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ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  2010 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 

Αγαπητοί δημότες. 

 

Σήμερα παρουσιάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο  

και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου Αμαρουσίου 

για το 2010. 

 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο προϋπολογισμός αποτελεί «βασικό εργαλείο» για 

τη διοίκηση, αφού η λειτουργία του Δήμου και των Κοινωφελών μας 

Επιχειρήσεων εξαρτάται άμεσα από την εκτέλεση του.  

 

Εξαρτάται θα έλεγα από την πραγματική οικονομική μας κατάσταση, 

 

αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα χρήματα των 

δημοτών μας. 

 

Για τη διοίκησή μας ο προϋπολογισμός, πέραν από ένα τεχνοκρατικό 

κείμενο στο οποίο παρατίθενται ατέλειωτοι πίνακες και ψυχρά νούμερα, 

εκπέμπει και πολλά πολιτικά μηνύματα. 

 

Αποτυπώνει τις προτεραιότητες μας ως Δημοτική Αρχή.  



 2

 

Προτεραιότητες σε δράσεις, πολιτικές και έργα, που θα δώσουν 

αναπτυξιακή ώθηση στην πόλη. 

 

Αποτυπώνει τη διάθεση μας να διαχειριστούμε με διαφάνεια και νοικοκυριό 

τα χρήματα των συμπολιτών μας. 

 

Αποτυπώνει την προσπάθεια που καταβάλλαμε για να διεκδικήσουμε προς 

όφελος του Δήμου οικονομικούς πόρους,  

για την εκτέλεση έργων και παρεμβάσεων σε όλη την πόλη. 

 

Αποτυπώνει τη βαριά κληρονομιά που μας άφησε η διαχείριση των 

προηγούμενων διοικήσεων,  

 

τα «σπασμένα» που εμείς καλούμαστε εξ ονόματος όλων των συμπολιτών 

μας να πληρώσουμε. 

Αποτυπώνει την προτεραιότητα που δίνουμε στην ενίσχυση του κοινωνικού 

ρόλου του Δήμου μας, στην ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου του. 

 

Και το κυριότερο, αναδεικνύει πως όλα όσα πρόκειται να γίνουν μέσα στο 

2010 δεν θα τα φορτώσουμε στις πλάτες των δημοτών μας. 

 

Δεν θα επιβαρύνουμε περαιτέρω την επόμενη χρονιά τα νοικοκυριά και τις 

επιχειρήσεις της πόλης. 
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Αυτό είναι δέσμευσή μας. 

 

Και στη δέσμευση αυτή θα ανταποκριθούμε με συνέπεια. 

  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 

Η δημόσια συζήτηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του προϋπολογισμού 

για το 2010 αποτελεί πιστεύω μια καλή ευκαιρία, 

 

για να παρουσιάσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια και να ενημερώσουμε με τον 

τρόπο αυτό τους συμπολίτες μας, 

 

αφενός ποια είναι σήμερα η πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου 

Αμαρουσίου. 

 

Και αφετέρου, πως καταλήξαμε στο σχέδιο του προϋπολογισμού  που 

συζητάμε, με βάση αυτήν την οικονομική κατάσταση. 

 

Είναι γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό , με αφορμή την οικονομική 

κατάσταση του Δήμου Αμαρουσίου, 

 

επιχειρείται από ορισμένους να παρουσιαστεί το άσπρο μαύρο. 

 

Κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν άφησαν πίσω τους χρέη και 

συντρίμια, αλλά έναν Δήμο υγιή και ισχυρό. 
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. 

Οι αλήθειες είναι σκληρές. 

 

Αλλά όσο σκληρές κι αν είναι , πρέπει να λέγονται. 

 

Και η αλήθεια είναι πως η δική μας διοίκηση κληρονόμησε ένα συνολικό 

χρέος,  για όλο τον Όμιλο, Δήμος Αμαρουσίου και Νομικά Πρόσωπα, που 

ξεπερνά τα 280.000.000 ευρώ. 

