
Εισήγηση Δημάρχου Αμαρουσίου στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας ο 
Προϋπολογισμός του 2011,  

μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το νέο πλαίσιο λειτουργίας που ισχύει πλέον, 

με την εφαρμογή του Καλλικράτη. 

Ο Προϋπολογισμός του 2011 έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες, 

σε σχέση με τους αντίστοιχους των προηγούμενων ετών. 

Καταρχήν αποτυπώνεται σε αυτόν η σημαντική περικοπή πόρων από την Κεντρική 
Εξουσία προς τους Ο.Τ.Α.  

και ειδικά στην δική μας περίπτωση προς το Δήμο Αμαρουσίου. 

Περικοπή εξαιτίας της εφαρμογής των όρων του μνημονίου που ψήφισε η Κυβέρνηση, 
αλλά και όσων προβλέπει ο Καλλικράτης. 

Μια περικοπή που ανέρχεται στο 30% σε σχέση με το παρελθόν, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του 2010 .  

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2010 αποδόθηκαν προς τους ΟΤΑ 2,7 δις ευρώ, σε σχέση 
με τα 4 δις που μας είχαν αποδοθεί το 2009. 

Σε αυτό το πλαίσιο περικοπών που ισχύει για όλη την Αυτοδιοίκηση,  

καλούμαστε κι εμείς ως Δήμος να λειτουργήσουμε τη χρονιά που διανύουμε,  

αλλά και τα επόμενα έτη. 

Δυστυχώς θα βιώσουμε ως λειτουργοί αυτού του θεσμού μια κατάσταση η οποία 
φαίνεται ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να αντιστραφεί,  

αλλά αντίθετα θα επιδεινωθεί στο μέλλον.  

Επίσης δυσκολίες δημιουργεί στη λειτουργία των ΟΤΑ η αδυναμία δανεισμού,  

εξαιτίας της αναλογίας που καθορίζει η υπουργική απόφαση για 20% τοκοχρεωλύσια 
προς τακτικά έσοδα και 60% χρέη. 



Εμείς πρέπει να πω ότι επί της Αρχής δεν είμαστε αντίθετοι με αυτή την υπουργική 
απόφαση. 

Μακάρι θα έλεγα οι όροι αυτοί για τη δανειοδότηση,  

να ίσχυαν και στο παρελθόν. 

Και ιδιαίτερα την περίοδο 2002 -2006,  

όταν ο Δήμος Αμαρουσίου δανείστηκε πάνω από 110.000.000 ευρώ. 

Αν την περίοδο εκείνη είχαν μπει όρια στην ανεξέλεγκτη δανειοδότηση του Δήμου 
μας, σήμερα ο Δήμος Αμαρουσίου δεν θα συγκαταλεγόταν στους πιο χρεωμένους 
Δήμους της χώρας. 

Αν δεν είχαμε χρεωθεί ως το λαιμό από τις Διοικήσεις του χθες,  

σήμερα ο Δήμος Αμαρουσίου δεν θα χρειαζόταν να δαπανά μεγάλο μέρος των εσόδων 
του για την αποπληρωμή αυτών των δανείων, 

δεν θα ήμασταν υποχρεωμένοι εμείς ως Διοίκηση μόνον την περίοδο 2007-2010 , την 
περίοδο της πρώτης  θητείας μας 

να δώσουμε από το ταμείο μας για αποπληρωμή των τοκοχρεωλυσίων των δανείων 
του Ομίλου Δήμος Αμαρουσίου, πάνω από 48.000.000 ευρώ. 

Δεν θα ήταν ουσιαστικά υποθηκευμένο το σύνολο σχεδόν των πόρων μας από τις ΚΑΠ 
για την εξυπηρέτηση αυτών των δανείων. 

Δεν θα δυσκολευόμασταν να αποπληρώσουμε μια σειρά από οφειλές που έρχονταν 
από το παρελθόν,  

όπως αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις,  

οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, οφειλές σε προμηθευτές. 

Αν δεν είχαμε πάρει δάνεια , όπως αυτό της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,  

για να πληρώσουμε τις αποτυχημένες αναπλάσεις του Κέντρου με τους κυβόλιθους, 
σήμερα ο Δήμος μας θα ήταν οικονομικά υγιής. 

Δυστυχώς όμως και τα δάνεια αυτά τα πήραμε,  

τα δάνεια αυτά τα πληρώνουμε,  

αλλά και τα δάνεια αυτά αποτελούν τροχοπέδη για νέο δανεισμό στο μέλλον,  



δανεισμό με αναπτυξιακή προοπτική, με σκοπό τη χρηματοδότηση πραγματικών 
έργων, σαν αυτά που έγιναν στην πόλη μας την τετραετία που πέρασε. 

