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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2017
Στο Μαρούσι σήμερα 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο Δημαρχείο
Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), μετά από την με αρ. πρωτ. 33256/18-07-2017
πρόσκληση του Προέδρου κ. Βασίλειου Κόκκαλη, συνήλθε σε επαναληπτική συνεδρίαση η
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αμαρουσίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας
διάταξης «Διαβούλευση επί της αρχικής πρότασης που αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2017»
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Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκαν, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία, Γαρδέλης
Επαμεινώνδας και Ρώτας Κωνσταντίνος, ο επικεφαλής της παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΕΡΓΟ για το ΜΑΡΟΥΣΙ», κ. Μαγιάκης Ελευθέριος, οι Δημοτικοί Συμβουλοι, κ.κ.
Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας, Πέππας Νικόλαος, ο Δ/ντης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, κ.
Τριβέλλας Παναγιώτης, ο Προϊστάμενος του τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων, κ. Χάλαρης Ιωάννης και ο Προϊστάμενος του τμήματος Αστικού
Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, κ. Τσόλκας Νικόλαος.
Χρέη γραμματέα, εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Αμαρουσίου, Παρασκευοπούλου Τάνια.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης κάνει το καλωσόρισμα και το άνοιγμα της
συνεδρίασης:
Σας καλωσορίζουμε στην επαναληπτική συνεδρίαση.
Η κυρία Τάνια θα πάρει τις παρουσίες.

Τις έχεις πάρει;
Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μαζί μας είναι, βρίσκεται ο κύριος Γαρδέλης, Αντιδήμαρχος
περιβάλλοντος, ο κύριος Ρώτας, πολεοδομίας, η κυρία Χαλιώτη, διοικητικού και οι υπηρεσιακοί.
Ο κύριος Πέππας Πρόεδρος της ΚΕΔΑ. Ο…
Οι υπηρεσιακοί είναι ο κύριος Τριβέλλας, ο διευθυντής της, του περιβάλλοντος και ο κύριος
Χάλαρης από την τεχνική υπηρεσία και ο κύριος Τσόλκας από το περιβάλλον.
Οπότε να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις πάνω στο τεχνικό πρόγραμμα. Να ξεκινήσουμε από δεξιά ή
από αριστερά;
Ας ξεκινήσουμε από αριστερά όπως βλέπω. Όποιος θέλει το λόγο ή όποιος θέλει οποιαδήποτε
διευκρίνιση πάνω στο τεχνικό πρόγραμμα παρακαλώ να τη θέσει για να μπορέσει να την
απαντήσουνε ή να προσθέσει κάτι ή οτιδήποτε. Ό,τι είναι να πει για να μπορέσουμε να το
λάβουμε υπόψη μας και να καταγραφεί.
Ξεκίνα ναι.
Ο κύριος Χατζηγιαννάκης.
κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-Πρόεδρος Συλλόγου «ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»:
Λοιπόν. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι καταρχάς στο… Τα θέματα απορροής ομβρίων
υδάτων, τα οποία καθυστερούνε από την Περιφέρεια, σε τι φάση βρίσκονται. Τουλάχιστον εμένα
με ενδιαφέρει για την περιοχή μας, αλλά έχουνε έρθει πίσω με κάποια αντίρρηση η Περιφέρεια
και υπάρχει καθυστέρηση; Εμείς δεν έχουμε κατορθώσει να κάνουμε μια συνάντηση μαζί της,
που είχαμε πει θα την κάνουμε. Πού βρίσκεται και πόσο καθυστερεί αυτό; Αν… Και πώς το
βλέπουμε. Δηλαδή έχει κάπου κολλήσει; Γιατί καθυστερούνε. Και βλέπω τα πάντα εδώ πέρα ότι
είναι πολλά, πολλές οι περιοχές αντίστοιχα.
Μετά, το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι στη δεύτερη σελίδα τουλάχιστον στο excel το δικό
μου, το 12 και το 15 εμφανίζουν ακριβώς το ίδιο. Διανοίξεις, διαμορφώσεις οδών στο Δήμο
Αμαρουσίου και έχουνε τα ίδια ποσά ακριβώς. Με δύο διαφορετικά, το ένα δεν έχει νούμερο
κωδικού, κανονικό, είναι νέο, το άλλο έχει, αλλά τα έχετε και τα δύο εκεί. Είναι λάθος ή είναι κάτι
το οποίο, το οποίο είναι διπλά τα… Δηλαδή έχουμε και δεύτερες διανοίξεις.
Στο 21, τη διαμόρφωση πεζοδρόμιων, διαβάσεων για την ασφαλή προσβασιμότητα στα σχολεία
του Δήμου Αμαρουσίου, αφορά και τη Σωρού; Δηλαδή αυτά που έχουμε πει θα μπορέσουμε να
κάνουμε κάτι πηγαίνοντας τα παιδιά από τη Μεσογείων για να κατέβουν κάτω, θα μπορέσει εκεί
πέρα να γίνει ένα πεζοδρόμιο;
Μπράβο, αυτό πάλι. Εντάξει. Στο… Ισχύει για το 27 το ίδιο.
Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι στο Περιβάλλον-Αθλητισμός, στο νούμερο 33 έχουμε
κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο οικοδομικό τετράγωνο 87. Αυτό πού, το οικοδομικό
τετράγωνο πού βρίσκεται; Κάποια διευκρίνιση ίσως.
Η επικαιροποίηση, εντάξει, φαντάζομαι προχωράνε.
Θα ήθελα το εξής. Λέει Μελέτη ενίσχυση διαδρομών πράσινου σε παραρεμάτιες περιοχές. Είναι
αυτά που έχουμε κάπως συζητήσει. Βλέπω ένα ποσό είκοσι χιλιάδων… Εντάξει, εμένα μου
ακούγεται μικρό. Χωρίς να ξέρω πολύ, αλλά μου ακούγεται ένα μικρό ποσό αυτό για να
μπορέσεις να φτιάξεις αρκετά πράγματα. Η ερώτηση είναι σε ποια σημεία του ρέματος μπορεί
να γίνει αυτό; Πού είναι; Αν υπάρχει σχεδιασμός ή γενικά θα τα δώσουμε εκεί και όπου
μπορέσουμε, σε όσα σημεία μπορέσουμε να πάμε.
Επίσης, η επικαιροποίηση μελετών… Α, ναι. Η επικαιροποίηση μελετών ομβρίων εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου στο 68 περιλαμβάνει και το Νέο Μαρούσι; Θα γίνει
κάποια επικαιροποίηση εκεί; Δηλαδή και το Νέο Μαρούσι έχει κάποια, θα πρέπει να αλλάξει
κάτι;
Το… Εντάξει, μισό λεπτό. Προχωράω.
Έχετε ένα, ενδιαφέρον ακούγεται, στο 95, στο Συντήρηση δομημένου, Διεύθυνση περιβάλλοντος
και ποιότητας ζωής. Κατασκευή ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου. Αυτό τι είναι; Πού, πού, σε

ποιες περιοχές είναι αυτό; Και όταν λέμε ευρυζωνικό δίκτυο, επειδή κάποιοι δεν το
καταλαβαίνουμε ακριβώς, τι σημαίνει; Εννοούμε είναι Wi-Fi; Είναι γραμμές; Τι είναι ακριβώς;
Συγχωρέστε με αν ρωτάω πράγματα περιττά. Τα λέμε εκ των υστέρων έτσι; Δεν υπάρχει…
Δηλαδή…
Α, ναι. Το άλλο. Βλέπω το Διεύθυνση καθαριότητας και ανακύκλωσης. Στο 108. Λέτε πολύ
σωστά διαμόρφωση πεζοδρομίων, εσοχών, για τη χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων. Πιστεύω
ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει. Μεταφέρονται, γίνονται μπαλάκι οι κάδοι από μέρος σε μέρος.
Τσακώνονται οι γείτονες μεταξύ τους. Πρέπει να γίνει. Θέλετε να αλλάζουνε κάθε τόσο; Είναι
δύσκολο να αλλάζουνε. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουνε κτίσει οικοδομές και τα έχουνε
κάνει ήδη οι άνθρωποι και τρώνε όλο το φόρτο και τα άλλα μεταφέρονται. Πάνω – κάτω, ό,τι θες
γίνεται. Δηλαδή μιλάμε κατεβαίνουνε και τρία τετράγωνα οι τενεκέδες. Λες και οι άλλοι δεν έχουν.
Άρα είναι σωστό να μπει, άμεσα αυτό, να μπει μια τάξη εκεί, γιατί υπάρχουν διαμάχες με τους
κατοίκους. Εντάξει;
Α, ναι. Το άλλο. Στο 113. Μελέτη αδειοδότησης χώρων αμαξοστασίου και συνεργείων. Δεν ξέρω
αν εννοείτε το, το αμαξοστάσιο το οποίο είναι στην Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, πάντως εμείς
τουλάχιστον στο Νέο Μαρούσι έχουμε Μεσογείων και Μακρυγιάννη, γίνεται κάποια εναποθέτηση
εκεί πέρα… Γίνεται μεταφορά των απορριμμάτων και από εκεί τα παίρνουνε μεγαλύτερα
οχήματα προφανώς και τα πάνε στις χωματερές. Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. (…) πήρα
τηλέφωνο και είπα βρωμάει όλη η περιοχή. Με την απεργία τότε. Αυτό υπάρχει σχέδιο να φύγει
από εκεί; Υπάρχει ερώτηση από όλους τους κατοίκους της περιοχής. Μας ενοχλεί δηλαδή αυτό
το πράγμα. Δεν μπορούμε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, τι μπαίνει, τι βγαίνει. Είναι ένα πράγμα
το οποίο απλώς πολλές φορές έχουμε, όχι συχνά, δεν θα πω τώρα ότι α, χάλια, αλλά
οπωσδήποτε ξέρεις ότι έχεις εκεί πέρα αυτό το πράγμα, το οποίο δεν ξέρεις τι είναι, τι έχει και τι
μαζεύει, μένεις δίπλα, έτσι; Και συγχρόνως εκείνη τη φορά που βγήκα από το σπίτι μου μετά την
απεργία των, που μαζεύανε τα σκουπίδια, που είχανε μαζευτεί τα πολλά σκουπίδια, τα
μαζεύανε, και βρώμαγε όλος ο τόπος. Προφανώς ερχόταν από εκεί. Δεν είναι νόημα, γιατί είχανε
μαζευτεί οι κάδοι από μπροστά μας, έτσι; Βρώμαγε όλος ο τόπος.
Λοιπόν. Α, και το άλλο που ήθελα εγώ να ρωτήσω και εκεί πέρα είναι λίγο, δεν ξέρω τι ισχύει και
τι γίνεται συνήθως, βλέπω ότι όλα τα, τα έργα ενός Δήμου όπως είναι το Μαρούσι, το 90%
στηρίζεται σε έργα, στηρίζεται στα λεφτά που πρέπει να πάρει από την Περιφέρεια. Είναι, είναι
κάτι το οποίο είθισται; Δεν το γνωρίζω. Και λέω, βλέπω τελικά το Μαρούσι μόνο, προσπαθεί να
εκμαιεύσει από την Περιφέρεια εβδομήντα τρία εκατομμύρια. Λέω μήπως είναι ένα τεράστιο
νούμερο που προσπαθεί να εκμαιεύσει από μία Περιφέρεια ένας Δήμος μόνο της Αττικής;
Και επίσης πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε έργα ΕΣΠΑ για να προχωρήσουν σε διάφορες
περιοχές πιο γρήγορα και για το καλό το δικό μας και το δικό σας, να δείξετε κάποιο έργο;
Αυτά είχα να ρωτήσω εγώ. Τώρα αν είναι κάτι, ξαναλέω, το οποίο είναι κοινό, ή θα μου
απαντήσει ο φίλος μου ο Πάντος δίπλα, που θα μου πει αυτά μην τα ρωτάς, τα ξέρει, είναι έτσι, ή
διαφορετικά μας δίνετε εσείς απαντήσεις όπου μπορείτε και όπου σας παίρνει ο χρόνος.
Θέλετε μετά; Τώρα; Ότι θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, τώρα όσον αφορά αυτό για τη Μεσογείων… Παίρνω από το τελευταίο για να…
κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά θα σας πει και ο κύριος Χάλαρης.
Αυτή τη μέρα που μυρίζανε… Εκεί πέρα ξεκάθαρα δεν γίνεται, δεν πηγαίνουν απορρίμματα. Εκεί
αυτό το οποίο πηγαίνουνε, πηγαίνουνε ογκώδη αντικείμενα τα οποία μεταφορτώνονται, εκ των
πραγμάτων δεν μπορούν να παρθούνε μεγάλα αυτοκίνητα να κυκλοφορήσουν στο Μαρούσι.
Υπάρχουν τα μικρά τα αυτοκίνητα, τα οποία παίρνουν οτιδήποτε ογκώδη, κλαδιά, στρώματα,
μπάζα, οτιδήποτε που βγάζουν από μία οικοδομή, πάνε εκεί πέρα και εκεί μεταφορτώνονται σε
σκάφες και πηγαίνουνε στη χωματερή. Ξεκάθαρα δεν υπάρχει ούτε ένα σκουπίδι μέσα.
Τώρα, τις ημέρες της απεργίας όντως υπήρχε, με πήραν και εμένα τηλέφωνο, γινότανε χαμός,
ήτανε ένα αυτοκίνητο, επειδή μείνανε πάρα πολλές μέρες τα, τα σκουπίδια, έντεκα μέρες που

ήτανε κάτω, είχανε χυθεί υγρά από σκουπίδια, ζουμιά, στη Μεσογείων και όντως υπήρχε
πρόβλημα. Μέσα… Ήτανε ξεκάθαρο. Το ξέρουμε. Στείλαμε, σκουπίσανε, φτιάξανε, κάνανε.
Ξεκάθαρα δεν υπάρχει κανέναν σκουπίδι. Δηλαδή μπορεί όποιος θέλει να το παρακολουθήσει.
Δεν έχουμε κάνα κέρδος δηλαδή να σας πούμε ότι πάμε τα σκουπίδια εκεί, τα κάνουμε
μεταφόρτωση. Φεύγουν τα απορριμματοφόρα, τα μεγάλα τα απορριμματοφόρα πηγαίνουν
απευθείας στη χωματερή. Τα μικρά τα απορριμματοφόρα τα ρίχνουμε τις νταλίκες που έχουμε
πάρει, τα καινούρια οχήματα. Γίνεται η μεταφόρτωση τους επί τόπου στις μεγάλες πρέσες και
πηγαίνουνε στη χωματερή. Σκουπίδια δεν υπάρχουν εκεί.
Τώρα. Αν από κάποιο ψαράδικο μυρίσει, κάνει, δείξει, τα οποία δεν είναι στα ογκώδη, δεν το
συζητάμε. Έτυχε, ήτανε τυχαίο γεγονός, ήταν αυτά που πέσανε στη Μεσογείων.
Τώρα. Όσον αφορά για τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια έχει μπει, το είδατε στο πρόγραμμα, για
τη Σωρού. Όπως θα γίνουν, όπως κάναμε και το έργο που γίνανε η προσβασιμότητα στα
σχολεία τα υπόλοιπα, θα γίνει και στη Μεσογείων και στη Σωρού. Είναι στο πρόγραμμα για να
γίνουνε τα, τα πεζοδρόμια. Αυτά, απ’ ότι θυμάμαι, τα υπόλοιπα τώρα που τα έχει σημειώσει ο
Γιάννης…
Γιάννη. Προχώρα τα υπόλοιπα.
Α, συγνώμη. Το Ο.Τ. είναι στη Βύρωνος αυτό που είναι για το γήπεδο. Είναι στην οδό Βύρωνος,
έτσι;
Για το γήπεδο που είπατε.
κ. ΧΑΛΑΡΗΣ: Ακούγομαι;
Λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε.
Όσον αφορά για τα διατηρητέα, υπάρχουνε δύο διατηρητέα. Το ένα είναι στη Σουρή και στη
Πλαστήρα και το άλλο είναι στη Σουρή και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Στη Σουρή και Βασιλίσσης Σοφίας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, έχουμε πάρει τη
χρηματοδότηση. Είναι στα επτακόσια πενήντα χιλιάρικα. Θα χρηματοδοτηθεί από τη, από το
ΕΣΠΑ στο σύνολο του. Απλά…
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Έχουμε… Έχουμε καταθέσει κατά καιρούς πάρα πολλές μελέτες για.. Που είναι ώριμες, που
θεωρούμε ότι είναι ώριμες, που τις έχουμε (…) εκτελέσει, σε πάρα πολλούς φορείς. Και σε
συνεργασία με το γραφείο των χρηματοδοτήσεων που ηγείται ο κύριος Αμίτσης και στην
Περιφέρεια.
Αυτά εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Δεν τα στείλαμε τώρα. Τα έχουμε στείλει
τα τελευταία πέντε χρόνια. εντάξει; δεν είναι κάτι που έγινε μπαμ και κάτω. Άρα ό,τι υπάρχει είναι
καλό προς το Δήμο και ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ώριμο και μπορεί να θεωρηθεί ώριμο ως προς
τη χρηματοδότηση του, καλό είναι να το διεκδικήσουμε. Μ’ αυτό το σκεπτικό λοιπόν τα
μεταφέρουμε. Δεν είναι ότι τα… Τα ζητάμε μεν όλα, αλλά δεν θα μας δοθούν όλα. Εντάξει;
Είχατε κάνει μια ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη σας, που ήτανε για τα όμβρια. Τα
όμβρια όπως ξέρετε δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Την εκχωρούμε, τη ζητάμε από το ΚΣΕ
και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια. Εμείς έχουμε καταθέσει όλες αυτές τις μελέτες που
βλέπετε και είναι προς έγκριση. Είχαμε μία… Αυτό που είχαμε πληροφορηθεί ότι θα γινόταν μια
συνάντηση που θα πήγαινε τεχνικό κλιμάκιο του Δήμου στην Περιφέρεια προκειμένου να
συζητήσουμε ένα – ένα όλες τις περιπτώσεις προκειμένου να δούμε τις απόψεις της
Περιφέρειας. Αυτό επειδή θέλει ένα συντονισμό και από την Περιφέρεια και από το Δήμο δεν έχει
υλοποιηθεί ακόμα. Εντάξει;
Απ’ ότι γνωρίζω η διοίκηση επιθυμεί να το κάνει άμεσα, δηλαδή με το που θα γυρίσουμε από τις
διακοπές, όταν επιστρέψουνε όλοι το Σεπτέμβριο, να κάνουμε για να έχουμε μία εικόνα του τι
προχωράει και τι όχι. Δεν είναι στο χέρι το δικό μας να σας απαντήσουμε. Γιατί εμείς θεωρούμε
όλες τις μελέτες που έχουμε κάνει ώριμες και άξιες να προχωρήσουνε. Εντάξει;
Μπορείτε να με βοηθήστε λίγο γιατί έχω χάσει λίγο τον ειρμό μου στα ερωτήματα σας;
(ομιλίες εκτός πρακτικών)

Σε ποιον κωδικό; Σε ποιο νούμερο;
Αυτό, αυτό το έργο που γίνεται στην Κυπρίων Αγωνιστών… Προσπαθώ να βρω τώρα πού
είναι…
Μισό λεπτό ε; Μισό λεπτό.
Το 108;
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Λοιπόν, στο 102… Στο 102, Ορθολογική διαχείριση ομβρίων υδάτων
οδού Κυπρίων Αγωνιστών. Αυτό περιλαμβάνει και διαμόρφωση μετά…
κ. ΧΑΛΑΡΗΣ: Αυτό θα σας απαντήσει η αρμόδια υπηρεσία που το ζήτησε.
κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ναι.
κ. ΧΑΛΑΡΗΣ: Είναι ο κύριος Τριβέλλας. Αν θέλετε…
κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ωραία.
κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-Δ/ντης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής:
Λοιπόν. Θα σας απαντήσω και σε ένα άλλο που είπατε προηγουμένως.
Είχατε ρωτήσει αν δεν απατώμαι, για την κατασκευή ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου σωστά;
Λοιπόν. Αυτό έχει να κάνει με το λεγόμενο Wi-Fi. Στο οποίο έχουμε μείνει πολύ πίσω σαν
Δήμος. Σε πάρα πολλούς Δήμους, αν όχι στους περισσότερους, έχει ήδη ενεργοποιηθεί το
λεγόμενο δημοτικό Wi-Fi, το οποίο λειτουργεί είτε σαν ελεύθερο, είτε αμειβόμενο. Δεν έχει μόνο
χρήση σαν επικοινωνίας των πολιτών με το, με το ίντερνετ, αλλά έχει και ουσιαστική χρήση
τεχνικής φύσεως. Όταν έχουμε… Όταν θέλουμε να ελέγξουμε είτε την άρδευση είτε το φωτισμό.
Που στη δικιά μας την περίπτωση φιλοδοξούμε κάποια στιγμή όταν φτιάξουμε το αρδευτικό
δίκτυο σε ηλεκτρονική, αυτόματη μορφή, να ελέγχεται μέσω του Wi-Fi το αυτοματοποιημένο
σύστημα της άρδευσης και του φωτισμού. Δηλαδή μέσω του Wi-Fi θα είμαστε σε θέση μέσα από
μία οθόνη να ελέγχουμε το αυτοματοποιημένο σύστημα της άρδευσης όλου του Δήμου. Δηλαδή
θα μπορούμε να βλέπουμε ακόμα και την τελευταία ηλεκτροβάνα που αρδεύει, εάν είναι σε
λειτουργία ή αν έχει αστοχήσει. Με αποτέλεσμα να έχουμε και οικονομία στην άρδευση και
κυρίως οικονομία στο προσωπικό. Δηλαδή σε περίπτωση που βλέπουμε ότι μια βάνα έχει
αστοχήσει, στέλνουμε ένα τεχνίτη, την αντικαθιστά, την επισκευάζει και συνεχίζουμε τη σωστή
λειτουργία της όλης υπόθεσης. Όπως επίσης και ένα αντλιοστάσιο, αν μια αντλία σταμάτησε ή
οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη σημασία της χρήσης μιας τέτοιας εγκατάστασης. Αυτό
λοιπόν έχει να κάνει με το λεγόμενο σύστημα Wi-Fi, το οποίο είναι υπέρ πολύτιμο και έχουμε
καθυστερήσει αρκετά να το εφαρμόσουμε.
Καθολικό. Η φιλοδοξία είναι για καθολικό. Ας αρχίσουμε λοιπόν με κάποιο, ας πούμε, κομμάτι
του κέντρου και φιλοδοξία, τουλάχιστον της υπηρεσίας μας και φαντάζομαι και της διοίκησης
ολόκληρης είναι να το επεκτείνουμε παντού, σε όλο το Δήμο το συντομότερο δυνατό. Βέβαια
αυτό εξαρτάται και από τις χρηματοδοτήσεις και από… Καταλαβαίνετε.
Αυτό λοιπόν είναι τεράστιας τεχνικής σημασίας. Και καλό είναι το συντομότερο δυνατό να
μπορέσουμε να το επεκτείνουμε σε όλη την πόλη, διότι έχουμε τριάντα πέντε δημοτικές
γεωτρήσεις και καλό είναι να ποτίζονται τα πάντα μέσω των γεωτρήσεων και να μην είμαστε
υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε βυτία και λάστιχα τη σήμερον ημέρα.
Λοιπόν. Τώρα, όσον αφορά το άλλο...
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ: Πέστε ότι έχει ξεκινήσει και μία μελέτη
πιλοτικά η οποία (…)
κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Πολύ σωστά ο κύριος Αντιδήμαρχος
μου υπενθύμισε ότι κάναμε ένα πιλοτικό τεμάχιο της γενικότερης εγκατάστασης. Αυτή τη στιγμή
βρίσκεται στην κατασκευή του. Είναι από το πάρκο του Αμαλίειου έως το πάρκο που είναι στην
οδό Αθηνάς, κοντά στο ΚΑΤ. Το οποίο θα αρδεύσει όλη εκείνη εκεί την περιοχή. Το οποίο είναι
κατασκευασμένο βάσει αυτού του πνεύματος.
Και έχουμε στα χέρια μας επίσης και τη μελέτη την οποία θα τη δημοπρατήσουμε σύντομα για
ένα άλλο δευτερεύον κομμάτι που περιλαμβάνει την, την Μεγάλου Αλεξάνδρου και κάποια άλλα