 

Η αλήθεια είναι πως όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς που 

παρουσιάστηκαν σε αυτή την αίθουσα,  

μόνον την τετραετία 2002-2006 ο Δήμος Αμαρουσίου δανείστηκε και 

επιβαρύνθηκε ,  

μαζί με τους τόκους, με περισσότερα από 150.000.000 ευρώ.  

 

Και τα χρήματα αυτά τα δανειστήκαμε με επαχθείς όρους αποπληρωμής,   

με πολύ υψηλά επιτόκια,   

με χρονοδιάγραμμα εξόφλησης για το 65% αυτών των δανείων, το 

διάστημα 2007-2011. 

 

Επίσης αλήθεια είναι ότι, 

όπως προκύπτει και πάλι από τους ισολογισμούς,  

η οικονομική κατάρρευση του Δήμου μας ξεκινά από το 2003 και μετά,  

αφού από εκείνη τη χρονιά ξεκινούν οι ελλειμματικές χρήσεις.  
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Από τις θετικές χρήσεις του 2002,  

μέσα σε 2 μόλις χρόνια, 

φτάσαμε σε έλλειμμα 23,7 εκ. ευρώ. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 

Το υψηλό χρέος και ο υπερβολικός δανεισμός είναι σήμερα το μεγάλο 

πρόβλημα του Δήμου.  

 

Και το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται μέσα σε 4 χρόνια, αλλά 

σε βάθος χρόνου.  

 

Δεν αντιμετωπίζεται μέσα από ένα , δύο,  τρεις, προϋπολογισμούς,  

 

αλλά με διαρθρωτικά μέτρα, με μείωση της σπατάλης,  

με νοικοκύρεμα, με διεκδίκηση πόρων από άλλες πηγές, με ανα-

χρηματοδότηση και επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών υποχρεώσεων. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 

Για να μην είχε ο Δήμος Αμαρουσίου έλλειμμα,  

για να μπορούσε να περάσει άμεσα σε κερδοφόρες χρήσεις,   

είχε δύο επιλογές. 

 



 6

Η μία επιλογή ήταν να απολύσει άμεσα 600-700 εργαζόμενους,  

να μην κάνει κανένα έργο,  

αλλά να πληρώνει απλώς τις υποχρεώσεις του και να μειώσει το 

λειτουργικό του κόστος.  

 

Η δεύτερη επιλογή ήταν να προχωρήσει σταδιακά σε εξορθολογισμό των 

δαπανών του,  

 

σε αναζήτηση νέων πόρων από πηγές εκτός Δήμου για να κάνει έργα,  

 

σε καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του,  

 

σε ένα νέο μοντέλο πολιτικής χρήσεων γης, όπου οι υπερτοπικές 

δραστηριότητες θα χρηματοδοτούσαν την αναβάθμιση των γειτονιών.  

 

Επιλέξαμε τη δεύτερη λύση, αφενός για να μην δημιουργηθεί κοινωνικό 

πρόβλημα και αναστάτωση στην πόλη.  

 

Και αφετέρου, για να μην μείνει το Μαρούσι πίσω σε έργα και ανάπτυξη.  

 

Όπως έχω πει και στο παρελθόν, στην αντίστοιχη περυσινή συζήτηση του 

προϋπολογισμού,  

 

η  αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου 

Αμαρουσίου ήταν η μεγάλη ευκαιρία,  
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τόσο για να μειώσουμε τα χρέη μας, όσο και για να επιμηκύνουμε το 

διάστημα αποπληρωμής τους.  

Η διαδικασία αυτή δεν προχώρησε εξαιτίας των καθυστερήσεων που μας 

προκάλεσε η ανεύθυνη συμπεριφορά και οι δικαστικές προσφυγές κάποιων 

συμπολιτών μας,  

 

σε συνδυασμό βέβαια με το ξέσπασμα στη συνέχεια της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης. 

 

Παρά το σημαντικό οικονομικό πρόβλημα του Δήμου Αμαρουσίου,  

η Διοίκηση μας  την τριετία 2007-2010 αποφάσισε πέραν όλων των άλλων, 

 

να μην αυξήσει τα δημοτικά τέλη για τα νοικοκυριά και τις μικρές 

επιχειρήσεις.  

