
Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη 

για τεχνικό πρόγραμμα 2010 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

 

Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 

Αμαρουσίου για το 2010. 

 

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει: 

 

• Αφενός τις νέες παρεμβάσεις και έργα που 

προγραμματίζουμε στην πόλη την επόμενη χρονιά. 

• Και αφετέρου , το συνεχιζόμενο τεχνικό πρόγραμμα 

του Δήμου, που βρίσκεται σε εξέλιξη.  

• Περιλαμβάνει επίσης χρηματοδοτούμενα τεχνικά 

έργα, που βρίσκονται στη φάση της τελικής ένταξης,  

• Αλλά και μια σειρά από παρεμβάσεις που αφορούν 

την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας. 

 

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για το 2010 

υπηρετεί την κεντρική στρατηγική μας επιλογή,  

που είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων 

της πόλης,  



αλλά και η προτεραιότητα στην επίλυση των προβλημάτων 

της γειτονιάς. 

 

Θέλουμε στο Μαρούσι του 2010 να μην υπάρχουν 

ξεχασμένες από το Δήμο γειτονιές, 

Να μην υπάρχουν γειτονιές χωρίς αποχέτευση. 

Γειτονιές με αδιάνοιχτους δρόμους. 

Γειτονιές που πλημμυρίζουν στην πρώτη βροχή. 

Δρόμοι χωρίς φως. 

Γειτονιές χωρίς παιδική χαρά και δέντρα. 

Περιοχές εκτός σχεδίου, στις οποίες οι μικροιδιοκτήτες δεν 

θα μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. 

 

Και θέλουμε επίσης το 2010 να είναι η χρονιά που το 

ιστορικό κέντρο της πόλης μας θα απαλλαγεί οριστικά από 

τις κακοτεχνίες των κυβόλιθων  και τις άστοχες 

παρεμβάσεις του παρελθόντος. 

 

Θα είναι η χρονιά που θα ολοκληρωθεί η μεγαλύτερη 

παρέμβαση που έγινε ποτέ στην πόλη μας, που δεν είναι 

άλλη από τη βιοκλιματική ανάπλαση του Κέντρου. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 



Το τεχνικό μας πρόγραμμα του 2010 θα μας επιτρέψει να 

δώσουμε οριστική λύση σε μια σειρά από προβλήματα που 

ταλάνιζαν επί πολλά χρόνια πολλές γειτονιές της πόλης. 

 

Να υλοποιήσουμε τις προτεραιότητες που ως Δημοτική 

Αρχή θέσαμε. 

 

Προτεραιότητες που υπηρετούν τόσο τις ανάγκες της 

πόλης και τα αιτήματα των δημοτών μας,  

 

όσο και τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους 

συμπολίτες μας. 

 

Σε αυτή τη φάση δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς στις 

λεπτομέρειες αυτού του τεχνικού προγράμματος. 

 

Θα ήθελα όμως να δώσω την πολιτική διάσταση των 

παρεμβάσεων μας. 

 

Και θα ξεκινήσω από την οικονομική διάσταση του 

προγράμματος. 

 

Τα έργα που ως Δήμος εκτελούμε ή πρόκειται να 

εκτελέσουμε, είναι σε άμεση συνάρτηση με τα οικονομικά 

μας.  



 

Θα θέλαμε πραγματικά να είχαμε τη δυνατότητα να 

διαθέταμε ακόμη περισσότερα χρήματα από τα σχεδόν 

21.000.000 ευρώ που προβλέπονται στο πρόγραμμα του 

2010. 

 

Και θα είχαμε τη δυνατότητα να το κάναμε αυτό, αν δεν 

έπρεπε να αποπληρώσουμε τα χρέη που μας κληρονόμησε 

το χθες. 

 

Αν δεν έπρεπε να δώσουμε το 2010 για την αποπληρωμή 

των δανείων που πήραν οι διοικήσεις του χθες, πάνω από 

25.000.000 ευρώ, για το σύνολο του Ομίλου. 

