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ΠΡΟΣ
1) κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωρωπού
2) κ. Δήμαρχο Ωρωπού
ΘΕΜΑ : «Αίτημα κατοίκων οικισμού Αγίας Τριάδας (πρώην Ιπποκράτειος
Πολιτεία) Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών Δήμου Ωρωπού».
Κύριε Πρόεδρε,
σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, η Αγία
Τριάδα (πρώην Ιπποκράτειος Πολιτεία), απογραφήκαμε ως αυτοτελής οικισμός
και προέκυψε ότι ο πραγματικός πληθυσμός του ως άνω οικισμού ανέρχεται
στους 959 (εννιακόσιους πενήντα εννέα) κατοίκους. Ήτοι αριθμός που όπως
γνωρίζετε έχει αυξητική τάση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην απογραφή του
2001 είχαν απογραφεί, στον ίδιο οικισμό, 83 (ογδόντα τρεις) κάτοικοι.
Η μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του Δήμου (75 χιλιόμετρα με
επιστροφή) κάνει δυσχερής, αν όχι αδύνατη, την άμεση επικοινωνία των
κατοίκων με τις Υπηρεσίες του Δήμου. Επιπλέον και η απόσταση των 8 (οκτώ)
χιλιομέτρων από την Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών δημιουργεί επίσης σοβαρά
προβλήματα.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ιδιαιτερότητα της περιοχής, ειδικά κατά τους
χειμερινούς μήνες, απαιτεί την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των
προβλημάτων για την καθημερινή μετακίνηση των κατοίκων και όχι μόνο.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα του Ν.3852/7-6-2010
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
Φ.Ε.Κ.87Α'. άρθρο 283, παρ.6,12) ο οικισμός της Αγίας Τριάδας πληρεί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για να γίνει ανεξάρτητη Τοπική Κοινότητα.
Επειδή αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα κατ’ αρχάς την καλύτερη εξυπηρέτηση
των κατοίκων και των συνθηκών διαβίωσής τους και την αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου,
αιτούμεθα,
να θέσετε προς συζήτηση στα θέματα ημερήσιας διάταξης στο αμέσως
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημά μας, προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει
θετικά, ώστε ο Υπουργός Εσωτερικών να προβεί στην έκδοση Προεδρικού
Διατάγματος και να αναγνωριστεί ως Τοπική Κοινότητα ο οικισμός της Αγίας
Τριάδας.
Θεωρούμε δεδομένη την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου και
παρακαλούμε για την προσωπική μας παρουσία κατά τη διάρκεια της συζήτησης,
προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Οι Αιτούντες Κάτοικοι Αγίας Τριάδας.

