
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 23/09/16 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. Πρ. :  

 
 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα 
151 24 Μαρούσι 

Τηλέφωνο: 2132038326, 327 
Fax: 2132038531 
E-mail: dimarxos@maroussi.gr  
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Αξιότιµε Κύριε Υ̟ουργέ, 
 
Με αφορµή την α̟οστολή στο ∆ήµο Αµαρουσίου της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων ̟ου αφορά την ̟ολεοδοµική «τακτο̟οίηση» 
του Mall, στο ̟λαίσιο της τελεσίδικης α̟όφασης του ΣτΕ, θα θέλαµε να σας 
ε̟ισηµάνουµε ότι για το ∆ήµο Αµαρουσίου το συγκεκριµένο ζήτηµα έχει ̟ολύ 
µεγάλη σηµασία. 
 
Συνδέεται άµεσα µε µια σειρά α̟ό ̟ράξεις και ̟αρεµβάσεις της Κεντρικής 
Εξουσίας, διαχρονικά, η ο̟οίες ε̟έτρεψαν την κατασκευή και λειτουργία 
υ̟ερτο̟ικών εγκαταστάσεων. Εξαιτίας αυτών αλλοιώθηκε η φυσιογνωµία το 
̟ροαστίου µας κι ε̟ιβαρύνθηκε ̟εριβαλλοντικά και κυκλοφοριακά η ̟όλη, σε 
βάρος της ̟οιότητας ζωής των κατοίκων. 
 
Η α̟οκατάσταση των δυσµενών αυτών ε̟ι̟τώσεων, στο βαθµό ̟ου είναι 
δυνατή, α̟οτελεί ̟ροτεραιότητα για τη σηµερινή ∆ιοίκηση του ∆ήµου µας.  
 
Ιδιαίτερα για την ̟ερί̟τωση του Mall, θα θέλαµε να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν 
έχουµε ούτε τη νοµοθετική δυνατότητα, αλλά ούτε και την ̟ολιτική ̟ρόθεση να 
νοµιµο̟οιήσουµε ο̟οιαδή̟οτε αυθαιρεσία. ∆εν είµαστε εµείς ̟ου θα 
υ̟οδείξουµε µε ̟οιο τρό̟ο θα νοµιµο̟οιηθεί το «αυθαίρετο» Mall, αλλά  η 
τελεσίδικη α̟όφαση του ΣτΕ ̟ου άφησε ανοικτό το θέµα της «τακτο̟οίησης» 
του,  µέσω της κατάθεσης κατάλληλης ̟εριβαλλοντικής µελέτης.  



Ε̟ίσης για µας είναι ανοικτό ζήτηµα η είσ̟ραξη των ̟ροστίµων ανέγερσης και 
διατήρησης του Mall, ύψους ̟ολλών δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ, η ο̟οία 
όµως µ̟ορεί να γίνει µόνον α̟ό το Κράτος, κι όχι α̟ό το ∆ήµο. Πραγµατικά 
ευχόµαστε τα χρήµατα αυτά να εισ̟ραχθούν α̟ό τη σηµερινή Κυβέρνηση και 
στη συνέχεια να α̟οδοθούν στο ∆ήµο Αµαρουσίου, ̟ροκειµένου να 
χρηµατοδοτηθούν έργα και ̟αρεµβάσεις για την α̟οκατάσταση του 
̟εριβαλλοντικού ισοζυγίου της ̟όλης µας. 
 
Όµως, µέχρι να εισ̟ραχθούν τα χρήµατα αυτά, αν ̟οτέ εισ̟ραχθούν ώστε να 
«ε̟ιστρέψουν» στο Μαρούσι για να χρηµατοδοτήσουν έργα και ̟αρεµβάσεις, 
η σηµερινή ∆ιοίκηση του ∆ήµου Αµαρουσίου θα ̟ροβάλλει τις µόνιµες κι 
αδια̟ραγµάτευτες διεκδικήσεις της. 
 
Για την αντιµετώ̟ιση των ε̟ι̟τώσεων στο ̟εριβάλλον, στην κυκλοφορία και 
στην ̟οιότητα ζωής των κατοίκων του Αµαρουσίου, α̟ό την κατασκευή και 
λειτουργία των µεγάλων υ̟ερτο̟ικών εγκαταστάσεων είναι ανάγκη να 
υλο̟οιηθούν άµεσα α̟ό τη σηµερινή Κυβέρνηση 5  µεγάλες ̟αρεµβάσεις: 
 

1. Η υ̟ογειο̟οίηση της Λεωφόρου Κύµης, ̟ροκειµένου να α̟ό-
συµφορηθεί κυκλοφοριακά η Π.Ε. του Ψαλιδίου ̟ου βρίσκεται δί̟λα στο 
Mall. 