 

Παρόλα αυτά, παρά τις αντιξοότητες που κληρονομήσαμε, 

είμαστε σε θέση σήμερα να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα 

που παρουσιάζουμε. 

 

Και είμαστε σε θέση αφενός γιατί φροντίζουμε να μην πάει 

χαμένο ούτε ένα ευρώ των συμπολιτών μας. 

 

Και αφετέρου γιατί έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε 

χρηματοδότηση από διάφορες πηγές, χρηματοδότηση που 

είναι αποτέλεσμα ολοκληρωμένου σχεδιασμού και 

ωρίμανσης μελετών. 



Αποτέλεσμα της στενής μας συνεργασίας με το Κράτος και 

τους φορείς του.  

 

Αποτέλεσμα επιτυχημένης και αποτελεσματικής 

διεκδίκησης. 

 

Και είναι σημαντικό να τονίσω ότι εκτελούμε έργα για την 

πόλη, χωρίς να δανειστούμε ούτε ένα ευρώ. 

 

Με τα έργα και τις παρεμβάσεις που προγραμματίζουμε για 

το 2010 ή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από τη χρονιά αυτή, 

είναι ξεκάθαρη η στροφή που έχουμε κάνει προς τις 

γειτονιές. 

 

Αφορά έργα όπως ανέφερα και παραπάνω που 

αντιμετωπίζουν χρόνιες ελλείψεις σε βασικές υποδομές, 

που θα έπρεπε να διαθέτει μια σύγχρονη πόλη σαν το 

Μαρούσι. 

 

Αλλά και παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν κατακόρυφα τις 

κοινωνικές υποδομές του Δήμου, υποδομές που 

αναδεικνύουν το ανθρώπινο πρόσωπο μας και μας 

επιτρέπει να στεκόμαστε στο πλευρό αυτών που μας 

χρειάζονται πραγματικά. 

 



Με την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2010 

και την ολοκλήρωση όσων προβλέπονται από το 2009, 

διασφαλίζουμε ότι κανένα νοικοκυριό στο Μαρούσι δεν θα 

είναι χωρίς αποχέτευση. 

 

Επίσης, ολοκληρώνονται οι κυκλοφοριακές μελέτες σε όλο 

το Μαρούσι, σε κάθε Πολεοδομική Ενότητα. Και σταδιακά, 

αρχίζει η εφαρμογή τους. 

 

Αποκτά έτσι ο Δήμος μας ένα σύγχρονο «εργαλείο» με το 

οποίο θα αντιμετωπίσει στο μέτρο του δυνατού, ένα από τα 

σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο πρόβλημα της 

πόλης μας, που είναι το κυκλοφοριακό.  

 

Επίσης, για τη συντήρηση του υπάρχοντος οδικού μας 

δικτύου, προβλέπεται η διάθεση 800.000 ευρώ για 

ασφαλτοστρώσεις.  

 

Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2010 προβλέπεται η 

ολοκλήρωση των μελετών για τα όμβρια. 

 

Η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας είναι το 

επόμενο μεγάλο στοίχημα για το Δήμο. 

 



Και είμαστε αποφασισμένοι αυτό το στοίχημα να το 

κερδίσουμε. 

 

Επίσης, προβλέπονται σημαντικές παρεμβάσεις οδοποιίας 

σε όλο το Μαρούσι. Με διανοίξεις δρόμων σε περιοχές που 

μέχρι χθες ήταν ξεχασμένες.  

 

Ξεχασμένες και καταδικασμένες να ζουν στα λασπόνερα, 

γιατί η διοίκηση του χθες έδινε προτεραιότητα στα «έργα 

βιτρίνας», κι όχι στην με σχέδιο αντιμετώπιση της νέας 

γενιάς προβλημάτων που δημιούργησε η επέκταση και 

ανάπτυξη της πόλης μας. 

 

Σε αυτή την εποχή βάζουμε τέλος. 