τεμάχια, τα οποία είναι κάποια μέρη του συνόλου. Προχωράμε ας πούμε με κάποια βήματα
μέχρι να μπορέσουμε να καλύψουμε το σύνολο του Αμαρουσίου.
Όλα αυτά, όπως σας είπα προηγουμένως, θα καλυφθούν με το, με την ομπρέλα, επιτρέψτε μου
την έκφραση, με την ομπρέλα που θα σχηματίσει το Wi-Fi και θα ελέγχονται όλα ηλεκτρονικά
αυτά τα πράγματα.
Τώρα, στην περίπτωση της ορθολογικής διαχείρισης ομβρίων υδάτων της Κυπρίων Αγωνιστών,
είναι ένα ας το πούμε καινοτόμο, μια καινοτόμα σκέψη στην οποία, τουλάχιστον εγώ σαν
ειδικότητα δεν μπορώ να σας διαφωτίσω και πολύ. Τέλος πάντων έχει να κάνει με την οικονομία
των υδάτων, από την οποία υπολογίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποια
χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κεφάλαια, λόγω του ότι έχει να κάνει με την εξοικονόμηση από
όμβρια νερά.
Είναι ένα… Είναι ένα ιδιότυπο, μια ιδιότυπη κατασκευή-μελέτη η οποία ας ευελπιστούμε ότι θα
μπορέσει να μας εξασφαλίσει κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να
μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις γύρω από αυτό το, τον τομέα. Και
απλά ψαχνόμαστε γύρω από αυτό. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο και κάτι το οποίο θα το
πετύχουμε. Απλά πειραματιζόμαστε, μήπως και πετύχουμε κάποια χρηματοδότηση γύρω σ’
αυτό το σημείο.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Ναι. Θα γίνουνε κάποιες κατασκευές ούτως ώστε τα, τα ύδατα να διοχετεύονται σε κάποιες
λεκάνες. Μπορεί να μπαίνουνε και σε κάποιες γεωτρήσεις, και να μπορούνε να αρδεύονται με
ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτά. Δεν μπορώ να σας πω γύρω από αυτή την τεχνολογία. Είναι
άλλη, άλλες οι ειδικότητες που έχουνε να κάνουνε με αυτό το πράγμα. Πάντως η κεντρική ιδέα
είναι αυτή.
Τώρα, αν μπορέσουμε να πετύχουμε τις χρηματοδοτήσεις γι’ αυτό το πράγμα, τότε θα
μπορέσουμε να έχουμε και λεπτομέρειες.
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Κλείστε λίγο. Κλείστε λίγο.
Να συμπληρώσω κάτι;
Υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε τα νερά τα βρόχινα… και από εκεί θέλουμε
να χρηματοδοτήσουμε το έργο αυτό. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιας και είναι ευθύνη πλέον
των Δήμων να… Η διαχείριση των βρόχινων νερών. Δηλαδή η διαχείριση έχει να κάνει όχι με την
αποθήκευση. Αλλά πολύ περισσότερο με την καθαρότητα του νερού που πηγαίνει στα ποτάμια.
Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα
βρόχινα νερά πρέπει να περνάνε από ένα μικρό, θα έλεγε κανείς μέσα σε εισαγωγικά, η λέξη
διυλιστήριο, ούτως ώστε τα νερά στο ποτάμι να πηγαίνουνε καθαρά. Και αυτό το πράγμα
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι η αποθήκευση νερού. Έτσι; Αυτό είναι
δευτερεύον.
κ. ΛΑΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Λαδονικόλας από Νέο Μαρούσι.
Συμπληρωματικά θέλω να επέμβω και να συνδυάσω το θέμα με τρεις παρατηρήσεις.
Καταρχάς είχαμε μια ενημέρωση από τον κύριο Τσόλκα…
Εσείς είσαστε νομίζω έτσι;
Πριν από ένα τετράμηνο, πεντάμηνο, ότι αυτό το έργο έχει ξαναγίνει. Δηλαδή δεν είναι κάτι νέο,
καινοτόμο. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι το έχετε ξανακάνει και
έχει πετύχει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο…
κ. ΤΣΟΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΠροιστάμενος τμήματος Αστικού Πρασίνου της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Ποιότητα; Ζωής:
Έχει ξαναγίνει σε πολύ μικρό μέγεθος, σε πολύ μικρή έκταση στη Θεσσαλονίκη…
κ. ΛΑΔΟΝΙΚΟΛΑΣ: Μάλιστα. Μάλιστα.
κ. ΤΣΟΛΚΑΣ: Ναι. Έχει γίνει σε πολύ μικρή έκταση στη Θεσσαλονίκη. Εμείς τώρα σχεδιάζουμε
να το κάνουμε στην Κυπρίων Αγωνιστών που είναι το τετραπλάσιο σε μέγεθος. Αλλά και σε
όγκο νερών που θα δεχτεί.

Έχει ξαναγίνει στο εξωτερικό. Παραδείγματος χάρη οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Λονδίνο, όλες
αυτές οι εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Λονδίνο έγιναν, στηρίχθηκαν
πάνω σε αυτή τη λογική. Δηλαδή τα όμβρια τα επαναχρησιμοποίησαν ή τα φιλτράρισαν.
Γι’ αυτό σας είπα ότι έχει ξαναγίνει. Όχι στο Μαρούσι. Είναι… Για εμάς είναι πρώτη φορά. Ήδη
έχουμε κάνει τη μελέτη. Ήδη προχωρούμε στο να κάνουμε τη μελέτη. Έχουμε κάνει ήδη την
προμελέτη. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, θα δημοπρατηθεί και η μελέτη και από εκεί και
πέρα θα…
κ. ΛΑΔΟΝΙΚΟΛΑΣ: Ευχαριστώ κύριε…
κ. ΤΣΟΛΚΑΣ: Και περιλαμβάνει… Περιλαμβάνει όλο το δρόμο. Περιλαμβάνει…
(…) ναι. Περιλαμβάνει και τη διαμόρφωση πεζοδρομίων, γιατί είναι μια κατάσταση, είναι μια
κατασκευή που θα αλλάξει, το δρόμο, γιατί θα πρέπει να περάσει ένας αγωγός, θα πρέπει να
γίνουν αυτά τα παρτέρια κατακράτησης που θα δέχονται το νερό, όπως είπε και ο
Αντιδήμαρχος, και σαφώς θα πρέπει να… Θα υπάρξει νέα διαμόρφωση.
κ. ΛΑΔΟΝΙΚΟΛΑΣ: Κατανοητό. Είχαμε παρανοήσει και ζητώ συγνώμη για το… Για την
εφαρμογή του.
Συγνώμη που επιμένω για την Κυπρίων Αγωνιστών αλλά είναι η κορωνίδα μας. Είναι η
κορωνίδα της περιοχής του Νέου Αμαρουσίου. Θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο όλοι γι’
αυτό παλεύουμε. Δηλαδή είναι το νούμερο ένα, το μείζον θέμα, προβληματικό θέμα στην
περιοχή μας. Για πάρα πολλούς λόγους. Για λόγους κυκλοφορίας, για λόγους υπερβολικών
ταχυτήτων, για λόγους μη πεζοδρόμησης, υπάρχει γενικώς μια αναρχία. Και είναι και πύλη
εισόδου όπως έχω πει επανειλημμένα από τα Βριλήσσια προς το Μαρούσι και είναι μια κακή
εικόνα πύλης εισόδου προς το Μαρούσι από τα από εκεί προάστια.
Θέλω να πω λοιπόν το εξής. η Κυπρίων Αγωνιστών για εμάς έχει τρία θέματα.
Το πρώτον είναι το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης, το οποίο όμως θεωρώ ότι συνδυάζεται,
δένει με το κομμάτι της αποστράγγισης των ομβρίων και δένει και μαζί με την κυκλοφοριακή
μελέτη και τον επανασχεδιασμό των πεζοδρομίων.
Λέμε λοιπόν, μήπως όλο αυτό το πράγμα μπορεί κατά κάποιο τρόπο να δέσει, για οικονομία
κλίμακος, οικονομία χρήματος, οικονομία χρόνου, φαιάς ουσίας και όλα αυτά τα πράγματα να
γίνουνε μία φορά; Διότι θα πάμε λίγο ράβε ξήλωνε. Από την άλλη δεν θέλουμε να το αφήσουμε
και να γίνει το πρώτο έργο μετά από πέντε χρόνια.
Γενικώς δεχόμαστε πάρα πολύ πίεση από τους κατοίκους και υπάρχουνε άνθρωποι που έχουνε
μπει στο, στο ΔΣ και τρέχουνε. Εγώ προσωπικά είμαι γι’ αυτό το λόγο, για την Κυπρίων. Δεν
μένω στην Κυπρίων, μένω παραπέρα. Αλλά είναι… Είναι πάρα πολύ κομβικό. Είναι μείζον θέμα
η Κυπρίων. Θέμα ασφάλειας, θέμα… Τρέχουνε πολύ. Δεν μπορείς να περπατήσεις. Δεν
υπάρχουν πεζοδρόμια.
Τώρα βλέπω ότι βαίνει μια ορθολογική διαχείριση των ομβρίων. Υποθέτω ότι από εκεί είναι ο
βασικός αγωγός. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή όταν γίνουν όμβρια,
αποστράγγιση ομβρίων από την περιοχή, δεν υπάρχει άλλο μέρος για να σκάψουν και να
ανοίξουν αγωγούς.
Άρα λοιπόν πρέπει να δέσουνε και να συνδυαστούνε τρία πράγματα. Και είμαστε εδώ για να
βοηθήσουμε, όχι για να γκρινιάξουμε. Δηλαδή πώς να πιέσουμε την Περιφέρεια; Από την οποία
για κάποιο λόγο φάγαμε μια πόρτα πριν από τρεις μήνες.
Αναφέρομαι στο κομμάτι των, των ομβρίων.
Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Η Κυπρίων για το Νέο Μαρούσι είναι βασικό. Πρόεδρε κάνω
λάθος;
Αυτό.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Εντάξει. Ναι.
Και δένουνε πολλά πράγματα πάνω στην, στην Κυπρίων.
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ο κύριος Μαγιάκης.
κ. ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-Επικεφαλής της παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»:
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα και από εμάς.
Θέλω να πω μερικά πράγματα γι’ αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για τη χωματερή, εντός
εισαγωγικών, στη… της οδού Μεσογείων. Συμπληρωματικά με αυτά που είπε ο κύριος
Αντιδήμαρχος.
Αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος έχει νοικιαστεί από το Δήμο, είναι έκτασης περίπου 13
στρεμμάτων. Έχει ενοικιαστεί ακριβώς για την εναπόθεση των ογκωδών.
Όμως, πρώτον, θα πρέπει να ξέρετε ότι ο χώρος αυτός είναι ακατάλληλος. Έχουνε επιβληθεί
πρόστιμα από την υγειονομική υπηρεσία της Περιφέρειας διότι δεν πληροί τις προδιαγραφές.
Άρα θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να κλείσει αυτός ο χώρος.
Και το δεύτερο είναι ότι στα πλαίσια της εκπόνησης τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων,
το οποίο εκκρεμεί από το 2015 στο δημοτικό συμβούλιο, προβλέπεται ακριβώς η δημιουργία
ενός μεγάλου πράσινου σημείου, το οποίο θα είναι με σύγχρονες προδιαγραφές, όπως ισχύουν,
στο οποίο θα εναποτίθενται όλα τα ογκώδη και όχι μόνο, και θα μεταφέρονται από εκεί όπως
πρέπει ας πούμε στους χώρους εναπόθεσης των ογκωδών.
Άρα εκείνο το οποίο λέμε εμείς και το λέμε και προς τη δημοτική αρχή, είναι το συντομότερο
δυνατό ολοκλήρωση της εκπόνησης τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων και
χρηματοδότηση για την κατασκευή των πράσινων σημείων και ειδικότερα του μεγάλου πράσινου
σημείου που θα μαζεύονται τα ογκώδη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα πρόστιμα που έχουνε πέσει στη Μεσογείων για το, για το μέρος, δεν είναι για…
Για την εναπόθεση σκουπιδιών ή εναπόθεση ογκωδών. Είναι γιατί βρέθηκε ένα βαρέλι λάδι, για
να έχετε υπόψη σας, χρησιμοποιημένο, έτσι;
Δεν απαγορεύει κανένας νόμος τα ογκώδη. Δεν είναι απόβλητα. Ή τα κλαδιά που πηγαίνουν
εκεί. Αυτό το πράγμα γίνεται εκεί πέρα μόνο.
Σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε κάνει όλες τις απαιτούμενες… Όντως όπως είπε και ο κύριος
Μαγιάκης είναι 13 στρέμματα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία παραπάνω από το μισό να το
αφήσουμε, ώσπου να γίνει η διαδικασία. Εκεί πέρα πάνε μόνο τα κλαδιά και τα ογκώδη. Δεν μας
χρειάζεται όλος αυτός ο χώρος. Υπήρχανε κάποια εγκαταλελειμμένα… Εγκαταλελειμμένα….
Κάποια αυτοκίνητα που έχουν αποσυρθεί του Δήμου, τα οποία βρίσκονται εκεί. Έχουμε ένα
θέμα γιατί πρέπει να τα παραλάβει το ΟΔΔΥ. Το ΟΔΔΥ δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Πρέπει να
γίνουνε κάποιες ενέργειες για να φύγουν τα αυτοκίνητα από εκεί. Έχουμε ένα πρόβλημα εκεί
πέρα. Κάποια παλιά φορτηγά και λεωφορεία.
Αφού το ξεπεράσουμε αυτό θα ξενοικιαστεί λοιπόν ο περισσότερος χώρος, θα μείνει μόνο ένας
χώρος που θα μεταφέρονται τα κλαδιά και τα ογκώδη. Να μπαίνουν στις σκάφες και να
φεύγουνε. Ώσπου να γίνει η σωστή διαχείριση, το τοπικό σχέδιο διαχείρισης σκουπιδιών.
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Επιτρέψτε μου, ένα λεπτό σ’ αυτό που ανέφερε ο κύριος Μαγιάκης, το εξής.
Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια σύσταση από τους συλλόγους προς τους κατοίκους μέλη ότι τα
ογκώδη, τα μπάζα δηλαδή, δεν έχει καμία υποχρέωση να τα μαζέψει ο Δήμος.
Είναι υποχρέωση αυτού, του ιδιοκτήτη ή του οποιουδήποτε κατασκευαστή ο οποίος κάνει
κάποιες εργασίες, είτε σε πολυκατοικία, είτε σε οικοδομή, να έχει τη σκάφη υποχρεωτικά απ’ έξω
και να μεταφέρει τα μπάζα.
Λοιπόν. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε πόλη. Για να γίνουμε πόλη θα πρέπει να
ενημερωθούνε και οι πολίτες. Ο Δήμος ναι μεν έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τους πολίτες,
αλλά από εκεί και πέρα έχουμε υποχρέωση και εμείς ως πολίτες, στο διπλανό μας, στο παρά
διπλανό μας, από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται κάτι τέτοιο, ότι πρέπει κάποια
στιγμή να τελειώσει αυτό. Δεν γίνεται ο καθένας να πετάει μπάζα, να φέρνει σακούλες απ’ έξω
και να μας παίρνουνε τηλέφωνο και μας λένε, ξέρετε κάτι, έχουμε βγάλει είκοσι σακούλες με

μπετό. Τριάντα σακούλες με μπετό. Άλλος θέλει πενήντα σακούλες με μπετό. Δεν γίνεται αυτό το
πράγμα. Δεν είναι δουλειά του Δήμου αυτό, να μαζεύει τα μπάζα. Δουλειά του Δήμου είναι να
μαζεύει…
Και βέβαια και ο εργολάβος έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, τον οποίο βέβαια δεν μπορείς να τον
παρακολουθείς. Δηλαδή αν τα χώματα τα οποία παίρνει από ένα έργο το οποίο κάνει πάει και τα
πετάει σ’ ένα οικόπεδο αντί να τα πάει στη χωματερή. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα
παρακολούθησης.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ο Δήμος ουσιαστικά μπορεί να μαζέψει μόνο τα κλαδιά, τα
οποία κλαδεύονται έτσι, και τα οποία πηγαίνουν στο συγκεκριμένο χώρο που είπε ο Λευτέρης.
Λοιπόν. Θέλει μια…
Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Θέλει μία διαρκής εκπαίδευση του, του κόσμου
και της ευθύνης που έχει απέναντι στο Δήμο. Δεν μπορεί ο Δήμος να έχει ειδική υπηρεσία που
θα μαζεύει τα μπάζα επειδή κάποιος δεν θέλει να πληρώσει για να έχει μια σκάφη απέξω από
το, από την οικοδομή που φτιάχνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να καταλάβετε, ο Δήμος πληρώνει στη χωματερή σαράντα πέντε ευρώ τον
τόνο. Που σημαίνει λοιπόν ότι μία σκάφη η οποία έχει είκοσι τόνους, αν μαζέψουμε, σε
καθημερινή βάση περίπου μαζεύουμε εκατό με εκατό δέκα τόνους ογκώδη. Ογκώδη και κλαδιά
και τέτοια. Τα κλαδιά εκ των πραγμάτων είναι ελαφριά. Αυτά τα οποία μαζεύουμε λοιπόν είναι
μπάζα, λεκάνες, διάφορα άλλα πράγματα από τις οικοδομές.
Αφενός μεν δεν μπορεί να γίνει αστυνόμευση και να κοιτάξεις ποιος τα έχει πετάξει από ένα
διαμέρισμα. Τώρα όταν ο άλλος έβγαλε δέκα σακούλες μπάζα το βράδυ ή πρωί – πρωί δεν
μπορείς να το μάθεις.
Άρα λοιπόν μια σκάφη, η οποία να φανταστείτε πόσο στοιχίζει, άμα έχει είκοσι τόνους περίπου,
στοιχίζει εννιακόσια ευρώ για να την πετάξεις στη χωματερή. Τα πληρώνουμε… Τα πληρώνουμε
εμείς. Δεν μπορείς να κάνεις όμως διαφορετικά. Δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις. Είναι
δύσκολο.
Παρακαλώ όποιος θέλει να λέει και το όνομα του. Για να γράφονται στα πρακτικά, έτσι;
κ. ΧΑΛΑΡΗΣ: Πριν προχωρήσουμε να κάνω μια διόρθωση που το αντιληφθήκατε και εσείς.
Έχει εκ παραδρομής μπει η εγγραφή 12 και η 43. Είναι διπλές. Έχετε δίκιο. Είναι η 12 με τη 15,
η 12 είναι λάθος. Και είναι η 43 με τη 48, η 43 είναι η λάθος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ο κύριος…
Κύριε Πάντο.
κ. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-Πρόεδρος Συλλόγου Πολυδρόσου:
Καλημέρα σας.
Πάντος Παναγιώτης, Πρόεδρος του συλλόγου Πολυδρόσου.
Έχουμε ξεκινήσει ήδη, εδώ και αρκετή ώρα και συζητάμε τα σημεία της πρότασης του τεχνικού
προγράμματος του 2018. Στην ίδια συγκέντρωση που είχαμε κάνει πέρσι περίπου το ίδιο
χρονικό διάστημα, είχαμε πει η προσέγγιση να γίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή όλα
αυτά τα σημεία που αναφέρονται και οι παρεμβάσεις στην πόλη, και δεν θα υλοποιηθούνε
βέβαια όλα, ένας σχεδιασμός είναι, να ξέρουμε τι εξυπηρετούνε. Δηλαδή μια εισηγητική έκθεση.
Παράδειγμα. Πέρσι κάναμε ένα, μία πρόταση τεχνικού προγράμματος η οποία εξελίσσεται το
2017. Έχουμε στοιχεία από αυτή την πρόταση που εγκρίθηκε πέρσι τι εφαρμογή έχουμε το
πρώτο εξάμηνο του 2017;
Δεύτερον. Έχει τομείς και κατηγορίες θεμάτων. Πολεοδομικών, κυκλοφοριακών, σχολείων,
απορριμμάτων, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αν δεν το είπα, τα οποία θα έπρεπε ξεχωριστά να
αντιμετωπίζονται για όλη την πόλη, κατά κατηγορία θέματος και παρέμβαση. Και δεύτερον,
συγνώμη, κατά περιοχή. Ξέρουμε όλοι ότι το Μαρούσι έχει πολεοδομικές ενότητες. Άλλες είναι
σε καλύτερη κατάσταση, άλλες σε χειρότερες. Ποιες παρεμβάσεις κάνουμε και σε ποιες περιοχές
με όλα αυτά που προτείνουμε; Στο Πολύδροσο, στο Νέο Μαρούσι, στον Παράδεισο…

