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Θέμα: «Υδροδότηση Αλεποχωρίου»  

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να επανέλθουμε στο κρίσιμο θέμα της υδροδότησης του 

οικισμού Αλεποχωρίου. 

Όπως γνωρίζετε η αναθεωρημένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πόσιμο νερό του 2020 

(98/83/ΕΚ) θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών-μελών να εξασφαλίζουν, να βελτιώνουν και να 

διατηρούν την αδιάλειπτη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους. Προβλέπει, επίσης, την 

δυνατότητα παροχής πληροφοριών στους πολίτες σχετικά με τους φορείς ύδρευσης, δηλαδή 

απαιτεί την τακτική ενημέρωση των καταναλωτών. 

Ο οικισμός Αλεποχωρίου ανήκει διοικητικά κατά το ήμισυ στον Δήμο Μεγαρέων και στον Δήμο 

Μάνδρας-Ειδυλλίας. Είναι ένας μεγάλος οικισμός παραθεριστικού χαρακτήρα με αρκετούς 

μόνιμους κατοίκους. 

Εκτιμάται σήμερα ότι στην περιοχή υπάρχουν 1.070 κτίσματα στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και 

2.030 στον Δήμο Μεγαρέων. Στην περίοδο αιχμής (θερινή περίοδος) στον Δήμο Μάνδρας-

Ειδυλλίας οι εκτιμώμενοι κάτοικοι ανέρχονται στους 4.600 μη λαμβανομένων υπόψη των 

ημερήσιων επισκεπτών.  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
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H υδροδότηση σήμερα γίνεται ελλιπώς από γεωτρήσεις μικρής παροχής και αμφιβόλου ποιότητας. 

Αποτέλεσμα είναι η προβληματική υδροδότηση της περιοχής ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Η κατάσταση επιδεινώθηκε το τελευταίο διάστημα, ειδικά στο τμήμα που ανήκει στον Δήμο 

Μάνδρας-Ειδυλλίας, μια και η παροχή των γεωτρήσεων λόγω της ανομβρίας ελαχιστοποιήθηκε, 

ενώ ευρέθησαν ίχνη εξασθενούς χρωμίου στο νερό.  

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας προσπάθησε να μειώσει το πρόβλημα της λειψυδρίας με 

εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 350m3/d , όμως το ζήτημα της υδροδότησης 

είναι τεράστιο και η κατάσταση τους θερινούς μήνες απελπιστική, μια και οι ανάγκες κατ’ ελάχιστον 

είναι 1.200 km3 /d.. 

Είναι φανερό πως η μοναδική λύση που θα δώσει απάντηση στο πρόβλημα της λειψυδρίας στο 

Αλεποχώρι είναι η υδροδότηση  του από την ΕΥΔΑΠ. Εξόσον γνωρίζουμε η πλησιέστερη παροχή 

είναι εκείνη των Μεγάρων.  

Η αδυναμία της ΕΥΔΑΠ να προχωρήσει σε μελέτες και έργο για την υδροδότηση του Αλεποχωρίου, 

πρόβλημα που υφίσταται από την δεκαετία του 1960, όταν αναπτύχθηκε ο οικισμός ως τουριστικός 

προορισμός, οφείλεται σε τεχνικά και οικονομικά θέματα που αφορούν το έργο. 

Πιστεύουμε , όμως, πως οι υπάρχουσες μελέτες οδοποιίας (πεδινό και ορεινό τμήμα οδού 

Μεγάρων- Αλεποχωρίου), η κατασκευή του μεγαλύτερου τμήματος αυτής της μελέτης, καθώς και 

η ύπαρξη πηγών χρηματοδότησης, κάνουν εφικτή  την υλοποίηση του έργου. Άλλωστε, η 

περίπτωση της Κινέτας αποτελεί  παράδειγμα καλής πρακτικής. 

Γνωρίζοντας τα προβλήματα παροχής του υπάρχοντος πρωτεύοντος δικτύου, ειδικά μετά  την 

υδροδότηση των νησιών της Σαλαμίνας και Αίγινας , αλλά και της Κινέτας, είναι αναγκαίο η ΕΥΔΑΠ 

να προχωρήσει άμεσα στην αναβάθμιση του δικτύου της, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η υδροδότηση 

του Αλεποχωρίου. 

Ιδιαίτερα σημειώνουμε πως εκτός της λύσης του προβλήματος της ύδρευσης  η ανάπτυξη του 

έργου αυτού θα συντελέσει στην αύξηση της ασφάλειας κατά του κινδύνου πυρκαγιάς στην 

ευρύτερη περιοχή  και θα δώσει πνοή ζωής στις περιοχές από όπου περνά ο αγωγός. 

Από όλα τα παραπάνω , γίνεται φανερό πως πρέπει να γίνουν άμεσα ενέργειες για την 

βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του ζητήματος, έτσι ώστε να δοθεί άμεσα νερό στους κατοίκους, 

αλλά και να δρομολογηθούν ταυτόχρονα όλες εκείνες οι ενέργειες για την οριστική επίλυση του 

προβλήματος. 

Προτείνουμε να γίνει ειδική συνάντηση για το θέμα της υδροδότησης του Αλεποχωρίου με 

πολιτικούς και τεχνικούς παράγοντες, καθώς και εξειδικευμένους επιστήμονες για την προώθηση 

του έργου.  

Στην διάθεσή σας για κάθε άλλη πληροφορία. 

                                                                                            

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Ο  Δήμαρχος                                                                                

Μάνδρας –Ειδυλλίας 

Χρήστος Ε. Στάθης 

 CHRISTOS STATHIS
Digitally signed by CHRISTOS 
STATHIS 
Date: 2021.07.06 12:51:38 +03'00'


		2021-07-06T12:55:47-0700
	CHRISTOS STATHIS 108839b1fea3970dd174e4c0e91442416b29c860




