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Κάλεσμα – Αιτήματα  και  Προτάσεις προς 

Κοινότητα Αφιδνών και Δήμο Ωρωπού για άμεσα μέτρα και ενέργειες 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Καλούμε το Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών να εκφράσει  
την σύμφωνη γνώμη του και να προωθήσει τα αιτήματα των κατοίκων της 
περιοχής που ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο. 

Είναι γνωστό πως  παρότι η τελευταία κακοκαιρία «Μήδεια» είχε προβλεφθεί,     
15-20/2  τα περισσότερα σπίτια στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αφιδνών 
(Ιπποκράτειος Πολιτεία) αλλά και στον οικισμό των Αφιδνών και στην ευρύτερη 
περιοχή (Δροσοπηγή και άλλοι οικισμοί των Αφιδνών), αντιμετώπισαν δύσκολες 
συνθήκες αποκλεισμού και παράλληλα έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού.  

Παρακαλούμε για την, άμεση, το συντομότερο απόφασή σας. 

Στη συνέχεια παρακαλούμε τα αιτήματα να διαβιβαστούν στον Δήμο Ωρωπού για 
να ληφθούν το ταχύτερο οι αναγκαίες αποφάσεις. 

Με δεδομένα τα παραπάνω  προτείνουμε και δικαίως διεκδικούμε: 

Α - 

Να γίνει προμήθεια αυτόνομων γεννητριών, με αυτόματη μεταγωγή, για όλα τα 
αντλιοστάσια ώστε να μην υπάρχει περίπτωση διακοπής λειτουργίας των αντλιών 
και «άδειασμα» δεξαμενής με μια απλή διακοπή ρεύματος. 

Το θέμα της συνεχούς πλήρωσης των δεξαμενών είναι δίκαιο, λογικό και διαρκές 
αίτημα καθώς πέρα από την προφανή ανάγκη για αδιάλειπτη παροχή του 
βασικότερου αγαθού για τον άνθρωπο (το νερό)  η ανάγκη αυτή καθίσταται 
ακόμα πιο επιτακτική κατά την (θερινή) αντιπυρική περίοδο  για την ομαλή 
λειτουργία του δικτύου των κρουνών πυρόσβεσης που τροφοδοτούν τις 
εθελοντικές ομάδες και την Πυροσβεστική Υπηρεσία και που θα παίξουν κρίσιμο 
ρόλο σε περίπτωση εκδήλωσης συμβάντος πυρκαγιάς. 

Αναγκαία είναι επίσης η όποια σύμβαση προμήθειας υλοποιηθεί να συνοδεύεται 
απαραιτήτως με ολοκληρωμένη σύμβαση της απαραίτητης και προβλεπόμενης 
συντήρησης και τακτικών περιοδικών ελέγχων καλής λειτουργίας του όλου 
συστήματος καθώς και η εγκατάσταση ασφαλισμένων δεξαμενών καυσίμων που 
δίνουν αυτονομία στις γεννήτριες τουλάχιστον 48 ωρών. 

Nα ασφαλιστούν με ολοκληρωμένη - πλήρη περίφραξη οι δεξαμενές ώστε να μην 
υπάρχει εύκολη κακόβουλη πρόσβαση. 

Να εγκατασταθεί παραλλήλως σύστημα συναγερμού και ολοκληρωμένης 
επιτήρησης με κάμερες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 
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Τα παραπάνω να υλοποιηθούν άμεσα σε συγκεκριμένο αυστηρό 
χρονοδιάγραμμα με συνεχή ενημέρωσή μας. 

Συμπληρωματικά χρήσιμο και σημαντικό θα είναι να κληθούν, για την εποπτεία, να 
συνδράμουν κάτοικοι πλησίον των δεξαμενών και με την υποστήριξη των συλλόγων 
και των εθελοντών της περιοχής. 

Είναι αναγκαίο και πλέον φανερό σε όλους πως μόνον με ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση, ολοκληρωμένο εξοπλισμό και τακτική συντήρηση θα 
ελαχιστοποιηθούν ή και εκμηδενιστούν τα πολύ συχνά προβλήματα στην 
υδροδότηση των οικιών στην περιοχή μας και είναι αυτό πλέον επιτακτική ανάγκη 
και αίτημα όλων των κατοίκων.  

Σημειώνουμε το εξαιρετικά επείγον: το σύνολο του έργου να ολοκληρωθεί το 
συντομότερο και πάντως πριν την αντιπυρική περίοδο.  

Τέλος προτείνεται μεσοπρόθεσμα να ενταχθεί ως πρόγραμμα ΕΣΠΑ η προμήθεια 
και η εγκατάσταση τηλεματικού συστήματος ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης 
όπως έχει ήδη υλοποιηθεί και υλοποιείται σε πολλούς δήμους της χώρας. 