Υπάρχει μια σειρά έργων μεγάλων, εντός εισαγωγικών, όπως η βιοκλιματική η οποία
ολοκληρώθηκε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Έχει ένα δεκαπεντάμηνο που έχει μια σειρά
ελλείψεων, τα οποία δεν φαίνεται πουθενά εδώ να συμπληρώνονται. Έχει στη, στο κέντρο της
πόλης, εξελισσόμενη εργολαβία του γκαράζ της Ευτέρπης. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα, πώς
επηρεάζει, τι ολοκλήρωση θα έχει;
Δηλαδή συζητάμε ένα τεχνικό πρόγραμμα χωρίς να κάνουμε τη γενική αναφορά. Όταν
συζητάγαμε τη ΣΜΠΕ του Mall εδώ πέρα σε συνεχείς συνεδριάσεις της επιτροπής
διαβούλευσης, μιλάγαμε για μεγάλες παρεμβάσεις πάνω στον άξονα της Αττική οδού. Τίποτα
δεν υπάρχει από αυτά εδώ μέσα. Μόνο η πεζογέφυρα. Μιλάγαμε για σκεπάσματα, μιλάγαμε,
στο Πολύδροσο από την Καραμανλή και την Ευζώνων μέχρι την Πεντέλης να διανοιχτούνε οι
παράπλευρές οδοί. Δεν υπάρχει τίποτα.
Κάναμε πολλαπλές επισκέψεις στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου. Μιλάτε για το ρέμα της
Σαπφούς. Στη Πεντέλης – Χαλανδρίου η ρεματιά; Δεν έχει γίνει. Εδώ και δεκαετίες. Η εφαρμογή
της πράξης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου. Ποια είναι η πρόβλεψη;
Δηλαδή θέλω να πω, πείτε μας το περίγραμμα το τι συζητάμε, ποια είναι η κατάσταση της πόλης
και ποιες είναι οι στοχεύσεις της παρεμβάσεως της δημοτικής αρχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η δημοτική αρχή έχει ένα πρόγραμμα που το καταθέτει τώρα για την επόμενη
χρονιά. Από εκεί και πέρα η επιτροπή διαβούλευσης, ο ρόλος της επιτροπής διαβούλευσης είναι
καθαρά συμβουλευτικός και να κάνει ορισμένες παρατηρήσεις ή επισημάνσεις για να τις λάβει,
να τις λάβει υπόψη της η διοίκηση, να δει αν μπορέσει κάποιες από αυτές να υλοποιηθούνε ή
κάποιες δεν μπορούν να υλοποιηθούνε.
Τώρα, από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω αυτό το, το οποίο λέτε κύριε Πάντο. Θεωρητικά
εντάξει… Θεωρητικά όλα ωραία και καλά έτσι όπως τα λέτε, αλλά δεν, δεν έχουνε και κανένα
λόγο έτσι όπως το, έτσι όπως το συζητάμε.
Εμείς αυτή τη στιγμή λέμε ότι το πρόγραμμα μας είναι αυτό για το 2018. Και από εκεί και πέρα
κάποιες παρατηρήσεις που μπορεί να γίνουν για το ’18… Αν μου λέτε για το σκέπασμα της
γέφυρας ή αν μου λέτε για το ρέμα, το οποίο ρέμα αν δεν γίνει διευθέτηση του ρέματος, να
τελειώσει η μελέτη του ρέματος… Είναι θέματα τα οποία στο μέλλον έχουμε δεσμευτεί και σαν
αρχή, ότι στο μέλλον θα μπούνε σε διαδικασία υλοποίησης.
κ. ΠΑΝΤΟΣ: Το ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου είναι οριοθετημένο με το Προεδρικό Διάταγμα του
’95. Ακριβώς.
Και ο κύριος Δήμαρχος όταν κάναμε συνάντηση είπε πιλότος μας είναι το προεδρικό Διάταγμα
και οι υπηρεσίες θα κινηθούνε για την εφαρμογή στη ζώνη Α’ που είναι υπευθυνότητα του
Δήμου. Αυτό είναι το ένα θέμα.
Αλλά επιμένω στο περίγραμμα. Η πόλη είναι δεκατρεισήμισι χιλιάδες στρέμματα. Και έχει
πολεοδομικές ενότητες. Μεγάλα έργα εξελισσόμενα, μεγάλα προβλήματα, μικρά προβλήματα.
Ποια είναι η στόχευση, ποιο το περίγραμμα; Δεν έχει καμία εισήγηση στο τεχνικό πρόγραμμα.
Και το έχουμε επισημάνει και πέρσι στο ’16, και το ’15, ότι πρέπει να κάνουμε αποτίμηση το τι
έχουμε κάνει στο παρελθόν, το πρόσφατο ή το απώτερο, και τι στοχεύουμε να κάνουμε στο
άμεσο και στο μεσοπρόθεσμο και στο απώτερο μέλλον.
Αυτά τα πράγματα δεν φαίνονται. Αυτό θέλω να επισημάνω. Και αν είμαστε σε θέση… Και τώρα
δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα που ζητάω να γίνει, έτσι; Αλλά αυτό θα προχωρήσει. Να
φτάσει μέχρι το δημοτικό συμβούλιο. Οι υπηρεσίες μπορούν να το συντονίσουνε αυτό το
πράγμα. Είναι…
Ο κύριος Γαρδέλης κάθεται δίπλα σας, που λέει το όραμα της πόλης. Το κοιτάμε από ψηλά, από
ένα χάρτη,και λέμε, εδώ έχω προβλήματα, ένα διαδραστικό χάρτη αν ήταν δυνατόν, και γίνεται
να γίνει, να βλέπουμε τα προβλήματα, καταγεγραμμένα, τις προτάσεις, και να κάνουμε
ουσιαστικές και καίριες παρεμβάσεις ανάλογα με τις δυνατότητες. Γιατί εδώ μιλάμε για
εβδομήντα έξι εκατομμύρια που είπε ο κύριος Χατζηγιαννάκης, αλλά αν δεν κάνω λάθος το

πρόγραμμα κυμαίνεται στα έξι με επτά εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι δεν είναι; Το τεχνικό; Το
υλοποιήσιμο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ναι.
κ.ΠΑΝΤΟΣ: Το ένα δέκα δηλαδή από αυτά που συζητάμε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι, εδώ πέρα δεν ήρθαμε σήμερα για να κάνουμε αποτίμηση του τεχνικού
προγράμματος, του έργου της δημοτικής αρχής.
(ταυτόχρονοι διάλογοι)
Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα…
Περίμενε. Περιμένετε κυρία Χαλιώτη.
Αυτή τη στιγμή λέμε το πρόγραμμα του Δήμου για την επόμενη χρονιά, το τεχνικό πρόγραμμα
που αφορά (…) και από εκεί και πέρα ο ρόλος της διαβούλευσης, επιμένω πάλι, είναι στο να
υπάρξουνε κάποιες παρατηρήσεις συμβουλευτικού… Και προτάσεις συμβουλευτικού
περιεχομένου για να τις λάβει υπόψη της η διοίκηση.
Τώρα να κάνουμε αποτίμηση της…
κ. ΠΑΝΤΟΣ: Πολύ ωραία. Θα σας ένα επιμέρους.
Μιλάμε για το ρέμα της Σαπφούς και λέει μέσα για κτηματογράφηση, για πράξη εφαρμογής…
Στο Πεντέλης – Χαλανδρίου είναι χωροθετημένο, οριοθετημένο και δεν έχει γίνει πράξη
εφαρμογής στο έδαφος, επειδή έχει καταστρατηγηθεί. Δεν έχει καμία πρόβλεψη. Ένα αυτό.
Δεύτερον. Λέτε εδώ, σε ένα σημείο, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων χώρων τεχνικών
συνεργείων. Των αυτοκινήτων δηλαδή. Αύριο έχει θέμα και έχουν βγάλει ανακοίνωση το
σωματείο, των υπαλλήλων, ότι αυτό πάει σε ιδιώτη. Θα φτιάχνουμε το συνεργείο και θα το
αναβαθμίζουμε με είκοσι τέσσερις χιλιάδες που λέει εδώ πέρα και πέντε είκοσι εννιά, ή θα το
δώσουμε σε έναν ιδιώτη να το παραλάβει;
Άλλο παράδειγμα. Το 2015 φέραμε μια μελέτη η οποία ήτανε της τάξεως των εκατό χιλιάδων
ευρώ, χρηματοδοτούμενη από το Γ’ κοινοτικό πακέτο στήριξης, μιλάω για το θέμα 17, σελίδα 13.
Τη λέγαμε αστική κινητικότητα. Αυτή πληρώθηκε είκοσι τέσσερις χιλιάδες. Ο κύριος Γαρδέλης
την ημέρα που ήτανε να περάσει, ήτανε να αποσύρει το θέμα, γιατί αυτή είναι πεταμένη εδώ
μέσα σε ένα συρτάρι. Δεν λέει τίποτα. Και τώρα παίρνουμε και ζητάμε εβδομήντα έξι χιλιάρικα
για τη βιώσιμη κινητικότητα του Αμαρουσίου. Μετά από δύο χρόνια.
Καταλάβατε γιατί ζητάω το τι έχουμε κάνει, τι μας λείπει και πού στοχεύουμε; Διότι αυτά είναι
αποσπασματικά κύριε Αντιδήμαρχε. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι η εκτίμηση μου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσω δύο λεπτάκια.
Όσον αφορά τα συνεργεία, είδατε δεν ξέρετε κύριε Πάντο. Τα συνεργεία… Τα συνεργεία δεν
δίνονται σε ιδιώτη.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Με βάση την ανακοίνωση… Πρέπει κάποιος να ρωτάει.
Ήδη τα αυτοκίνητα, οι ζημιές των, των αυτοκινήτων πάνε σε… Εδώ και… Όλα τα χρόνια πάνε
σε ιδιώτες. Υπάρχουν…
Με διαγωνισμό φυσικά έτσι;
Από εκεί και πέρα…
Με πρόχειρους διαγωνισμούς. Τώρα γίνεται διεθνής διαγωνισμός για να πηγαίνουν όλα τα
αυτοκίνητα. Και εκτός από αυτό στο χώρο του, στο χώρου του αμαξοστασίου γίνονται ελαφριάς
μορφής συντηρήσεις. Και λιπάνσεις των αυτοκινήτων.
Τώρα, αυτή τη στιγμή… Αυτό θα γίνει διεθνής διαγωνισμός.
Τώρα τι άλλο; Για το πολεοδομικό κύριε Ρώτα… Θέλετε να πείτε για το πολεοδομικό που είπε
για το τέτοιο; Για το ρέμα;
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΡΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:
(…) σωστή απάντηση. Αυτή της λογικής είμαι.

κ. ΠΑΝΤΟΣ: Το τμήμα κύριε Ρώτα από την Αττική οδό μέχρι τη Σισμανογλείου το έχουμε δει,
έχει πολλά προβλήματα. Και αυτό είναι επειδή δεν έχει εφαρμοστεί το σχέδιο πόλης. Στη ζώνη
Α’.
Στο τμήμα του Πολυδρόσου είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και οι παρεμβάσεις. Κάτι
ρυθμίσεις κυκλοφοριακές θέλει.
Αυτό έχουμε κάνει δύο συναντήσεις. Και χρειάζεται συγκεκριμένες ενέργειες, βήμα – βήμα και
κάποια χρήματα προφανώς για να γίνουνε.
Αυτή είναι η ερώτηση. Προβλέπονται γι’ αυτά τα βήματα που θα ορίσετε και θα καθορίσετε ως
Δήμος μέσα το τεχνικό πρόγραμμα του 2018; Για τη διευθέτηση της παραρεμάτιας ζώνης από
την Αττική οδό μέχρι τη Σισμανογλείου στην περιοχή του Νέου Αμαρουσίου και αν είναι δυνατόν,
αν χρειαστεί και μια συνεργασία με τον απέναντι Δήμο, το Δήμο Βριλησσίων.
Συγκεκριμένη ερώτηση.
κ. ΡΩΤΑΣ: Πολύ ωραία.
Να ακούνε και οι άλλοι παρευρισκόμενοι.
Λοιπόν. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχει ολοκληρωθεί για το τμήμα Α’ που αφορά την
αρμοδιότητα των Δήμων… σύμφωνα με τον ισχύουσα νομοθεσία, για να το πω και στους
συμπολίτες μας εδώ, οι αρμοδιότητες για να κάνουμε επεμβάσεις στα ρέματα έχουνε ως εξής:
Η κοίτη του ρέματος ανήκει ως αρμοδιότητα στο υπουργείο χωροταξίας. Στην ανάλογη
υπηρεσία.
Τα πρανή του ρέματος ανήκουν ως αρμοδιότητα στην Περιφέρεια. Στην αρμόδια υπηρεσία.
Και το τμήμα το οποίο είναι στην αστική περιοχή, δηλαδή που είναι διαμορφωμένο το σχέδιο
πόλης, και όπως είπε ο κύριος Πάντος, το λέμε με Α’, έτσι το έχουνε σημειώσει στα σχέδια,
αφορά το Δήμο. Εκάστοτε Δήμο.
Αυτή είναι η νομοθεσία για όλη την Ελλάδα.
Στην προκειμένη περίπτωση, το ερώτημα του συμπολίτη μας, είναι το εξής:
Ότι να κάνουμε εφαρμογή στο τμήμα Α’. Στο τμήμα λοιπόν Α’ που μιλάμε για την πολεοδομική
ενότητα Νέο Μαρούσι, που αφορά βορείως της Αττικής οδού και ανατολικά μέχρι και το
Σισμανόγλειο, την οδό Σισμανογλείου, έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής από το 1986, έχει
καταγραφεί και έχει περαστεί στο υποθηκοφυλακείο του Αμαρουσίου. Αυτό που πρέπει να γίνει
ως επόμενη ενέργεια, δεν αφορά την υπηρεσία μου κύριε Πάντο, απλά εγώ επειδή βάλατε τα
αιτήματα κάναμε τη συνάντηση στο, στο γραφείο παρουσία και των αρμοδίων Αντιδημάρχων και
κάποιων άλλων συμπολιτών μας, προκειμένου να δοθούνε διευκρινίσεις πάνω σ’ αυτό το
ζήτημα.
Η απάντηση λοιπόν είναι σαφής. Θα πρέπει λοιπόν να καταγραφεί αυτή, όλη η πράξη
εφαρμογής που έχει ολοκληρωθεί και έχει μπει στο υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να περάσει,
έτσι προβλέπεται, μέσα από τη νομική υπηρεσία. Όπου υπάρχουν διαδικασίες αποζημίωσης
επικειμένων. Γιατί άλλα δεν υπάρχουν. Είναι πράξεις αναλογισμού, γιατί έχει μπει με το άρθρο
43 μεταβατική διάταξη το Νέο Μαρούσι. Το μόνο που πρέπει να πληρωθεί από πλευράς Δήμου
είναι τα επικείμενα. Επειδή όμως μιλάμε για μια ολόκληρη περιοχή που ξεκινάει από την, από
την Αττική οδό μέχρι και την, μέχρι και την Σισμανογλείου, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μία
εργασία που αφορά ένα μεμονωμένο θέμα, αλλά αφορά διακόσιες ιδιοκτησίες.
Βεβαίως και έχει δρομολογηθεί αυτό. Την προηγούμενη περίοδο που έγινε η συνάντηση. Και θα
γίνει εισηγητικό σημείωμα ενημερωτικό και προς την… Και προς το Δήμαρχο και προς τους
αρμόδιους Αντιδημάρχους, αλλά και από τη νομική υπηρεσία η οποία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια
προκειμένου να διευθετήσει το θέμα των αποζημιώσεων.
Δεν ξέρω αν καλύφθηκες από την απάντηση.
κ. ΠΑΝΤΟΣ: Σε γενικές γραμμές ναι. Ειδικότερα όμως επιμένω σε ένα σημείο. Αν χρειάζεται
κάποια πρόβλεψη προϋπολογισμού γι’ αυτό το έργο που περιγράψατε από όλο το τέτοιο ή θα
έπεται αυτός ο προϋπολογισμός και θα πάει ακόμα παραπίσω.
κ. ΡΩΤΑΣ: Σωστά.

κ. ΠΑΝΤΟΣ: Εντάξει.
κ. ΡΩΤΑΣ: Μέσα σε κάθε προϋπολογισμό, επειδή είστε και έμπειροι και έχετε τα προηγούμενα
χρόνια έτσι εικόνα του τι συμβαίνει, πάντα γράφουμε αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας σε
θιγόμενους ιδιοκτήτες και όλα αυτά τα πράγματα.
Εκεί λοιπόν κάθε φορά που μπαίνει ζήτημα από τη νομική υπηρεσία για καθορισμό τιμής
μονάδος και αποζημίωση, αναμορφώνεται κάθε φορά η πίστωση που είναι εγγεγραμμένη για το
σκοπό αυτό. Υπάρχει δηλαδή ένας κωδικός μέσα στον προϋπολογισμό που λέει αποζημίωση
λόγω ρυμοτομίας. Αυτός είναι ένας, ένας κωδικός που πάντοτε συμπληρώνεται μια πίστωση
προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος να εκταμιεύσει τα ανάλογα χρήματα για το συγκεκριμένο
σκοπό.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Για τα επικείμενα. Μα τι λέτε τώρα;
(ταυτόχρονοι διάλογοι)
Δεν έχει σημασία. Μην λέτε ανακρίβειες και παρασύρετε τον κόσμο.
Τα καταπατημένα ή μη καταπατημένα δεν είναι θέμα συζήτησης. Είναι καταγραμμένη η πράξη
εφαρμογής στο υποθηκοφυλακείο. Αρμόδια όργανα που κάνουνε αυτή τη δουλειά επιμελούνται
του θέματος και δεν αφορά το συγκεκριμένο… Και είναι παραπλάνηση αυτό. Και θα σας
παρακαλέσω μην ξανά ειπωθούν τέτοια πράγματα. Αν υπάρχει κάποια παρανομία
…καταγγέλλετε το. Αν έχετε υπόψη σας κάποια, κάποιο καταπατημένο να το καταγγείλετε.
Υπάρχουν υπηρεσίες.
κ. ΠΑΝΤΟΣ: Κύριε Ρώτα, το ίδιο θέμα με άλλο πολεοδομικό καθεστώς, το ξέρετε καλύτερα,
υπάρχει στο Πολύδροσο. Διότι είναι παλαιότερη πολεοδόμηση.
Και αυτό πώς προέκυψε; Με τρία, τέσσερα σημεία και στον Παράδεισο, πάνω στο έργο της
διαμόρφωσης βιοκλιματικής, τα οποία έχουνε παραμείνει μέσα στο έργο. Δηλαδή έχουνε
παραμείνει παραβιάζοντας τις ρυμοτομικές γραμμές. Στο 54 της Φραγκοκκλησιάς, στο 74, στη
Σάμου, το αντίστοιχο στην Καραολή και Δημητρίου.
Έχει φύγει η κυρία Μπίσκου.
Αυτά προφανώς εννοείτε ότι στον ίδιο κωδικό και μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο ή αργότερα, θα,
θα τοποθετηθούν. Αλλά θέλουν άλλη διαδικασία όμως έτσι; Γιατί συγκεκριμένος συνδημότης
μας, και το λέω το όνομα του γιατί έχω συζητήσει μαζί του, ο κύριος Τριπολίτης, ο γιατρός, λέει
εγώ παραχωρώ, είναι παλιό οικόπεδο και κτίσιμο, πριν το ’80, απλώς να με αποζημιώσει ο
Δήμος με την τιμή μονάδος που αγόρασα. Δηλαδή στην τιμή εκείνη τότε.
Αυτό θέλει μία άλλη διαδικασία γιατί είναι ένας οικειοθελής συμβιβασμός που κάνει ο άνθρωπος
και σου λέει θα παραχωρήσω την ιδιοκτησία για κοινόχρηστο χώρο όπως ορίζει το πολεοδομικό
σχέδιο, αλλά να αποζημιωθώ κατά την αξία της.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Ναι. Βεβαίως.
κ. ΡΩΤΑΣ: Ακούστε κύριε Πάντο.
Δεν πληρώνει ο Δήμος. Υπάρχουν διαδικασίες. Πάντα καθορίζεται τιμή μονάδος από τα
δικαστήρια ή με συναίνεση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να, δεν είναι, δεν είναι τα λεφτά του
σπιτιού μας. Είναι τα λεφτά του δημοσίου. Κατά συνέπεια υπάρχουν νόμοι που διέπουν αυτές
τις διαδικασίες και εμείς υποχρεωμένοι, έστω και γραφειοκρατία αν κρατάει αρκετό διάστημα, να
ακολουθήσουμε αυτή την οδό.
Κατά συνέπεια ή γίνεται συναινετικά, έρχεται ο κύριος αυτός και υποβάλει το αίτημα με
υπεύθυνη δήλωση ή εν πάση περιπτώσει πάμε δικαστικά. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
Ευχαριστώ.
(ταυτόχρονοι διάλογοι)
κ. ΠΑΝΤΟΣ: Δύο σημεία ακόμη. Ένα λεπτό.
Οριζόντια σήμανση. Όλη η πόλη στερείται. Έτσι; Το ξέρουμε. Ξεκίνησε από το έργο της
βιοκλιματικής που δεν υπάρχει οριζόντια διαγράμμιση και το ίδιο συμβαίνει και στην προέκταση

της Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι την Πεύκη. Εδώ δεν βλέπω κάποια πρόβλεψη μέσα στο τεχνικό
πρόγραμμα. Η μόνη που έφτιαξε είναι η Σωρού που είναι και τέλεια έτσι; Και σαν κατασκευή και
σαν διαγράμμιση. Το κομμάτι. Από την Αμαρουσίου Χαλανδρίου. Για όλο το υπόλοιπο τι
συμβαίνει; Και κυρίως για το Πολύδροσο δηλαδή που έχουμε τη βιοκλιματική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το λάβουμε υπόψη αν και έχουνε γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να
προχωρήσει, έχουν γίνει οι μελέτες όλες.
Επόμενος;
(ταυτόχρονοι διάλογοι)
κ. ΛΑΔΟΝΙΚΟΛΑΣ: (…) επειδή ακριβώς στο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει παραρεμάτια οδό,
μία αυτοψία που κάναμε στην παραρεμάτιο οδό πρόσφατα, δεν υφίσταται παραρεμάτια οδός. Σε
ένα μεγάλο μήκος της περιοχής του Νέου Αμαρουσίου. Ήτανε ο κύριος Γαρδέλης. Το είχαμε
κάνει παρέα.
Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ακραίες ιδιοκτησίες είχανε φτάσει μέχρι τα πρανή. Που αναφέρατε
πιο πριν ότι είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας. Άρα λοιπόν υφίσταται θέμα καταπατήσεων. Δεν
το γνωρίζω. Αλλά υφίσταται. Έτσι, με το φτωχό μου το μυαλό που λένε. Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ο κύριος…
κ. ΠΑΝΤΟΣ: Μία απάντηση δεν έχω πάρει στο θέμα όταν βγαίνουνε οι, οι… Αυτό ας πούμε στην
64 που είπαμε. Μελέτη ενίσχυσης διαδρομών πρασίνου σε παραρεμάτιες περιοχές είκοσι
χιλιάδες. Αυτό έχετε δει ότι σε αυτά και σε αυτά και σε αυτά τα σημεία υπάρχει πρόβλημα…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ενδεικτικό ποσό είναι αυτό.
κ. ΠΑΝΤΟΣ: Ενδεικτικό. Αυτό καταλαβαίνω. Γενικώς αυτό μπορούμε να δώσουμε και…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ενδεικτικό ποσό.
κ. ΠΑΝΤΟΣ: Εντάξει. Το καταλαβαίνω.
κ. ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ-Εκπρόσωπος του συλλόγου «Η ΔΩΔΩΝΗ»:
Καλημέρα και από εμένα.
Ζορμπαλάς Ηλίας από το Σύλλογο της Δωδώνης.
Βλέπω γενικά ότι υπάρχουν θέματα, εντάξει, όπως κάθε χρονιά βέβαια, που είναι είτε ειδικά, για
συγκεκριμένες περιοχές, είτε γενικά.
Επειδή έχει ξανασυζητηθεί το θέμα των αντιπλημμυρικών και των ομβρίων και για την περιοχή
της Δωδώνης…
Κύριε Πρόεδρε, έχετε φύγει όμως από την αίθουσα.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Για τα αντιπλημμυρικά και τα όμβρια, βλέπω ας πούμε εδώ για την περιοχή του Αγίου Νικολάου,
της Αγίας Φιλοθέης και άλλων περιοχών. Έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, και άλλες φορές
μάλλον και στις συναντήσεις που είχαμε μαζί σας και με το Δήμαρχο, ότι καλό θα είναι
ουσιαστικά να γίνει κάποια μελέτη σχετικά με τα αντιπλημμυρικά και στην περιοχή της Δωδώνης.
Τώρα κάποιο άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι για την κατασκευή των πεζοδρομίων. Τα
έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Υπάρχουνε πεζοδρόμια ειδικά, εντάξει σε όλο το Μαρούσι, όχι
μόνο στην περιοχή τη δική μας, που πεζοδρόμιο με μία πλάκα, πλάτος δηλαδή μίας πλάκας και
αλλού υπάρχουν πεζοδρόμια με πλάτος πέντε. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό το
θέμα. Διότι καταβαίνετε ότι στα μικρά πεζοδρόμια ουσιαστικά η κίνηση των πεζών γίνεται με
δυσκολία από τη μία και με μικρότερη ασφάλεια.
Ένα θέμα που θίχτηκε και προηγουμένως από τους, από τον, από τους δύο προηγούμενους
συλλόγους, ομιλητές των συλλόγων, ήτανε και για το ρέμα βέβαια. Για την οριοθέτηση και την
διευθέτηση, το οποίο έχει καθυστερήσει αρκετό καιρό. Είχαμε βέβαια και μία συνάντηση πριν
από δύο εβδομάδες. Μας είπατε ότι το θέμα καθυστερεί από την Περιφέρεια. Δεν ξέρω αν ισχύει
αυτό βέβαια, διότι απ’ ότι έχω ενημερωθεί και από τη μεριά της Περιφέρειας έχουνε γίνει κάποιες
ενέργειες και έχει αποσταλεί ένα κείμενο διορθώσεων επτά σελίδων από το Φεβρουάριο και δεν
έχει απαντηθεί από μεριάς Δήμου.
(ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Η μελέτη οριοθέτησης έχει ολοκληρωθεί. Έχει γίνει ΦΕΚ και οι παρατηρήσεις
έχουνε γίνει για τη μελέτη διευθέτησης.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ: Ωραία.
Στο θέμα 90 της διεύθυνσης υπηρεσίας δόμησης, σελίδα 8, αναφέρεται σχετικά με την
πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής στην περιοχή ανατολικά του νεκροταφείου. Αν μπορεί να
διευκρινιστεί τι επρόκειτο να γίνει στο σημείο αυτό.
Πιο κάτω, σελίδα 9, στο θέμα 97, γενικά βασικά σε όλα τα θέματα υπάρχουν αναφορές σχετικά
με αναβάθμιση χώρων πλατειών, πράσινο, κοινοχρήστων σημείων… Υπάρχει ουσιαστικά μια
γενικότητα και εδώ, διότι μπορεί να εξυπηρετούνται στο, στη μελέτη πέντε περιοχές από όλο το
Δήμο, δεν ξέρω αν υπάρχει μελέτη και για την περιοχή τη δική μας σε αυτό.
Και ένα άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι σχετικά με τη, με τα πράσινα σημεία. Τι
περιλαμβάνει ακριβώς η μελέτη και ποιες είναι οι περιοχές στις οποίες επρόκειτο να γίνουν τα
σημεία, τα πράσινα σημεία αυτά; Οι γωνίες αυτές.
Θα, θα συμπληρώσει βέβαια και η Πρόεδρος του Στουντίου κάποια θέματα που αφορούν και τις
δύο περιοχές.
Και το άλλο σχετικά με το ευρυζωνικό δίκτυο, ελπίζω να μην το πάρει ο κύριος Πατούλης
αποχωρώντας από το Δήμο όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς με το Wi-Fi.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Χάλαρης.
κ. ΧΑΛΑΡΗΣ: Λοιπόν. Σχετικά με το τελευταίο θέμα, όσον αφορά τα πράσινα σημεία ή τις
πράσινες γωνιές, είχε βγει μια τροποποίηση, αν θυμάμαι καλά ήτανε η τελευταία τον Απρίλιο του
’17, η οποία επιπλέον ήρθε να προσδιορίσει τι είναι τα πράσινα σημεία, τι είναι οι πράσινες
γωνιές.
Εμείς στο σχεδιασμό του τεχνικού προγράμματος, είχαμε βασιστεί στο τεχνικό, στο πρόγραμμα
μάλλον των, αποκομιδής των σκουπιδιών, που έχουμε κάνει τη διαβούλευση όσον αφορά τις
προτάσεις για τα πράσινα σημεία.
Λόγω της τροποποίησης λοιπόν της, της υπουργικής απόφασης που οριοθετεί ξανά από την
αρχή τα πράσινα σημεία, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε επακριβώς τις γωνίες. Γιατί άλλαξε
η νομοθεσία τώρα τον Απρίλιο. Εμείς λοιπόν είχαμε βασιστεί, όταν κάναμε το τεχνικό
πρόγραμμα, στη μελέτη που είχαμε κάνει για το τοπικό σχέδιο αποκομιδής των απορριμμάτων
του ’16. Το οποίο υποβλήθηκε το ’15 στην, στο ΠΕΣΔΑ, εγκρίθηκε και με βάση αυτόν
πηγαίναμε. Τώρα προφανώς θεωρούνται, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν και τροποποιήσεις.
Άρα η μελέτη του πού θα γίνουν τα πράσινα σημεία είναι επιβεβλημένη, γι’ αυτό έχει μπει και
εδώ μέσα.
Αν θέλετε κάτι άλλο πάνω σε αυτό…
Το τι… Ναι. Παρακαλώ.
κ. ΜΑΓΙΑΚΗΣ: Η μελέτη αυτή που σας αναφέρει ο κύριος Χάλαρης έχει βγει στην επιτροπή
διαβούλευσης, έγινε εδώ πέρα και θέλω να σας πληροφορήσω ότι ναι, πράγματι, στη Δωδώνη
περιλαμβάνεται ένα πράσινο σημείο, μικρό πράσινο σημείο, όχι το μεγάλο που λέγαμε
προηγουμένως, δίπλα από το μπάσκετ της γειτονιάς σας. Αυτό. Δηλαδή να το γνωρίζει ο
άνθρωπος.
κ. ΧΑΛΑΡΗΣ: Δεν είχε ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία της οριοθέτησης. Θα
επαναπροσδιοριστεί είπαμε.
ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ: Επειδή έχω πληροφορηθεί για το συγκεκριμένο σημείο, αυτό που ρωτάω είναι
ουσιαστικά τι, τι περιλαμβάνει η γωνιά αυτή.
κ. ΧΑΛΑΡΗΣ: Ναι, Αυτό περιλαμβάνει…
κ. ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ: Και οι υπόλοιπες δηλαδή.
κ. ΧΑΛΑΡΗΣ: Ναι. Ναι.

Είναι ένα σημείο διαλογής τοπικό, το οποίο πέραν των γνωστών απορριμμάτων που έχουμε,
δηλαδή πέραν των σκουπιδιών που παράγουμε, θα μπορούμε να εναποθέτουμε ρούχα,
επιπλέον χαρτιά, υλικά, ηλεκτρικές συσκευές σε ειδικούς κάδους.
Η διαμόρφωση των πράσινων γονέων είναι για να πηγαίνουμε εμείς οι πολίτες κάποια επιπλέον,
πώς το λένε, κλάδους σκουπιδιών που δεν μαζεύονται στις, τους υπάρχοντες κάδους. Εντάξει;
Δεν μιλάμε για μια εστία μόλυνσης. Είναι σημείο πολιτισμού για εμάς, σαν υπηρεσία
καθαριότητας έτσι το είχανε αναφέρει, στο οποίο εκεί μαζεύουμε άλλους τομείς ανακύκλωσης οι
οποίοι δε, αυτή τη στιγμή δεν συλλέγονται τοπικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ρώτα.
κ. ΡΩΤΑΣ: Ένα λεπτό. Έκανε μία ερώτηση για το ανατολικό του Αμαρουσίου αν δεν κάνω
λάθος. Του νεκροταφείου του Αμαρουσίου. Δεν κάνατε κύριε Πρόεδρε; Είπατε μάλιστα και στο
συγκεκριμένο, στην πίστωση. Το 71 που λέει πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής στο ανατολικό…
Το νεκροταφείο. Αυτό δεν ρωτήσατε; Γιατί τα σημείωσα. Γι’ αυτό το λέω.
Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε δεν απαντάω.
Εσείς τα είπατε και εγώ θα τα… Εσείς… Είναι το 71. Η εγγραφή 71 κύριε Πρόεδρε. Σελίδα δεν
υπάρχει. Είναι στο τεχνικό πρόγραμμα. Αν έχετε το τεχνικό πρόγραμμα θα το δείτε.
Εν πάση περιπτώσει, σας αναφέρω το εξής. Την προσοχή σας. Γιατί κάνατε παρατήρηση στον
Πρόεδρο προηγουμένως.
Λοιπόν. Είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται ανατολικά του…
Ναι. Αυτό. Αυτό.
Λοιπόν. Βρίσκεται ανατολικά του νεκροταφείου του Αμαρουσίου. Είναι εκτός σχεδίου περιοχή.
Είναι στην πολεοδομική ενότητα Καρπάθικα, Δωδώνη, Στούντιο. Ως πολεοδομική ενότητα
επέκτασης. Έχει δηλαδή τις προϋποθέσεις. Απλά η νομοθεσία, και γι αυτό έχει μείνει πίσω, από
το 1980 επί Δοξιάδη υπουργού υγείας είχε καθιερωθεί επεκτάσεις σχεδίων πόλεων θα γίνονται
σε απόσταση άνω των 250 μέτρων. Που σημαίνει ότι απαγόρευε την επέκταση ανατολικά αυτού
του τμήματος του νεκροταφείου και ισχύει η διάταξη αυτή έως και σήμερα.
Εμείς προβλέποντας ότι, πιθανόν με κάποια παρέκκλιση και με όσα έχουμε ήδη συγκεντρώσει
σαν στοιχεία από τις γεωλογικές μελέτες κλπ, η επιθυμία του Δήμου, της διοίκησης, αλλά επ’
ωφελεία των κατοίκων είναι να επεκταθεί το τμήμα αυτό, δημιουργώντας κάποιες προϋποθέσεις
ασφάλειας, όσον αφορά τον, τον υδάτινο ορίζοντα, ο οποίος αυτός ήτανε και ο λόγος ο οποίος
απαγορεύουνε τις επεκτάσεις κοντά σε χώρους τέτοιους.
Από εκεί και μετά δεν είναι κάτι περισσότερο που μπορώ να σας ενημερώσω. Γίνεται μια
προσπάθεια όμως να γίνει μελέτη πολεοδομική και ταυτόχρονα και πράξη εφαρμογής,
προκειμένου να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης.
Και επ’ ευκαιρία, επειδή είναι και ο κύριος από την περιοχή των Αναβρύτων που το ρώτησε
νωρίτερα, έτσι δεν είναι κύριε… Δεν ρωτήσατε; Α, είδα το κείμενο σας, γι’ αυτό το… Είδα στο
κείμενο το αναφέρετε και νόμιζα ότι έχετε μιλήσει. Καλώς.
Λοιπόν. Σας κάλυψε αυτό;
κ. ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ: Επρόκειτο να γίνει επέκταση ίσως του νεκροταφείου;
κ. ΡΩΤΑΣ: Μην μπερδεύετε. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Ακούσατε τέτοιο πράγμα; Είπα
περιοχή, πολεοδομική μελέτη…
κ. ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ: Ρωτάω. Ρωτάω.
κ. ΡΩΤΑΣ: Όχι να μην το ρωτάτε. Γιατί είναι.. Είναι προβοκατόρικη ερώτηση όπως την κάνετε.
Ε, πώς θα γίνει;
κ. ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ: Μην μας παρεξηγείτε. Μην μας παρεξηγείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ρώτα.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
κ. ΜΑΓΙΑΚΗΣ:
Όχι. Όχι. Όχι. Να πω το…
Δεν παίρνω πολύ εντάξει. Και έτσι είμαι λιγόλογος.

Να πω στον κύριο Ζορμπαλά αν θέλει αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δύο θέματα. Το
ένα θέμα έχει να κάνει με τη μελέτη διευθέτησης του ρέματος της Σαπφούς, στο οποίο υπάρχει
διαμάχη μεταξύ εργολάβου και Δήμου γιατί ο εργολάβος δεν θέλει να εφαρμόσει τις
παρατηρήσεις που του έκανε η Περιφέρεια. Ελάτε αύριο εκεί πέρα να τα πούμε σε λεπτομέρεια.
Και το δεύτερο, σ’ ότι αφορά ας πούμε την ένταξη τα Καρπάθικα, υπάρχει πάλι θέμα με τον
Ερατοσθένη, εταιρεία στην οποία ο Δήμος Αμαρουσίου έχει αναθέσει το πολεοδομικό σχέδιο
από το 1990… Αρχές του 1990 εν πάση περιπτώσει, και τώρα γίνεται αναπροσαρμογή, μετά
από πόσα είναι, είκοσι επτά χρόνια, για να εντάξει την περιοχή των Καρπάθικων μέσα, μαζί με
όλα αυτά που σας είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος για το νεκροταφείο, που εκεί αν δεν κάνω λάθος,
συμπληρώστε με, έχουνε τελειώσει αυτές οι μελέτες οι υδρολογικές κλπ.
Είναι θέματα σε εξέλιξη. Τα συζητάμε αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα είναι και επίκαιρα
γιατί θα συζητηθούν αύριο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ρώτας.
κ. ΡΩΤΑΣ:
Κύριε Μαγιάκη, ορθά τα αναφέρετε. Απλά δεν αναφέρετε το εξής. Ότι σήμερα έχει, υπάρχει ο
νέος νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε ο μνημονιακός πέρσι τον Αύγουστο και επειδή είστε και
μηχανικός, οι διαδικασίες και οι γραφειοκρατίες προκειμένου να λυθούνε θέματα που αφορούν
μελέτες, διάφορες μελέτες ή έργα, καταλαβαίνετε ότι θέλει δεκαοκτώ χρόνια για να γίνει κάτι.
Θεωρούμε λοιπόν σκόπιμο, προκειμένου να υλοποιήσουμε και να ολοκληρώσουμε κάποια
πράγματα, γιατί εάν υπάρχει ένα, ένα λάθος δεν πρέπει να το διογκώνουμε το λάθος, πρέπει να
το συμπληρώνουμε. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν υπάρχει μια καθυστέρηση σε αυτές τις
περιπτώσεις, αλλά η εκτίμηση, επειδή ασχολήθηκα και εγώ προσωπικά προκειμένου να
ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία αυτή, είναι να προχωρήσουμε στη σύνταξη συγκριτικού πίνακα
παρόλα ταύτα, και θα πρέπει να το υποστηρίξετε και στο συμβούλιο, επειδή είστε γνώστης των
θεμάτων, να υλοποιηθεί αυτό το, αυτή η περίπτωση, με την υπάρχουσα σύμβαση, καλώς ή
κακώς. Και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε.
Διαφορετικά, θα πρέπει… Και εσείς θα έχετε φύγει από το Δημοτικό Συμβούλιο, και εγώ θα έχω
φύγει, και δεν ξέρω μετά από πόσα χρόνια με την ισχύουσα… Εκτός και αν αλλάξει ο νόμος.
Που δεν πιστεύω να αλλάξει γιατί είναι μνημονιακός και τον ψηφίσατε πέρσι. Έτσι;
Άρα λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πεπατημένη. Θεωρώ λοιπόν ότι ορθώς έρχεται το
θέμα και θέλω πραγματικά αύριο να το στηρίξετε. Για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους
οι οποίοι ταλαιπωρούνται τα τελευταία χρόνια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ρώτα.
κ. ΡΩΤΑ ΜΑΝΤΥ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α’:
Καλημέρα σε όλους.
Κύριε Πρόεδρε της επιτροπής, κύριοι Αντιδήμαρχοι και μέλη της επιτροπής.
Ονομάζομαι Ρώτα Μάντυ, είμαι η Πρόεδρος του συλλόγου Στούντιο Άλφα.
Λοιπόν. Εγώ βασικά θα επανέλθω σε θέματα τα οποία ήδη έχουμε θίξει σαν περιοχή και τα, θα
τα καταθέσουμε και γραπτώς. Και είναι τα εξής.
Πρώτον. Ως προς τα όμβρια και το έργο δηλαδή, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με
την υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι θα ολοκληρωθεί 2 Αυγούστου. Σήμερα έχουμε
31 Ιουλίου. Σε τι φάση βρίσκεται; Παράταση. Ναι. Και η οποία παράταση δηλαδή τώρα… Πότε
προβλέπεται ας πούμε; Δηλαδή πόσο, ποια θα είναι αυτή η παράταση; Αυτό ως προς τα
όμβρια.
Δεύτερον. Σχετικά με τις διανοίξεις. Η περιοχή του Στουντίου είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Είναι
νεόδμητη. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, κυρίως ως προς την, ως προς τους δρόμους, το
δίκτυο γενικά. Ένα θέμα το οποίο έχουμε θίξει πολλές φορές είναι οι διανοίξεις των δρόμων.
Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό και στη διαμόρφωση τους.

Και όπως πάντα, όπως έχουμε πει και γραπτώς πολλές φορές, είναι οι ασφαλτοστρώσεις και
είναι… Δηλαδή σε πολλά σημεία είναι τραγική η κατάσταση. Όπως για παράδειγμα στην
Τυμφρηστού. Αν έχουνε εικόνα οι περισσότεροι. Νομίζω ότι έχουνε. Όσοι κινούνται γύρω στην
περιοχή.
Επίσης ένα άλλο κομμάτι που θα ήθελα να σημειώσω, το οποίο έχω ξαναπεί, σε σχέση με τη
διάνοιξη, διανοίξεις των δρόμων, είναι ένα σημείο το οποίο είναι στο τέρμα της Χρυσάνθου
Τραπεζούντος και καταλήγει στην Τυμφρηστού. Εκεί πέρα, είχαμε ξαναπεί και τα προηγούμενα
χρόνια, ότι υπάρχει ένα τοιχίο το οποίο έχει τοποθετηθεί παράνομα, με αποτέλεσμα να έχει
κλείσει έναν δρόμο και με την ήδη προβληματική κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής και τους
αδιάνοιχτους δρόμους, οι κάτοικοι πολλές φορές έχουνε πρόβλημα μέχρι και πάνε σπίτι τους.
Και να κινηθούνε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια αυτοψία στο σημείο από την τεχνική. Νομίζω θα
έπρεπε. Δεν ξέρω. Αν έχετε γνώση.
Τέλος πάντων. ΟΚ.
Λοιπόν. Ναι. Ναι. Ναι. Τα σημειώνετε ελπίζω έτσι; Να μην χαθούμε.
Λοιπόν. Επίσης, έλλειψη στην υποδομή της περιοχής αποτελεί και το γεγονός ότι δεν υπάρχει
χώρος πολιτιστικού κέντρου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του ανατολικού Αμαρουσίου.
Της Δωδώνης, Νέα Λέσβου, Αναβρύτων, Στουντίου βεβαίως.
Άλλο θέμα είναι οι κοινόχρηστοι χώροι. Στο Στούντιο είναι δύο οι κύριοι. Το ένα είναι το
οικοδομικό τετράγωνο στην Αγίας Ειρήνης, το οποίο δυστυχώς τώρα αποτελεί σημείο απόθεσης
υλικών και μπαζών. Από την τελευταία εργολαβία. Και το άλλο σημείο είναι στη Χρυσάνθου
Τραπεζούντος και θα ήθελα να μου πείτε εκεί πέρα τι προβλέπεται για τη χρήση και
διαμόρφωση αυτού του χώρου.
Άλλη ενότητα είναι η καθαριότητα. Στην τελευταία επιτροπή διαβούλευσης που είχε
παρουσιαστεί η μελέτη σχετικά με τα πράσινα σημεία, θα ήθελα σας παρακαλώ να επαναλάβετε,
επειδή είπατε κάτι για τροποποίηση του σχεδίου, γιατί θυμάμαι ότι είχε γίνει και μία μελέτη ως
προς το Στούντιο Άλφα και τη Νέα Λέσβο. Κυριότερα. Είχε γίνει δηλαδή αναφορά. Πότε
προβλέπεται να προχωρήσει και… Βασικά να ξεκινήσει αυτή η μελέτη και το δίκτυο αυτό.
Και τελευταίο είναι ότι χρειάζεται, αφού γίνουνε βέβαια οι διανοίξεις των δρόμων που πιστεύω ότι
θα γίνουν κάποια στιγμή. Ελπίζω τώρα σύντομα. Θα χρειαστεί μια αναμόρφωση της
κυκλοφοριακής μελέτης. Σίγουρα. Είναι ήδη προβληματική η υπάρχουσα. Νομίζω ότι υπάρχουνε
περιθώρια έτσι καλυτέρευσης αυτών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ρώτα, όσον αφορά τις διανοίξεις να φανταστείτε ότι στο Δήμο υπήρχανε
μέχρι πρόπερσι περίπου σαράντα έξι δρόμοι αδιάνοιχτοι, οι οποίοι εκκρεμούσανε και πάνε από
είκοσι χρόνια να διανοιχτούνε.
Έχει μπει λοιπόν, γι’ αυτό και από πρόπερσι, πέρσι, φέτος και του χρόνου, έχουνε μπει κωδικοί,
αν δείτε στο τεχνικό πρόγραμμα για διανοίξεις οδών, οπότε πιστεύω έχουν ανοίξει πάρα πολλοί
δρόμοι. Πιστεύω ότι σύντομα και οι δρόμοι που είναι στο Στούντιο θα ανοίξουνε.
Τώρα όσον αφορά για τις συντηρήσεις των οδοστρωμάτων που είπατε, αν δείτε στο τεχνικό
πρόγραμμα έχουμε κάνει υποβολή και μάλιστα έχει εγκριθεί στην Περιφέρεια για μεγάλο, για
πάρα πολλά μέτρα δρόμων. Οπότε πιστεύω… Και ότι προβλήματα υπάρχουν στην περιοχή, να
τις συμπεριλάβουμε, για να δούμε και να ασφαλτοστρωθούνε εκεί.
Τώρα όσον αφορά την Τυμφρηστού, θα είναι… Ξέρετε. Γίνονται έργα ακόμα. Έχουμε και ένα
πρόβλημα με τον αγωγό ακαθάρτων. Πιστεύω ότι σύντομα ο, ο εργολάβος θα έχει τελειώσει το
έργο εκεί για να το ασφαλτοστρώσει.
Όσον αφορά την παράταση, θα πάρει παράταση απ’ ότι μας είπε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και
έχει δεσμευτεί με… Τέλος Σεπτεμβρίου, το αργότερο αρχές Οκτωβρίου θα έχει, θα έχουνε
τελειώσει όλα τα έργα. Στην περιοχή.
Από εκεί και πέρα…
Θα συνεχίσει ο κύριος Χάλαρης.

