
 

Μαρούσι 7 Νοεµβρίου 2007 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

Θα ήθελα µε την παρούσα επιστολή να σας ενηµερώσω για ένα ζήτηµα που άπτεται 

των αρµοδιοτήτων σας και αποτελεί θέµα πρώτης προτεραιότητας για το Μαρούσι. 

Το ζήτηµα αυτό αφορά τη µεταφορά του Αστυνοµικού Τµήµατος Αµαρουσίου στο 

Κέντρο της πόλης. 

Σήµερα, το Αστυνοµικό Τµήµα και το Τµήµα Ασφάλειας στεγάζονται σε κτίριο που 

βρίσκεται στην περιοχή Μαρµαράδικα, µια περιοχή που βρίσκεται στο άκρο της 

πόλης µας, µακριά από το κέντρο και τις πυκνοκατοικηµένες γειτονιές . 

Η σηµερινή του θέση δυσκολεύει την εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε αυτό. Ενώ 

καθιστά και δύσκολη την άµεση επέµβαση του αστυνοµικού προσωπικού σε 

περιστατικά που θα συµβούν, αφού χρειάζονται τουλάχιστον 45' για να φτάσει ένα 

περιπολικό από τη µια άκρη της πόλης στην άλλη. 

Σε αλλεπάλληλες επαφές που είχαµε µε τον προκάτοχο σας αλλά και µε στελέχη της 

Ελληνικής Αστυνοµίας , είχαµε θέσει το αίτηµα της µεταφοράς του Αστυνοµικού 

Τµήµατος σε κτίριο κοντά στο κέντρο της πόλης. Το αίτηµα είχε καταρχήν 

αντιµετωπισθεί θετικά, αλλά µέχρι σήµερα λύση δεν δόθηκε, καθώς δεν βρέθηκε 

κατάλληλο κτίριο που να πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις. 

Για να δοθεί λύση στο ζήτηµα αυτό, που απασχολεί σε µεγάλο βαθµό την πόλη και 

συνδέεται άµεσα µε την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων, θέτουµε 

υπόψη σας µια νέα πρόταση, που µπορεί να δώσει διέξοδο στο πρόβληµα αυτό.  

Η πρόταση αυτή αφορά την ύπαρξη ενός δηµοτικού οικοπέδου, στο κέντρο του 

Αµαρουσίου, συνολικού εµβαδού 645 m², επί της οδού Πλαστήρα και Σουρή, µε 

Συντελεστή ∆όµησης  1. 

Στο οικόπεδο αυτό µπορεί να κατασκευαστεί κτίριο 645 m², ικανό να καλύψει τις 

σηµερινές αλλά και µελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες λειτουργίας ενός σύγχρονου 

αστυνοµικού τµήµατος, µαζί µε υπόγειους χώρους στάθµευσης. Θεωρώ ότι το 

συγκεκριµένο ακίνητο πληροί όλες τις προϋποθέσεις και µπορεί να κατασκευαστεί σε 

αυτό ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο, που θα στεγάσει το Αστυνοµικό Τµήµα 

και το Τµήµα Ασφάλειας της πόλης µας. 

Θα ήθελα οι αρµόδιες υπηρεσίες σας να εξετάσουν την πρόταση αυτή και από κοινού 

να βρούµε έναν συµφέροντα και για τις δύο πλευρές τρόπο ( είτε ένταξη σε Σ∆ΙΤ είτε 

µε υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Αµαρουσίου και Υπουργείου 

Εσωτερικών), ώστε να αξιοποιηθεί το οικόπεδο για το σκοπό που σας ανέφερα. 

Αναµένω τη θετική ανταπόκριση στο αίτηµα µας. 

 Φιλικά, 

Ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου 

Γιώργος Πατούλης 


