
Οµιλία του ∆ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γιώργου Πατούλη  

για ισολογισµό 2010 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Η σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η συζήτηση για τον 

ισολογισµό του 2010, διεξάγεται στη σκιά µιας πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης, 

η οποία δεν αφήνει κανέναν τοµέα της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής 

του τόπου µας ανεπηρέαστο.  

Η Αυτοδιοίκηση δεν µπορούσε φυσικά να µείνει κι αυτή ανεπηρέαστη, όπως κι ο 

∆ήµος µας.  

H κρίση ξεκίνησε να επηρεάζει τη χώρα µας από το 2009, στη µέση δηλαδή της 

πρώτης µας θητείας ως ∆ιοίκηση. Σε συνδυασµό µε την εφαρµογή του µνηµονίου 

από το 2010 και τις συνέπειες που επέφερε αυτό στη χρηµατοδότηση των ΟΤΑ, 

µπορούµε να πούµε ότι η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου Αµαρουσίου σε µεγάλο 

βαθµό ετεροκαθορίστηκε. 

Κι αυτό αποτυπώνεται στον ισολογισµό του 2010 τον οποίο συζητούµε. 

Ο ισολογισµός του 2010 αποτυπώνει µε νούµερα την προσπάθεια που είχαµε 

ξεκινήσει το 2007, µε σκοπό να οδηγήσουµε σε τροχιά ανάπτυξης και οικονοµικής 

εξυγίανσης το ∆ήµο.  

Κατά την άποψη της ∆ιοίκησης µας, ο ισολογισµός δεν είναι µια απλή παράθεση 

αριθµών και µεγεθών.  

Αντίθετα, αποτελεί ένα εργαλείο αποτύπωσης πολιτικών επιλογών και αποφάσεων 

που λήφθηκαν το 2010, µε ένα και µοναδικό στόχο, να προσφέρουµε στους 

συµπολίτες µας υψηλής ποιότητας έργα και υπηρεσίες, νοικοκυρεύοντας 

παράλληλα τα οικονοµικά µας. 

 Τα νούµερα του ισολογισµού αποτυπώνουν µε καθαρό κι αδιαµφισβήτητο τρόπο 

 Πρώτον, την προσπάθεια που ως ∆ιοίκηση κάναµε και το 2010, να 

νοικοκυρέψουµε το ∆ήµο, περιορίζοντας κατακόρυφα τις δαπάνες µας 

  



∆εύτερον, τον τρόπο µε τον οποίο αποφασίσαµε να διαχειρισθούµε τα δάνεια και 

τις υποχρεώσεις των διοικήσεων του χθες. 

 Τρίτον, την κατακόρυφη µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης στο σύνολο της 

Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα προς το ∆ήµο µας. 

 Τέταρτον, το σηµαντικό έργο υποδοµής που έγινε στην πόλη µας τη χρονιά που 

µας πέρασε. Έργο, που απαντούσε στις αυξηµένες ανάγκες των γειτονιών του 

προαστίου µας και αποτελεί προίκα για το Μαρούσι,  παρακαταθήκη για το µέλλον 

όλων µας. 

 Πέµπτον, την απόφαση µας να απορροφήσουµε στο ∆ήµο µας το σύνολο του 

προσωπικού των Επιχειρήσεων και Νοµικών µας Προσώπων, οι οποίες έκλεισαν.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 ∆εν θα µπω σε πολλές λεπτοµέρειες του ισολογισµού, αυτό θα το κάνουν ο 

αρµόδιος αντιδήµαρχος και οι υπηρεσίες µας. 

 Εγώ θα σας αναφέρω επιγραµµατικά ποια είναι τα αποτελέσµατα της προσπάθειας 

που κάναµε και ποιοι είναι οι άξονες της πολιτικής που ακολουθήσαµε. 

 Στον ισολογισµό του 2010 αποτυπώνεται µε αδιαµφισβήτητο τρόπο, 

η µεγάλη προσπάθεια που έγινε  να νοικοκυρέψουµε περαιτέρω τα οικονοµικά 

του ∆ήµου µας, µειώνοντας κατά 10% τις δαπάνες µας, σε σχέση µε το 

2009. 

10%!!!! 

 Οι δαπάνες το 2009 ήταν 80.791.000 ευρώ  

και το 2010 µειώθηκαν στα 72.038.000 ευρώ.  