κ. ΧΑΛΑΡΗΣ: Παρόλο που δεν είναι θέμα του τεχνικού προγράμματος, να υπενθυμίσω το εξής.
Ότι το τοπικό σχέδιο αποκομιδής έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τη μελέτη. Πλήρως. Αυτό που
έχει προκύψει είναι μία, κάποιες διορθώσεις που θα γίνουνε σε σχέση με τα μικρά, με τα
πράσινα σημεία, τα οποία τώρα γίνανε πράσινες γωνίες. Τα μικρά πράσινα σημεία
τροποποιήθηκαν και είναι πλέον πράσινες γωνίες. Αυτές είναι οι διορθώσεις που μετά από τη
διαβούλευση που πολύ σωστά, όπως είχατε πει, θα ληφθούν για να ολοκληρωθεί το σχέδιο το
τοπικό το δικό μας.
Όσον αφορά όμως την εφαρμογή, ήδη έχουμε καταθέσει πρόταση περίπου τριακόσιες ογδόντα
χιλιάδες για χρηματοδότηση για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά στο τεχνικό, όχι στο τεχνικό
πρόγραμμα, στον προϋπολογισμό, έχουν εγγραφεί ειδικά κονδύλια προκειμένου να κάνουμε την
προμήθεια των κάδων που θα χρειαστούμε για να λειτουργήσουμε τις συγκεκριμένες ροές στη
περιοχή τη δική σας, συγκεκριμένα στη Νέα Λέσβο. Αλλά αυτό αφορά προϋπολογισμό. Δεν είναι
κάποιο έργο που θα εκτελεστεί. Είναι προμήθεια κάδων οι οποίοι θα τοποθετηθούν. Εντάξει;
κ. ΡΩΤΑ: Τώρα μου δώσατε μια καλή πάσα με τους κάδους.
Συγνώμη.
Ναι, επίσης… Επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα με τους κάδους. Υπάρχουνε πολλοί οι οποίοι
χρήζουν αλλαγής. Είναι κατεστραμμένοι ή απλά έχουνε χαθεί. Και υπάρχουνε, υπάρχει σοβαρή
έλλειψη. Και θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν. Για χάρη της δημόσιας υγιεινής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πληροφοριακά να σας πω ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα πριν την απεργία,
κατάληψη – απεργία. Αλλά επειδή δεχτήκανε τεράστιο φορτίο απορριμμάτων αυτές τις μέρες
είχαμε πάρα πολλές ζημιές.
Εκτός από αυτό, και πάλι πληροφοριακά, είχε, είχανε πλυθεί όλοι οι κάδοι μέχρι πριν ένα
διάστημα. Αλλά και από εκεί και πέρα, λόγω πάλι της απεργίας – κατάληψης βρωμήσανε.
Έχουμε ξεκινήσει και πάλι το πρόγραμμα και πλένουμε όλους τους κάδους.
Σε κάθε περίπτωση έχει γίνει, είναι στη… Γίνεται η μελέτη για την προμήθεια καινούργιων
κάδων, οπότε πιστεύουμε μέχρι… Σ’ ένα τρίμηνο θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τους
κάδους τους οποίους χρειαζόμαστε.
κ. ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ: Να ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσουμε;
Επειδή δεν ξέρω αν μπορεί να δοθεί μια απάντηση, γι’ αυτό που είπα για το πλάτος των
πεζοδρομίων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πλάτος των πεζοδρομίων, τώρα τα...
Υπάρχει σχέδιο πολεοδομικό όπως λέει ο κύριος Γαρδέλης. Υπάρχουν πολλά χαλασμένα
πεζοδρόμια. Υπάρχουν πεζοδρόμια τα οποία ήτανε ένα μέτρο και είχαν φυτέψει δέντρα, τα
οποία φυσικά έχουνε μεγαλώσει τα δέντρα και δεν αφήνουνε την πρόσβαση των πεζών.
Υπάρχει η διάταξη η οποία λέει ότι υπεύθυνος για τα πεζοδρόμια είναι αυτός έχει την ιδιοκτησία
μέσα από το, από το πεζοδρόμιο.
Σε κάθε όμως, έχετε δει, έχουμε βάλει, έχουμε γράψει στο πρόγραμμα να φτιάξουμε κάποια
πεζοδρόμια και όπου μπορεί ο Δήμος με τα τεχνικά συνεργεία κάνει σημειακές παρεμβάσεις.
κ. ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Εκπρόπωπος του Συλλόγου Αναβρύτων «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»:
Και από την πλευρά μου καλημέρα σας.
Γίνεται μια καλή προσπάθεια από το Δημοτικό Συμβούλιο να εντάξει όλα αυτά τα, τις μελέτες και
τα έργα, παρά την ισχνή οικονομική ενίσχυση από το κράτος.
Θα, επειδή αναφέρθηκαν πάρα πολλοί ομιλητές για το ρέμα της Σαπφούς θα επανέλθω λόγω ότι
η γειτονιά που εκπροσωπώ είναι όμορη προς το ρέμα της Σαπφούς και προβλέπεται η απορροή
των ομβρίων για τη Νέα Λέσβο και για το Στούντιο Άλφα, αλλά δεν προβλέπεται για τη γειτονιά
τη δικιά μας. Και υπάρχει πιθανότητα τα όμβρια κάποια στιγμή μελλοντικά να μην μπορούν να
απορρέουν στο ρέμα της Σαπφούς και να ζητήσουμε ένα, έναν αποδέκτη διαφορετικό όπως
σκέφτομαι ότι πιθανόν να είναι η οδό Πεντέλης. Που θα κοστίσει και πολύ περισσότερο. Γιατί δεν
γίνεται αυτή τη στιγμή μία μελέτη για να δεχθεί τα όμβρια και η δικιά μας η γειτονιά; Το, Το
ερώτημα αυτό που τίθεται. Είναι το πρώτο.

Δεύτερον. Δεύτερον. Είναι η παραρεμάτια περιοχή, εφόσον έχει τελειώσει η διευθέτηση του
ρέματος της Σαπφούς να προχωρήσει η ένταξη της παραρεμάτιας περιοχής. Δεύτερον.
Και τρίτον. Υπάρχει και τμήμα από τη γειτονιά μας που ήτανε, που είχε χαρακτηριστεί δασικό και
σήμερα έχει αποχαρακτηριστεί, να γίνει και αυτό, μαζί με την παραρεμάτια, να ενταχθεί στο
σχέδιο που προβλέπεται, αν δεν κάνω λάθος, απ’ ότι είδα, στη διεύθυνση, στα, στις μελέτες…
Έτσι; Της διεύθυνσης δόμησης, να ενταχθούνε όλα μαζί στην αναθεώρηση ή στην τροποποίηση
του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, για να δώσει τροφή στην πολεοδομική μελέτη να κάνει την
ένταξη.
Ύστερα στους κοινόχρηστους… Στους διάφορους… Στους διάφορους κοινόχρηστους χώρους
που αναφέρεται εδώ, υπάρχουν και στη γειτονιά μας, ένας κοινόχρηστος χώρος που
προβλεπότανε, εκτός του πρασίνου, και εκκλησία. Που χρονίζει, έτσι; Είναι κρίμα δηλαδή. Μας
είχαν τα τελευταία χρόνια υποσχεθεί ότι θα ερχότανε κάποιο λυόμενο κτίσμα στο χώρο αυτό.
Δεν έγινε ποτέ.
Έχουμε ζητήσει τη στέρνα που βρίσκεται στο κτήμα Καρέλλα, στο τέλος της… Στην οδό
Φοινίκων. Νυν Τζων Βορρέ, γιατί έχει αλλάξει ονομασία. Να κατεδαφιστεί ή να αξιοποιηθεί για
πλατεία. Διότι τις νύχτες συγκεντρώνονται διάφορες ομάδες παράξενες και αφήνουν τα διάφορα
σκουπίδια τους.
Ύστερα υπάρχει ένας δρόμος, ο οποίος συνδέει την Ευκαλύπτων με την Τζων Βορρέ, πρώην
Φοινίκων, που πηγαίνουν τα παιδιά για το, για το 6ο λύκειο που πρέπει να πάνε, να διασχίσουνε.
Και είναι, έχει γίνει… Έχει γίνει διαδημοτικός δρόμος, πρόχειρα ασφαλτοστρωμένος, χωρίς
υποδομή, χωρίς τίποτα, και έχει μια καμπυλότητα που μπορεί να γίνει οποιοδήποτε ατύχημα
στα παιδιά ή και στους περίοικους.
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Μέσα στο κτήμα Καρέλλα λέτε τώρα;
κ. ΔΟΥΚΑΣ: Είναι μέσα στο κτήμα Καρέλλα.
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Ναι. Δεν είναι όμως δρόμος αυτός.
κ. ΔΟΥΚΑΣ: Ορίστε;
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Δεν είναι νόμιμος δρόμος αυτός.
κ. ΔΟΥΚΑΣ: Δεν είναι νόμιμος, όπως δεν είναι νόμιμος και η σύνδεση της Κηφισιάς με το
Μαρούσι, η συνέχιση της Ευκαλύπτων. Εντάξει; Είναι εκτός σχεδίου και εκείνη. Δεν είναι
αναγνωρισμένος ο δρόμος. Η Ευκαλύπτων που συνδέει την Κηφισιά με την, με τα Ανάβρυτα,
έτσι δεν είναι;
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Ο δρόμος αυτός δεν είναι εγκεκριμένος.
κ. ΔΟΥΚΑΣ: Το ξέρω ότι δεν είναι…
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Αποτελεί το όριο του κτήματος Καρέλλα με το κτήμα Συγγρού. Απλώς ανοίχτηκε
τότε επί…
κ. ΔΟΥΚΑΣ: Ε, τότε να κλειστεί.
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Παρεμπιπτόντως…
κ. ΔΟΥΚΑΣ: Αυτό λέμε. Ή να κλειστεί.
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Αλλά…
κ. ΔΟΥΚΑΣ: Διότι είναι, είναι επικίνδυνος έτσι όπως έχει κατασκευαστεί αυτή τη στιγμή.
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Καλά, κατασκευάστηκε τότε, γι’ αυτούς που δεν το γνωρίζουνε, επί
Πρωθυπουργίας Τζαννετάκη, για να κατεβαίνει… Γιατί αυτός ο δρόμος ήτανε κλειστός.
κ. ΔΟΥΚΑΣ: Ήταν κλειστός.
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Πάντα ήταν κλειστός.
κ. ΔΟΥΚΑΣ: Τώρα, όλα τα Μελίσσια και όλα τα Βριλήσσια περνάνε από εδώ, που θέλουν να
πάνε Κηφισιά. Αυτό είναι το θέμα.
Και ένα πάγιο αίτημα είναι να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο στην Τζων Βορρέ. Αριστερά. Εντάξει,
θα μου πείτε πάλι είναι εκτός σχεδίου. Αλλά είναι ακριβώς στο όριο.

Ύστερα, από τα θέματα… Από τα θέματα που βρίσκονται στο τεχνικό πρόγραμμα το, το 6ο
λύκειο πρόκειται να μεταφερθεί για να ανακατασκευαστεί αν δεν κάνω λάθος. Ξέρουμε τον χώρο
και αν έχουνε συμφωνήσει και οι καθηγητές;
Ύστερα στις διανοίξεις των δρόμων. Έχουνε ληφθεί… Ξέρουμε ποιες διανοίξεις δρόμων θα
γίνουνε στο Μαρούσι γενικότερα; Γιατί δεν αναφέρεται ειδικά. Έχουμε εμείς κάποιες προτάσεις
που είχαμε δώσει κατά καιρούς. Αν θέλετε μπορούμε να σας πούμε.
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Τις υποβάλετε εγγράφως.
κ. ΔΟΥΚΑΣ: Τις έχουμε υποβάλει…
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Λέω τώρα επικαιροποιημένες…
κ. ΔΟΥΚΑΣ: Ναι. Ωραία. Ωραία. Ωραία.
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Αν ισχύουνε ή όχι.
κ. ΔΟΥΚΑΣ: Αναφέρετε για εκπόνηση μελετών για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου
Δήμου Αμαρουσίου. Εννοείτε στο κτήμα Καρέλλα ή κάπου αλλού;
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Στο κτήμα Καρέλλα.
κ. ΔΟΥΚΑΣ: Στο κτήμα Καρέλλα.
Στην διεύθυνση καθαριότητας, στην ενότητα 48, διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση
υπογείων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων. Τι εννοείτε με αυτό;
Στο 57, διεύθυνση υπηρεσίας δόμησης, σύνταξη μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας κτήματος
Καρέλλα. Είναι για το γήπεδο; Αφορά μόνο το γήπεδο;
Η αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου ποιες ενότητες, ποιες
πολεοδομικές ενότητες αφορά;
Και στο 80, μελέτες νέων εντάξεων. Πάλι, ποιες πολεοδομικές ενότητες;
Αυτά είχα (…) να πω για τη γειτονιά τη δικιά μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κύριε…
κ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων:
Επί της διαδικασίας.
Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι την επιτροπή την παρακολουθώ πάντα. Σήμερα απλώς είναι 31
Αυγούστου, είναι τελευταία μέρα ΦΠΑ και πρέπει να πάω στην τράπεζα το αργότερο στις 1:30
ώρα γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, όσοι είσαστε επαγγελματίες. Θα ήθελα να σας
παρακαλέσω εάν μπορώ να μιλήσω, θα παραμείνω στην αίθουσα, απλώς αν φτάσει εκείνη η
ώρα να μπορώ να φύγω με άνεση, να μην έχω πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και βέβαια. Μετά τον κύριο Δούκα μπορείτε να πάρετε το λόγο. Καμία αντίρρηση.
Αλίμονο. Προς Θεού.
Ναι. Ναι. Ο κύριος Ρώτας.
κ. ΡΩΤΑΣ: Να απαντήσω για τα πολεοδομικά θέματα που θίξατε κύριε Δούκα. Εν συντομία για
να κερδίσουμε και λίγο χρόνο.
Καταρχήν βάλατε το ζήτημα της, του ρέματος Σαπφούς. Όσον αφορά την οριοθέτηση πλέον που
έχει ολοκληρωθεί, είναι αυτό που είπα και στον κύριο Πρόεδρο της Δωδώνης. Και πρέπει
σήμερα εμείς να εντάξουμε το τμήμα το οποίο βρίσκεται μεταξύ των ορίων του εγκεκριμένου ήδη
σχεδίου της περιοχής σας, με το σημείο που μας ορίζει πλέον η οριογραμμή του ρέματος. Αυτή
τη λωρίδα δηλαδή, θα πρέπει να ενταχθεί να γίνει μία συμπλήρωση της πολεοδομικής μελέτης.
Παράλληλα βάλατε και ένα άλλο ζήτημα. Τα είκοσι τέσσερα στρέμματα τα περιβόητα. Τα οποία
είναι μέσα στην καρδιά της περιοχής και έχουνε μια προϊστορία. Αντικειμενικά εφόσον είναι ΟΚ
και δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω υπεύθυνα για το θέμα το δασικό σ’ αυτή τη φάση και δεν
θα ήθελα να δεσμευτώ εγώ προσωπικά για τέτοιο θέμα, μπορούμε όμως να το δούμε. Δεν, δεν
είναι και επί της παρούσης. Μπορούμε να το δούμε τις επόμενες μέρες. Για τα είκοσι τέσσερα
στρέμματα. Για όλα τα άλλα είμαστε σύμφωνοι και έχουν ήδη δρομολογηθεί.
Βάλατε κάποιο άλλο θέμα πολεοδομικό; Εκτός από αυτά τα δύο;
Βάλατε για την αναθεώρηση σχεδίου. Το γενικό θέμα. Για την περιοχή δεν είχατε κάτι άλλο.
Βεβαίως. Βάλατε γενικά την αναθεώρηση. Όπως γνωρίζετε, μάλλον αν δεν γνωρίζετε, έχει

ψηφιστεί ένας νέος νόμος όσον αφορά τις διαδικασίες αυτές. Δεν έχουνε εγκριθεί ακόμα οι
χρήσεις γης γενικότερα. Εκκρεμούνε κάποια προεδρικά διατάγματα κλπ. Είναι μια, λέγονται
πλέον τοπικά χωροταξικά σχέδια. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι, αν θέλετε καινούργια, όσον
αφορά τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και δεν έχει εγκριθεί ακόμα το πλαίσιο νόμου, το
οποίο καθορίζει τις χρήσεις γης. Εμείς προετοιμαζόμαστε γιατί θέλει μία, μία προσπάθεια
δηλαδή χρονοβόρα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίμαχο σημείο, δηλαδή της ανάθεσης
της μελέτης γι’ αυτό το σκοπό, και μ’ αυτή τη λογική έχουμε κάνει και την εγγραφή.
Αλλά επί του παρόντος υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια από την κεντρική διοίκηση. Δηλαδή
όπως είναι σήμερα τα πράγματα υπάρχει ασάφεια και αυτή οφείλεται την κεντρική διοίκηση και
συγκεκριμένα στο υπουργείο περιβάλλοντος.
Ευχαριστώ.
κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ: Να κάνω μία γενική παρατήρηση; Που αφορά όλες τις περιοχές και περιοχές
που είτε είναι μετά το, το νόμο του Τρίτση, είτε πριν με τις πράξεις αναλογισμού, παλιά σχέδια.
Λοιπόν. Εάν δεν γίνει μια οριστική ρύθμιση το πώς μπορεί ένας Δήμος να προβεί σε ένα έργο
διάνοιξης οδών, χωρίς να περιμένει την αποζημίωση ή τις πράξεις αναλογισμού ή των
αποζημιώσεων που προκύπτουν από την ένταξη στο σχέδιο, δεν πρόκειται ποτέ να ανοίξει
κανένας δρόμος. Δηλαδή θα είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να αφήνει σε κοινή χρήση ένα
δρόμο και δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης, κατά την άποψη τη δικιά μου, από μία πράξη αναλογισμού η
οποία έχει γίνει το ’60, το ’70, το ’80 να ζητάει ποσά τα οποία αντιστοιχούνε σε μία υπεραξία
τωρινή.
Αυτό τι αποτέλεσμα έχει; Αυτό έχει αποτέλεσμα σε περιοχές που υπάρχουν αδιάνοιχτοι δρόμοι,
αλλά ο μελετητής ο οποίος αναλαμβάνει να κάνει μια κυκλοφοριακή μελέτη και εντάσσει τους
δρόμους αυτούς στην κυκλοφοριακή μελέτη ούτως ώστε να αποσυμφορείται η περιοχή,
ουσιαστικά δεν έχει εφαρμογή. Αυτό όμως δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου να το κάνει.
Αρμοδιότητα του Δήμου είναι βέβαια, σύμφωνα με τα δεδομένα τα σημερινά, να προβεί σε μια
πράξη αναλογισμού, στην οποία ενέχονται παρόδιοι ιδιοκτήτες της ενδεχόμενης πλατείας η
οποία να δημιουργηθεί ή του δρόμου που πρέπει να διανοιχθεί, με αποτέλεσμα να χρεώνονται
οι πολίτες υπέρογκα ποσά από τους ιδιοκτήτες, και ένα μικρό ποσό πληρώνει ο Δήμος
Αμαρουσίου, πράγμα το οποίο είναι ασύμφορο για τη συγκεκριμένη εποχή.
Εάν λοιπόν δεν κατανοήσει το ΥΠΕΚΑ που έχει την αρμοδιότητα αυτή, έτσι ώστε να αφήνονται
σε κοινή χρήση τουλάχιστον οι δρόμοι, δεν μιλάω για τις πλατείες, τουλάχιστον οι δρόμοι, για να
μπορέσει να υπάρχει, να είναι βατοί οι δρόμοι και στην πράξη, αλλά και στην κυκλοφορία
μελέτη, η οποία εκπληρώνεται και πληρώνεται από το Δήμο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει
κάτι.
Το λέω αυτό και το ξαναλέω, το έχω περί πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν
αφορά όμως το Δήμο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έρχεται μία νομοθετική ρύθμιση και η οποία
να λέει ότι μπορείς αντί για την εικοσάμετρη λουρίδα, στα παλιά σχέδια πόλης, να πηγαίνεις σε
περίμετρο διακοσίων μέτρων, να μην σου λέει πώς θα το κάνεις, για να ψάξεις να βρεις σε μια
περίμετρο πόσοι πολίτες μένουν στα διακόσια μέτρα περίμετρο για να τους καταλογίσεις την
αναλογία που οφείλουνε για μια πλατεία η οποία έχει θεσμοθετηθεί πριν από τριάντα σαράντα
χρόνια, για να πάνε να πληρώσουν σήμερα ο καθένας από είκοσι, τριάντα, σαράντα, πέντε,
δέκα χιλιάδες ευρώ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό.
Και επαναλαμβάνω, εάν δεν ρυθμιστεί το θέμα αυτό από την πολιτεία, τουλάχιστον ως προς
τους δρόμους, δεν μπορεί να ανοίξει κανένας δρόμος. Και υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι
αδιάνοιχτοι, τουλάχιστον από το παλιό σχέδιο. Γιατί από τα καινούργια σχέδια μετά το 1983
υπάρχει πράξη εφαρμογής, τουλάχιστον εν πάση περιπτώσει υπάρχουν δρόμοι διανοιγμένοι.
Αλλά υπάρχουν και παλιά σχέδια πόλεων στο Μαρούσι, περιοχών, που είναι πάρα πολλές και
πάρα πολλοί αδιάνοιχτοι δρόμοι. Δεν πρόκειται να ανοίξουν ποτέ έτσι. Ποτέ. Μην περιμένουμε
να ανοίξουν δρόμοι έτσι.

Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση. Το λέω αυτό μεταξύ τους, αλλά να το ακούσουνε και οι
παραπάνω από εμάς διότι αντί να τα κάνουνε πιο εύκολα τα πράγματα γενικά για τις πόλεις, τα
κάνουνε πολύ πιο δύσκολα. Με ατέρμονες διαδικασίες οι οποίες δεν ολοκληρώνονται ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ.
Ο κύριος Μπούρας.
κ. ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι. Βασίλης Μπούρας. Πρόεδρος της ένωσης γονέων Δήμου Αμαρουσίου.
Εγώ όπως πάντα θα ασχοληθώ με το θέμα των σχολείων και τα, και ό,τι τα αφορά στο τεχνικό
πρόγραμμα.
Μερικές ερωτήσεις στην αρχή.
Ερώτηση πρώτη. Οι απαλλοτριώσεις είναι αντικείμενο τεχνικού προγράμματος; Δεν το ξέρω.
Πείτε μου να ξέρω αν είναι αντικείμενο, γιατί δεν έχω δει κάποια απαλλοτρίωση και αν δεν είναι,
πού αναφέρονται, πού αναγράφονται οι απαλλοτριώσεις.
Δεύτερον. Βλέπω σε μια, στο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχει ένας προϋπολογισμός οκτώ
εκατομμυρίων για την κατασκευή ενός σχολείο βιωματικής μάθησης.
Ναι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ναι. Ναι. Τι είναι αυτό ακριβώς; Πού είναι; Είναι.. Πού... Είναι κάτι, για να
το πω έτσι, υπό την έννοια, σχολείο το οποίο θα ανήκει στη δημοτική αρχή, θα ανήκει στο
υπουργείο… Τι είναι ακριβώς; Τέλος πάντων, τι είναι αυτό το πράγμα να μας πείτε.
Τρίτον. Διαπιστώνω ότι υπάρχει μέσα στον προϋπολογισμό οκτώ εκατομμύρια, χωρίς να
υπάρχουν βέβαια κεφάλαια, αλλά πρόταση για χρηματοδότηση, για την ανέγερση του σχολείου
του 8ου γυμνασίου, 9ου λυκείου, οκτώ εκατομμύρια. Εξ όσων γνωρίζουμε τα σχολεία
κατασκευάζει η ΚΤΥΠ. Εάν εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου πλέον, είναι
υποχρεωτικό να εγγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου; Εάν είναι υποχρεωτικό, τότε
γιατί δεν εγγράφονται και άλλα σχολεία τα οποία περιμένουνε να κτιστούνε και για τα οποία
υπάρχουν χρηματοδοτήσεις; Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο 6ο λύκειο, στο οποίο υπάρχει μελέτη
έτοιμη της ΚΤΥΠ. Απομένει… Τι απομένει μόνο; Απομένει να μεταφερθεί προσωρινά το 6ο
λύκειο σε ένα σημείο δίπλα και… Για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Άρα λοιπόν αυτό θα έπρεπε
τουλάχιστον και σαν… Δεν υπάρχει καθόλου και σαν σχεδιασμός και σαν σχέδιο… Σαν μελέτη.
Θα έπρεπε να υπάρχει η μελέτη για την προσωρινή μεταστέγαση του 6ου λυκείου στο τεχνικό
πρόγραμμα του ’18 γιατί; Τα χρήματα για την κατασκευή του 6ου λυκείου υπάρχουν. Είναι
δεσμευμένα στην ΚΤΥΠ. Το σχέδιο και η μελέτη υπάρχει στη ΚΤΥΠ. Άρα αυτή τη στιγμή
κωλυσιεργεί ο Δήμος Αμαρουσίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Εάν λοιπόν μπαίνουνε όλα τα νέα σχολεία που πρόκειται να κτιστούνε, επειδή πλέον ανήκουν τα
σχολεία στο Δήμο Αμαρουσίου, μπαίνουν υποχρεωτικά στο τεχνικό πρόγραμμα, θα έπρεπε να
ενταχθούν βεβαίως και τα άλλα σχολεία μέσα και όχι μόνο φυσικά και το 8ο γυμνάσιο 9ο λύκειο.
Τώρα. Επειδή όπως ξέρετε είμαι και ο άνθρωπος των αριθμών, οφείλω να πω ότι σε ένα τεχνικό
πρόγραμμα ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες έχετε εξασφαλίσει
είναι έντεκα, είναι δηλαδή το 12… Το 9,5%. Ούτε… Το 9,5%. Είναι πολύ χαμηλό όπως
καταλαβαίνετε.
Βεβαίως όσον αφορά τα σχολεία, οι χρηματοδοτήσεις οι εξασφαλισμένες είναι περίπου ένα
εκατομμύριο ογδόντα χιλιάδες. είναι δηλαδή το 9,8 του συνολικού ποσού των
χρηματοδοτήσεων. Αυτό είναι μία πρόοδος σε σχέση μ με το πριν τρία χρόνια που ήτανε στο
2%, 3%. Και σε συνολικό προϋπολογισμό ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων είναι περίπου για
τα σχολεία δέκα διακόσια, συμπεριλαμβανομένου του σχολείου του, αυτό (…), αυτό είναι ένα
ποσοστό περίπου 12%. Εμείς έχουμε σύμφωνα με μελέτες δικές μας, εάν… Θα πρέπει να
γράψει σε τεχνικά προγράμματα των Δήμων πλέον οι κατασκευές ή οι ανακατασκευές των
σχολείων θα πρέπει το ποσό με βάση τα δεδομένα του προϋπολογισμού του Δήμου που
υπάρχει, θα πρέπει το ποσό να είναι γύρω στο… Το ποσοστό να είναι γύρω στο 17%. Με ένα
ποσοστό 17% για τα σχολεία, σημαίνει ότι σε επίπεδο τριακονταετίας θα ανανεώνονται στα
σχολεία. Δηλαδή δεν θα υπάρχει σχολείο παλαιότερο των τριάντα ετών ή μη

ανακατασκευασμένο. Οποιοδήποτε ποσοστό χαμηλότερο από αυτό, μας πηγαίνει στο μέλλον,
σαράντα, πενήντα χρόνια κλπ.
Λοιπόν. Αυτά είχα να πω πρακτικά. Να, να πω ότι εμείς όπως θυμάστε πριν από τρία χρόνια
είχαμε ψηφίσει για το, ως προς το τεχνικό πρόγραμμα αρνητικά. Πέρσι είχαμε πει παρών γιατί
πραγματικά είδαμε μια προσαρμογή στην πραγματικότητα που ζητάνε τα σχολεία και είπαμε
αυτό να γίνει έτσι σαν παρότρυνση προς τη διοίκηση να προχωρήσει. Και φέτος το ίδιο θα
κάνουμε. θα ψηφίσουμε παρών, να συνεχίσει το ίδιο. Εάν πραγματικά αυτές οι ερωτήσεις που
έκανα είναι κομβικές για να δούμε και εμείς πώς θα ξεκινήσουμε… Θα συνεχίσουμε από εδώ και
πέρα τις διεκδικήσεις μας.
Θα πρέπει, εάν λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, θα πρέπει πραγματικά να φτάσουμε στο 17%
οπωσδήποτε για να μπορούμε να πούμε ότι ανά τριάντα χρόνια στο Μαρούσι τα σχολεία
ανανεώνονται.
Αυτά είχα πω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την (…) της σειράς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπούρα.
Θα κάνω μια παρατήρηση μόνο.
Κυρία Κιούση θα λάβετε αμέσως το λόγο.
Όχι. Ναι. Όχι, δεν χρειάζεται να απαντήσουμε για το 8ο – 9ο κύριε Τριβέλλα.
Απλά και μόνο να το πω…
Όχι. Όχι. Όχι. Με συγχωρείτε. Δεν απαντάμε… Δεν χρειάζεται… Όχι, δεν χρειάζεται να…
Σύμφωνοι. Τέλος πάντων. Ωραία. Περιμένετε ένα λεπτό.
Να πω ότι ο Δήμος Δεν αγοράζει ούτε οικόπεδα, ούτε αναγείρει σχολεία. Σύμφωνοι. Δεν τα
αγοράζει.. Υπεύθυνο είναι το ΚΤΥΠ.
Από εκεί και πέρα ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των σχολείων. Άρα δεν είναι ούτε
για την ανέγερση, ούτε..
Κάνει προτάσεις και τελειώνει.
Κύριε Τριβέλλα, πείτε τι θέλετε για να πάρει…
(ταυτόχρονοι διάλογοι)
κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ:Ειδικώς να σας υπενθυμίσω. Επειδή έγινε επί των ημερών μου. Σαν διευθυντή
της τεχνικής υπηρεσίας.
Όπως γνωρίζετε στην περιοχή του 8ου – 9ου ήτανε ιδιοκτησίας… Της Νέας Φιλοθέης, ήτανε
ιδιοκτησία του υπουργείου γεωργίας. Αυτό κατόρθωσε ο Δήμος να εξασφαλίσει παραχώρηση.
Λοιπόν. Επειδή υπήρχε αυτό το παραχωρητήριο έγινε η μελέτη, έγινε και η γεωτεχνική επίσης
μελέτη και έγινε και η, η γεώτρηση, πήραμε τα δείγματα του εδάφους κλπ. Με σκοπό να
γκρεμιστεί εκείνο το τραγελαφικό κτίριο που υπάρχει εκεί πέρα μέσα, το υποτιθέμενο σχολείο, να
διανοιχθεί η οδός Νίκης και να κατασκευαστεί επιτέλους στους χώρους που υπάρχουνε οι
πλίθινες εκείνες αποθήκες, εκείνο το έκτρωμα ας πούμε που συντηρεί ας πούμε το υπουργείο
γεωργίας, και να ανεγερθεί το κτίριο του 8ου και… 8ου γυμνασίου – 9ου λυκείου, του γυμνασίου.
Πράγματι λοιπόν έγινε η, έγιναν όλες οι, αυτές οι προμελέτες και μελέτες κλπ, υποβλήθηκαν και
γι’ αυτό ακριβώς επαναλαμβάνεται και στο τεχνικό πρόγραμμα. Γι’ αυτό υπάρχει αυτή η
ευαισθησία εκ μέρους της διοίκησης και αναφέρεται αυτό το πράγμα, για να μην χαθεί αυτή η
προσφορά που έγινε προς την, προς το Δήμο Αμαρουσίου. Καταλάβατε; Όχι για κάποιον άλλον
ιδιαίτερο λόγο.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Εδώ πέρα δεν θέλουμε να χαθεί, όπως καταλαβαίνετε, να χαθεί αυτό το, το… Αυτό που
προσεφέρθη.
Εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τριβέλλα.
Κυρία Κιούση θέλετε να, να πείτε κάτι;

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ:
Ναι. Να πω κάτι;
(ταυτόχρονοι διάλογοι)
Μπορώ να πω δύο κουβέντες μόνο επειδή πρέπει να αποχωρήσω; Και μπορεί να επανέλθω
μετά. Αν γίνεται.
κ. ΚΙΟΥΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Πρόεδρος Συλλογου Εργατικών Κατοικιών, «Ο ΑΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»:
Σύντομα όμως γιατί έχουμε όλοι το ίδιο πρόβλημα.
κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ: Όχι. Εντάξει. Εγώ θα επιστρέψω. Απλά έχω ραντεβού τώρα.
(ομιλίες εκτός πρακτικών)
Ένα δευτερόλεπτο. Γιατί μιλάνε.
Θέλω να πω απλά με την ιδιότητα μου σαν Πρόεδρος της Νέα Λέσβου, ότι ο Αντιπρόεδρος
κατέθεσε πριν ένα έγγραφο, το οποίο λέει για επισκευή πεζοδρομίων, για ασφαλτοστρώσεις και
για συνέχιση κάποιων εργασιών εκεί, οπότε δεν χρειάζεται τώρα να τρώω το χρόνο εγώ. Της,
της σημερινής μας συνεδρίασης. Απλά να αναφερθεί, αν γράφονται πρακτικά, για να γραφτεί
εκεί ότι έχει καταθέσει ο κύριος Μακρυγιάννης ο Αντιπρόεδρος έγγραφο που λέει για κάποια
πράγματα που είναι απαραίτητα στην περιοχή.
Δηλαδή για την… Για ασφαλτοστρώσεις, για επισκευή κάποιων πεζοδρομίων, τα οποία έχουμε
στείλει ξανά και για κάποιες λεπτομέρειες που χρειάζονται εκεί. Κάποια ποτίσματα, κάποια
πλυσίματα κάδων. Είναι όλα, αναφέρονται αναλυτικά στο έγγραφο που κατέθεσε.
Ευχαριστώ πολύ.
Όχι. Όχι. Απλά το αναφέρω, επειδή και άλλοι είπανε για αυτό, για τους κάδους κλπ, το αναφέρω.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι, έχουν αναφερθεί δύο τρία πράγματα και έχουν κατατεθεί
εκεί.
Ευχαριστώ.
κ. ΚΙΟΥΣΗ: Καλημέρα σας.
Λέγομαι Κιούση Σμαράγδα και εκπροσωπώ τον σύλλογο των εργατικών κατοικιών Αμαρουσίου.
Και πριν ξεκινήσω να αναφέρομαι στο τεχνικό πρόγραμμα θα ήθελα να πω ότι χειρότερο δεν
γινότανε. Πάρα πολύ άγχος. Οι άνθρωποι που ερχόμαστε στη διαβούλευση είμαστε και
εργαζόμενοι. Είναι και πρωί και Δευτέρα και τελευταία μέρα του μήνα. Θα ήθελα να παρακαλέσω
να μην ξαναγίνει αυτό. Να προτιμάμε από το μεσημέρι και μετά τις ώρες. Και καταλαβαίνω ότι
αυτό έχει και σχέση με τα άτομα που παρακολουθούν, αλλά θα πρέπει να καταλάβει και ο
καθένας ότι η διαβούλευση είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους πολίτες και όχι να εξυπηρετεί
μόνο τους υπαλλήλους του Δήμου.
Ευχαριστώ γι’ αυτό.
Θα ξεκινήσω για διάφορα θεματάκια. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη.
Στην πρώτη σελίδα, στο νούμερο 10, έχει έργα διευθέτησης ρέματος Σαπφούς. Με αφορμή το
δικό μας τμήμα τον Άγιο Θωμά, που είναι σε εκκρεμότητα και εκκρεμεί και σαν της Άρτας το
Γεφύρι εκεί, το ξέρουμε ότι… Το ότι δεν μπορεί να γίνουν αποχετεύσεις, δεν μπορεί να
διανοιχθεί ο πεζόδρομος και γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Κόκκαλη όλο το θέμα, είναι γιατί
βρίσκεται σε εκκρεμότητα και μάλιστα η Cosmote δεν ξέρω αν το έχει κάνει, αλλά είχε πει ότι θα
κάνει αγωγή για τροποποίηση του ρυμοτομικού γιατί η πράξη εφαρμογής δείχνει δρόμο σε
εκείνο το σημείο και θα ζητούσε την τροποποίηση. Θέλω να μου απαντήσετε τι έχει γίνει. Αν
πράγματι υπάρχει τέτοια προοπτική γι’ αυτή την τροποποίηση του ρυμοτομικού.
Στο σημείο αυτό του Αγίου Θωμά. Στο ρέμα Σαπφούς.
Στο νούμερο 14 για την κατασκευή… Γενικά για τα πεζοδρόμια. Αναφερθήκατε πάλι για τα
πεζοδρόμια. Αλλά θα ήθελα να το κάνω πιο συγκεκριμένα για την περιοχή μας, στην οδό
Μπραχαμίου έχει γίνει πολυκατοικία, δεν ελέγχθηκε, δόθηκε άδεια από την πολεοδομία και δεν
έχει ο ιδιοκτήτης διαμορφώσει το πεζοδρόμιο. Είναι σε ένα σημείο που στρίβει το λεωφορείο.
Δεν μπορεί να μπει σήμανση γιατί δεν υπάρχει το πεζοδρόμιο. Και έχουμε πρόβλημα συνέχεια

με τη στροφή του λεωφορείου, διότι παρκάρουν πάνω στο στροφή αυτοκίνητα και είναι ένα θέμα
άλυτο.
Θα ήθελα πρώτον, να δούμε τις ευθύνες, γιατί δεν έχει γίνει εκεί το πεζοδρόμιο από την
πολυκατοικία; Και είναι και νέα μάλιστα οικοδομή. Δηλαδή της τελευταίας δεκαπενταετίας που
ίσχυε ήδη ο νόμος. Και να το δείτε να αποκατασταθεί.
Επίσης θα ήθελα να πάρετε υπόψη σας που στο μεγαλύτερο μέρος του Αμαρουσίου, ακόμα και
τα νέα πεζοδρόμια, δεν είναι προσαρμοσμένα στον κτιριοδομικό κανονισμό. Θα ήθελα να
ζητήσω να προσαρμοστούν σε αυτόν ως προς το εύρος και την κλίση.
Όσον αφορά το νούμερο 29, ανακατασκευή πεζοδρομίων της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Η
Αγίου Κωνσταντίνου έχει γίνει μια κεντρική αρτηρία εδώ και χρόνια, που εξυπηρετεί την κίνηση
μεταξύ Ηρακλείου και όσον έρχονται από εκείνη την πλευρά, για να βγούνε προς την Κηφισίας.
Η κατάσταση είναι αφόρητη εκεί. Και εκτός των άλλων δεν υπάρχουν κατάλληλα πεζοδρόμια σε
όλο το μήκος της Αγίου Κωνσταντίνου και σωστά εδώ μπαίνει για να φτιαχτούν. Το χειρότερο
από όλα είναι ότι στο πρόγραμμα της ιδιωτικής στάθμευσης δόθηκε η Αγίου Κωνσταντίνου για
ιδιωτική στάθμευση, αντί να αποσυμφορηθεί από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Και ένα αίτημα το οποίο έχει βάλει και ο σύλλογος Ψαλιδίου πολλές φορές είναι να δείτε τι θα
γίνει με την, με τα αυτοκίνητα που βγαίνουν προς την Κηφισίας, μήπως παροχετευτούν και από
άλλη έξοδο, γιατί είναι ασφυκτική η κατάσταση στη γειτονιά μας σ’ αυτό το τμήμα.
Γράφετε στα, σε κάποια άρθρα εδώ για μελέτες για την… Έργων βελτίωσης προσβασιμότητας
και οδικής ασφάλειας. Δεν ξέρω για πού περιλαμβάνεται και τι ακριβώς εννοείτε.
Επίσης, μελέτη διαμόρφωσης έξυπνης πλατείας Ευτέρπης. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι κάποιο
τυπογραφικό λάθος, αλλά θα ήθελα να, να μου απαντήσετε τι γίνεται με την πλατεία Ευτέρπης
και τι σημαίνει έξυπνη διαμόρφωση, αν αυτό εννοεί.
Όσον αφορά τώρα για τους αγωγούς ομβρίων. Επειδή περιλαμβάνει και τις εργατικές κατοικίες,
έχουμε ένα μικρό θεματάκι τώρα εκεί. Θα θέλαμε όταν θα έρθει η ώρα να κάνετε τη μελέτη, να
κάνουμε μια συνεργασία για το ποια σημεία υποφέρουν από τα όμβρια.
Αλλά το σημαντικότερο από όλα, μια και το θίγετε και το θέμα γιατί είναι μόνο για τα όμβρια, τα
λύματα όλου του τμήματος του Αμαρουσίου, των αποχετεύσεων που βρίσκονται πάνω από την
Αγίου Κωνσταντίνου, αποχετεύονται μέσα στον αγωγό, στον υπερλυματικό της Αγίου
Κωνσταντίνου και οι αποχετεύσεις στην περιοχή αυτή έχουνε πάρα πολλές διαρροές. Και στο
ρέμα έρχονται μέσω των ομβρίων πάρα πολλά λύματα. Στο μεγάλο αγωγό που υπάρχει κάτω
από τον κινηματογράφο Φωτόπουλος έχουμε μονίμως εκεί μια λίμνη με λύματα. Θεωρώ λοιπόν
ότι θα πρέπει πάρα πολύ σύντομα να αποκατασταθεί το θέμα, των αποχετεύσεων να ελεγχθεί
στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Γιατί έρχονται τα λύματα στη, κάτω στο ρέμα.
Όσον αφορά για την κυκλοφοριακή στο νούμερο 76, μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο
οδικό δίκτυο του Δήμου, θα ήθελα επίσης να πω και πάλι για άλλη μια φορά, που υπάρχει πολύ
σοβαρό πρόβλημα, το σημείο Ανδρέα Παπανδρέου, που είναι ο παράδρομος της Αττικής οδού,
και Διονύσου. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με την, με την αυτή τη διασταύρωση, για τη
διαμόρφωση της και συνεχίζονται τα ατυχήματα.
Στο νούμερο 89 αναφέρεται σύνταξη τοπικού χωρικού σχεδίου. Θα ήθελα να μας απαντήσετε
για ποια περιοχή αφορά αυτό.
Στο νούμερο 101, ανακατασκευή και ενίσχυση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων. Αυτό θα ήθελα
να το… Να σχολιάσω δύο θεματάκια.
Το ένα είναι τι γίνεται με το πάρκινγκ που είναι κοντά στο Ιασώ. Με αυτό το χώρο πρασίνου.
Πότε θα διαμορφωθεί;
Και το δεύτερο είναι… Όταν είχε γίνει η διαβούλευση για τα πράσινα σημεία, για της
ανακύκλωσης, είχα κάνει μια πρόταση ότι δεν θα πρέπει να πειράξουμε ήδη τους υφιστάμενους
ή τους προβλεπόμενους πράσινους χώρους για να χρησιμοποιηθούν για πράσινα σημεία της
ανακύκλωσης. Θα ήθελα να μου πείτε σε τι πορεία βρίσκεται αυτή η μελέτη και αν πάρθηκαν
υπόψη αυτές οι παρατηρήσεις γενικώς και αν θα ξαναγίνει διαβούλευση γι’ αυτό το θέμα.

Στο θέμα 103, που αφορά τις, στις παιδικές χαρές, έχουμε στις εργατικές κατοικίες μια παιδική
χαρά, στο κάτω σημείο του οικισμού. Είναι σε ένα σημείο που χωροθετικά δεν είναι επισκέψιμο
και δεν το χρησιμοποιούν τελικά τα παιδιά. Διότι δεν υπάρχει, δεν συνδέεται και με άλλο
κοινόχρηστο χώρο. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να παίζουνε στην πλατεία και πολύ σωστά
παίζουνε εκεί, διότι συνδυάζονται και όλες οι ηλικίες μαζί και μπορούν να κάθονται κα οι γονείς
να τα προσέχουν.
Αυτή η παιδική χαρά λοιπόν τώρα λειτουργεί σαν σκυλότοπος. Δεν πηγαίνουν τα παιδιά
καθόλου εκεί. Παρά μόνο τα βράδια γεμίζει από σκυλιά. Είναι γεμάτη κόπρανα, δεν καθαρίζεται.
Δυστυχώς ούτε από τους ιδιοκτήτες των, κατόχους των σκύλων, αλλά ούτε και από το Δήμο. Και
θα θέλαμε να ζητήσουμε να μεταφερθεί η παιδική χαρά στο σημείο πρασίνου που είναι δίπλα
στην πλατεία. Και αυτός ο χώρος εκεί να γίνει αθλοπαιδιές για ενήλικες.
Επίσης οι κάτοικοι ζητούν έναν χώρο για να τρέχουν οι σκύλοι ελεύθεροι. Που δεν ξέρω αν
υπάρχει τέτοιο στο Μαρούσι. Είναι αίτημα των ζωόφιλων με τα σκυλιά.
Στο νούμερο 105 λέτε για δημιουργία νέου χώρου αναψυχής. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και θα
ήθελα να μας ενημερώσετε.
Και επίσης για τον ηλεκτροφωτισμό. Έχει γίνει μια προσπάθεια ανακατασκευής του
ηλεκτροφωτισμού στις εργατικές κατοικίες. Θα ήθελα όμως να… Θα ήθελα όμως να επισημάνω
ότι υπάρχουνε σκοτεινά σημεία που τα έχουμε υποδείξει και στο παρελθόν. Να μπουν
καινούργια φωτιστικά σ’ αυτά τα σημεία, γιατί είναι σε σημεία που υπάρχει μεγάλη διέλευση το
βράδυ του, των κατοίκων.
Επίσης, επειδή περνάω πολύ συχνά από αυτό το δρόμο, δεν αφορά τον οικισμό μας, αλλά
αφορά τις διελεύσεις μας στο υπόλοιπο Μαρούσι που θεωρώ ότι αφορά όλους εμάς που
μένουμε στο Μαρούσι. Στον παράδρομο της Αττικής οδού ανάμεσα στην Καψαλά και την
Αμαρουσίου Χαλανδρίου είναι τόσο σκοτεινά που συχνά κινδυνεύουμε να πατήσουμε τους
πεζούς. Είναι… Θα πρέπει να γίνει κάτι, να μπει φωτισμός σ’ αυτό το τμήμα του δρόμου.
Στο, σελίδα 13, στο νούμερο 22, έχετε αντικατάσταση επιδαπέδιων υαλοπινάκων, προθηκών
του πεζοδρομίου ιστορικού κέντρου εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ. Εγώ κάθε χρόνο διαβάζω και
αντιλαμβάνομαι ότι διατίθεται ένα τεράστιο ποσό για να ανοιχτούν αυτές οι προθήκες. Θα ήθελα
λοιπόν να είναι λίγο πιο αντιπροσωπευτικό το ποσό. Το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο. Ίσως εάν
κάνατε μια αναλυτική αναφορά να μπορούσαμε να πειστούμε, αλλά θεωρώ ότι αυτό το ποσό
είναι πολύ μεγάλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη. Συγνώμη ένα λεπτό για να… Γιατί μπορεί να μας ξεφύγει αυτό.
Δεν έχει γίνει ποτέ καμία αντικατάσταση από τν αρχή που μπήκανε οι υαλοπίνακες. Απλά και
μόνο τώρα είναι η πρώτη φορά που θα αντικατασταθούνε, όσοι αντικατασταθούνε, με πολύ
ισχυρότερο… Πάρα πολύς… Πολύ καλής, εξειδικευμένο μάλλον υλικό για να μην, για να μην
σπάνε. Δεν έχει γίνει δηλαδή και σε, σε υπόλοιπες φορές που είχε γίνει είχε εγγραφεί στον
προϋπολογισμό, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα καμία αντικατάσταση. Άλλωστε φαίνεται αυτό και με
τα, τα παλιά φαίνονται εκεί πέρα, δεν υπάρχει…
κ. ΚΙΟΥΣΗ: Αν είναι μόνο η αλλαγή των προθηκών, το ποσό είναι τεράστιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό γίνεται διαγωνισμός βέβαια. Από εκεί και πέρα με τη μικρότερη τιμή.
Υπάρχουν οι προδιαγραφές.
κ. ΚΙΟΥΣΗ: Εντάξει, αυτό θα το…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από… Από εκεί και πέρα δεν μπαίνουμε…
κ. ΚΙΟΥΣΗ: Φαντάζομαι θα το ελέγξει το Δημοτικό Συμβούλιο. απλώς την εντύπωση μου
παραθέτω εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ελέγχονται μόνο από… Από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ελέγχονται και από τον
επίτροπο. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και συγκεκριμένες τιμές για το κάθε ένα, γι’
αυτό γίνεται και η μελέτη.
Τώρα, εσάς μπορεί να φαίνεται μεγάλο το ποσό. Δικαίωμα σας. Από εκεί και πέρα υπάρχει…
Είναι συγκεκριμένα ό,τι γίνεται.

