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ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΧΟΤ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ 

ΓΙΑ  ΣΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 

Κυρύεσ και κύριοι ςυνϊδελφοι  

όμερα ειςϊγεται προσ ςυζότηςη ςτο Δημοτικό υμβούλιο τησ 

πόλησ μασ το Σεχνικό Πρόγραμμα και ο Προώπολογιςμόσ για το ϋτοσ 

2014. 

ε αυτϊ τα δύο ςχϋδια, αποτυπώνεται ξεκϊθαρα η ςτρατηγικό τησ 

ςημερινόσ Διούκηςησ του Δόμου για την επόμενη χρονιϊ,  

αλλϊ ταυτόχρονα, αναδεικνύεται και η ορθότητα των επιλογών που 

κϊναμε κατϊ το πρόςφατο παρελθόν. 

Επιλογϋσ που δυςφημύςτηκαν από την Αντιπολύτευςη κι ϋγιναν 

αντικεύμενο μικροπαραταξιακόσ κριτικόσ.  

Όμωσ αποδεύχθηκε πανηγυρικϊ ςτην πρϊξη ότι χϊρη ςτισ επιλογϋσ 

αυτϋσ καταφϋραμε όχι απλϊ να διαςφαλύςουμε την ομαλό 

λειτουργύα του Δόμου,  

προσ όφελοσ των ςυμπολιτών μασ,  

αλλϊ και να αποτρϋψουμε την κατϊρρευςη του από το βϊροσ των 

χρεών που κληρονομόςαμε 

και να προςφϋρουμε ςτην πόλη και τουσ πολύτεσ ϋργα που εύχαμε 

ανϊγκη.  
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Κι όλα αυτϊ ϋγιναν παρϊ το γεγονόσ ότι ςτη δικό μασ Διούκηςη ϋτυχε 

ο κλόροσ να ϋχει αναλϊβει την ευθύνη διακυβϋρνηςησ τησ πόλησ, 

ςτην πιο δύςκολη για την Πατρύδα οικονομικό ςυγκυρύα. 

Η ςυγκυρύα αυτό αποδεικνύει από μόνη τησ το μϋγεθοσ τησ 

επιτυχύασ μασ. 

Μια επιτυχύα που δεν μπορεύ να αποτυπωθεύ απλϊ ςτα νούμερα και 

ςτουσ πύνακεσ ,  

αλλϊ αποτυπώνεται καλύτερα ςτα πρόςωπα όλων εκεύνων των 

ςυμπολιτών μασ που επωφελόθηκαν από τισ πολιτικϋσ που 

εφαρμόςαμε. 

Αποτυπώνεται ςτα πρόςωπα των χιλιϊδων παιδιών και των γονιών 

τουσ, που όλα αυτϊ τα χρόνια φιλοξενόθηκαν ςτουσ παιδικούσ μασ 

ςταθμούσ. 

Αποτυπώνεται ςτα πρόςωπα των χιλιϊδων ςυμπολιτών μασ, που 

επωφελόθηκαν από τισ απαλλαγϋσ ό μειώςεισ ςτα δημοτικϊ τϋλη. 

Αποτυπώνεται ςτισ δεκϊδεσ οικογϋνειεσ τησ πόλησ μασ που 

ςτηρύζουν ακόμη και την καθημερινό τουσ επιβύωςη, 

 ςτισ κοινωνικϋσ μασ υπηρεςύεσ,  

που ϋχουν απλώςει ϋνα αποτελεςματικό Δύκτυ προςταςύασ ςε όλο 

το Μαρούςι,  

γεγονόσ που μασ επιτρϋπει ωσ Δόμοσ να ςτηρύζουμε ςε αυτό την 

ιδιαύτερη χρονικό ςυγκυρύα, 
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 αυτούσ που δοκιμϊζονται από την κρύςη και μασ χρειϊζονται 

πραγματικϊ. 

Αποτυπώνεται ςτουσ εκατοντϊδεσ ιδιοκτότεσ γησ που εύδαν μετϊ 

από πολλϊ χρόνια να αυξϊνεται η αξύα τησ περιουςύασ τουσ, όταν 

επιτϋλουσ εντϊχθηκαν οι περιοχϋσ που ζουν ςτο ςχϋδιο πόλησ. 

