιδνών σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του ΠΔ 166/Δ/1987.  Να προβλεφτούν ανάλογες χρήσεις ή συμπληρωματικές της 

ζώνης εμπορικής δραστηριότητας δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα του Πολυδενδρίου και 

να ενεργοποιηθεί η ΖΕΑ με πράξη εφαρμογής παράλληλα με το εμπορικό κέντρο 

Πολυδενδρίου.  Στο ρυμοτομικό να συμπεριληφθεί και η έκταση η οποία εφάπτεται της ΖΕΑ 

που προβλέπεται η ανέγερση των νέων σχολικών εγκαταστάσεων των Αφιδνών.  

• Η Ζώνη Εμπορικής Δραστηριότητας Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα 

Πολυδενδρίου να προσδιοριστεί ως δραστηριότητα υπερτοπικού χαρακτήρα σε σχέση και 

συνάρτηση με τις άλλες 2 επίσης υπερτοπικού χαρακτήρα δραστηριότητες δηλαδή τη «ΒΕΠΕ 

Τεχνόπολη-Ακρόπολις»/ Αφιδνών και το Πολεοδομικό Κέντρο της Ζώνης Ελεγχόμενης 

Ανάπτυξης του Σ.Σ. Αφιδνών, για το σύνολο της ενιαίας εδαφικής έκτασης Καπανδριτίου – 

Αφιδνών – Πολυδενδρίου με συντονισμό των μελετητών του ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών και του ΓΠΣ 

Πολυδενδρίου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.  Η τελική πρόταση θα πρέπει να έχει τη 

σύμφωνη γνώμη και έγκριση του ΟΡΣΑ.  Άμεσα ο ΟΡΣΑ θα πρέπει να να ενημερωθεί εγγράφως 

για τις απαιτούμενες εργασίες συντονισμού των 3 υπερτοπικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια 

του Δήμου, για τυχόν επίδραση επί του ΓΠΣ Πολυδενδρίου.  

• Η έγκαιρη και πλήρης διόρθωση - συμπλήρωση της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών 

σύμφωνα με τις 48 παρατηρήσεις του συμβουλίου της ΔΕ Αφιδνών.  

 

Το σοβαρό αυτό θέμα θα το διαχειριστεί η νέα Δημοτική Αρχή από 1
ης

 Σεπτεμβρίου 2014 

ευελπιστούμε με νέα αντίληψη των πραγμάτων και με συμμετοχή του ΣΟΙΠ και των 

Δημοτών. 

 

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: δράσεις, εθελοντισμός, 

κοινωνικά, πολιτική, πολιτισμός, πρόνοια.  

Πρόσκληση τοπικών συλλόγων 
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Ο ΣΟΙΠ κάλεσε τους τοπικούς συλλόγους (ΜΑΚΙΠ, ΦΕΛΛΕΑ, ΑΕΤΟ, ΣΥΛ.ΓΟΝΕΩΝ & 

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) σε συνάντηση και συζήτηση για τα προβλήματα και το μέλλον της περιοχής. 

Ανταποκρίθηκαν μόνο οι δύο (ΜΑΚΙΠ και ο ΣΥΛ.ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) και προσήλθαν στην 

πρώτη αναγνωριστική συνάντηση.  Αντικειμενικός σκοπός του Δ.Σ είναι η ύπαρξη ενός μόνο 

συλλόγου (με όποια νεα ονομασία και νέα διοίκηση) με βραχίονες δράσης (πυρασφάλεια, 

αθλητισμός, σχολεία κ.λ.π.).  Η συντονισμένη φωνή των 1.000 κατοίκων του οικισμού είναι 

ισχυρή και ως τέτοια πρέπει να ακούγεται. «Η ισχύς εν τη ενώσει». 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Ιουλιανή Βεγγέρα 

Ο ΣΟΙΠ σε συνεργασία με την «Ένωση των Απανταχού Αντικυθηρίων» οργάνωσε δωρεάν 

επισκέψεις στο εθνικό αρχαιολογικό μουσείο και στην έκθεση με παγκόσμιο ενδιαφέρον «το 

ναυάγιο των Αντικυθήρων».  Δυστυχώς η συμμετοχή από τους κατοίκους της Ι.Π. ήταν πολύ 

μικρή. 