Και θέλω στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω σε όλους πόσο διαφορετική και καλύτερη 
θα ήταν σήμερα η οικονομική μας κατάσταση, 

 αν είχε προχωρήσει η αναχρηματοδότηση των δανειακών μας υποχρεώσεων,  

με τα χαμηλά επιτόκια που τότε είχαμε πετύχει μέσα από το διεθνή διαγωνισμό που 
προκηρύξαμε. 

Πόσο καλύτερη θα ήταν σήμερα η θέση του Δήμου μας όταν είχαμε πετύχει 
αναχρηματοδότηση με επιτόκιο κάτω του 3%,  

όταν σήμερα τα spreads για την Ελλάδα έχουν φτάσει τις 900 μονάδες βάσεις.  

Και η χώρα δανείζεται από το ΔΝΤ με επιτόκιο 5 και 6%, κι αυτό θεωρείται και 
χαμηλό. 

Δυστυχώς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα 
μας, 

την ώρα της κρίσης,  

αναδεικνύεται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό η εγκληματική ανευθυνότητα  

αυτών που μας εμπόδισαν να ολοκληρώσουμε τον χρόνο που έπρεπε  

τη διαδικασία της αναχρηματοδότησης. 

Οι άνθρωποι αυτοί θα κουβαλούν για πάντα το βάρος της ευθύνης των πράξεων τους. 

Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. 

Και θα επιχειρήσουν να μας ασκήσουν κριτική για τον προϋπολογισμό που έχουμε 
καταθέσει, 

 χωρίς να έχουν ασκήσει πρώτα την αυτοκριτική τους. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι , 

από τον προϋπολογισμό του 2011 θα γίνουν ακόμη πιο ορατές οι συνέπειες στην 
οικονομική λειτουργία του Δήμου μας , 

από την αλόγιστη πολιτική δανεισμού του παρελθόντος. 

Ως Δημοτική Αρχή είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα κατάσταση. 



Φέρνοντας σήμερα για ψήφιση έναν προϋπολογισμό, 

 που θέτει ως στόχο το περαιτέρω νοικοκύρεμα  των οικονομικών μας. 

Έναν προϋπολογισμό με έντονο κοινωνικό προσανατολισμό. 

Έναν προϋπολογισμό που εγγυάται τη διατήρηση μιας σειράς κοινωνικών υπηρεσιών 
και παροχών προς τους δημότες μας, 

Αλλά και μιας σειράς άλλων υπηρεσιών που μπορεί να κοστίζουν ακριβά, αλλά τις 
θεωρούμε απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και της πόλης. 

Ο Προϋπολογισμός του 2011  αποτελεί ένα εργαλείο για τη Δημοτική μας Αρχή που 
υπηρετεί  στο ακέραιο όλα όσα υποσχεθήκαμε προεκλογικά στους συμπολίτες μας. 

Το 2011 είχαμε υποσχεθεί μια νέα δημοτική οικονομική πολιτική που θα στηριζόταν 
στους παρακάτω άξονες: 

• Την αναζήτηση νέων εσόδων  

• Την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας  

• Τη διεκδίκηση κονδυλίων για έργα στην πόλη  

• Την ενίσχυση των κοινωνικών μας παροχών  

• Την αύξηση των εσόδων του Δήμου , χωρίς να χρειαστεί να αυξήσουμε τα 
δημοτικά τέλη, με την καλύτερη οργάνωση του μηχανισμού είσπραξης , με την 
είσπραξη πόρων από παροχή δημοτικών υπηρεσιών, από την είσπραξη των 
πάσης φύσεως προστίμων που επιβάλλονται.  

Με συνέπεια και ευθύνη ανταποκρινόμαστε στις υποσχέσεις μας. 

Και η συνέπεια αυτή αποτυπώνεται στις σελίδες του Προϋπολογισμού. 

Στον οποίο αναγράφονται αυξημένες δαπάνες μισθοδοσίας ,  

λόγω της ένταξης στο Δήμο του προσωπικού που απασχολείτο στις δημοτικές 
επιχειρήσεις και τον Οργανισμό. 

Στους ανθρώπους αυτούς αναγνωρίσαμε την προσφορά και την αξία, 

Τους αναγνωρίσαμε ως ισότιμους συνεργάτες μας , 

δώσαμε λύση στο εργασιακό τους πρόβλημα  

και τώρα περιμένουμε από αυτούς να μας δώσουν μέσα από την εργασία και την 
εμπειρία τους την υπεραξία , 



 προς όφελος της πόλης και των συμπολιτών μας. 