Αποτυπώνεται τϋλοσ ςτα δεκϊδεσ ϋργα ,  

μικρϊ και μεγϊλα,  

που ϋγιναν, βρύςκονται ςε εξϋλιξη ό ςχεδιϊζονται να γύνουν ςτο 

επόμενο διϊςτημα,  

ςε όλη την πόλη,  

ςε κϊθε γειτονιϊ. 

 

Κυρύεσ και κύριοι ςυνϊδελφοι 

η δικό μασ πολιτικό,  

που αποτυπώνεται ςε μεγϊλο βαθμό ςτον προώπολογιςμό και το 

Σεχνικό Πρόγραμμα,  

τόςο του 2014,  

όςο και των προηγούμενων χρόνων, 

εύναι μια πολιτικό που ϋχει ςχεδιαςτεύ από ανθρώπουσ  
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κι απευθύνεται ςε ανθρώπουσ, 

που θϋλουν να ζουν ςε μια ανθρώπινη πόλη. 

Εύναι μια πολιτικό που υπηρετεύ το ςυμφϋρον τησ πόλησ και τησ 

τοπικόσ κοινωνύασ, 

κι όχι μια πολιτικό που υπηρετεύ κομματικϊ ςυμφϋροντα και 

ιδεολογικϋσ αγκυλώςεισ. 

Εύναι μια πολιτικό που ςτηρύζεται ςε ϋνα ξεκϊθαρο ςχϋδιο τοπικόσ 

ανϊπτυξησ, 

το οπούο  παρουςιϊςαμε πριν από 3 χρόνια ςτον μαρουςιώτικο λαό, 

κι εκεύνοσ μασ ϋδωςε ιςχυρό ψόφο εμπιςτοςύνησ για να το 

υλοποιόςουμε. 

Η οικονομικό πολιτικό που ακολουθόςαμε όλο αυτό το διϊςτημα, 

μϋςα από τουσ προώπολογιςμούσ που υποβϊλλαμε,  

αλλϊ και όλα τα ϋργα που υλοποιόςαμε ό ςχεδιϊζουμε να 

υλοποιόςουμε ςτο μϋλλον, 

μϋςα από τα Σεχνικϊ προγρϊμματα που ψηφύςαμε, 

αυτό την ιςχυρό λαώκό εντολό υπηρετούν. 

Κι αυτόν την ιςχυρό λαώκό εντολό κϊποιοι που βρύςκονται ανϊμεςϊ 

μασ, 

ςε αυτό την αύθουςα, 
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 εύτε ςκόπιμα την ξεχνούν, 

εύτε ςκόπιμα την περιφρονούν. 

Και προςπαθούν με διϊφορουσ αθϋμιτουσ τρόπουσ, 

να ακυρώςουν ό να καθυςτερόςουν την προςπϊθεια μασ. 

Μασ ςυκοφαντούν ςυςτηματικϊ. 

Λϋνε ψϋματα ςυνειδητϊ και χωρύσ ντροπό. 

Προςπαθούν με κϊθε ευκαιρύα να ξεςηκώςουν τον κόςμο ,  

να διχϊςουν και να μπαχαλοποιόςουν την τοπικό μασ κοινωνύα. 

Κι όταν διαπιςτώνουν ότι η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των 

ςυμπολιτών μασ τουσ ϋχει πϊρει χαμπϊρι και τουσ γυρνϊ την πλϊτη, 

δεν διςτϊζουν να προςφύγουν ακόμη και ςτη Δικαιοςύνη, 

χρηςιμοποιώντασ αςτόρικτουσ ιςχυριςμούσ κι επιχειρόματα,  

όπωσ αποδεικνύεται ςτη ςυνϋχεια.  

Αλλϊ δεν ϋχουν ούτε το όθοσ,  

ούτε το πολιτικό θϊρροσ να ζητόςουν ϋςτω και μια ςυγγνώμη, 

όταν αποκαλύπτεται το αβϊςιμο των κατηγοριών τουσ. 

Αυτό ακριβώσ εύναι και η διαφορϊ μασ από τισ ςυγκεκριμϋνεσ 

πολιτικϋσ δυνϊμεισ. 

Εμεύσ μαθαύνουμε από τα λϊθη μασ. 
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Εκεύνοι όχι. 

Η δικό μασ Διούκηςη, 

εύναι μια παρϊταξη ϋργου και ευθύνησ. 