Δεν πραγματοποιήθηκε η Ιουλιανή βεγγέρα λόγω της αυξημένης ετοιμότητας των ομάδων 

πυρασφαλείας(πολλές ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 4). 

Τον περασμένο Μάρτιο μετά από 4 χρόνια ο ΣΟΙΠ διοργάνωσε με επιτυχία ψυχαγωγική 

βραδιά με χορό και τραγούδι με συμμετοχή 140-150 περίπου μελών, κατοίκων και φίλων της 

περιοχής.  Τίμησαν με την παρουσία τους και παρευρεθήκαν με δικά τους έξοδα στην 

εκδήλωση, ο απερχόμενος Δήμαρχος Ωρωπού κ. Γιάννης Οικονομάκος με 7 δημοτικούς 

συμβούλους και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης μαζί με 6 υποψηφίους 

συμβούλους. 

 

Παρουσία στα Συμβούλια Αιρετών Δημοτικών Οργάνων  

Αν και χρειάστηκε πολλές φορές να ανακαλύψουμε το πότε συνεδριάζει και με τι θέματα 

το τοπικό συμβούλιο Αφιδνών (ακόμη και σήμερα δεν εφαρμόζεται από την Δημοτική 

Κοινότητα Αφιδνών ο Ν. 3852/2010/ άρθρο 71 περί δημοσιότητας των προσκλήσεων και 

αποφάσεων) η παρουσία των μελών του Δ.Σ του Σ.Ο.Ι.Π. στα δημοτικά συμβούλια του δήμου 

Ωρωπού καθώς επίσης και στο τοπικό συμβούλιο διαμερίσματος Αφιδνών ήταν συνεχής με 

συγκεκριμένες προτάσεις, θέσεις και προτεινόμενες λύσεις οι οποίες στις περισσότερες 

περιπτώσεις υιοθετηθήκαν από το τοπικό αλλά και από το δημοτικό συμβούλιο. 

 

Ενημέρωση Τοπικών Αρχών  

Η ενημέρωση και η παρέμβαση μας στις τοπικές αρχές (συμπολίτευσης και της 

αντιπολίτευσης) για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή της Ι.Π. ήταν και 

εφέτος συνεχής, με αποκορύφωμα τις συναντήσεις που έγιναν και με τους έξι υποψηφίους 

Δημάρχους του δήμου Ωρωπού πριν τις εκλογές του Μαίου 2014. 

 

Ασφάλεια και Εγκληματικότητα 

Την περίοδο του τελευταίου χρόνου τα κρούσματα ληστειών και κλοπών σε κατοικημένες 

οικίες στην Ι.Π. ήταν μηδενικές.  Η παρουσία της ομάδας ΔΙΑΣ πάντα εμφανής στην περιοχή 

μας, λιγοστά και τα κρούσματα κλοπών σε υπό ανέγερση οικοδομές.  Μάστιγα όμως παραμένει 

η κλοπή των φρεατίων (καπάκια) ύδρευσης. 

 

Πυρασφάλεια 

Η συνεργασία και ο συντονισμός με την ΜΑΚΙΠ πριν την έναρξη της περσινής αντιπυρικής 

περιόδου είχε παραπάνω από θετικά αποτελέσματα.  Η συμμετοχή των κατοίκων της Ι.Π. για τη 

πυρασφάλεια της περιοχής μας ήταν σημαντική.  Τουλάχιστον 180 διαφορετικά άτομα 

συμμετείχαν στις 320 εθελοντικές βάρδιες που ο ΣΟΙΠ εκτέλεσε.  Η συνεργασία και ο 

συντονισμός με την ΜΑΚΙΠ ήταν πολύ καλός και φάνηκε και στην φωτιά του Αυγούστου που 
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ξεκίνησε από το στρατόπεδο Κατσιμιδίου.  Πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους 

συμμετέχοντες και επιδιώκουμε ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή και εφέτος.  

