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Αγαπητοί συμπολίτες μου,
Τα προηγούμενα δύο χρόνια έγιναν σημαντικές 
παρεμβάσεις στην πόλη μας, που μας επιτρέπουν σήμερα 
να υλοποιήσουμε το Πρόγραμμά μας, με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα, κυρίως στον τομέα των υποδομών.

Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο δεν 
πρέπει να ξεχνούμε πως:

 ● Νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά μας δια-
γράφοντας 38 εκατομμύρια ευρώ από 
δάνεια του Δήμου, διευθετώντας τις 
υπόλοιπες οφειλές με ευνοϊκούς όρους.

 ● Προασπίσαμε τη Δημόσια Υγεία και προ-
στατέψαμε με μία ισχυρή ομπρέλα εθε-
λοντισμού και αλληλεγγύης τις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες. Βρεθήκαμε στο 
πλευρό όλων των Συλλόγων και Φορέων 
της πόλης, με συνεχείς διαβουλεύσεις 
αλλά κυρίως με πράξεις ουσίας.

 ● Εφαρμόσαμε τον θεσμό της δίχρονης 
προσχολικής αγωγής και αντιμετωπί-
σαμε αποτελεσματικά όλες τις ανάγκες 
της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 ● Ξεκινήσαμε εκτεταμένο πρόγραμμα 
ασφαλτοστρώσεων σε πολλές γειτονιές 
της πόλης.

 ● Προμηθευτήκαμε 3 νέα λεωφορεία για 
τη Δημοτική μας Συγκοινωνία, 17 νέα 
οχήματα και 6 Μηχανήματα έργου (πλυ-
ντήριο κάδων, καλαθοφόρο, σάρωθρα, 
βυτιοφόρο, απορριμματοφόρα, φορτηγά, 
ημιφορτηγά, επιβατικά κ.ά.).

 ● Ολοκληρώσαμε σημαντικά έργα όπως 
ανακαινίσεις / αναπλάσεις πλατειών, παι-
δικών χαρών, αθλητικών χώρων και μου-
σείων. Ξεκινήσαμε τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό του Δήμου και αναβαθμί-

σαμε την κρίσιμη υπηρεσία «Γραμμή 
Δημότη 15321».

 ● Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για την επα-
νασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. 
Δώσαμε ένα νέο χρώμα στις αθλητικές 
και πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις 
με κύριο μέλημα την ποιοτική προβολή 
της Μαρουσιώτικης δημιουργίας.

 ● Αγκαλιάσαμε τη Μαρουσιώτικη οικογέ-
νεια με πληθώρα υπηρεσιών και δρά-
σεων κοινωνικών, αθλητικών, πολιτιστι-
κών, εκπαιδευτικών.

 ● Επιταχύναμε τις διαδικασίες για την 
ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών που 
επί δεκαετίες βρίσκονταν σε καθεστώς 
ομηρίας.

 ● Αναβαθμίσαμε ουσιαστικά το επίπεδο 
καθαριότητας και στις 17 πολεοδομικές 
ενότητες της πόλης μας.

Για το 2022 προγραμματίζουμε:
1.  Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού 

κολυμβητήριου.
2.  Έργα ομβρίων στην περιοχή «Nέο 

Tέρμα».
3.  Έργο όμβριων στο κέντρο του Αμαρου-

σίου ( 28ης Οκτωβρίου).
4.  Πυροπροστασία σχολικών μονάδων.
5.  Πλήρη ανακαίνιση της Βίλλας Λουμίδη.
6.  Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρή-

σεων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
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Θεόδωρος Αμπατζόγλου
Δήμαρχος Αμαρουσίου
Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αμαρουσίου.
7.  Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών 

κτιρίων.
8.  Έργα ασφαλτοστρώσεων και επισκευών 

οδοστρωμάτων.
9.  Επισκευές –αποκαταστάσεις και επεκτά-

σεις υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων 
και ομβρίων.

10.  Επισκευές και βελτιώσεις σχολικών 
κτιρίων.