∆ηλαδή µειώσαµε σε ένα χρόνο τις δαπάνες κατά 8.755.000 ευρώ 

περίπου.  

Ποτέ στο παρελθόν στο ∆ήµο µας δεν είχαν µειωθεί τόσο πολύ οι δαπάνες.  

  



Και µάλιστα θέλω να τονίσω πως µειώθηκαν οι δαπάνες σε µια χρονιά που 

αυξήθηκαν οι δαπάνες µισθοδοσίας κατά 48% περίπου, από 9 εκατοµµύρια το 

2009 σε 13,5 εκατοµµύρια το 2010, εξαιτίας του γεγονότος της µεταφοράς 

προσωπικού από τις Επιχειρήσεις και τα Νοµικά Πρόσωπα που έκλεισαν, στο ∆ήµο.  

 Κάποιοι µας κατηγόρησαν για την επιλογή αυτή. Κάποιοι, που µάλιστα βρίσκονται 

σήµερα σε αυτή την αίθουσα, εξέφρασαν την άποψη ότι δεν έπρεπε να 

προχωρήσουµε στην απορρόφηση των εργαζοµένων αλλά ήθελαν να τους 

αφήσουµε στην τύχη τους.  

 Εµείς είµαστε απολύτως πεπεισµένοι για την ορθότητα της επιλογής µας να µην 

πετάξουµε στο δρόµο και να αφήσουµε χωρίς δουλειά και εισόδηµα, δεκάδες 

εργαζόµενους µας, µαζί µε τις οικογένειες τους, σε αυτή τη δύσκολη χρονική 

συγκυρία.  

 Ήταν µια επιλογή σύµφωνη µε τις αρχές και τις αξίες µας,  

Ήταν µια καθαρή πολιτική απόφαση που δείχνει το σεβασµό και την 

αναγνώριση στη δουλειά και την προσφορά των εργαζοµένων µας στην 

πόλη και τους πολίτες.  

Ήταν µια επιλογή που αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο του ∆ήµου µας. 

 Ένα άλλο στοιχείο που αποτυπώνεται καθαρά στον ισολογισµό είναι η 

κατακόρυφη µείωση των εσόδων και επιχορηγήσεων του ∆ήµου µας από το 

Κράτος.  

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου είδε το 2010 να περικόπτονται άγρια οι ΚΑΠ και οι 

επιχορηγήσεις για διάφορες υπηρεσίες που παρέχουµε στην τοπική κοινωνία.  

Η Κυβέρνηση, υπακούοντας στις διαταγές της Τρόικας και των πιστωτών µας, 

επέλεξε να αποστερήσει από τους ∆ήµους πολύτιµους πόρους. 

 5.500.000 λιγότερα ήταν το 2010 τα έσοδα µας από επιχορηγήσεις.  

Από 17,7 εκατοµµύρια ευρώ το 2009, σε 12,240 εκατοµµύρια το 2010. 

  

Οι ΚΑΠ ήταν το 2009 14,3 εκατοµµύρια ευρώ και το 2010 έπεσαν στα 10,5. 



Μείωση 27%!!!! 

Οι επιχορηγήσεις για µια σειρά λειτουργικές δαπάνες όπως το πρόγραµµα 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, η συντήρηση σχολείων, οι σχολικοί τροχονόµοι, κλπ 

µειώθηκαν 50%. 

50%!!!!! 

 Από 3,4 εκατοµµύρια το 2009, σε 1,7 εκατοµµύρια το 2010. 

 Επίσης, το 2010 είδαµε να αποτυπώνονται στα έσοδα µας τα αποτελέσµατα από 

την κρίση στην αγορά ακινήτων και το κλείσιµο εκατοντάδων επιχειρήσεων στα 

όρια του ∆ήµου µας. 

 Το παρακάτω στοιχείο είναι αποκαλυπτικό. 

 Είδαµε τα έσοδα µας από φόρους και εισφορές, στα οποία συµπεριλαµβάνονται 

και οι φόροι ηλεκτροδοτούµενων χώρων, να µειώνονται κατά 7,5 εκατοµµύρια 

ευρώ σε σχέση µε το 2009. 

 Η κρίση στην επαγγελµατική αγορά άφησε έντονα τα σηµάδια της στα ταµεία του 

∆ήµου και είναι βέβαιο ότι και την χρονιά που διανύουµε, η κατάσταση θα 

επιδεινωθεί.  

