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Κύριε ∆ήµαρχε, Κύριε Αντιδήµαρχε, 

 

Είµαι κάτοικος της Ιπποκρατείου Πολιτείας και µέχρι σήµερα κατέβαλα 

αδιαµαρτύρητα τα ∆ηµοτικά Τέλη, το ∆ηµοτικό Φόρο και το Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας που εισπράττονται για λογαριασµό του ∆ήµου Ωρωπού µέσω των 

λογαριασµών της ∆ΕΗ.  

Τα κατέβαλα αδιαµαρτύρητα, παρόλο που: 

• Η Υπηρεσία Καθαριότητας στην ΙΠ είναι ανύπαρκτη. 

• Τα απορρίµµατά µου τα µεταφέρω µε το αυτοκίνητο µου µέχρι τις Αφίδνες 

(περίπου 3km) για να βρω κάδο απορριµµάτων και να τα απορρίψω. 

• Ο ∆ήµος δεν προσφέρει ένα αξιοπρεπές σχολείο για να φοιτήσουν τα παιδιά 

µου: 

o ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός: (Ανύπαρκτος) 

o Νηπιαγωγείο: Απαράδεκτος χώρος για τον οποίο θα ήθελα να µε 

ενηµερώσετε για τις προδιαγραφές µε τις οποίες έχει κατασκευαστεί, 

αν λειτουργεί νόµιµα και µε ποια άδεια. 

o ∆ηµοτικό Σχολείο: Οι λυόµενες αίθουσες είναι περισσότερες από τις 

κανονικές αίθουσες του σχολείου. 

• Ο ηλεκτροφωτισµός στους δρόµους είναι ελλιπέστατος. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι στην περιοχή που µένω υπάρχει 1 κολώνα φωτισµού ανά 500µ και 

περισσότερο. 



Με µεγάλη µου έκπληξη πληροφορήθηκα µέσω διαδικτύου, ότι µε τις αποφάσεις 

284/2011 και 285/2011, προβήκατε στην αναπροσαρµογή: 

• των Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού, αύξηση κατά 32,35%  

• του Τέλους ∆ηµοτικού Φόρου, αύξηση κατά 36,36%. 

Με την απόφαση 286/2011 διατηρήσατε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σε 

ποσοστό µηδέν τριάντα τοις χιλίοις (0,30 ο/οο) 

Η αναπροσαρµογή αυτή έχει γίνει εν τω µέσω της χειρότερης κρίσης που διέρχεται 

η Ελληνική Οικονοµία και η Ελληνική Κοινωνία, την οποία προφανώς δεν έχετε λάβει 

υπόψιν. 

∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τα τέλη που µε χρεώνετε ως 

πολίτη είναι ανταποδοτικά, παρακαλώ όπως µε ενηµερώσετε για τις υπηρεσίες που 

µου προσφέρετε και για την αντίστοιχη χρέωσή τους. Παρακαλώ να αποφύγετε τις 

τετριµµένες απαντήσεις καθώς επίσης όπως λάβετε υπόψιν την ύπαρξη του 

Οικοδοµικού Συνεταιρισµού «∆ιεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» µε ότι αυτό 

συνεπάγεται. 

Επιφυλασσόµενος για κάθε νόµιµη ενέργειά µου. 

 

Με Εκτίµηση 
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