 

Γραφεία Συλλόγου - Στέκι Κατοίκων 

Δυστυχώς το πρόβλημα της μη ύπαρξης διαθέσιμων δημοτικών αιθουσών –πνευματικού 

κέντρου –γραφείων στον οικισμό αλλά και στη ΔΕ Αφιδνών δεν έχει επιτρέψει την εύρεση 

μόνιμης στέγης για την εγκατάσταση του ΣΟΙΠ.  Ευελπιστούμε ότι η αξιοποίηση κάποιου από 

τους 32 κοινόχρηστους χώρους της περιοχής από τον Δήμο θα δώσει λύση στο πρόβλημα στο 

άμεσο μέλλον. 

 

Άλλα θέματα 

Τοπική Κοινότητα του Δήμου Ωρωπού ο οικισμός της Ιπποκρατείου Πολιτείας; Η ιδέα 

«έπεσε στο τραπέζι » από αιρετό σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών την περασμένη 

άνοιξη, χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη της παράταξης που εκπροσωπεί, (υπάρχει δελτίο 

τύπου Δυναμικής Πολιτείας).  Μήπως όμως κάποιοι πίσω από το «αθώο» αίτημα της Τοπικής 

Κοινότητας συγκαλυμμένα επιθυμούν την ενεργή συμμέτοχη τους στα προγράμματα της 

ολοκλήρωσης των ημιτελών έργων υποδομής της περιοχής (οδοποιία, γεφυροποιία, 

αποχέτευση, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός κ.λ.π.) που είναι ο Δήμος υποχρεωμένος να 

κατασκευάσει;  Μήπως πίσω από την πρόταση για Τοπική Κοινότητα βρίσκεται 

συγκεκαλυμμένος ο πραγματικός σκοπός της, δηλαδή η διαχείριση των κοινοχρήστων και 

κοινωφελών χώρων, που με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ανήκουν στην Δημοτική Κοινότητα 

Αφιδνών στην εδαφική έκταση της οποίας δημιουργήθηκε ο οικισμός του Οικοδομικού 

Συνεταιρισμού Υγειονομικών με την επωνυμία «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ»; 

Μήπως κάποιοι θέλουν να «διαχειριστούν» τα εναπομείναντα οικόπεδα κατοικίας (αγνώστου 

αριθμού) του Συνεταιρισμού Υγειονομικών;  Ο ΣΟΙΠ παρακολουθεί προσεκτικά και με 

επιφύλαξη την πορεία του εγχειρήματος, σεβόμενος τους κατοίκους που το υιοθέτησαν και 

προσυπέγραψαν μόνο από αγαθή πρόθεση.  Πέρα του ότι το αίτημα έρχεται σε αντίθεση με 

τον ν. 3852/2010/ άρθρο 283 παρ 5, γεγονός είναι ότι το αίτημα απορρίφθηκε και σε επίπεδο 

Τοπικής Κοινότητας Αφιδνών και του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού.  

 

Επισημάναμε έγκαιρα στην δημοτική αρχή την έλλειψη φροντίδας και τροφής των 

ελαφιών στο παράνομο καταφύγιο (κατασκευασμένο από τον ΔΙΠ) στη λίμνη.  Αναλάβαμε ως 

ΣΟΙΠ τα τροφεία για 2 μήνες και για άλλους 8 μήνες ιδιώτες.  Η ατυχής κατάληξη της πανίδας 

του παράνομου «καταφυγίου» ευαισθητοποίησε πολλές οργανώσεις και από δημοσιογραφικές 

πληροφορίες γνωρίζουμε ότι το θέμα βρίσκεται στην Ελληνική Δικαιοσύνη. 

 

Ενημερώσαμε για μία ακόμη φορά τον Δήμο για την παράνομη κεραία της Cosmote και για 

την χορηγία του ΟΤΕ που πρέπει να καταβάλλεται στον Δήμο για χρήση του χώρου 

εγκατάστασης μηχανημάτων του.  Δεν έχουμε όμως καμία ανταπόκριση από πλευράς του 

Δήμου. 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 

 

 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραμματέας 

 

 

 

Διονύσης Πατεράκης     Βαγγέλης Μπουγιούρης 