Ενώ εµφανής γίνεται στα ταµεία µας η αδυναµία των νοικοκυριών να 

αντεπεξέλθουν στη νέα οικονοµική πραγµατικότητα.  

Η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και η µείωση των µισθών, οδήγησε πολλά 

νοικοκυριά της πόλης µας σε θέση αδυναµίας να πληρώσουν το λογαριασµό της 

∆ΕΗ εµπρόθεσµα, να προβαίνουν σε ρυθµίσεις, κι έτσι µε τον τρόπο αυτό να 

βλέπουµε και τα δικά µας έσοδα να µειώνονται.  

 Βλέποντας να διαµορφώνεται αυτή η κατάσταση, ως ∆ήµος καταβάλλαµε, παρά το 

δυσµενές περιβάλλον, κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αναπληρώσουµε από 

άλλες πηγές τα έσοδα µας. Χωρίς να επιβαρύνουµε τα νοικοκυριά της πόλης µας. 

 Στο πλαίσιο αυτό πετύχαµε να βάλουµε στα ταµεία του ∆ήµου σχεδόν  800 

χιλιάδες ευρώ περισσότερα, µέσα από την αύξηση των εσόδων µας από τέλη και 

δικαιώµατα. 

  



Επίσης από έσοδα προηγούµενων χρήσεων, προκύπτει µια αύξηση κατά 3,7 

εκατοµµύρια. Κι αυτό γίνεται γιατί προχωρήσαµε στη βεβαίωση των κλήσεων από 

το 2006, ώστε στη συνέχεια να εισπράξουµε τα χρήµατα αυτά µε τη διαδικασία 

που προβλέπεται. 

 Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς ότι σε µια περίοδο έντονης κρίσης, όπως 

αυτή που διανύαµε κατά το 2010 και κυρίως το 2011, είναι πολύ δύσκολο να 

αυξήσεις τα έσοδα σου, γιατί είναι σηµαντικά µικρότερη η φοροδοτική ικανότητα 

και των πολιτών. Και των επιχειρήσεων. 

Όποιος δεν το αντιλαµβάνεται αυτό, ζει εκτός πραγµατικότητας. 

 Από την άλλη όµως δεν µπορώ να µην πω πως στο ∆ήµο Αµαρουσίου το 2010 

καταφέραµε αυτό που δεν κατάφερε το Κράτος.  

 Εµείς ως ∆ήµος πετύχαµε να µειώσουµε τις δαπάνες µας , σε αντίθεση µε το 

∆ηµόσιο, που είδε τις δαπάνες και τα ελλείµµατα του να εκτοξεύονται. 

 Εµείς είδαµε να µειώνονται τα έσοδα µας, σε πολύ µικρότερο ποσοστό όµως σε 

σχέση µε την κατάρρευση των δηµόσιων εσόδων, σε µια χρονιά που δεν αυξήσαµε 

τα δηµοτικά τέλη, σε µια χρονιά που µειώθηκε κατακόρυφα η κρατική 

χρηµατοδότηση, σε µια χρονιά που το κράτος προχώρησε σε µια δραµατική 

αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης σε βάρος πολιτών και επιχειρήσεων. 

Εύλογα µπορεί κάποιος να αναρωτηθεί, αφού ισχυρίζεστε ότι ο ∆ήµος έχει µπει σε 

τροχιά νοικοκυρέµατος, πως δικαιολογείτε κύριε ∆ήµαρχε το γεγονός ότι η χρονιά 

κλείνει µε αύξηση του ελλείµµατος;  

Η απάντηση δεν είναι δύσκολη.  

�        Αυξήθηκε το έλλειµµα γιατί µειώθηκαν τα έσοδα από το Κράτος, 

περίπου 5,5 εκατοµµύρια 

�        Αυξήθηκε το έλλειµµα, γιατί πληρώσαµε το 2010 περισσότερους 

τόκους, σχεδόν 1 εκατοµµύριο, για τα δάνεια του παρελθόντος, σε σχέση 

µε τους τόκους που πληρώσαµε το 2009.  

�        Αυξήθηκε το έλλειµµα γιατί οι πολίτες πλήρωσαν λιγότερα µέσω των 

ανταποδοτικών, εξαιτίας της αδυναµίας τους να τα βγάλουν πέρα. 