Αντύθετα, η δικό τουσ πολιτικό παρουςύα ϋχει ϋναν και μόνον ϋναν 

ςκοπό, 

την εξυπηρϋτηςη του κομματικού τουσ φορϋα, 

την μεταφορϊ τησ κομματικόσ αντιπαρϊθεςησ από την κεντρικό 

πολιτικό ςκηνό, 

ςτισ τοπικϋσ υποθϋςεισ. 

Δεν ϋχουν ςχϋδιο, δεν ϋχουν πρόγραμμα,  

δεν διαθϋτουν αξιόπιςτη εναλλακτικό πολιτικό πρόταςη. 

Λϋνε ΟΦΙ ςε κϊθε ϋργο,  

ςε κϊθε πρωτοβουλύα αυτόσ τησ Διούκηςησ. 

Ουςιαςτικϊ λϋνε ΝΑΙ ςτην αδρϊνεια, 

γιατύ δεν θϋλουν να γύνει τύποτα ςε αυτόν την πόλη. 

Επενδύουν ςτην καταςτροφολογύα,  

προκαλούν ςκόπιμα θόρυβο, 

γιατύ πιςτεύουν ότι με τον τρόπο αυτό θα καλύψουν την πολιτικό 

τουσ ανυπαρξύα. 
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τισ δυνϊμεισ του μηδενιςμού και τησ απραξύασ, 

απαντϊμε με το ϋργο των προηγούμενων χρόνων, 

αλλϊ και με τον προώπολογιςμό και το Σεχνικό Πρόγραμμα του 

2014. 

την ανϋξοδη κριτικό και τισ αδιϋξοδεσ προτϊςεισ τουσ,  

απαντϊμε με ρεαλιςμό και ειλικρύνεια. 

Παρουςιϊζουμε ϋναν προώπολογιςμό που αφενόσ αποτυπώνει 

ρεαλιςτικϊ και με ειλικρύνεια, 

 τα πραγματικϊ οικονομικϊ μεγϋθη του Δόμου, 

την προςπϊθεια που γύνεται όλα αυτϊ τα χρόνια προκειμϋνου να 

απαλλαγούμε από το βραχνϊ των χρεών του παρελθόντοσ. 

Αφετϋρου,  

λαμβϊνει υπόψη τη δυςμενό οικονομικό ςυγκυρύα ,  

τη μεύωςη τησ κρατικόσ χρηματοδότηςησ 

αλλϊ και την ανϊγκη να ςτηριχθούν τα νοικοκυριϊ αλλϊ και οι 

επιχειρόςεισ τησ πόλησ  

όμερα ψηφύζουμε το τεχνικό πρόγραμμα 

 που δεν εύναι ευχολόγιο, όπωσ γινόταν πριν μερικϊ χρόνια, 
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αλλϊ ϋνα ςχϋδιο ϋργων εύτε ςυνεχιζόμενων από το προηγούμενο 

ϋτοσ,  

εύτε νϋων, 

που ςτηρύζεται ςτισ πραγματικϋσ οικονομικϋσ μασ δυνατότητεσ, 

αλλϊ και ςε πόρουσ από εθνικϊ ό ευρωπαώκϊ προγρϊμματα που 

διεκδικόςαμε με επιτυχύα. 

Σο νϋο μασ τεχνικό πρόγραμμα ϋρχεται να ενιςχύςει τισ υποδομϋσ 

μασ μϋςα από νϋεσ παρεμβϊςεισ και ϋργα,  

που απλώνονται ςε όλη την πόλη,  

ςε κϊθε γειτονιϊ. 

Αλλϊ και μϋςα από ϋργα που ξεκύνηςαν το 2013 και ςυνεχύζονται και 

τη χρονιϊ που ϋρχεται. 

Σο ύψοσ του ανϋρχεται ςτα 11,5 περύπου εκατομμύρια ευρώ. 

Αυτϊ ϋχουμε. 

Μϋχρι εκεύ φτϊνουμε οι δυνϊμεισ μασ. 

Λαμβϊνοντασ λοιπόν υπόψη τισ μεγϊλεσ ανϊγκεσ τησ πόλησ, 

 το υψηλό κόςτοσ εκτϋλεςησ των αναγκαύων ϋργων, 

αλλϊ και την περιοριςμϋνη δυνατότητα χρηματοδότηςησ με ύδιουσ 

πόρουσ των ϋργων αυτών,  
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εύμαςτε υποχρεωμϋνοι αφενόσ να βϊλουμε προτεραιότητεσ. 

