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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κ. Ηλία Λιακόπουλο Κατεχάκη 56 Τ.Κ. 11525

2.      Νομάρχη Ν.Α.Α.Α. κ. Λεωνίδα Κουρή Λ. Μαραθώνος 17 χλμ Τ.Κ. 15351

3.      Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών

 
 ΘΕΜΑ: Ύδρευση Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Όπως γνωρίζετε, από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο της Κοινότητας Αφιδνών και υπεύθυνο για την 
ύδρευση κ. Κ. Πάντο, τα χρονίζοντα προβλήματα με το νερό κορυφώθηκαν από τις 26-6-2010, ημερομηνία 
από την οποία και σημειώνονται αλλεπάλληλα καθημερινά κρούσματα μη επάρκειας ύδατος στην περιοχή 
της Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών (Αγία Τριάδα Αφιδνών), στην οποία κατοικούν παραπάνω από 500 
άνθρωποι, τους οποίους και εκπροσωπούμε.

Συγκεκριμένα η κεντρική δεξαμενή Γ (δΓ) καθημερινώς αδειάζει με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
νερό για το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μας. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μη 
λειτουργία του αυτοματισμού πλήρωσης της δΓ από το Β αντλιοστάσιο (Βα), λόγω βλάβης από διετίας και 
πλέον. Παρά την απόφαση του Κοινοτικού συμβουλίου Αφιδνών το Σεπτέμβριο 2009, μέχρι σήμερα 
παραμένει ως είχε.
 

Σημειωτέον ότι πριν το περιστατικό, το ρόλο του αυτοματισμού τον έπαιζε κάτοικος της περιοχής, 
υπάλληλος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών ‘’ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ’’ 
(ΟΣΥΔΙΠ), ο οποίος σταμάτησε να ασχολείται, αφού προηγουμένως είχε ενημερώσει έγκαιρα και 
επανειλημμένα την Κοινότητα Αφιδνών, η οποία με τη σειρά της διαχειρίζεται και συντηρεί το δίκτυο της 
ύδρευσης, μέσω του Κανονισμού Ύδρευσης.
 

Η προηγούμενη κατάσταση συνεχίζεται μέχρι και σήμερα (κάθε μέρα κάποια δεξαμενή είναι άδεια), 
με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής μας να βρίσκονται σε απόγνωση και αγανάκτηση, ειδικότερα 
σήμερα που υπάρχει και το σοβαρότατο ζήτημα της πυρασφάλειας στην περιοχή της Πάρνηθας.
 

Εσείς, εκπροσωπώντας την Κοινότητα Αφιδνών, σε συζητήσεις με δημότες, συλλόγους και φορείς 
της περιοχής ισχυρίζεστε μεταξύ άλλων ότι:

1.       Δεν έχετε κλειδιά των δεξαμενών ύδρευσης επειδή δεν σας τα δίνει ο ΟΣΥΔΙΠ, άρα δεν μπορείτε να 
κάνετε συντήρηση. Μάλιστα έχετε τονίσει ότι θα προσφύγετε και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αλλά ποτέ δεν 
το πράξατε.

2.      Ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσθετικά με την ΕΥΔΑΠ το νερό της γεώτρησης Κατσιμιδίου 
επειδή δεν το επιτρέπει ο ΟΣΥΔΙΠ



3.      Ότι δεν επαρκεί το νερό της ΕΥΔΑΠ, ώστε να υδροδοτείται ομαλά η περιοχή, κλπ

Εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε ότι:

Από την πλευρά μας έχουμε εξαντλήσει εδώ και καιρό κάθε έννοια καλής πίστης και θέλησης απέναντι στην 
Κοινότητα.

1.       Παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις του Κοινοτικού συμβουλίου τα τελευταία 2 χρόνια, η Κοινότητα 
δεν υλοποίησε τις αποφάσεις αυτές, ως όφειλε, έστω και με εισαγγελική παρέμβαση.