 

Ενώ παράλληλα μείωσε ή και απάλλαξε από την καταβολή τελών 

μεγάλες κοινωνικές ομάδες όπως οι πολύτεκνοι, τα άτομα με αναπηρία , οι 

τρίτεκνοι, κλπ. 

 

Επίσης η σημερινή διοίκηση, σε αντίθεση με το παρελθόν, διεκδίκησε και 

εξασφάλισε μέσα από εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις πάνω 

από 30.000.000 ευρώ, για έργα και παρεμβάσεις σε όλη την πόλη.  

 

Σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν,  
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τη διετία 2007-2009 προχωρήσαμε στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση της 

ακίνητης περιουσίας του Δήμου, 

 είτε πουλώντας ή μισθώνοντας ακίνητα του Δήμου,  

είτε  αξιοποιώντας τα προς όφελος της πόλης όπως  π.χ. με τη λειτουργία 

των νέων δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών. 

 

Στο πλαίσιο του νοικοκυρέματος που προχωρήσαμε και της προσπάθειας να 

μειώσουμε τις δαπάνες και το κόστος των έργων που γίνονται στην πόλη, 

επιλέξαμε τη μέθοδο της αυτεπιστασίας,  δηλ. την εκτέλεση τους από 

συνεργεία του Δήμου και όχι από εργολάβους.  

 

Με τον τρόπο αυτό και την επιβάρυνση του δημότη μας μειώσαμε, αλλά και 

το προσωπικό μας αξιοποιήσαμε. 

 

Επίσης, με σκληρή επαναδιαπραγμάτευση των επιμέρους δανείων που 

πάρθηκαν κατά το παρελθόν, πετυχαίνουμε να μειώσουμε ο κόστος 

δανεισμού του Δήμου.  

 

Μόνον από την επαναδιαπραγμάτευση του δανείου της ΜΠΕΑΡ ΣΤΕΡΝΣ , 

πληρώσαμε 5.000.000 ευρώ λιγότερους τόκους.  

 

Και εύλογα αναρωτιέμαι, πόσο μεγαλύτερο θα ήταν το όφελος για την πόλη 

και τους δημότες, αν προχωρούσε η διαδικασία της συνολικής 

αναδιαπραγμάτευσης που κάποιοι σκόπιμα μπλόκαραν;  
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 

κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι παρά τη μηδενική αύξηση των 

δημοτικών τελών τα προηγούμενα χρόνια για τα νοικοκυριά και τις μικρές 

επιχειρήσεις,  

 

τα έσοδα του Δήμου μας αυξάνονται με σταθερούς ρυθμούς.  

 

Και αντίστοιχα μειώνουμε τις πραγματικές δαπάνες.  

 

Επίσης εμείς ακολουθούμε ένα διαφορετικό μοντέλο αποτύπωσης της 

οικονομικής κατάστασης του Δήμου.  

 

Μοντέλο που στηρίζεται στη διαφάνεια. Δεν ακολουθούμε τη συνταγή του 

παρελθόντος,  

 

όταν για να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες του Δήμου  και να 

ωραιοποιηθούν οι ισολογισμοί του,  

 

που λόγω της κακής χρηματοοικονομικής του κατάστασης δεν μπορούσε να 

δανειστεί,  

 

χρησιμοποιούνταν τα νομικά πρόσωπα και οι δημοτικές επιχειρήσεις του 

Δήμου.  
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οι οποίες αναγκάζονταν να δανείζονται για λογαριασμό του Δήμου,  

υποθηκεύοντας όπως στην  περίπτωση της ΑΘΜΟΝΟΝ, την ακίνητη 

περιουσία τους.   

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία, την ακρίβεια των οποίων κανένας δεν μπορεί να 

αμφισβητήσει, λάβαμε υπόψη μας κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 

για το 2010. 

 

Είναι ένας προϋπολογισμός όπου σημαντικό τμήμα από τα χρήματα που 

έχουμε προϋπολογίσει ως έσοδα ,  

 

θα πάνε για να πληρώσουμε τα «βερεσέδια» που μας άφησε το παρελθόν. 