κ. ΚΙΟΥΣΗ: Καλώς. Ευχαριστώ.
Επίσης, γράφετε σε κάποια σημεία εδώ για μελέτη για προσπέλαση και βελτίωση της
προσπέλασης στην Αγίου Κωνσταντίνου απέναντι. Επειδή δεν έχω… Και επειδή εδώ έχει και
άλλη μια γέφυρα που δεν προσδιορίζεται που είναι, εάν θέλετε να μου απαντήσετε αν, τι θα γίνει
σε αυτή τη διασταύρωση γιατί μας αφορά άμεσα.
Ένα τελευταίο, προ τελευταίο μάλλον, είναι οι εκριζώσεις των κομμένων κορμών δέντρων.
Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στη γειτονιά μας και ο Δήμος έχει ανταποκριθεί μερικές φορές.
Έχουμε όμως και άλλα δέντρα που έχουν ξεραθεί μέσα στην πλατεία και θέλουμε να ζητήσουμε
την αντικατάσταση τους. Και επίσης έχουμε και αυθαίρετες κοπές δέντρων από κάποιους
κατοίκους και μάλιστα στην, μπροστά στην Αγίου Κωνσταντίνου, και θα θέλαμε να επέμβει ο
Δήμος και να ζητήσει ευθύνες, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι και παράνομο και κατά του
περιβάλλοντος, το να κόβει όποιος θέλει και όπου θέλει δέντρα.
Και ένα τελευταίο. Θα ήθελα στο Νερατζιώτισσα, είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και χρόνια και
θα το λέω σε κάθε διαβούλευση, να δημιουργηθεί ένα δημοτικό πάρκινγκ στο σταθμό της
Νερατζιώτισσας. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα άμα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε οι
κάτοικοι το τρένο. Και μπορεί εμείς να μην έχουμε και πολύ σοβαρό θέμα γιατί πάμε και με τα
πόδια, αλλά η κατάσταση εκεί είναι ανεξέλεγκτη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κιούση.
Θα λάβουμε υπόψη ό,τι ανέφερε. Σοβαρά υπόψη. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για την
περιοχή των εργατικών. Άλλωστε το έχουμε δείξει αυτό. Αγαπάμε και τους κατοίκους και την
πρόεδρο και τις εργατικές.
Ο κύριος; Θέλετε να λάβετε το λόγο;
Ό,τι θέλετε. Πείτε το όνομα σας μόνο στο μικρόφωνο για τα πρακτικά και πείτε ό,τι θέλετε.
κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΗΣ-ΔΗΜΟΤΗΣ: Ονομάζομαι Παπαβασιλείου Χάρης.
Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε επιτροπή διαβούλευσης. Παρόλο που μου είχε έρθει χαρτί
από πιο νωρίς, απλά δεν μπορούσα λόγω υποχρεώσεων του στρατού. Δεν εκπροσωπώ
κάποιον σύλλογο. Μένω στη Νέα Φιλοθέη Αμαρουσίου. Το θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι
υπάρχει όλη αυτή η κίνηση που δεν μπορώ να πω ότι το βλέπω σε άλλους Δήμους. Και όλη
αυτή η συζήτηση.
Το μόνο που μπορώ να έχω σαν παρατήρηση, σαν μια πρώτη εντύπωση όλης αυτής της
συνεδρίασης, είναι ότι ας πούμε υπάρχουνε πολλά σημεία τα οποία λόγω της γενικότητας τους
δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σωστά στο τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή εγώ,
όλοι ξέρουνε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια έξυπνη πλατεία που συζητάμε εδώ πέρα για να
εγκρίνουμε και δεν ξέρουμε τι είναι, πού είναι, τι κάνει, πώς θα είναι. Δηλαδή θα γυρίσω να πω
εγώ σε ένα φίλο μου ότι λέμε να κάνουμε αυτό και αυτό ας πούμε σαν Δήμος Αμαρουσίου και θα
με ρωτήσει κάποιος, ωραία, και τι είναι αυτή η έξυπνη πλατεία; Τι το καινοτόμο έχει; Και είμαστε
εδώ και κοιταζόμαστε.
Είναι λογικό πάντως να υπάρχει αυτό μέχρι ενός σημείου, απλώς επειδή καλούμαστε να
εγκρίνουμε πάρα πολλά σπαστά προγράμματα, δεν ξέρουμε ακριβώς το τι υπάρχει. Δηλαδή
ίσως θα έπρεπε μαζί με τα, με το σημερινό αρχείο ας πούμε στο, στα mail που έρχονται ή με το,
όταν μας ενημερώνουν για την επιτροπή διαβούλευσης να υπάρχουν ας πούμε κάποια links ας
πούμε, κάποια sites ας πούμε, να δούμε ότι, τι θα είναι σ’ αυτό το σημείο, θα γίνει αυτό το
πράγμα, έτσι ήτανε, αυτό σκοπεύουμε κάνουμε, χοντρικά. Να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή ας
πούμε η τεχνογνωσία που λέμε, που θέλουμε να περάσουμε μέσα στο Δήμο.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά θέματα τα οποία λογικό να μην τα ξέρει
οποιοσδήποτε. Και δεν ξέρουμε (…), είναι καλό, είναι σωστό, είναι λογικό το κόστος, είναι
υπερβολικό; Μήπως έτσι; Μήπως αλλιώς; Και…
Αυτό. Λίγο ψαχνόμαστε σ’ αυτά τα θέματα. Αυτό μόνο είναι το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κόστος δεν το βγάζουμε ούτε εμείς, ούτε κανένας από το κεφάλι του λέει, αυτό
αφορά και προηγουμένως με τα, με τους υαλοπίνακες, υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες,
υπάρχουν αρμόδιες μελέτες και βάσει των μελετών βγαίνουν τα κόστη για τη… Για οποιαδήποτε
εργασία γίνεται. Τα οποία είναι εγγεγραμμένα και γραμμένα στους πίνακες του υπουργείο για το
κάθε έργο, την κάθε εργασία. Έτσι; Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή δεν λέω εγώ θα… Α,
αυτό κάνει τόσο. Κανένας δεν το λέει αυτό. Λοιπόν. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Δεύτερο. Υπάρχουν ορισμένες εγγραφές που γράφουν, όπως είπε και κάποιος προηγουμένως,
άρα του απαντάω και θα απαντήσω και σ’ εσάς, που λέει διανοίξεις δρόμων. Υπάρχουν λοιπόν,
στις διανοίξεις δρόμων δεν μπορούμε να γράψουμε γιατί υπάρχουνε διανοίξεις ανάλογα…
Επειδή και τα ποσά είναι περιορισμένα, το καταλαβαίνουν όλοι αυτό, δεν υπάρχουν πάρα πολλά
χρήματα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές διανοίξεις, αφού πιάσαμε τις διανοίξεις τώρα, πάρα
πολλές διανοίξεις που πρέπει να γίνουνε, κοιτάμε σε μία τέτοια περίπτωση ποιες είναι οι
παλιότερες. Γιατί λογικό είναι αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας αδιάνοιχτος δρόμος που είναι
είκοσι χρόνια και ένας δρόμος που τακτοποιήθηκε το πολεοδομικό του πριν τρία χρόνια, να
ανοίξεις αυτό που είναι τρία χρόνια και να αφήσεις τον άλλον που είναι είκοσι. Βλέπεις ανάλογα
λοιπόν τις περιστάσεις… Ανάλογα τις περιστάσεις και βάσει των περιστάσεων γίνεται και από
την υπηρεσία μία, ένας ας πούμε μια προτεραιότητα. Ή μπορεί να κριθεί κάτι ότι πρέπει να
ανοιχθεί για το Χ λόγο πιο γρήγορα. Αφού πιάσαμε αυτό.
Το ίδιο συμβαίνει και στις ασφαλτοστρώσεις. Μπορεί κάποιος δρόμος να καταστραφεί εντελώς,
ο οποίος δεν είχε μπει στο πρόγραμμα. Δεν μπορείς να πεις από τώρα. Αν και στην Περιφέρεια
που έχουμε δώσει για χρηματοδότηση, έχουμε δώσει μια σειρά δρόμων, οι οποίοι… Οι οποίο
πρέπει να ασφαλτοστρωθούνε. Έχουμε δώσει… Μας είπανε ποιους δρόμους θα δώσουμε.
Αφήνεις πάντα όμως ένα περιθώριο γιατί μπορεί να γίνουνε κάποιες έκτακτες εργασίες από το
Δήμο, να γίνει μια νεροποντή και να χαλάσει το δρόμο, χίλια δυο, οπότε να χρειαστεί να, να
αλλάξεις τους δρόμους τους οποίους έχεις δώσει ή οτιδήποτε γίνεται. Γι’ αυτό και δεν μπαίνουνε
και συγκεκριμένα, καθαρά, συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει το περιθώριο να μπορούν
ανάλογα τις συνθήκες να… Κάποιες, να γίνουνε κάποιες αλλαγές.
Αυτό που είπατε για τα συγκεκριμένα. Που είπατε για τα συγκεκριμένα.
Σας ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ.
Κύριε Μαγιάκη.
Ωραία. Πείτε το όνομα… Έτσι;
κ. ΝΙΧΩΡΙΤΗ ΕΦΗ-Εκπρόσωπος του θεάτρου «ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ»:
Νιχωρίτη Έφη από το Διθύραμβο.
Παρακολουθώντας το… Προσπαθώντας να δω έτσι και εγώ το τεχνικό πρόγραμμα, πάρα πολλά
εκατομμύρια βλέπω. Τίποτα δεν είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια; Τόσες ανάγκες; Τι κάνανε; Όλα,
όλα αυτά τα χρόνια τι συνέβαινε; Πάρα πολλά χρήματα.
Εννοείται ότι δεν θα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει όλο αυτό… Όλος αυτός ο σχεδιασμός.
Εγώ θεωρώ αδιανόητο ότι μέσα, το 2017 το Μαρούσι έχει περιοχές εκτός σχεδίου. Αδιανόητο.
Δεν μπορώ να το εκφράσω αλλιώς. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν και όλα αυτά τα πάνω – κάτω, τα
συνεχιζόμενα, όμβρια. Όλοι εδώ οι άνθρωποι που μίλησαν μιλάνε πάντα τα ίδια πράγματα.
Όμβρια, πεζοδρόμια, διανοίξεις δρόμων. Όμβρια…
Τι γίνεται; Χαλάνε οι αγωγοί; Τι γίνεται με αυτά τα όμβρια;
Εγώ ξέρω ότι έχω ένα χώρο εδώ στο κέντρο του Αμαρουσίου. Είχα μια πολύ μεγάλη περιπέτεια
με τη ΔΕΗ. Επειδή ήμουνα σε μια υπηρεσία… Σε μια ιδιωτική που τώρα… Βγήκε με αναστολή
μάλιστα η… Της Energa. Ενώ σας πούμε η Ηριάννα είναι φυλακή. Δεν έχει σημασία. Άλλο αυτό.
Αν σας φέρω το λογαριασμό μου, ένα λογαριασμό πέντε χιλιάδων, ειλικρινά σας λέω, μπορώ να
σας το φέρω. Τα δυόμισι χιλιάρικα είναι δημοτικά τέλη. Και δεν έχουνε πρόσβαση οι άνθρωποι
όταν βρέχει, γιατί γίνονται όλοι οι δρόμοι λίμνες.
Βλέπω εδώ και συνεχιζόμενα…

Εν πάση περιπτώσει. Η γενική μου αίσθηση είναι αυτή. Πολύ λίγα πράγματα ήθελα. Πραγματικά
από περιέργεια. Ρώτησε και ο, ο Μπούρας ο Βασίλης, τι είναι το σχολείο βιωματικής μάθησης;
Αυτό ήθελα. Αν γίνεται να ξέρουμε. Αν μπορούμε να το δούμε αυτό.
Α, και βεβαίως και για τα απορρίμματα. Δεν βλέπω τίποτα εδώ. Κάτι… Ήθελα να ρωτήσω. Τι
είναι αυτό το recycle at home, αποζημίωση προσωπικού Δήμου… Έχει διάφορα δηλαδή έτσι…
Διάφορες εγγραφές. Δηλαδή τα απορρίμματα που αφορούν, όχι το Μαρούσι, τον πλανήτη
ολόκληρο, το… Το πρόγραμμα του 2018 δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Κάτι ασαφή πράσινα σημεία.
Κανείς δεν ξέρει πού είναι, τι είναι… Ποιοι θα παίρνουν από εκεί πράγματα, τι θα βάζουμε.
Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να δω για το σχολείο βιωματικής μάθησης, τι…
Το έξυπνη πλατεία είναι πράγματι τυπογραφικό; Η έξυπνη πλατεία της Ευτέρπης. Και εγώ ήθελα
να δω αυτό τι είναι. Δεν ξέρω. Επειδή το είπε η κυρία Κιούση. Γιατί το είχα σημειώσει και εγώ
αυτό, αλλά απλά δεν πήρα απάντηση.
Ενημερωτικά απλά να πω ότι βλέποντας μία εγγραφή για αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σε
σχολείο, κατηγορηματικά θα πω ότι όπου έχουνε γίνει… Δεν ξέρω ποιος αναλαμβάνει τις
μελέτες αυτές. Μπορεί να είναι ένας απλός εργολάβος. Είναι άθλιες. Δηλαδή είναι χώροι χωρίς
ακουστική, με… Με τσιμέντα… Καθόλου λειτουργικές γι’ αυτό που τις χρειάζεται ένα σχολείο.
Αυτό αφορά φαντάζομαι τη μελέτη που θα γίνει.
Τι είναι η ανάπλαση πάλι της πλατείας Ηρώων; Πάλι; Τη βιοκλιματική. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
Γιατί είχε φτιαχτεί. Ήταν από τα πρώτα έργα που έκανε διοίκηση εδώ Πατούλη.
Αυτά. Πείτε μου γι’ αυτά. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο. Μια γενικότερη τοποθέτηση ήθελα εγώ να
κάνω. Αν γίνεται. Αν μπορείτε να μου πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Πληροφοριακά μόνο, επειδή είπατε λεφτά υπάρχουν.
κ. ΝΙΧΩΡΙΤΗ: Δεν είπα εγώ. Είπα εγώ λεφτά υπάρχουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, όχι. Μάλλον είπατε πολλά εκατομμύρια έργα. Μάλλον κάτι τέτοιο είπατε.
κ. ΝΙΧΩΡΙΤΗ: Το τεχνικό πρόγραμμα λέω κοστίζει πολύ. Είναι πάρα πολλά εκατομμύρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ναι.
κ. ΝΙΧΩΡΙΤΗ: Αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως ξέρετε, τα όμβρια που είπατε προηγουμένως, είναι μελέτες ώριμες οι οποίες
έχουνε κατατεθεί στην Περιφέρεια για χρηματοδότηση.
Από εκεί και πέρα περιμένουμε τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια και δεν είναι κάτι που
είναι στο, μπορεί να μπει από ιδίους πόρους να το κατασκευάσει ο Δήμος. Όσον αφορά αυτό,
έτσι;
κ. ΝΙΧΩΡΙΤΗ: Εντάξει. Εγώ δεν μίλησα για τους πόρους. Εγώ μίλησα για την αναγκαιότητα κάθε
χρόνο, κάθε φορά τις ίδιες εγγραφές. Αυτό λέω. Πώς και δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα; Με αυτή
την έννοια…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν έχει χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια, θα ξαναμπεί στο τεχνικό
πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να έχουμε…
Να κάνουν οι υπηρεσίες τις μελέτες. Ο Δήμος τις μελέτες. Και από εκεί και πέρα να τις
καταθέσουμε για χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα αν δεν χρηματοδοτηθούν, θα ξαναμπούν
την επόμενη χρονιά στο τεχνικό πρόγραμμα για να χρηματοδοτηθούνε, αφού έχουμε κάνει τις
απαιτούμενες ενέργειες προς την Περιφέρεια για χρηματοδότηση. Είναι απλό.
Καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος θα μας πει δύο κουβέντες.
Κύριε Μαγιάκη…
Ο κύριος Μαγιάκης.
κ. ΜΑΓΙΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Δήμαρχε καλωσορίσατε. Έστω και αργά νομίζω είναι πολύ σημαντικό να ακούσετε εδώ
πέρα τις παρατηρήσεις των φορέων της πόλης που έχουνε έρθει για τη διαβούλευση για το
τεχνικό πρόγραμμα του 2018.
Να πω και εγώ από την αρχή ότι αυτή η διαβούλευση γίνεται… Δεν είναι μόνο ότι γίνεται σε ένα
χρόνο, ο οποίος κατά τεκμήριο για πολλούς πολίτες έχουνε ξεκινήσει οι διακοπές τους. Γνωρίζω

τον αντίλογο ότι θα πρέπει μέχρι το Σεπτέμβρη να είναι έτοιμο το τεχνικό πρόγραμμα για να
υποβληθεί ο προϋπολογισμός στο οικονομικό παρατηρητήριο, το υπουργείο εσωτερικών.
Παρόλα αυτά, και όπως έχουμε κατά καιρούς πει, η διαδικασία της διαβούλευσης για το τεχνικό
πρόγραμμα δεν μπορεί να γίνεται μια φορά το χρόνο. Οφείλει να είναι συνεχής. Οφείλει να
λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις των κατοίκων στις συνοικίες με συνοικιακές συνελεύσεις. Και
σήμερα, αν το θέλετε, στη σημερινή συνεδρίαση, να είναι το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών
επαφής και συμμετοχής των κατοίκων, το οποίο εμείς σαν παράταξη εδώ και πάρα πολλά
χρόνια το ονομάζουμε συμμετοχικό προϋπολογισμό και θεωρούμε ότι η συμμετοχή των
κατοίκων στη διαμόρφωση αυτού του προγράμματος θα πρέπει να είναι καθοριστική και να μην
δημιουργούνται σήμερα τόσες πολλές ερωτήσεις πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν
Δήμοι οι οποίο το έχουν εφαρμόσει. Το προτείνουμε και ελπίζουμε και στον μέλλον στο δικό μας
Δήμο να έχει εφαρμογή ο συμμετοχικός προϋπολογισμός.
Το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο σήμερα έρχεται να συζητήσουμε, εάν το βάλουμε δίπλα με το
τεχνικό πρόγραμμα του 2017, αυτό είναι, θα δούμε ότι δεν έχει και πάρα πολλές διαφορές. Και
πράγματι, τα συνεχιζόμενα έργα από το 2017 έως το 2018 ανέρχονται περίπου σε πέντε
εκατομμύρια ευρώ, έναντι ενός συνολικού ποσού έντεκα εκατομμυρίων ευρώ, που είναι το
τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Και δεν αναφέρομαι φυσικά σ’ όλα αυτά τα οποία είπε
προηγουμένως και η κυρία Νιχωρίτη, που είναι από ενδεχόμενες χρηματοδοτήσεις είτε από
ΕΣΠΑ, είτε από την Περιφέρεια, προκειμένου το σύνολο του τεχνικού προγράμματος να ανέλθει
στο συνολικό ποσό των ογδόντα δύο εκατομμυρίων που είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά.
Λοιπόν. Καταλαβαίνετε πολύ καλά, είναι ένα νούμερο το οποίο δεν είναι εφαρμόσιμο. Είναι
εντελώς φανταστικό. Δείχνει όμως από την άλλη μεριά της πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης και
που πιθανόν να, αυτές να είναι μεγαλύτερες και πράγματι είναι μεγαλύτερες εάν κοιτάξουμε με
λεπτομέρεια το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο έχει συνταχθεί για το 2015-2019,
στο οποίο περιλαμβάνονται έργα που δεν είναι στο παρόν τεχνικό πρόγραμμα των ογδόντα δύο
εκατομμυρίων ευρώ.
Έχουμε από την άλλη μεριά τις πραγματικές δυνατότητες του Δήμου και των υπηρεσιών του και
της τεχνικής υπηρεσίας ή της υπηρεσίας δόμησης και ούτω καθεξής, οι οποίες αν τις μαζέψετε
όλες συνολικά θα δείτε ότι δεν υπερβαίνουνε, οι δυνατότητες των υπηρεσιών, τα έξι εκατομμύρια
ευρώ περίπου το χρόνο. Αυτό, αυτό είναι το υλοποιήσιμο τεχνικό πρόγραμμα. Δηλαδή από τα
έντεκα εκατομμύρια τα οποία λέμε για το 2017, το ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο είναι γύρω στα έξι και
τα υπόλοιπα φυσικά ογδόντα τα συζητάμε για το, για το μέλλον.
Θα πει κανείς ότι ναι, πράγματι υπάρχει έλλειψη πόρων στην αυτοδιοίκηση και δεν το
αμφισβητεί κανείς αυτό, και γι’ αυτό δεν είναι δυνατόν να κάνουμε περισσότερα έργα. Εγώ θα
πω ότι ειδικά στην περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου αυτό εν ισχύει. Δηλαδή ο Δήμος
Αμαρουσίου, και θα τα συζητήσουμε αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω αύριο, ναι είναι
οικονομικός απολογισμός του 2016, θα δείτε ότι έχει ένα αποθεματικό είκοσι οκτώ εκατομμυρίων
ευρώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην τσέπη μας, στην τσέπη μας έχουμε είκοσι οκτώ εκατομμύρια
ευρώ. Είτε για να συνεχίσουμε έργα τα οποία, λεφτά για να συνεχίσουμε έργα τα οποία είναι σε
εξέλιξη, είτε επειδή αυτά τα λεφτά είναι καθαρά και έχουνε περισσέψει είτε ανταποδοτικά, είτε
από άλλους πόρους.
Επομένως, κατά την άποψη τη δικιά μας, είναι θέμα οργάνωσης και διοίκησης. Κατά πόσο θα
μπορέσουμε πραγματικά να αυξήσουμε την απορροφητικότητα όλων αυτών των πόρων τα
οποία δίδονται είτε από τα ΕΣΠΑ, είτε από δικούς μας πόρους.
Και χαρακτηριστικό παράδειγμα γι’ αυτό να σας αναφέρω τα ανταποδοτικά τέλη. Τα
ανταποδοτικά τέλη στο Δήμο Αμαρουσίου κυμάνθηκαν το 2016, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα
δεκαέξι με δεκαεπτά εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω πόσα θα προϋπολογίσουμε για το 2018, αλλά
κάπου εκεί είναι περίπου το νούμερο. Και εξ αυτών στην υπηρεσία καθαριότητας το 2016
αναλώθηκαν μονάχα τα δώδεκα. Τι σημαίνει; Ότι περίσσεψαν τέσσερα εκατομμύρια ευρώ. Τι
σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι αν υπήρχε ένα καλύτερο σύστημα οργάνωσης της διοίκησης,

