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Αξιότιµη κυρία Περιφερειάρχη, 
 

Με την ε̟ιστολή ̟ου σας α̟έστειλα στις 4 Μαΐου 2015, σας έθεσα µια σειρά α̟ό ζητήµατα ̟ου 
αφορούν την υλο̟οίηση συγκεκριµένων έργων και ̟αρεµβάσεων στα όρια του ∆ήµου 
Αµαρουσίου, τα ο̟οία ανήκουν στην αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. 

Σας ανέφερα συγκεκριµένα έργα αντι̟ληµµυρικής ̟ροστασίας ̟ου αφορούν το Μαρούσι, 
καθώς και την καθαριότητα των νησίδων της Λεωφόρου Κηφισίας,  ̟ου ε̟ηρεάζει όχι µόνον 
την αισθητική και την εικόνα της ̟όλης µου, αλλά και την ασφάλεια των διερχόµενων ̟εζών 
και οχηµάτων. 

∆ια̟ιστώνω µε λύ̟η ότι στα συγκεκριµένα ζητήµατα ̟ου σας έθεσα, δεν έλαβα µε την 
α̟αντητική σας ε̟ιστολή συγκεκριµένες α̟αντήσεις. Αντίθετα, η ε̟ιστολή είναι γεµάτη 
αόριστες υ̟οσχέσεις και γενικόλογες αναφορές ̟ερί δήθεν υλο̟οίησης κά̟οιων ̟αρεµβάσεων. 
Πουθενά δεν αναφέρονται ούτε χρονοδιαγράµµατα, ούτε σαφείς δεσµεύσεις για την υλο̟οίηση 
των συγκεκριµένων έργων. Ενώ υ̟ονοείται ευθέως ότι ο ∆ήµος Αµαρουσίου είναι αυτός ̟ου δεν 
έχει εκ̟ληρώσει τις ευθύνες ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις αρµοδιότητές του, κάτι ̟ου γνωρίζετε καλά 
ότι είναι ψευδές. 

Ε̟ι̟λέον, αντιλαµβάνοµαι ότι γίνεται εκ µέρους σας µια ̟ροσ̟άθεια α̟αξίωσης των 
ζητηµάτων ̟ου ̟ροβάλλουµε ως ∆ήµος µε την ε̟ιστολή ̟ου σας α̟οστείλαµε, χαρακτηρίζοντας 
το ̟εριεχόµενο της ως δήθεν «̟ροϊόν ε̟ικοινωνιακών συµβουλών ε̟αγγελµατιών του χώρου».  

Μην υ̟οτιµάτε τόσο ̟ολύ τη ∆ηµοτική Αρχή του Αµαρουσίου.  
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Εκτός, αν η ̟ρότερη ̟ετυχηµένη ε̟αγγελµατική σας ̟ορεία στο χώρο ̟ου αναφέρετε, ε̟ηρεάζει 
την κρίση σας και δεν σας ε̟ιτρέ̟ει να αντιληφθείτε ότι µέσω της ε̟ιστολής µας, εκφράζουµε 
α̟λώς τις αγωνίες των κατοίκων του Αµαρουσίου αλλά και χιλιάδων διερχόµενων καθηµερινά 
α̟ό την ̟λέον ̟ολυσύχναστη λεωφόρο του Λεκανο̟εδίου. Τί̟οτε άλλο.  

Θα σας ε̟αναλάβω λοι̟όν µε την ευκαιρία αυτή την ανάγκη να έχουµε ως ∆ήµος, 
συγκεκριµένες α̟αντήσεις στα ζητήµατα ̟ου εξαρχής σας θέσαµε, µε ̟λάνο και 
χρονοδιαγράµµατα υλο̟οίησης των έργων. Ο̟οιαδή̟οτε άλλη α̟άντηση α̟οτελεί υ̟εκφυγή 
α̟ό την ̟ραγµατικότητα και την ουσία του διαλόγου µας. 

Όσον αφορά το σχόλιο σας ̟ερί «ανοικτής ̟όρτας του Γραφείου σας στην Περιφέρεια», θα 
ήθελα να σας ε̟ισηµάνω ότι ως Κ.Ε.∆.Ε. σας έχουµε ε̟ανειληµµένα καλέσει να ̟αρευρεθείτε σε 
εκδηλώσεις και ηµερίδες της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού, δυστυχώς όµως µέχρι σήµερα δεν έχετε 
α̟οδεχθεί καµία ̟ρόσκλησή µας. Εύλογα λοι̟όν αναρωτιέµαι ̟ως είναι δυνατόν α̟ό τη µια να 
µας λέτε ότι έχετε την ̟όρτα σας ανοικτή και α̟ό την άλλη να µην αντα̟οκρίνεστε στις 
̟ροσκλήσεις των ∆ηµάρχων;  

Οι ̟ολίτες αντιλαµβάνονται καλά τι ̟ραγµατικά συµβαίνει.  

Αντιλαµβάνονται καλά ̟οιοι είναι οι λόγοι ̟ου η Περιφέρεια Αττικής , µόνη α̟ό όλες τις 
Περιφέρειες της χώρας, α̟οφάσισε να καταθέσει στην Τρά̟εζα της Ελλάδος τα ταµειακά 
διαθέσιµά της , ύψους ̟ολλών δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Ό̟ως καταλαβαίνουν και για ̟οιο 
λόγο η Κυβέρνηση µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ̟ου εξέδωσε στη συνέχεια, ήρθε να 
σας καλύψει νοµικά. Το οµολόγησε άλλωστε ο κ. Μάρδας όταν ̟αρευρέθη στο ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.. 
Μην µας κατηγορείτε λοι̟όν για ασύγγνωστη άγνοια, γιατί εκτίθεστε. Κι εσείς, αλλά κι αυτοί 
̟ου θέλουν να σας καλύψουν. 

Στους ̟ολίτες των ∆ήµων της Αττικής ̟ρέ̟ει να εξηγήσετε για ̟οιο λόγο διαθέτετε στην 
Τρά̟εζα της Ελλάδος τόσο µεγάλο ύψος ταµειακών διαθεσίµων, αντί να χρησιµο̟οιήσετε τα 
χρήµατα αυτά για τη χρηµατοδότηση έργων ̟ου τόσο έχει ανάγκη η Αττική. 

Σε κάθε ̟ερί̟τωση, στόχος µας δεν είναι η σύγκρουση µεταξύ των φορέων της Αυτοδιοίκησης, 
αλλά η συνεργασία. 

Συνεργασία ̟ου θα στηρίζεται στη βάση της ισοτιµίας και της ειλικρίνειας .  

Τέλος, συµφωνώ α̟όλυτα µαζί σας µε τη δια̟ίστωση ότι τα κοινά ̟ροβλήµατα της 
Αυτοδιοίκησης ε̟ιλύονται µε συναίνεση και διάλογο. 

 

Με εκτίµηση 

 

 

Γιώργος Πατούλης 

∆ήµαρχος Αµαρουσίου 

Πρόεδρος Κ.Ε.∆.Ε. 