 

Για τα δάνεια του Ομίλου  Δήμος Αμαρουσίου για το 2010 θα χρειαστεί να 

δώσουμε περίπου 25,5 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Το 20% των προϋπολογισθέντων εσόδων μας. 

 

Επίσης με τον προϋπολογισμό του 2010 θα καλύψουμε τη μισθοδοσία του 

προσωπικού και τις λειτουργικές μας δαπάνες. 

 

Το κόστος για το προσωπικό του Ομίλου στο σύνολό του θα ανέλθει την 

επόμενη χρονιά στα 44.633.526 ευρώ. 
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14.934.000 ευρώ για το προσωπικό του Δήμου  

 

και 29.700.000 ευρώ περίπου για το προσωπικό των επιχειρήσεων. 

 

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 35% σχεδόν των εσόδων του Δήμου, κι όχι 

του Ομίλου, που έχουμε προϋπολογίσει.  

 

Όπως αντιλαμβάνεστε, πάνω από το 55% των εσόδων μας, 

πάει για μισθούς και αποπληρωμή δανείων. 

 

Και με ότι περισσέψει, θα προσπαθήσουμε με νοικοκυριό και 

αποτελεσματική διαχείριση να το μετατρέψουμε σε έργο και υπηρεσίες για 

την πόλη και τους πολίτες. 

 

Ο Δήμος μας είναι αναγκασμένος να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να 

εκτελέσει έργα, έχοντας περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.  

 

Αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε και φέτος, όπως τα 

καταφέραμε και τα προηγούμενα χρόνια. 

 

Πως θα γίνει αυτό; Με πολλούς τρόπους. 

 

Σε αντίθεση με το παρελθόν, η δική μας διοίκηση αξιοποιεί την ακίνητη 

περιουσία του Δήμου Αμαρουσίου. 
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Μόνον η ΑΘΜΟΝΟΝ το 2007 πώλησε 15 διαμερίσματα με συνολικά έσοδα 

από τις πωλήσεις 6 εκατομμύρια ευρώ,  

 

το 2008 πουλήθηκαν 14 διαμερίσματα με συνολικά έσοδα 5,8 εκατομμύρια 

ευρώ, 

 

το 2009 έχουν πωληθεί 8 διαμερίσματα με οικονομικό τίμημα 3,5 

εκατομμυρίων ευρώ και ολοκληρώνεται η διαδικασία υπογραφής γι’ άλλα 4 

διαμερίσματα, με όφελος άλλο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 

 

Επίσης, ανατρέπουμε την κατάσταση που ήθελε το Δήμο μας ουραγό σε 

απορρόφηση κονδυλίων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

Εμείς διεκδικούμε από την Πολιτεία πόρους για έργα στην πόλη. 

 

Και η δική μας διεκδίκηση έχει αποτέλεσμα,  

 

αφού από τα 33.000.000 ευρώ που είναι το τεχνικό μας πρόγραμμα για το 

2010,  

 

τα 2/3 χρηματοδοτούνται από πόρους εκτός Δήμου. 

 

Και πρέπει να τονίσω ότι οι απορροφήσεις που πετυχαίνουμε είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με τη σωστή προετοιμασία του Δήμου,  
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σωστή προετοιμασία που κάναμε τα τελευταία τρία χρόνια σε επίπεδο 

σχεδιασμού και μελετών. 

 

Είμαι επίσης βέβαιος ότι το 2010 ο Δήμος μας θα λειτουργήσει ακόμη 

καλύτερα.  

 

Κι αυτό γιατί πλέον είναι λυμένο το εργασιακό καθεστώς, 

 

με το οποίο απασχολούνταν εκατοντάδες εργαζόμενοι μας.  

 

Το πέρασμά εκατοντάδων εργαζομένων από τον Οργανισμό Εργασίας  στο 

Δήμο με ενέργειες της δικής μας διοίκησης, 

 

έθεσε τέρμα σε ένα απαράδεκτο καθεστώς εργασιακής ομηρίας τους. 

 

Επίσης , όπως είπα και παραπάνω το 2010 θα διασφαλίσουμε περισσότερα 

έσοδα για το Δήμο μας, που θα προέλθουν όχι από τη φορολόγηση των 

δημοτών, αλλά από στοχευμένες κινήσεις. 