 

Όπως τέλος θα μπει και στο ζήτημα της ολοκλήρωσης της 

πράξης εφαρμογής που αφορά τον Άγιο Θωμά, το 

Ψαλίδι, το Νέο Μαρούσι, το Στούντιο, τη Λάκκα 

Κόττου, το Σωρό. 

 

Επίσης, με την ολοκλήρωση της οριοθέτησης του ρέματος 

Σαπφούς, σειρά θα πάρουν και οι γειτονιές των 

Ηπειρώτικων και των Καρπάθικων. 

 



Στο Πολύδροσο και τον Παράδεισο προβλέπεται επίσης 

η ανακατασκευή μιας σειράς οδών αλλά και η κατασκευή 

νέων πεζοδρομίων. 

 

Ενώ στο τεχνικό πρόγραμμα του 2010 έχει ενταχθεί και η 

περίφραξη και η αποκατάσταση του Άλσους 

Μιμικόπουλου, ενός σημαντικού «πνεύμονα» πρασίνου, 

όχι μόνον για τον Παράδεισο, αλλά για όλη την πόλη. 

 

Μια πόλη φιλική και ανθρώπινη σαν το Μαρούσι, 

οφείλει να δίνει έμφαση στις υποδομές που αφορούν τη 

νέα γενιά. 

 

Στο πλαίσιο αυτό είχαμε διασφαλίσει από τον Ο.Σ.Κ. πάνω 

από 400.000 ευρώ, για την ανακατασκευή των προαύλιων 

χώρων σχολικών κτιρίων της πόλης, έργο που ήδη το 

μεγαλύτερο μέρος του έχει ολοκληρωθεί. 

 

Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στη συντήρηση των σχολικών 

κτιρίων της πόλης μας, για την οποία θα διαθέσουμε το 

2010 περίπου 700 χιλ. ευρώ, τα οποία μας διατίθενται 

μέσω της ΣΑΤΑ. 

 

Στο τεχνικό μας πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνεται με 

εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τον ΟΣΚ, το έργο της 



κατασκευής του νέου κλειστού γυμναστηρίου του 2ου 

Γυμνασίου και Λυκείου, με 2.900.000 ευρώ. 

 

Το τεχνικό μας πρόγραμμα χρηματοδοτεί σημαντικές 

«πράσινες παρεμβάσεις» στην πόλη. 

 

10.000.000 ευρώ θα δοθούν σε έργα που αφορούν το 

περιβάλλον. 

 

Από την αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού της 

πόλης μας με νέα ηλεκτρικά σώματα με λαμπτήρες 

χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 

 

Την ενίσχυση του αστικού πρασίνου σε κάθε γειτονιά. 

 

Έως και το μεγάλο έργο που αφορά τη δημιουργία 

«πράσινων διαδρομών» , με εξασφαλισμένη από το ΠΕΠ 

Αττικής χρηματοδότηση ύψους 2.000.000 ευρώ.  

 

«Πράσινες διαδρομές» με ποδηλατόδρομους, δρόμους 

ήπιας κυκλοφορίας και περισσότερα δέντρα και φυτά. 

 

Στα «πράσινα έργα» περιλαμβάνεται επίσης όπως ανέφερα 

παραπάνω και η βιοκλιματική ανάπλαση του Κέντρου, για 



την οποία έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση 7.600.000 

ευρώ από τη Νομαρχία Αθηνών. 

 

Για το έργο αυτό όπως γνωρίζετε βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη 

διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με τους εμπόρους της 

πόλης και τους κατοίκους του ιστορικού μας κέντρου. 

 

Ενώ μέσα στη χρονιά που έρχεται θα ολοκληρωθεί η 

ανακατασκευή των δρόμων στο Κέντρο. 

 

Ένα πολύ σημαντικό έργο για τους κατοίκους των 

Εργατικών Πολυκατοικιών Αμαρουσίου, το οποίο 

χρηματοδοτείται  με 1.600.000 ευρώ περίπου, από τον 

Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, είναι και η κατασκευή 

ανελκυστήρων. 