11.  Ένταξη στο σχέδιο πόλης «νέων» περιοχών.
12.  Έργα στο κοιμητήριο Αμαρουσίου.
13.  Αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή 

«Πολύδροσο».
14.  Ανάπλαση Αμαλιείου – Δημιουργία μεγά-

λης πρότυπης παιδικής χαράς.
15.  Κατασκευή τύπου «μπαλόνι» για το Ζεκά-

κειο γήπεδο και πρόβλεψη για 2-3 αντί-
στοιχες κατασκευές σε άλλα γήπεδα της 
πόλης.

16.  Ανακατασκευή γηπέδου Αρίωνος στη Ν. 
Λέσβο.

17.  Συνέχιση προγράμματος ανακατασκευής 
Παιδικών Χαρών.

18.  Οριστικοποίηση χώρου για το Δημοτικό 
Θέατρο Αμαρουσίου.

Ταυτόχρονα με την εκτέλεση των ανωτέρω 
θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους από 
όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία 
(Αντώνης Τρίτσης, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης 
κ.α.) όπως κάναμε τα προηγούμενα δύο χρό-
νια πετυχαίνοντας χρηματοδοτήσεις ύψους 
4,8 εκατ. Ευρώ.
Το 2022, έτος κομβικό για την πόλη μας τόσο 
στο επίπεδο των υπηρεσιών όσο και των 
υποδομών. Το Μαρούσι αλλάζει και αυτό 
είναι αντιληπτό από όλους. Θέλουμε ο Πολί-
της του Αμαρουσίου να νιώθει ασφαλής και 
να είναι αυτός ο Πρωταγωνιστής των εξελί-
ξεων. Το καταφέρνουμε, όλοι μαζί, με σχέ-
διο, πίστη και αφοσίωση στους στόχους μας 
και τις δεσμεύσεις μας απέναντι στο σύνολο 
της Μαρουσιώτικης κοινωνίας.



4

Πολιτική Συναίνεση

Πετύχαμε τη σύμπραξη 4 παρατάξεων σε ενιαίο πλειοψηφικό σχήμα στην  
1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θ. Αμπατζόγλου: «Πετύχαμε στο Μαρούσι το πρωτόγνωρο. Έχουμε τη σύμπραξη 4 
παρατάξεων και αρκετούς συναδέλφους εκτός αυτών, να συνθέτουν την άποψή τους, να 
ενοποιούν την αντίληψή τους, να συμπράττουν με βάση το νόμο, να ενοποιούνται να 
ενσωματώνονται και να προχωράμε μαζί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ως ένα ενιαίο 
σχήμα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Και στο Μαρούσι 
το πετύχαμε. Και αυτό είναι καλό για τον τόπο μας».



5

Οικονομικό νοικοκύρεμα - Χρηματοδοτήσεις για έργα

Διαγράφουμε 38 εκατ. ευρώ από δάνεια του Δήμου, ρυθμίζουμε το σύνολο των χρεών 
με ευνοϊκούς όρους, σε μία προσπάθεια για «νοικοκύρεμα» των οικονομικών προς όφελος 
των Μαρουσιωτών. Παράλληλα ρυθμίστηκαν οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τους 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και εξυπηρετούνται κανονικά. 
Δημιουργήσαμε ένα «ασφαλές μαξιλάρι» για τις μελλοντικές ανάγκες και υποχρεώσεις 
του Δήμου Αμαρουσίου, εξασφαλίζοντας Ταμειακά Διαθέσιμα Δήμου Αμαρουσίου 
ύψους 34 εκατ. ευρώ.

