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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Εξαιρετικά επείγον 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 20.09.2016 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. πρωτ.:  

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 
151 24 Μαρούσι 

 

Τηλέφωνο: 213 2038 305  
Fax: 213 2038 534  
   

 
 Προς: κ. Νικόλαο Χατζηαργυρίου 

Πρόεδρο & Δ/νοντα Σύμβουλο 
«ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ» 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 
Αθήνα 
 
 

Θέμα: Αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή εργασιών, αρμοδιότητος ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στο Ιστορικό 

Κέντρο της πόλεως του Αμαρουσίου, με επικείμενο κίνδυνο πρόκλησης και σοβαρών 

ατυχημάτων. 

  

Κύριε Πρόεδρε,  

Όπως είναι γνωστό, στο Ιστορικό Κέντρο της πόλεως του Αμαρουσίου – Πλατεία Ευτέρπης, ευρίσκεται 

σε εξέλιξη η κατασκευή υπογείου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων, εν συνεχεία δε, η ανάπλαση του 

υπέρ του σταθμού κοινοχρήστου χώρου, και η απόδοσή τους στη χρήση των δημοτών μας, και η 

εταιρεία σας ανέλαβε την υποχρέωση και εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, να προβεί σε εργασίες 

αρμοδιότητός της, ώστε να καταστεί δυνατή η εξέλιξη της κατασκευής του υπόψη σοβαρού και 

σπουδαίου για την πόλη μας, έργου. 

Όμως, αιφνίδια και αδικαιολόγητα, οι άνω εργασίες που ανελήφθησαν από την εταιρεία σας, 

διεκόπησαν, με αποτέλεσμα, κυρίως μεν τον άμεσο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων ή/και 

απώλειας ανθρώπινης ζωής, απ΄τις ανοικτές ή/και προχείρως καλυμμένες τάφρους, στο χώρο των 

εργασιών σας και αφ΄ ετέρου, την εξαιρετική καθυστέρηση κατασκευής του ανωτέρω έργο του Δήμου, 

με τις εντεύθεν και βαρύτατες, οικονομικές επιπτώσεις σε βάρος καταστηματαρχών και εμπόρων της 

περιοχής κ.λπ.   
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Το γεγονός δε, ότι η εταιρεία σας «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ» ανέθεσε την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών 

αρμοδιότητός της, στην εργοληπτική – κατασκευαστική εταιρεία «Τοξότης ΑΕ», της οποίας οι 

εργαζόμενοι απεργούν κ.λπ., δεν μεταβάλει τα πράγματα και δεν αφορά στο Δήμο μας. 

Για τους σοβαρούς αυτούς λόγους, σας καλούμε να ενεργήσετε για την άμεση ολοκλήρωση των 

εργασιών σας στον προαναφερόμενο χώρο – Ιστορικό Κέντρο της πόλεως του Αμαρουσίου, χωρίς η 

έναρξή τους και η ολοκλήρωσή τους να εξαρτάται απ΄ την απροσδιόριστη διάρκεια της απεργίας των 

εργαζομένων της εργοληπτικής εταιρείας «Τοξότης ΑΕ». 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε επί των ενεργειών σας, για να καταστεί δυνατή και η εν συνεχεία 

ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου και των δημοτών μας, επί του προαναφερομένου 

και εξαιρετικά σοβαρού για την πόλη μας, θέματος. 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας  
 
 
 
 

Γεώργιος Διδασκάλου 
  