�        Αυξήθηκε το έλλειµµα, γιατί επιλέξαµε να περάσουµε στο ∆ήµο τους 

υπαλλήλους που απασχολούνταν στις επιχειρήσεις που έκλεισαν. Αν δεν 

γινόταν αυτό, θα είχαµε άλλα 4,5 εκατοµµύρια ευρώ  µικρότερο έλλειµµα.  

�        Αυξήθηκε επίσης το έλλειµµα µας, γιατί εγγράψαµε στον ισολογισµό 

µεγαλύτερες αποσβέσεις σε σχέση µε πέρυσι. Και οι αποσβέσεις αυτές 

αφορούν υποδοµές και έργα που είναι προίκα στην πόλη. 

�        Το 2010 ήταν για το Μαρούσι χρονιά έργου σε κάθε γειτονιά. 

Αυξήσαµε κατά 8 εκατοµµύρια ευρώ τα πάγια µας, σε σχέση µε το 2009. Τα 

πάγια αυτά είναι νέες παιδικές χαρές, νέοι αθλητικοί χώροι, υποδοµές 

οµβρίων, το κλειστό γυµναστήριο στο 2ο Λύκειο, πεζοδρόµια και διανοίξεις 

δρόµων, ασφαλτοστρώσεις, υλοποίηση πράξεων εφαρµογής. 

  

Και θέλω να τονίσω πως όλα αυτά τα έργα έγιναν χωρίς να λάβουµε νέο δάνειο. 

Σε αντίθεση µε ότι γινόταν στο παρελθόν, που δανειζόµασταν 23 εκατοµµύρια π.χ. 

για να αγοράζουµε εκτάσεις όπως το κτήµα Καρέλλα, το οποίο στη συνέχεια δεν 

µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε.  

Μας έµεινε όλα αυτά τα χρόνια µια αναξιοποίητη έκταση, µαζί µε ληξιπρόθεσµα 

δάνεια το ύψος των οποίων υπερβαίνει σήµερα, µαζί µε τους τόκους , τα 30 

εκατοµµύρια ευρώ.  

Αυτά τα 30 εκατοµµύρια αποτελούν άνω του 50% του ελλείµµατος που υπάρχει 

στο κεφάλαιο κίνησης. Με αυτόν τον τρόπο πληρώνουµε σήµερα αποτυχηµένες 

επιλογές του παρελθόντος. Και δεν είναι µόνο του Καρέλλα.  

12 εκατοµµύρια δεν µας είχαν κοστίσει οι αποτυχηµένες αναπλάσεις του Κέντρου, 

τα οποία πήραµε µε δάνειο; 

Αν δεν είχαν γίνει αυτές οι αποτυχηµένες αναπλάσεις, αυτά τα 12 εκατοµµύρια θα 

τα είχαµε βάρος; 

Θέλω να δώσω µια ακόµη διάσταση της πολιτικής µας, η οποία δεν αποτυπώνεται 

στα νούµερα του ισολογισµού. 

Είναι η ανθρώπινη διάσταση. 



Είναι η ανεκτίµητη αξία που έχει η χαρά στα πρόσωπα των 1000 παιδιών που 

φιλοξενήσαµε το 2010 στους σταθµούς µας. 

Είναι η αξία που έχει το χαµόγελο κάθε µητέρας που παίζει µε τα παιδιά της στις 

νέες παιδικές χαρές και πάρκα που κατασκευάσαµε. 

  

Είναι ο σεβασµός που δείχνουµε σε αυτούς που µας µεγάλωσαν, στους 

µεγαλύτερους από µας σε ηλικία συµπολίτες µας, όταν τους συναντούσαµε σε 

κάποιο από τα ΚΑΠΗ του ∆ήµου µας.  

Για µας ακόµη µεγαλύτερη αξία από τα νούµερα έχουν οι άνθρωποι.  

Στους συµπολίτες µας άλλωστε στοχεύει η πολιτική µας. 

Το δικό τους συµφέρον υπηρετεί το νοικοκύρεµα των οικονοµικών του ∆ήµου µας. 

Μόνον ένας πραγµατικά οικονοµικά ισχυρός ∆ήµος µπορεί να βρίσκεται κοντά στον 

πολίτη και τις ανάγκες του. Ιδίως αυτή τη δύσκολη εποχή. 

Και αυτόν το ∆ήµο δηµιουργούµε µε σταθερά βήµατα. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 Η δική µας ∆ιοίκηση από την πρώτη µέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της 

αναζήτησε τρόπους εξόδου από την κρίση χρέους που αντιµετώπιζε. 