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε χρηματοδοτήσεις 4,8 εκατ. ευρώ, για 4 σημαντικά έργα στο 
Μαρούσι. Αντίστοιχα άλλα 9 έργα, κρίσιμα για την ασφάλεια και την καθημερινότητα της 
πόλης πραγματοποιούνται το επόμενο διάστημα. 
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Προτεραιότητα μας η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας

Την κρίσιμη περίοδο της 
πανδημίας, θέσαμε ως 
προτεραιότητα την 
προστασία της 
Δημόσιας Υγείας 
προχωρώντας σε 
συχνούς καθαρισμούς 
και απολυμάνσεις σε 
διάφορα σημεία της 
πόλης. 
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Στηρίξαμε 
εμπράκτως το 
Εθνικό 
Επιχειρησιακό 
Σχέδιο 
Εμβολιασμών 
«Ελευθερία».
Το Μαρούσι 
ανήχθη σε 
Μητροπολιτικό 
Κέντρο Υγείας 
στα Βόρεια 
Προάστια. 

Εξασφαλίσαμε τη μόνιμη παρουσία του ΕΟΔΥ στο κέντρο της πόλης με δωρεάν ελέγχους  
για την επιτήρηση της Covid19.
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Ισχυρή Πολιτική Προστασία

Αντιμετωπίσαμε με αποφασιστικότητα και αμεσότητα την κακοκαιρία «Μήδεια». 
Προασπίσαμε την ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους και επαναφέραμε την 
τάξη στο Μαρούσι, σε πολύ σύντομο χρόνο.
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Η Πολιτική Προστασία του Δήμου σε 24ωρη επιφυλακή και ετοιμότητα  
για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Αττική. 
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Καθαριότητα-Ανακύκλωση-Πράσινο

Καθαριότητα - Ανακύκλωση – Πράσινο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό κάλυψης 
όλων των γειτονιών.
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Θέτοντας ως 
μείζον θέμα την 
καθαριότητα 
αναβαθμίσαμε 
ουσιαστικά τις 
υπηρεσίες 
καθαριότητας 
και στις 17 
πολεοδομικές 
ενότητες της 
πόλης.

Ανανεώσαμε 
τον Δημοτικό 
Στόλο 
Καθαριότητας, 
με νέα οχήματα 
έργου.
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Παιδεία

Για πρώτη φορά το Μαρούσι αποκτά Δίχρονη Προσχολική Αγωγή.  Για την υλοποίηση του 
θεσμού κατασκευάσαμε και εξοπλίσαμε άμεσα τα παραρτήματα των Νηπιαγωγείων έτσι ώστε όλα 
τα παιδιά του Αμαρουσίου να έχουν πρόσβαση στη Δίχρονη Προσχολική Αγωγή.
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Μόνιμος & 
Ανοικτός Διάλογος 
με την 
εκπαιδευτική 
Κοινότητα.

Οι Επιτροπές 
Παιδείας του Δήμου 
στις υπηρεσίες  
των Σχολείων. 
Συντηρούμε & 
Αναβαθμίζουμε  
τις σχολικές μας 
υποδομές, σε  
χώρους ασφαλείς  
και ευχάριστους  
για τους  
μαθητές μας.
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Τεχνικά Έργα

Προτεραιότητά μας η ασφάλεια των πολιτών. Εκτελούμε εκτεταμένο πρόγραμμα 
ασφαλτοστρώσεων και βελτίωσης των υποδομών σε όλες τις γειτονιές.
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Αναπλάσεις Ανακαινίσεις Κοινόχρηστων Χώρων - Δημοτικών Κτιρίων

Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων και ανακατασκευή των οδών Αναβρύτων & Αρκαδίου.
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Ανάπλαση του Κοινόχρηστου Χώρου 9760 σε μία σύγχρονη Πλατεία στη διάθεση 
των Δημοτών, στην οδό Αγίου Αθανασίου, στην περιοχή Σωρός.
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Αναπλάσεις Ανακαινίσεις Κοινόχρηστων Χώρων - Δημοτικών Κτιρίων

Ανάπλαση πρότυπου χώρου αστικού πρασίνου στην οδό Πρωταγόρα στην περιοχή 
του Αγίου Θωμά.
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Έργα που ομορφαίνουν το Μαρούσι
Ανακαίνιση του διατηρητέου επί της οδού 
Σουρή & Βασ. Όλγας. 