 

Από την αξιοποίηση του νεκροταφείου, από το οποίο ήδη εισπράττουμε 

πλέον έσοδα.  

 

Από τα τέλη που πληρώνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και τα μεγάλα 

εμπορικά κέντρα. 
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Από τις χρήσεις του υπερτοπικού κέντρου. 

 

Από τη διεκδίκηση πόρων από την Πολιτεία.  

 

Από την αξιοποίηση της δυναμικής των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο Μαρούσι, η οποία ήδη γίνεται μέσα από το 

πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που λειτουργεί στο Δήμο μας, με 

σημαντικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. 

 

Όλα αυτά τα μεγέθη αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό.  

 

Επίσης τα νούμερα του προϋπολογισμού αποτυπώνουν σε ποιους τομείς θα 

δώσουμε βάρος ως Διοίκηση. 

 

Αποτυπώνουν πως θα εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες στους συμπολίτες μας. 

 

Αποτυπώνουν τη χρηματοδότηση των δράσεων που θα αναδείξουν και πάλι 

το ανθρώπινο πρόσωπο ενός Δήμου που βρίσκεται στο πλευρό αυτών που 

τον χρειάζονται. 

 

Μεταξύ άλλων, θα δοθούν 
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• Πάνω από 5 εκατομμύρια για τη Δημοτική Συγκοινωνία, η οποία θα 

αποκτήσει στις αρχές του 2010 τα πρώτα ολοκαίνουρια λεωφορεία 

της.  

• Πάνω από 4 εκατομμύρια για τις κοινωνικές υπηρεσίες, σε 

προγράμματα πρόνοιας, για το Πολυιατρείο, κλπ.  

• 1,3 εκατομμύριο θα δοθεί στο ΚΑΠΗ.  

• Πάνω από 6 εκατομμύρια θα δοθούν για τη στήριξη των οικογενειών 

της πόλης και για τη λειτουργία των 13 πρότυπων Βρεφονηπιακών 

μας Σταθμών.  

• Πάνω από 3 εκατομμύρια θα δοθούν για τον αθλητισμό .  

• Πάνω από 4,5 εκατομμύρια για τον Πολιτισμό.  

• Θα στηρίξουμε με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα Μουσεία του 

Δήμου μας και τη Βορέειο Βιβλιοθήκη.  

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 

Η  προσπάθεια για να κάνουμε ξανά την πόλη μας πιο όμορφη, πιο 

λειτουργική, πιο ανθρώπινη περνά μέσα από την οικονομική εξυγίανση του 

Δήμου μας. 

 

Περνά μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που υπηρετεί το 

αναπτυξιακό μας όραμα. 

 

Περνά μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την 

καθημερινότητα των συμπολιτών μας. 
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Συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων στις γειτονιές 

της πόλης. 

 

Με τη λειτουργία ενός Δήμου σύγχρονου και ανθρώπινου,  

 

που θα πρωταγωνιστεί σε διαδημοτικές πρωτοβουλίες και διεθνείς 

συνεργασίες, που ωφελούν την πόλη και τους κατοίκους. 

 

Το 2010 συνεχίζουμε ακόμη πιο δυνατά, ακόμη πιο αποφασιστικά την 

υλοποίηση του προγράμματος μας.  

Με έργα, παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. 

Το πρόγραμμά μας αυτό έχει προοπτική οκταετίας. 

Και με το πρόγραμμα αυτό ,  

αλλά και το νέο σχέδιο μας για την επόμενη τετραετία, 

που ήδη βρίσκεται υπό διαμόρφωση και θα έχουμε την ευκαιρία να το 

παρουσιάσουμε στις αρχές του νέου έτους στους πολίτες,  

σε μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης  

που θα γίνει γειτονιά – γειτονιά, 

βάζουμε ισχυρές βάσεις για να ξανακάνουμε το Μαρούσι ξανά ανθρώπινη 

πόλη.  



 17

Για να δημιουργήσουμε ένα Δήμο ισχυρό σε όλα τα επίπεδα, για  

να βρισκόμαστε διαρκώς κοντά στον πολίτη.  

 

 

 

 