Β - 

Να υπάρξει, να εκπονηθεί και να γνωστοποιηθεί με όλα τα μέσα προς τους 
κατοίκους, σαφές σχέδιο : 

α. για την διατήρηση ανοιχτού και ασφαλούς στην κυκλοφορία του κεντρικού 
οδικού δικτύου της περιοχής (αφού οριστεί) καθώς και πρόσβασης σε κρίσιμες 
υποδομές του οικισμού (πχ αντλιοστάσια) που είναι γνωστό πως κάθε χρόνο 
αντιμετωπίζει δύσκολες καιρικές συνθήκες, 

β. Να προβλεφθεί, από το σχέδιο, ο αυστηρός έλεγχος της κυκλοφορίας στο 
οδικό δίκτυο, σε συγκεκριμένα σημεία, υπό έκτακτες συνθήκες, με έκδοση 
σχετικής απόφασης από την Κοινότητα, την ΠΠ και την Τροχαία με συμμετοχή της 
αστυνομίας και την συμβολή εθελοντών και εθελοντικών ομάδων της περιοχής. 

γ. Να διατεθούν από την Δ.Κ.Α. σήματα μόνιμου κατοίκου για τα αυτοκίνητα των 
κατοίκων που θα επιτρέπουν τον ευκολότερο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
καθώς και την απρόσκοπτη διέλευση των κατοίκων από τα σημεία ελέγχου. 

δ.  Να δημιουργηθούν, ουσιαστικά να διαμορφωθούν, χώροι στάθμευσης των 
πολλών πλέον επισκεπτών στη λίμνη και να γίνεται απαγόρευση στάθμευσης 
πάνω στο δρόμο και μπροστά στη λίμνη τα ΣΚ και τις αργίες (με την νομοθεσία 
που πεζοδρομούνται τις βραδινές ώρες οι παραλιακοί δρόμοι τα καλοκαίρια σε 
τουριστικές περιοχές) η οποία, ανεξέλεγκτη πρόσβαση και στάθμευση, εγκυμονεί 
πολλούς κινδύνους εγκλωβισμού σε περίπτωση φωτιάς, όπως και χιονόστρωσης. 
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Το ίδιο, απαγόρευση στάθμευσης – αυστηρός έλεγχος, να ισχύσει και για το 
τμήμα του δρόμου πλησίον της επιχείρησης Λακκαγκίνη, όπου σχεδόν κάθε ΣΚ και 
τις αργές δημιουργείται επίσης μεγάλο πρόβλημα με κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. 

ε. Να δρομολογηθεί η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση της εξόδου από την Ρέρας 
κάτι που θα βελτιώσει την ζωή των κατοίκων αλλά και θα δημιουργήσει ουσιαστική 
δυνατότητα εισόδου και εξόδου σε κάθε περίπτωση σοβαρού κινδύνου. 

στ. Να απομακρυνθούν άμεσα ετοιμόρροποι και κομμένοι κορμοί καθώς και 
κλάρες δένδρων από τα πλαϊνά των δρόμων και τα πλησίον πρανή. Είναι άμεσος ο 
κίνδυνος ατυχημάτων αλλά επίσης σε δυό τρεις μήνες θα αυξηθεί σημαντικά ο 
κίνδυνος ανάφλεξης και επέκτασης πυρκαγιάς. 

ζ. Να επισκευαστούν το συντομότερο δυνατό οι δρόμοι του οικισμού που 
υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία και από την εντατική 
χρήση βαρέων εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου. 

η. Να επισκευαστεί (κρύσταλλα, πόρτα κλπ) και να ασφαλιστεί, όπως έχει προταθεί 
παραπάνω για τις δεξαμενές (περίφραξη, συναγερμό, κάμερα) το πυροφυλάκιο 
στην θέση Μπελέτσι που υφίσταται συνεχείς βανδαλισμούς και καθίσταται έτσι 
αδύνατη η ζωτικής σημασίας  χρήση του για όλο το δήμο και για όλη την Αττική. 

Γ - 

Να υπάρξουν και από τον Δήμο οι απαραίτητες ενέργειες προς την Περιφέρεια 
και την ΔΕΔΔΗΕ για τακτική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση της επικίνδυνης 
βλάστησης (δένδρα και κλαδιά) τα οποία υπάρχει περίπτωση να προκαλέσουν 
προβλήματα σε περιπτώσεις ανεμοθύελλας, χιονόπτωσης, σπινθηρισμών και να 
απομακρύνονται εγκαίρως δύο φορές κάθε χρόνο (Άνοιξη και Φθινόπωρο).  

Σημειώνουμε πως δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες και προβλεπόμενες εργασίες, 
παρά τις συνεχείς επισημάνεις, δύο και πλέον χρόνια, με αποτέλεσμα τις πάρα 
πολλές πτώσεις κλαδιών και δέντρων και τα επακόλουθα μεγάλα προβλήματα στο 
δίκτυο και το διαρκή κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Οι προτάσεις αναπτύχθηκαν από τους προβληματισμούς των κατοίκων, 
υπογράφεται το παρόν και απευθύνεται καταρχάς  
στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών για την σύμφωνη γνώμη του και  
στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ωρωπού  
για την έγκριση, τις αποφάσεις, την άμεση υλοποίηση. 

Για όλα τα παραπάνω, κυρίως τις αποφάσεις για άμεση υλοποίηση,  
σας καθιστούμε υπευθύνους για κάθε υλική και ηθική απαίτηση και αποζημίωση. 

Συμφωνούμε, υπογράφουμε και απαιτούμε τα αυτονόητα.         
Οι κάτοικοι      ( ακολουθεί κατάλογος με υπογραφές ) 


