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ΠΡΟΣ : Τα µέλη του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών 
α.   κ. Ευάγγελο Πάντο, Πρόεδρο 
β.   κ. ∆ηµήτριο Ψωµιάδη, Μέλος 
γ.   κ. Κοσµά Κεπεσίδη, Μέλος 
δ.   κ. Αναστασία ∆έδε, Μέλος 
ε.   κ. Παναγιώτη Μικρώνη, Μέλος 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ωρωπού 
 

Θέµα: Έγκριση της µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Φάσης Α΄ της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών 
 

Αξιότιµα µέλη του συµβουλίου, 
 

Η µελέτη Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, είναι το εισιτήριο για την µελλοντική 
ανάπτυξη και εξέλιξη της περιοχής τα επόµενα 20 έως 30 χρόνια.  Το πρώτο στάδιο της µελέτης (Φάση Α΄) που 
περιλαµβάνει την καταγραφή των πραγµατικών στοιχείων (υποδοµές, πληθυσµός, κοινόχρηστα κτίρια, ρέµατα, 
εθνικούς δρυµούς κ.α), ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβληµάτων, των 
προοπτικών και τάσεων του νέου ∆ήµου, έχει σκοπό τη διατύπωση της κατ' αρχήν πρότασης ή των 
εναλλακτικών προτάσεων ρύθµισης της περιοχής. 
 

Είναι προφανές ότι όσο πιο σωστά και αποτελεσµατικά γίνουν τα πρώτα βήµατα σ΄αυτό το σοβαρότατο 
για το µέλλον της περιοχής πρόγραµµα τόσο πιο σταθερό θα είναι το αποτέλεσµα µε ευνοϊκές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, τους κατοίκους και τις περιουσίες τους. 
 

Εκπροσωπείται αυτή τη στιγµή τους 3.642 κατοίκους της Κοινότητας Αφιδνών και µε τις επιλογές σας θα 
επηρεάσετε το µέλλον το δικό µας, το µέλλον των παιδιών µας, των εγγονών µας και το µέλλον του τόπου µας. 
 

Ο Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας µε την επιστολή του (15-07-2013), σας έχει καταθέσει τις 
βασικές παραλείψεις-επισηµάνσεις-λάθη που έχει εντοπίσει στο σχέδιο µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Φάσης Α΄ της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών. 
 

Είναι πασίγνωστο ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην συγκεκριµένη µελέτη, όπως για παράδειγµα τα 
ανεπίκαιρα στοιχεία εξέλιξης του πληθυσµού που λαµβάνονται υπόψη της απογραφής του 2001 αντί των 
πραγµατικών της απογράφης του 2011 (2422 κάτοικοι αντί 3642), η καταγραφή ως δήθεν ολοκληρωµένων σε 
ποσοστό 96% των έργων υποδοµής στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, αλλά και η λάθος καταγραφή των ορίων της σε 
βάρος του εθνικού δρυµού καθώς επίσης και των ορίων του συνόλου του δηµοτικού διαµερίσµατος Αφιδνών. 
 

Οι επιλογές που έχετε είναι, είτε να αποδεχτείτε και να εγκρίνετε την µελέτη µε τη σωρεία λαθών και 
ανακριβών στοιχείων που περιέχει, είτε να ζητήσετε το αυτονόητο από το εξειδικευµένο µελετητικό γραφείο 
που εκπονεί την µελέτη (έναντι 115.641,60 €) να την διορθώσει σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις-προτάσεις του 
Συµβουλίου, των φορέων και των κατοίκων της περιοχής και να εισαχθεί ∆ΙΟΡΘΩΜΕΝΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ µε 
τα πραγµατικά στοιχεία για συζήτηση και γνωµοδότηση σε επόµενη συνεδρίαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αφιδνών. 
 

Καλούµε όλα τα µέλη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών αλλά ειδικότερα τους κ.κ. 
∆ηµήτρη Ψωµιάδη και Παναγιώτη Μικρώνη, µοναδικούς εκπρόσωπους του συνόλου των κατοίκων της 
Ιπποκράτειου Πολιτείας, να καταψηφίσουν την µελέτη του ΣΧΟΟΑΠ Φάσης Α΄ της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αφιδνών και να απαιτήσουν την διόρθωση της. 
 

Με εκτίµηση, 
 

Για το ∆.Σ. 
Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 

 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραµµατέας 
 
 
 
 

∆ιονύσης Πατεράκης     Βαγγέλης Μπουγιούρης 