κινητοποίησης των υπηρεσιών, πιθανόν αυτά τα τέσσερα εκατομμύρια να είχανε διατεθεί ώστε
να μην ακουστούν τα παράπονα τα οποία ακούστηκαν σήμερα από τους δημότες σχετικά ας
πούμε με την, τα προβλήματα της υπηρεσίας καθαριότητας που υπάρχουν ας πούμε στις
γειτονιές.
Να μην προχωρήσω άλλο. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και στο Δημοτικό Συμβούλιο να
πούμε για το τεχνικό πρόγραμμα. Να πω ότι πρέπει να λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη σαν
διοίκηση όλες τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν από όλους τους συλλόγους.
Και τέλος να ευχηθώ ώστε την επόμενη διαβούλευση που θα κάνουμε για το τεχνικό
πρόγραμμα, αλλά και για άλλα σοβαρά ζητήματα του Δήμου, όπως είναι ο προϋπολογισμός που
θα συζητήσουμε ας πούμε τον Οκτώβριο με Νοέμβριο του 2017 για το 2018, οι πολίτες να
συμμετέχουν. Και για να συμμετέχουν οι πολίτες δεν γίνεται αυτό το πράγμα με μία φορά το
χρόνο. Πρέπει να υπάρχει μια συνεχής επαφή, μια συνεχής ενημέρωση. Διοίκησης και
αντιπολίτευση να καταβαίνουνε στις γειτονιές, στα συνοικιακά συμβούλια όπως τα ονομάζουμε,
να αρχίσει… Να αρχίσουν οι πολίτες να συμμετέχουνε.
Με αυτές τις σκέψεις εμείς επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε συνολικά για το τεχνικό
πρόγραμμα στη συζήτηση που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, κ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:
Λοιπόν.
Καταρχήν να καλημερίσω και εγώ όσον αφορά τη σημερινή μου συνάντηση. Να καλησπερίσω.
Να πω ότι προφανώς οι συνεργάτες μου εδώ καταγράφουν αλλά και συζητούμε όλα αυτά τα
οποία σήμερα προτίθενται να καταγραφούν. Και η δική μου παρουσία περισσότερο έχει ένα
συμβολισμό με την έννοια της δυνατότητος την οποία έχουμε ως δημοτική αρχή και ως δήμος
γενικότερα για το σήμερα και το αύριο της πόλης μας.
Να κάνουμε κάνα δυο διευκρινίσεις, γιατί καλό είναι ο ενημερωμένος πολίτης να γίνει ένας
δυνατός πολίτης και προφανώς η, επί οκτώ χρόνια, παρακμή της χώρας μας σχετίστηκε με αυτό
που συζητάμε σήμερα. Θα πει δηλαδή κανείς σε τι; Στο ότι το παντοδύναμο, κεντρικό, κομματικό
κράτος, το οποίο φροντίζει τα λεφτά να τα διαχειρίζεται με το σταγονόμετρο το ίδιο για να κρατάει
κομματικά το πολιτικό προσωπικό, είμαι πολύ καθαρός και αφορά όλους. Συν την Περιφέρεια, η
οποία τι είναι η Περιφέρεια; Ένα δυσκίνητο όργανο που φτιάξαμε πάλι με τον Καλλικράτη,
αποτυχημένο. Διότι ο μεν κύριος Σγουρός έλεγε έχω διακόσια ογδόντα εκατομμύρια λες και είναι
η τράπεζα που τα έδωσε η πολιτεία και τα ευρωπαϊκά να έχουνε γίνει πεζοδρόμια και τα έχουν
στις τράπεζες και ήταν και περήφανος, και η σημερινή διοίκησης, προφανώς με την κυρία
Δούρου, αλλά και άλλοι Περιφερειάρχες της χώρας το ίδιο πράγμα κάνουνε. Έχουμε τριακόσια
εκατομμύρια. Τι να τα κάνετε ρε παιδιά τα τριακόσια; Γιατί δεν τα έχετε κάνει έργα ακόμα στις
πόλεις; Γιατί δεν μπορούν να τα κάνουν έργα τις πόλεις. Και έχουνε περάσει ήδη και στην κυρία
διοίκηση αυτή την κυρία, προφανώς αναφέρομαι στην κυρία Δούρου, διότι είναι σήμερα
Περιφερειάρχης της Αττικής που μας αφορά απολύτως, έχει τα δικά μας λεφτά, τα οποία ούτε τα
μοιράζουν δίκαια βάσει του πληθυσμού, βάσει των μελετών και βάσει της έκτασης, αλλά κάνουν
ένα κομματικό στρατό και αυτό. Αλλά ούτε αυτό μπορούν να το συντηρήσουν, διότι είναι ανίκανοι
να δημιουργήσουν γρήγορα έργα από τις μελέτες. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στη χώρα
μας.
Και επειδή ακούστηκε για ποιο λόγο ακριβώς βάζουμε τα ίδια έργα; Θα σας πω. Διότι οι
κεντρικές κυβερνήσεις και η σημερινή βεβαίως, φρόντισαν, κυρίως η σημερινή, το ένα κόμμα (…)
δις, τα οποία δίναμε μέσα από τη ΣΑΤΑ, η ΣΑΤΑ είναι ένα ειδικό τέλος που δίναμε κατευθείαν
στην τοπική αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, άρα και στο Δήμο μας, για να μπορέσουν να εκτελέσουν
έργα, έγινε ογδόντα εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ούτε λακκούβα ανά Δήμο.

Αυτή λοιπόν η τιθάσευση των κεντρικών κυβερνήσεων για να κρατηθούν και να μοιράσουν την
πίτα εναντίον των δημοτών, εναντίον των πολιτών, εναντίον της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι η
σημερνή κατάσταση.
Ερχόμαστε τώρα στο Δήμο μας. Αυτή είναι μια γενική παρατήρηση και καλό είναι να την ξέρουμε
για να αποφασίσουμε και η αυτοδιοίκηση, άρα και οι τοπικές κοινωνίες, άρα και οι πολίτες, τι
κράτος έχουμε σήμερα. Το οποίο πουθενά αλλού δεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Ας το
εξετάσετε, ας το ελέγξετε, ας το δείτε.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο Λευτέρης ο Μαγιάκης. Λέει έχουμε είκοσι οκτώ
εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ακριβώς πράγματι δείχνει τη νοικοκυροσύνη. Πριν στο Μαρούσι, όταν
εγώ ανέλαβα, μιλούσανε ότι τον άλλο μήνα δεν έχουμε να πληρώσουμε τους μισθούς. Έτσι
είχαμε ξεκινήσει όταν ως διοίκηση αναλάβαμε το 2007 το Γενάρη. Και σήμερα, μέσα από
αποδοχή, και χαίρομαι γι’ αυτό, και εκλεκτών συναδέλφων, όπως είναι ο Λευτέρης ο Μαγιάκης,
είναι πασιφανές και τα νούμερα το δείχνουν ότι έχουμε ένα αποθεματικό είκοσι οκτώ
εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό όμως το αποθεματικό αγαπητοί συμπολίτες έχει να κάνει με την ανταποδοτικότητα που
βγαίνει από το νοικοκυριό και που μέσα από εκεί είναι να πληρώνονται ανελαστικές δαπάνες
εργαζομένων μας και που σχετίζονται με την καθαριότητα και που σχετίζονται με τον
ηλεκτροφωτισμό, και που δυστυχώς πάλι αυτή η πανίσχυρη νομοθετική εξουσία, εκτελεστική
εξουσία, που όπως ακριβώς λέει, μπορούμε να πάρουμε έναν ηλεκτρολόγο; Όχι. Ο υπουργός
θα το πει πρώτα. Εσείς είστε ανίκανοι, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις.
Έτσι ακριβώς και στο θέμα του αν μπορούμε τα χρήματα που έχουμε στις τράπεζες να τα
κάνουμε έργα, δεν μας το έχουνε επιτρέψει. Δεν μας το έχουνε επιτρέψει. Άρα για να μην
παραμυθιαζόμαστε εδώ μέσα, τουλάχιστον σε αυτό το πολύ σημαντικό όργανο της
διαβούλευσης, να λέμε ότι τα χρήματα της ανταποδοτικότητας δεν μπορούν να δοθούν για έργα.
Το επαναλαμβάνω. Δεν μπορούν να δοθούν για έργα.
Έχει ζητήσει η αυτοδιοίκηση να μπορούμε τα χρήματα αυτά να τα δίνουμε και σε άλλες
υπηρεσίες, αλλά και σε έργα; Ναι. Το έχει αποδεχτεί η πανίσχυρη νομοθετική εξουσία, οι
βουλευτάδες των οκτώ χιλιάδων ευρώ που τα έχουν με τους αστυνόμους, με τις κούρσες με όλα;
Κομπλέ. Επιπλωμένοι. Όλοι. Όλων των κομμάτων. Έχουνε πει ναι στην αυτοδιοίκηση; Όχι. Αυτή
είναι η πραγματικότητα.
Και λέω λοιπόν ότι μέσα σε όλες αυτές τις παθογένειες οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες πρέπει
να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βλέπετε ότι στην πόλη μας παρά το εχθρικό
περιβάλλον που περιγράψαμε… Δηλαδή αν είναι δυνατόν να παλεύουμε τώρα τρία χρόνια για
να κάνουμε όμβρια ύδατα. Και αν δεν μπορεί, γιατί έχει τα χρήματα των ομβρίων υδάτων και τα
δίνει με το σταγονόμετρο η κυρία Περιφέρεια; Δεν το κατάλαβα. Άρα λοιπόν όταν πλημμυρίζει η
Αττική πρέπει να τους δέρνουμε.
Και ερχόμαστε λοιπόν εδώ και λέμε, πήραμε τρεις συνοικίες και το κάνουν λες και μας δώρισαν
κιόλας. Ενώ βάσει του πληθυσμού μας, βάσει των τριάντα πέντε εκατομμυρίων μελετών που
έχουμε καταθέσει για όλο το Μαρούσι στην Περιφέρεια και βάσει του πληθυσμού θα έπρεπε για
τα βόρεια προάστια τουλάχιστον να έχουμε τη μερίδα του λέοντος. Έχουμε τη μερίδα του
λέοντος; Όχι. Γιατί μιλούν σε κομματικά ακροατήρια. Αλλά ακόμα και γι’ αυτό τον τρόπο βλέπετε
εσείς πουθενά έργα στα βόρεια προάστια; Πέστε μου. Πέστε ένα έργο. Μεγάλο, σημαντικό έργο.
Χαρτοπόλεμο τον κάνουν. Βγαίνει η κυρία Δούρου την ώρα ας πούμε που δεν έχουμε λύσει της
Αττικής θέματα και λέει, δίνω πεντέμισι εκατομμύρια στην Κεφαλονιά και τριάμισι εκατομμύρια
στη Χίο. Στη Μυτιλήνη. Συγνώμη. Η Περιφέρεια Αττικής γι’ αυτό το λόγο έχει τα λεφτά μας; Και
γιατί δεν τα δίνει το κράτος; Γιατί δεν τα δίνει από τον προϋπολογισμό ο κύριος υπουργός; Και
γιατί δεν τα δίνει η Περιφέρεια η συγκεκριμένη, των συγκεκριμένων νησιών; Δηλαδή λύσαμε τα
θέματα της Αττικής και τα δίνουμε εκεί;
Γιατί το κάνουνε αυτό αγαπητοί συνάδελφοι; Και αγαπητοί συμπολίτες. Γιατί ακριβώς δεν έχουνε
ώριμες μελέτες, δεν έχουνε υπηρεσίες, και τα μοιράζουν σε εξωραϊστικούς συλλόγους, σε

εκκλησίες, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, στο φούφουτο… Όχι στην αυτοδιοίκηση. Όχι δηλαδή
στον άνθρωπο που είναι ανάπηρος, να κάνουμε πεζοδρομήσεις, να μπορέσουμε να λειτουργεί
σαν πόλη όλη η Αττική, εν προκειμένω και τα βόρεια προάστια, και εν προκειμένω και ο Δήμος
μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και ας έρθει να μας πει κάποιος εδώ στην αίθουσα, τους έχουμε καλέσει κατ’ επανάληψη, και
όποτε τα έχουμε πει τα λέμε και δημόσια, και μπορείτε να το μεταφέρετε προφανώς… Γιατί δεν
έρχονται να αντιπαρατεθούν; Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
Εδώ λοιπόν εμείς κάναμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, τεχνικό πρόγραμμα του 2018. Με χρήματα
τα οποία αγαπητέ κύριε Πάντο έχουν να κάνουν με το κομμάτι της πραγματικότητας και του
ρεαλισμού. Θα πει κανείς, γιατί έβαλες ας πούμε τόσα εκατομμύρια; Διότι δεν ξέρεις ποιο από
αυτούς τους πάνσοφους κυρίους, θεματοφύλακες των δικών μας χρημάτων, μπορεί κάποιος να
έχει ωριμάσει περισσότερο έναντι κάποιου άλλου.
Άρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στο τεχνικό μας πρόγραμμα να βάλουμε όλες εκείνες τις
ώριμες μελέτες του δικού μας προγράμματος, της πόλης μας, του προγράμματος μας που
έχουμε καταθέσει ανά συνοικία. Όλων αυτών των διαδικασιών που κατά καιρούς μιλάμε με τους
εξωραϊστικούς συλλόγους. Γιατί δεν είναι μία συζήτηση σημερινή. Με τον κάθε εξωραϊστικό
σύλλογο και όποιος μας ζητά συναντιόμαστε, και όχι μόνο με αυτούς, δεκάδες φορές… Εγώ θα
έλεγα και μονοψηφίως ακόμα. Με ανθρώπους οι οποίοι μας μεταφέρουν τα προβλήματα και
είναι καταγεγραμμένα όλα.
Το πρόβλημα δεν είναι η καταγραφή, η οποία έχει γίνει. Δηλαδή να καθόμαστε εδώ να
μηρυκάζουμε ο ένας τον άλλον. Την παθογένεια μας. Χρήσιμο είναι και αυτό. Αλλά το μεγάλο
πρόβλημα αγαπητοί συμπολίτες μας είναι ότι θα έπρεπε ετησίως το Μαρούσι και η κάθε πόλη
αντιστοίχως, να έχει από την πρώτη μέρα του έτους δέκα, δεκαπέντε εκατομμύρια, είκοσι, όσα
του αντιστοιχεί και να μπορούμε τότε να συζητάμε τη διαχείριση των προτεραιοτήτων μεταξύ
μας. Εδώ τι να συζητήσουμε; Εξαρτάται τίποτα από αυτή την αίθουσα; Αφού έχει τόσο
παθογενές, το οποίο έρχονται οι γαμπροί από το βόρειο τομέα, οι νύφες από το κεντρικό
κομμάτι, το κράτος, οι…
Πού είναι όλοι αυτοί οι κύριοι; Έχουμε ζητήσει τα ΧΕΥ να τα δώσουνε οι ευαίσθητοι του
περιβάλλοντος στους Δήμους; Το έχουν κάνει; Κατά καιρούς δίνουνε σε κάτι ομογάλακτους. Για
να μιλήσουμε καθαρά. Και έχω και τα στοιχεία. Καλά κάνουνε. Αλλά να τα δώσουνε και σε
όλους. Κάνουνε εδώ για την κεραμική που το έχουμε ζητήσει, το οποίο εν τοιαύτη περιπτώσει η
κεντρική κυβέρνηση τι δουλειά έχει να έχει την κεραμική εδώ στην πόλη; Να την κάνει τι; Τι να
την κάνει;
Και όμως βλέπετε ότι αυτό το παθογενές διατηρείται και καθόμαστε και μηρυκάζουμε μεταξύ μας
τι θα πει ο Πατούλης, τι θα πει ο Κόκκαλης, ο Μαγιάκης ή δεν ξέρω εγώ τι.
Εδώ λοιπόν πάρα ταύτα θεωρούμε μέσα σε αυτόν τον εξορθολογισμό, σε αυτή τη διαχείριση, σ’
αυτή την, εάν θέλετε, το ανάχωμα που δημιουργούν κάθε φορά, να έχουμε ένα ρεαλιστικό
τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο φυσικά οι υπηρεσίες μας… Γιατί χωρίς τις υπηρεσίες μας, ό,τι και
εντολή να δώσει ο κύριος Κόκκαλης, ο κύριος Σταθούλης, εμείς, το Δημοτικό Συμβούλιο, αν οι
υπηρεσίες μας δεν έχουν τις δυνάμεις είτε σε έμψυχο, είτε σε ποιοτικό προσωπικό, τι να… Τι να
προχωρήσουνε;
Εμείς λέμε στον κύριο υπουργό, αυτούς τους υπουργούς, τους μεγάλους, πανίσχυρους, τρομερή
δύναμη, δυνατοί άνθρωποι, υπεράνθρωποι, θέλουμε τριάντα μηχανικούς. Τους παίρνουμε;
Έχουμε, θέλουμε να τους πάρουμε, να έχουμε επίβλεψη, να είμαστε γρήγοροι. Όχι. Δεν θα σας
τους δώσουμε. Έτσι. Εδώ που είμαστε κλεισμένοι εμείς τα ξέρουμε καλύτερα από εσάς. Από τη
Γαύδο μέχρι το Διδυμότειχο και το Μαρούσι. Όλα… Είμαστε σοφοί άνθρωποι.
Αυτή λοιπόν την παθογένεια δυστυχώς εμείς καλούμαστε να την διαχειριστούμε. Και δεν αφορά
την πόλη μας φυσικά. Αφορά και την πόλη μας. Και θεωρώ ότι παρά τις δυσκολίες η φετινή
χρόνια θα είναι μια χρονιά σημαντική στο επίπεδο των τεχνικών υπηρεσιών και των έργων και
ρεαλιστική στο επίπεδο των ποσών τα οποία θα διατεθούν μέσα από την απορρόφηση την

οποία έχουμε πιέσει, φροντίσει, όχι εκλιπαρώντας, δεν το κάνουμε εμείς, άλλοι το κάνουνε,
πιστεύω να μην το κάνουνε κάποιοι, δεν εννοώ βεβαίως μέσα στην αίθουσα, να μην πάρουμε
και έργο. Γιατί γίνονται και αυτά ξέρετε τα μικροπολιτικά. Ώστε να μπορέσουμε από
αφυδατωμένους Δήμους να μπορέσουμε να έχουμε ένα σημαντικό, μια σημαντική
παρακαταθήκη βάσει και του δικού μας προγράμματος.
Κλείνοντας, για να αντιληφθείτε, γιατί αυτά πρέπει να τα λέτε παντού, πρέπει να ξεσηκωθούν οι
κοινωνίες έναντι των κεντρικών κυβερνήσεων, επάνω είχα δύο ανθρώπους από το εξωτερικό
σήμερα, δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτά που συζητούσαμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Το
θεωρούν τρελό. Τρελό το θεωρούνε.
Και προφανώς, για να καταλάβετε την τρέλα, πήρανε για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων και
αυθαιρέτων χώρων και στο Μαρούσι ένα μεγάλο μερίδιο, πάνω από εβδομήντα εκατομμύρια, το
κράτος. Για ποιος, γιατί το είχε βγάλει το Σύνταγμα; Θα δώσετε εφάπαξ χρήματα ώστε να
τακτοποιηθούν και να δοθούν για να αγοράσουμε κοινόχρηστους χώρους. Για να υπάρξει το
ισοζύγιο. Πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά; Βρίσκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση; Και η σημερινή
κυβέρνηση έκραζε την προηγούμενη. Αλλά και η σημερινή κυβέρνηση το ίδιο κάνει. Έχει
διατηρήσει. 2,5% στην τοπική αυτοδιοίκηση από τα λεφτά της.
Άρα λοιπόν από τα εβδομήντα εκατομμύρια τα οποία έχουνε πάρει από το Μαρούσι, το 2,5%
αντιλαμβάνεστε πόσο… Το οποίο και δεν δίνουν και αυτό. Δίνουνε μέσα σε ένα πλαίσιο
πολιτικής, ξέρετε… Έλα από το γραφείο να το συζητήσουμε. Και τι γίνεται στην πόλη. Πώς τα
πάτε; Έτσι, αυτό το αλισβερίσι. Δηλαδή εξαρτόμαστε από ένα αλισβερίσι.
Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η αδικία είναι που λαμβάνει η τοπική κοινωνία, οι τοπικές κοινωνίες, οι
πολίτες, οι δημότες, είναι η μεγάλη παθογένεια την οποία όλοι έχουμε και δεν φτιάχνουμε τις
πόλεις όπως θέλουμε.
Θεωρώ και θέλω να ευχαριστήσω, επ’ αφορμής και των υπηρεσιών μας, όσοι είναι, ένα… Να
δώσω ένα ευχαριστώ και να πω ένα ευχαριστώ. Γιατί θα έπρεπε να ήτανε οι τεχνικές μας
υπηρεσίες τουλάχιστον επί δύο στο επίπεδο του αριθμού. Και στο επίπεδο της εκπαίδευσης…
Γιατί την έχουμε καταργήσει εδώ την εκπαίδευση, δεν υπάρχει εκπαίδευση. Σ’ όλες τις χώρες
εκπαιδεύεται το προσωπικό για να είναι πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό, πιο δοτικό… Δεν
υπάρχει… Τι εκπαίδευση; Τι εκπαίδευση; Πού είναι η εκπαίδευση;
Εμένα προσωπικά όταν υπάρχει ένα σεμινάριο αμέσως υπογράφω, αλλά δεν υπάρχουνε εκείνες
οι τεχνικές διαδικασίες να εκπαιδευτούν. Λες και δεν είναι κεφάλαιο αυτό. Για τις υπηρεσίες.
Παρά ταύτα θέλω να τις ευχαριστήσω για ό,τι κάνουνε.
Και προφανώς και το Δημοτικό μας Συμβούλιο που είστε και θα είστε και όλοι καλεσμένοι, είναι
ανοιχτό μας το συμβούλιο, όπως είπε και ο Λευτέρης ο Μαγιάκης, νομίζω ότι θα διατυπώσουνε
επί της ουσίας. Και αυτά που κατεγράφησαν και εδώ υπήρχαν οι συνεργάτες και ο κύριος Ρώτας
και ο κύριος Κόκκαλης και ο κύριος Σταθούλης και ο γενικός μας. Όπου προφανώς θα δοθούν
και αναλυτικότερες και πιο ουσιαστικές απαντήσεις.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο.
Ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος θα
καταγραφούνε όλες οι παρατηρήσεις. Και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε για το καλύτερο. Να
προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
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