2.      Οι κάτοικοι πληρώνουν την κατώτατη κλίμακα του νερού προς 1,40€/m3  επειδή χρησιμοποιούν 
διυλισμένο νερό από τους συλλεκτήρες της ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα και δεδομένου ότι το έργο του εξωτερικού 
δικτύου της ύδρευσης κατασκευάστηκε με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται με Κοινοτική 
οδηγία η μίξη διυλισμένου και αδιύλιστου νερού. Επιπρόσθετα το νερό της γεώτρησης Κατσιμιδίου, δεν έχει 
ελεγχθεί για την καταλληλότητά του. Άλλωστε η περίπτωση της γεώτρησης αφορά τη χρήση της σε άκρως 
εξαιρετική περίπτωση είτε μεγάλης βλάβης του κεντρικού αγωγού, είτε προβλήματος με την ΕΥΔΑΠ και 
πάντα ύστερα από συνεννόηση με τους κατοίκους και μόνο.

3.      Το νερό της ΕΥΔΑΠ επαρκεί για την υδροδότηση της περιοχής. Συμπέρασμα που βγαίνει από το 
γεγονός ότι πριν το συμβάν δεν δημιουργήθηκε αντίστοιχο πρόβλημα. Εξάλλου η Κοινότητα, εντελώς 
παράνομα, στην είσοδο του καταθλιπτικού αγωγού πριν το Α αντλιοστάσιο (Αα), συνέδεσε bypass 
προκειμένου να υδροδοτήσει τμήμα της περιοχής του χωρίου των Αφιδνών, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται εκ του γεγονότος αυτού πτώση της πίεσης, άρα της παροχής. Σημειωτέον ότι τέτοια 
παρέμβαση δεν προβλέπεται στη μελέτη του έργου η οποία όπως προείπαμε είναι εγκεκριμένη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σας καθιστούμε υπεύθυνο:

α) για τη διαμορφούμενη κατάσταση, και δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε υψηλή επικινδυνότητα λόγω 
πυρασφάλειας, θα πρέπει να σας τονίσουμε ότι οι 52 πυροσβεστικοί κρουνοί της Ιπποκρατείου Πολιτείας 
δεν θα λειτουργήσουν ή θα λειτουργούν πλημμελώς.

β) για τον τρόπο που διαχειρίζεστε σήμερα την ύδρευση της περιοχής μας, δεδομένου ότι κινδυνεύει η υγεία 
των κατοίκων της, λόγω πιθανής μόλυνσης του νερού, είτε από αμέλεια, είτε από κακόβουλη ενέργεια.

Δεν θέλουμε να πιστέψουμε, ότι με δεδομένη την υλοποίηση του Καλλικράτη, έχετε χάσει κάθε 
ενδιαφέρον για τα καθήκοντα σας ως Προέδρου της Κοινότητας Αφιδνών, όμως σας καλούμε να σταθείτε 
έστω και την ύστατη αυτή ώρα, απέναντι των ευθυνών σας προκειμένου να δοθούν οι επιβαλλόμενες λύσεις. 
Ό,τι βοήθεια χρειαστείτε από εμάς είναι δεδομένο ότι θα την έχετε, όπως και μέχρι σήμερα. Ευελπιστούμε 
στην άμεση ανταπόκρισή σας για το καλό της περιοχής μας και των κατοίκων.

Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες της Επιστολής, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής κ. Ηλίας 
Λιακόπουλος, ο Νομάρχης Ν.Α.Α.Α. κ. Λεωνίδας Κουρής και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών, 
παρακαλούνται να μεριμνήσουν άμεσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για την προώθηση και επίλυση 
των θεμάτων, τα οποία επισημαίνονται με τα παραπάνω ερωτήματα, στην περίπτωση που διαπιστωθεί από 
τις Υπηρεσίες τους ότι δεν έχει τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία
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