Υποσχεθήκαμε πάγωμα των δημοτικών τελών. 

Και το 2011 κρατάμε παγωμένα τα δημοτικά τέλη, όπως κάναμε και τα προηγούμενα 
χρόνια προς όφελος των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Δήμου 
μας. 

Σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία,  

βάζουμε πλάτη στις οικογένειες και τις επιχειρήσεις της πόλης και στο βαθμό που μας 
αναλογεί  τους βοηθάμε να ξεπεράσουν τις συνέπειες αυτής της πρωτόγνωρης 
κατάστασης. 

Υποσχεθήκαμε κοινωνικές παροχές. 

Και το 2011 χρηματοδοτούμε μια σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες, όπως οι 
Βρεφονηπιακοί μας Σταθμοί. 

Σε μια περίοδο που σε Δήμους όλης της χώρας κλείνουν οι σταθμοί εξαιτίας της 
έλλειψης προσωπικού λόγω Καλλικράτη ή της έλλειψης πόρων, 

στο Μαρούσι όχι μόνον δεν κλείνουμε σταθμούς, αλλά φροντίζουμε ώστε να 
αποκτήσουμε ακόμη περισσότερους. 

Αλλά και χρηματοδοτούμε με περισσότερα από 5.000.000 ευρώ τη λειτουργία 
υπηρεσιών όπως η Δημοτική μας Συγκοινωνία, που είναι χρήσιμες για τη λειτουργία 
της πόλης. 

Επιβάλλοντας ένα συμβολικό κόμιστρο στους χρήστες που δεν είναι δημότες ή 
κάτοικοι της πόλης μας για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Γιατί πιστεύουμε ότι το βάρος της λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας, 

 αλλά και τον εκσυγχρονισμό του στόλου της, 

 δεν είναι δίκαιο να τον σηκώνουν μόνον αυτοί που πληρώνουν δημοτικά τέλη στην 
πόλη. 

Υποσχεθήκαμε διεκδίκηση για πόρους που θα δοθούν για την εκτέλεση έργων στην 
πόλη. 

Και στον προϋπολογισμό έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, 

 ύψους περίπου 32.000.000 ευρώ,  



στο οποίο περιλαμβάνονται έργα που χρηματοδοτούνται από κονδύλια που 
διεκδικήσαμε και κερδίσαμε. 

Είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις σημερινές, 

αλλά και μελλοντικές ανάγκες του Δήμου μας,  

αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε με τους συλλόγους και τους φορείς 
της πόλης από τους οποίους εγκρίθηκε, 

στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο νέα έργα, σε ποσοστό σχεδόν 55%, 

όσο και έργα συνεχιζόμενα από το προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα. 

Προτεραιότητα όπως έχω πει και στο παρελθόν δίνουμε  σε έργα που αφορούν τις 
γειτονιές του Αμαρουσίου. 

Αναφέρω ενδεικτικά την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Σωρού.  

Τις αναπλάσεις των οδών Νερατζιωτίσσης, Κυπρίων Αγωνιστών, Παραδείσου και 
Σωρού. 

Την κατασκευή νέων πεζοδρομίων σε όλο το Μαρούσι. 

Την κατασκευή 2 νέων Βρεφονηπιακών Σταθμών στα Ο.Τ. 285 και 580. 

Τη βελτίωση των σχολείων της πόλης. 

Την υλοποίηση της πράξης εφαρμογής στο Ψαλίδι , τον Άγιο Θωμά, το Στούντιο Α, το 
Νέο Μαρούσι. 

Τις διανοίξεις νέων οδών . 

Τις «πράσινες διαδρομές ζωής» στο Ανατολικό Μαρούσι. 

Τις απαλλοτριώσεις οικοπέδων. 

Την ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης, στις γειτονιές που απέμειναν.  

Την κατασκευή δύο ακόμη πεζογεφυρών. 

Την περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου δημοτικού φωτισμού. 

Ο προϋπολογισμός του 2011 , παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, έχει 
αναπτυξιακή διάσταση και απαντά στις ανάγκες της πόλης. 



Θέλω επίσης να επισημάνω ότι στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε 
χρήματα για περισσότερα έργα,  

εφόσον ενεργοποιηθεί επιτέλους το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ ,  

το οποίο θα αντικαταστήσει το ΘΗΣΕΑ. 

Τόσο το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ όσο και το ΕΣΠΑ,  

που επίσης έχει παγώσει,  

και τα δύο με ευθύνη της Πολιτείας,  

θα μπορέσουν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης της πόλης μας και 
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. 

 Υποσχεθήκαμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι βελτίωση του μηχανισμού είσπραξης 
των εσόδων μας αλλά και αναζήτηση νέων. 

Ήδη προετοιμάζεται το απαραίτητο πλαίσιο προκειμένου να μπορέσουμε ως Δήμος να 
εισπράξουμε τέλη από την παροχή μιας σειράς νέων υπηρεσιών, 

που πλέον θα παρέχονται από το Δήμο μας λόγω των νέων αρμοδιοτήτων που 
αποκτήσαμε από την εφαρμογή του Καλλικράτη.  

Έχουμε προϋπολογίσει έσοδα από την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης ,  

το οποίο θα θέσουμε σε λειτουργία μέσα στη χρονιά. 

Έχουμε επίσης προϋπολογίσει έσοδα από το εισιτήριο στη Δημοτική Συγκοινωνία, τα 
οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στον εξορθολογισμό των δαπανών της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας.  

Γίνεται συστηματική προσπάθεια σε συνεργασία με την Εφορία, για την είσπραξη όσο 
το δυνατόν περισσότερων ποσών από αυτά που μας οφείλονται. 

Κι ετοιμαζόμαστε να αξιοποιήσουμε τη νέα δυνατότητα που πρόκειται να μας δοθεί, 
όταν ψηφιστεί,  με τη δημοτική ενημερότητα. 

Ένα πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης προς την κεντρική εξουσία που θα μας επιτρέψει 
να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά αυτά που μας οφείλονται. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 



Μέσα από τον προϋπολογισμό του 2011 η σημερινή Διοίκηση θέλει να καταστήσει 
σαφές σε όλους , εντός και εκτός πόλης, ότι διαθέτει σχέδιο προκειμένου να οδηγήσει 
το  Δήμο σε τροχιά εξυγίανσης και ανάπτυξης. 

Δεν εξωραΐζουμε καταστάσεις, άλλωστε πρώτοι εμείς είπαμε ότι ο Δήμος αντιμετωπίζει 
τεράστια προβλήματα. 

Και τα προβλήματα γίνονται οξύτερα με την εφαρμογή του Καλλικράτη, με τη μείωση 
των πόρων από την Πολιτεία, με τις περιορισμένες δυνατότητες δανεισμού , με το 
μνημόνιο. 

Όλοι γνωρίζουμε ποιοι ευθύνονται για την κατάσταση αυτή.  

Ξέρω καλά ότι κάποιοι από τους υπεύθυνους θα προσπαθήσουν να αποκομίσουν και 
πολιτικά οφέλη σήμερα από την κατάσταση που οι ίδιοι μας έφεραν. 

Θα πάρουν τις απαντήσεις τους σε αυτή την αίθουσα, όπως την πήραν και το 
Νοέμβριο στις κάλπες. 

Αυτοί οι άνθρωποι μας κατηγόρησαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ότι 
ωραιοποιούμε την κατάσταση,  

ισχυρίστηκαν ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι πολύ χειρότερη από ότι την  
παρουσιάζουμε. 

Και το κάνουν αυτό όχι γιατί τους ενδιαφέρει να δοθούν λύσεις, 

αν τους ενδιέφερε άλλωστε δεν θα μας έφερναν εδώ που είμαστε, 

αλλά για να θέσουν το Δήμο μας υπό επιτήρηση. 

Επιθυμούν να βάλουν την πόλη σε επιτήρηση,  

όπως έκαναν κάποιοι άλλοι με την πατρίδα μας, 

γιατί θεωρούν πως μέσα από την επιτήρηση του Δήμου , 

θα μπορέσουν αυτοί να επανέλθουν στα πράγματα. 

Αυτοί που εισηγήθηκαν ή και ψήφισαν τα δάνεια για τους κυβόλιθους  ή τα δάνεια της 
BEARN STEARS,  

θέλουν να γίνουν τιμητές. 

Δεν θα τους περάσει. 

Με τον προϋπολογισμό του 2011  



και με τη συστηματική δουλειά και προσπάθεια όλης της ομάδας μας,  

με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτήσαμε το προηγούμενο διάστημα, 

με όπλο το σχέδιο και τις δεσμεύσεις μας, 

προχωράμε μπροστά. 

Νοικοκυρεύουμε το Δήμο. 

Υλοποιούμε έργα απαραίτητα. 

Αναδεικνύουμε το ανθρώπινο προφίλ ενός σύγχρονου Δήμου , που βρίσκεται διαρκώς 
κοντά στον πολίτη. 

Σας ευχαριστώ. 

 

 