 Το 2007 και 2008, πριν το ξέσπασµα της κρίσης,  προσπαθήσαµε να 

προχωρήσουµε στην αναχρηµατοδότηση των δανειακών µας υποχρεώσεων.  

 Οι απαράδεκτες και ανεύθυνες ενστάσεις κάποιων συµπολιτών µας, εντός κι εκτός 

δηµοτικού συµβουλίου, µας εµπόδισαν να την ολοκληρώσουµε.  

 Χάσαµε τη µάχη µε το χρόνο, µας πρόλαβε η κρίση και η προσπάθεια έµεινε στη 

µέση. 

 Επανήλθαµε όµως το 2011 µε το πρόγραµµα οικονοµικής αποκατάστασης, το 

οποίο ψηφίστηκε από το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο  

  



Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα και πολιτικές, που θα 

δώσουν  οριστική και µόνιµη λύση:  

  

�        αφενός στο πρόβληµα χρέους που έχει δηµιουργηθεί στο ∆ήµο και τα 

Νοµικά του πρόσωπα,  κυρίως την περίοδο 1999-2006, από τη λήψη 

δανείων που ξεπερνούσαν το ύψος των 150.000.000 ευρώ. 

�        αφετέρου, στη διασφάλιση της καταβολής της µισθοδοσίας και της 

οµαλής λειτουργίας του ∆ήµου και των υπηρεσιών του, το κόστος του 

οποίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα, µετά την µεταφορά και ένταξη δεκάδων 

εργαζοµένων από τα Νοµικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις που 

καταργήθηκαν, στο ∆ήµο. 

�        επιπλέον,  προσαρµόζεται για το διάστηµα ισχύος του Προγράµµατος 

Οικονοµικής Αποκατάστασης  σε νέες, ρεαλιστικές βάσεις , που 

ανταποκρίνονται  στις πραγµατικές οικονοµικές δυνατότητες του ∆ήµου , το 

πρόγραµµα εκτέλεσης τεχνικών έργων, όπου πλέον θα αφορά 

χρηµατοδοτούµενα έργα και όχι έργα µε ίδιους πόρους.  

  

Ο βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η επίτευξη σε ετήσια βάση 

ταµειακών πλεονασµάτων , έτσι ώστε µε τον τρόπο αυτό να εξευρεθούν οι 

απαραίτητοι πόροι που θα διατεθούν για τη µείωση των υποχρεώσεων και την 

κάλυψη των ελλειµµάτων στο κεφάλαιο κίνησης.  

 Το πρόγραµµα αυτό εφόσον εφαρµοστεί, και δική µας βούληση είναι να 

εφαρµοστεί, θα αρχίσει να δηµιουργεί πλεονάσµατα από το 2012.  

 Η δηµιουργία πλεονασµάτων τα επόµενα χρόνια θα µας επιτρέψει από το 

2018 να πετύχουµε πλήρη αντιστροφή της σηµερινής ελλειµµατικής 

εικόνας, αφού από τη χρονιά εκείνη υπολογίζουµε ότι οι συνολικές µας 

υποχρεώσεις θα ανέρχονται στο 80% των εσόδων µας. 

 Στηριζόµενοι στις ισχυρές βάσεις της οικονοµικής πολιτικής που ακολουθήσαµε 

την περίοδο 2007-2010,  

εφαρµόζοντας το πρόγραµµα Οικονοµικής Αποκατάστασης το οποίο ήδη ψηφίσαµε,  



µε περαιτέρω κινήσεις που ήδη γίνονται µε σκοπό το διακανονισµό κάποιων άλλων 

δανείων και οφειλών, ,  

θα πετύχουµε στο καθορισµένο χρονικό διάστηµα που ανέφερα παραπάνω να 

ανατρέψουµε τη σηµερινή κατάσταση, µε βάση φυσικά τα ισχύοντα δεδοµένα.  

 Με συναίσθηση ευθύνης απέναντι στην πόλη και τους κατοίκους, 

µε σχέδιο και πρόγραµµα που είναι και ρεαλιστικό και εφαρµόσιµο, 

µε την αυτοπεποίθηση που µου δίνει ο δυναµισµός της πόλης και των ανθρώπων 

της  

µε τη στήριξη όλων των συµπολιτών µας,  

είµαι αισιόδοξος για το µέλλον του ∆ήµου µας.  

.Σας ευχαριστώ.  

  

 