Ανακαινίζουμε όλες τις πολιτιστικές υποδομές της πόλης μας.
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Ανακαινίσεις Παιδικών Σταθμών & Παιδικών Χαρών

Στηρίζουμε 
έμπρακτα τη 
Μαρουσιώτικη 
οικογένεια. 
Ανακαινίζουμε 
όλους τους 
Παιδικούς 
Σταθμούς και τις 
Παιδικές Χαρές.
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Εθελοντισμός & Κοινωνική Αλληλεγγύη

Προωθούμε τον 
Εθελοντισμό και 
την Αλληλεγγύη 
365 μέρες το χρόνο, 
με κοινωνικές 
δράσεις εντός και 
εκτός Αμαρουσίου, 
στηρίζοντας 
ουσιαστικά τους 
συνανθρώπους μας 
που έχουν ανάγκη.
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Κοινωνία

Στο πλευρό όλων 
των ηλικιακών 
ομάδων με 
υπηρεσίες και 
δραστηριότητες 
ουσίας.

Ιδρύουμε το  
Φόρουμ Νέων 
Η Νέα Γενιά του 
Αμαρουσίου αποκτά 
βήμα και ρόλο.
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Συστήνουμε την 
Επιτροπή 
Ισότητας Φύλων 
Προασπίζουμε 
έμπρακτα τη θέση 
και το ρόλο της 
γυναίκας στην 
κοινωνία, την 
εργασία, την 
οικογένεια. 

Βραβεύουμε  
τις εξαιρετικές 
επιδόσεις των 
μαθητών της 
πόλης μας.

Μια μεγάλη 
αγκαλιά για  
όλα τα 
Μαρουσιωτάκια. 
Διοργανώνουμε 
εκπαιδευτικές 
δράσεις με άξονα 
τη δημιουργική 
απασχόληση αλλά 
και την 
καλλιέργεια της 
ευγενούς άμιλλας. 
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Αναβαθμίζουμε τις 
δομές του Σικιαρίδειου 
Ιδρύματος. 
Στηρίξαμε την 
υλοποίηση του Κέντρου 
Δημιουργικής 
Απασχόλησης για παιδιά 
και άτομα με αναπηρία, 
δίνοντας έμφαση στις 
ίσες ευκαιρίες για όλους. 
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Τιμούμε την 
ιστορία του 
Αμαρουσίου και 
της Πατρίδας μας. 
Διοργανώνουμε 
ειδικές επετειακές 
εκδηλώσεις.
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Διαβούλευση με τους Δημότες

Επιδιώκουμε  
τον διαρκή και 
εποικοδομητικό 
διάλογο με Φορείς  
και Συλλόγους του 
Αμαρουσίου, σε κάθε 
γειτονιά, διαδικτυακά  
ή δια ζώσης και 
αφουγκραζόμαστε τις 
ανάγκες των πολιτών. 
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Στεκόμαστε στο πλευρό του Εμπορικού Συλλόγου Αμαρουσίου.
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Πολιτισμός

Ενισχύουμε το Μαρούσι ως Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού των Β. Προαστίων. Διοργανώνουμε 
ένα ευρύτατο φάσμα εκδηλώσεων όλο το χρόνο για κάθε ηλικία σε όλες τις γειτονιές της πόλης.
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Πολιτισμός

Αναδεικνύουμε τοπικούς καλλιτέχνες 
& δημιουργούς.

Νέες εξωστρεφείς δράσεις.
Διοργανώνουμε Πολιτιστικούς Περιπάτους 
για να γνωρίσουμε τα αξιοθέατα του 
Αμαρουσίου και να ενισχύσουμε τους 
δεσμούς των δημοτών με την πόλη μας. 

Διοργανώνουμε τον 1ο Διαγωνισμό 
Κεραμικής για μαθητές Δημοτικού.

Πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών  
& καλλιτεχνικών προγραμμάτων  
για όλες τις ηλικίες
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Πολεοδομία

Επιταχύναμε τις διαδικασίες για την ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών 
που επί δεκαετίες βρίσκονταν σε καθεστώς ομηρίας όπως: Κάτω Σωρός, 
Καρπάθικα - Ηπειρώτικα, Ελληνική Παιδεία, Δηλαβέρη.
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Αθλητισμός

Στηρίζουμε τον Αθλητισμό, 
αναβαθμίζοντας σταδιακά 
όλες τις αθλητικές 
υποδομές μας. 
Ασφαλή γήπεδα μπάσκετ, 
βόλεϊ, τένις, ποδοσφαίρου  
με πλούσια προγράμματα 
μαζικού αθλητισμού. 
Στεκόμαστε στο πλευρό  
των αθλητικών σωματείων.
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Ολοκληρώσαμε την 
ανακαίνιση και επισκευή 
των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του 
Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου, δίνοντας 
στους πολίτες ένα 
σύγχρονο χώρο άθλησης.

Βραβεύουμε και 
ενθαρρύνουμε τους 
Μαρουσιώτες αθλητές & 
τους Αθλητικούς τους 
Συλλόγους.
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Ανανέωση Δημοτικού Στόλου

Ενισχύσαμε και ανανεώσαμε τον 
πεπαλαιωμένο στόλο  της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας με 3 σύγχρονα 
λεωφορεία με πρόσβαση και σε ΑμΕΑ. 
Την επόμενη 2ετία θα προσθέτουμε 
στον στόλο μας άλλα 4 νέα λεωφορεία.

Προμηθευτήκαμε 23 νέα 
Οχήματα & Μηχανήματα 
Έργου, όπως Πλυντήριο 
Κάδων, Καλαθοφόρο, 
Απορριμματοφόρο, 
Σάρωθρα, Φορτηγά, 
Επιβατικά και άλλα κρίσιμα 
μέσα για τις επιχειρησιακές 
ανάγκες του Δήμου.
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Πληροφοριακός Μετασχηματισμός Δήμου Αμαρουσίου

Νέο Πρόγραμμα Προσέλκυσης Χορηγικών Πόρων: “Συνεργασία”

Ξεκινούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
του Δήμου με την εγκατάσταση 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Εγκαταστήσαμε ηλεκτροκίνητα αναβατόρια 
(πλατφόρμα & κάθισμα) για ΑμεΑ στο 1ο 
Γυμνάσιο Αμαρουσίου, με την ευγενική 
στήριξη του Ομίλου Υγεία.

Παραλάβαμε 11 μηχανήματα καθαρισμού 
αέρα για την προστασία από την Covid-19, για 
τους Παιδικούς Σταθμούς Αμαρουσίου από 
την Daikin Hellas.

Εκσυγχρονίζουμε την υπηρεσία «Γραμμή 
Δημότη 15321» με νέες πληροφοριακές και 
ψηφιακές λειτουργίες.

Δημιουργήσαμε το νέο Πρόγραμμα Προσέλκυσης Χορηγικών Πόρων «Συνεργασία»,  
σε έναν ανοιχτό διάλογο με την επιχειρηματικότητα της πόλης
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Θεσμικές συναντήσεις

Ενισχύουμε τη 
συνεργασία, τις 
διαβουλεύσεις και τις 
θεσμικές 
συναντήσεις & 
παρεμβάσεις με το 
κεντρικό κράτος για 
την προάσπιση των 
συμφερόντων του 
Δήμου.
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Παρακολουθούμε και ελέγχουμε 
συστηματικά τα έργα πνοής που αφορούν 
την πόλη μας.



Δημοτική Αστυνομία

Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας με κύριο 
μέλημα την ασφάλεια των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα,
Μαρούσι, 15124

Γραμμή Δημότη: 15321

https://maroussi.gr/
https://www.facebook.com/dhmos.amarousiou
https://www.instagram.com/dimosamarousiou

https://twitter.com/dimosamarousiou
https://www.youtube.com/user/MaroussiWebTV