2. H ε̟έκταση της Γραµµής 4 του Μετρό στον άξονα της Λ. Κηφισίας και η 
σύνδεσή του µε τον σταθµό ΗΣΑΠ στο Μαρούσι, ̟ου θα συµβάλλει 
καθοριστικά στην κυκλοφοριακή α̟οφόρτιση του ̟ροαστίου µας 

3. Η ̟αραχώρηση α̟ό το ∆ηµόσιο στο ∆ήµο Αµαρουσίου όλων των Χ.Ε.Υ. 
̟ου βρίσκονται στα όρια του ∆ήµου, ̟αράλληλα µε τους ̟όρους ̟ου 
α̟αιτούνται για να διαµορφωθούν σε χώρους ̟ρασίνου και αναψυχής. 
Είναι µια ̟αρέµβαση ̟ου δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ στο ∆ηµόσιο και 
ακολουθεί το ̟ετυχηµένο ̟αράδειγµα της ̟αραχώρησης των ̟αραλιών 
α̟ό την ΕΤΑ∆ στους ∆ήµους του ̟αράλιου µετώ̟ου της Αττικής. 

4. Η δηµιουργία άνωθεν της Αττικής Οδού,  σε τµήµατα ̟ου διέρχονται το 
Μαρούσι, ελεύθερων χώρων ̟ρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων, 
ό̟ως έχει γίνει σε τµήµατα της Αττικής Οδού ̟ου διέρχονται α̟ό 
γειτονικούς µας ∆ήµους. 

5. Η κατασκευή δύο τουλάχιστον νέων ̟εζογεφυρών στον άξονα της 
Λεωφόρου Κηφισίας, ̟ροκειµένου να καταστεί ασφαλής η µετακίνηση 
των ̟εζών µεταξύ των δύο τµηµάτων της ̟όλης.  

 
Οι ̟όροι για την κατασκευή των ̟αρεµβάσεων αυτών υ̟άρχουν και δεν 
συναρτώνται α̟ό τη σηµερινή δηµοσιονοµική συγκυρία: 

• Είναι οι ̟όροι του ΕΣΠΑ και του ̟ακέτου Γιουνγκερ, ̟ου 
χρηµατοδοτεί έργα υ̟οδοµών. 



• Είναι οι ̟όροι του «Πράσινου Ταµείου», στο ο̟οίο ο ∆ήµος 
Αµαρουσίου έχει συνεισφέρει ̟οσά ύψους δεκάδων εκατοµµυρίων 
ευρώ και ̟ρέ̟ει τµήµα αυτών να ε̟ιστρέψει στην ̟όλη. 

• Είναι τα χρήµατα α̟ό τα ̟ρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης ̟ου 
θα εισ̟ράξει το Κράτος α̟ό το MALL και την εταιρεία ̟ου το 
διαχειρίζεται, η «µερίδα του λέοντος» α̟ό τα ο̟οία ανήκει στο 
Μαρούσι ̟ου έχει σηκώσει το κύριο βάρος της όχλησης α̟ό τη 
λειτουργία του. Χρήµατα ̟ου κά̟οια υψηλά ιστάµενα 
κυβερνητικά στελέχη υ̟όσχονται ότι θα δοθούν σε άλλους ∆ήµους, 
̟ροφανώς για να ε̟ωφεληθούν ψηφοθηρικά. Γεγονός ̟ου µας 
βρίσκει κάθετα αντίθετους. 

 
 
Κύριε Υ̟ουργέ 
 
Η σηµερινή ∆ιοίκηση του ∆ήµου Αµαρουσίου ̟ιστεύει ότι  το Κράτος και όλες 
οι Κυβερνήσεις διαχρονικά οφείλουν ̟ολλά στην ̟όλη και τους κατοίκους της.  
Τώρα ήρθε η ώρα του λογαριασµού. Και θα α̟αιτήσουµε ο λογαριασµός αυτός 
να ̟ληρωθεί, χωρίς εκ̟τώσεις και συµβιβασµούς. 
 

 
 

Με εκτίµηση  
 

Γιώργος Πατούλης 
 
 
 

∆ήµαρχος Αµαρουσίου 
 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος 