 

Είναι μια παρέμβαση που αγωνιστήκαμε σκληρά ως 

διοίκηση του Δήμου για να διασφαλίσουμε τη 

χρηματοδότησή της, η οποία θα βελτιώσει κατακόρυφα της 

καθημερινότητα δεκάδων συμπολιτών μας που κατοικούν 

στο συγκρότημα αυτό. 

 

Στο τεχνικό μας πρόγραμμα επίσης συμπεριλαμβάνεται και 

η χρηματοδότηση από πρόγραμμα της Νομαρχίας Αθηνών 

με 2. 200.000 ευρώ , με σκοπό την κατασκευή ενός νέου 

Βρεφονηπιακού Σταθμού.  



 

2.200.000 ευρώ για μια νέα κοινωνική υποδομή που όταν 

ολοκληρωθεί, θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε σε 

δεκάδες οικογένειες της πόλης μας ακόμη καλύτερες 

υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 

Το ύψος του τεχνικού προγράμματος του 2010 ανέρχεται , 

μαζί με το συνεχιζόμενο πρόγραμμα του 2009,  

στα 33.000.000 ευρώ. 

 

Από τα χρήματα αυτά, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό 

προέρχεται από πόρους εκτός Δήμου, από πόρους που 

διεκδικήσαμε και κερδίσαμε. 

 

Πόρους που θα διατεθούν σε έργα που χρειάζεται η πόλη 

και τα οποία θα υλοποιηθούν χωρίς να επιβαρυνθεί ο 

δημότης μας ούτε ένα ευρώ. 

 

Το μήνυμα λοιπόν που ως Δημοτική Αρχή στέλνουμε στο 

Μαρούσι, σε όλη την πόλη, σε κάθε γειτονιά της, είναι 

ξεκάθαρο. 

 



Λέμε ξεκάθαρα πως η σημερινή διοίκηση του Δήμου κρατά 

το λόγο της. 

 

Υλοποιεί τις δεσμεύσεις της. 

 

Δίνει βάρος στη γειτονιά. 

 

Επιλέγει να κάνει έργα όχι υποθηκεύοντας το μέλλον της 

πόλης,  

 

όχι φορτώνοντας με χρέη τις επόμενες γενιές,  

 

αλλά διεκδικώντας κι εκτελώντας με σχέδιο και 

αποτέλεσμα. 

 

Αξιοποιεί κάθε ευρώ με διαφάνεια. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως οι ελλείψεις της πόλης είναι 

πολλές. 

 

Γνωρίζουμε πως όσα έργα κι αν προγραμματίζεις, όσα έργα 

κι αν κάνεις, πάντα θα υπάρχει και κάτι ακόμη που θα 

χρειάζεται η πόλη. 



 

Στις ανάγκες αυτές η δική μας διοίκηση απαντά με σχέδιο 

και δράση.  

 

Έχουμε διαρκώς στραμένη  την προσοχή μας στις ανάγκες 

των πολιτών. 

 

Είμαστε σε διαρκή επαφή με την τοπική κοινωνία, 

αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες του και απαντάμε σε αυτές 

με έργο. 

 

Έργο που κάθε μέρα που περνά γίνεται όλο και πιο ορατό 

σε όλη την πόλη, σε κάθε γειτονιά.  

 

Είναι ένα έργο που στηρίζεται όπως έχω πει και κατά το 

παρελθόν σε ένα πρόγραμμα που έχει ορίζοντα τετραετίας 

και προοπτική οκταετίας. 

 

Ένα έργο και ένα πρόγραμμα που υπηρετεί το μεγάλο μας 

στόχο, να κάνουμε το Μαρούσι μια πραγματικά ανθρώπινη 

και λειτουργική πόλη. 

 

Μια πόλη αντάξια της πλούσιας ιστορίας της και της θέσης 

της, που την καθιστά οικονομικό κέντρο της Αττικής, 



πραγματικό μητροπολιτικό κέντρο των Βορείων 

Προαστίων. 

 

Σας ευχαριστώ. 

 

 

 