Αφετϋρου, να αναζητόςουμε εύτε ϊλλεσ πηγϋσ χρηματοδότηςησ, 

εύτε ςυμμαχύεσ με επιχειρόςεισ που δραςτηριοποιούνται ςτην πόλη 

και επιθυμούν να ςυνδρϊμουν οικονομικϊ ςτην υλοπούηςη ϋργων 

και παρεμβϊςεων. 

Όςο κι αν κϊποιοι επιχειρούν να δαιμονοποιόςουν τη ςυνεργαςύα 

αυτό,  

εμεύσ δεν πρόκειται να κϊνουμε πύςω. 

Δεν θα επιτρϋψουμε οι ιδεολογικϋσ αγκυλώςεισ μιασ μικρόσ 

μειοψηφύασ,  

να ςταθεύ ανϊχωμα ςτην προςπϊθεια μασ να προςφϋρουμε ϋργα 

χρόςιμα και απαραύτητα ςτουσ ςυμπολύτεσ μασ. 

Έχουμε αποδεύξει ςτην πρϊξη πόςο αποτελεςματικού εύμαςτε ςτη 

διεκδύκηςη χρηματοδότηςησ ϋργων. 

Με χρηματοδότηςη από εθνικϊ και ευρωπαώκϊ προγρϊμματα 

παραδώςαμε ςτην πόλη και τουσ κατούκουσ το προηγούμενο 

διϊςτημα  χρόςιμα ϋργα, 

όπωσ μεταξύ ϊλλων: 

οι δύο πεζογϋφυρεσ 

το νϋο κλειςτό γυμναςτόριο ςτην Κοκκινιϊ 
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οι νϋεσ ςχολικϋσ αύθουςεσ του 4ου Νηπιαγωγεύου- Δημοτικού ςτο 

ωρό  

ο Βιοκλιματικόσ Παιδικόσ ταθμόσ Κοκκινιϊσ 

η Βιοκλιματικό Ανϊπλαςη του Κϋντρου που θα ολοκληρωθεύ τουσ 

επόμενουσ μόνεσ. 

 τη Βιοκλιματικό Ανϊπλαςη του Κϋντρου, 

ϋνα ϋργο που αποτελούςε όραμα για το Μαρούςι, 

ϋνα ϋργο που τόςο πολεμόθηκε και ςυκοφαντόθηκε από την 

Αντιπολύτευςη, 

αλλϊ που ςόμερα κϊθε μϋρα που περνϊ και πληςιϊζουμε προσ την 

υλοπούηςη του, 

τυγχϊνει τησ ολόθερμησ αποδοχόσ κατούκων και εμπορικού 

κόςμου,  

ερχόμαςτε να προςθϋςουμε ϋνα ακόμη μεγϊλο , αντύςτοιχησ 

φυςιογνωμύασ ϋργο. 

Μιλώ για το ϋργο τησ Βιοκλιματικόσ Αναβϊθμιςησ γειτονιών του 

Δόμου Αμαρουςύου μϋςω τησ δημιουργύασ διαδρομόσ πεζών και 

ποδηλϊτων. 

Έργο προώπολογιςμού 5,5 εκατομμυρύων ευρώ, 

χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΑ, 

που θα απλωθεύ ςτισ Π.Ε. του Αγύου Θωμϊ,  
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του Πολυδρόςου  

και του Παραδεύςου. 

Σο ϋργο εύναι εγκεκριμϋνο και μϋςα ςτο 2014 θα γύνει η 

δημοπρϊτηςό του. 

Με την ολοκλόρωςό του, 

3 περιοχϋσ του Αμαρουςύου θα αλλϊξουν κυριολεκτικϊ 

φυςιογνωμύα,   

θα αναβαθμιςτούν και θα αποτελϋςουν πρότυπεσ γειτονιϋσ. 

το ύδιο τεχνικό πρόγραμμα προβλϋπεται η ανϊπλαςη του Κ.Φ. 9760 

και τησ γύρω περιοχόσ. 

Εύναι ο χώροσ του πρώην αμαξοςταςύου , 

επύ τησ Αγύου Αθαναςύου και Κονύτςησ, 

ςτον οπούο ςκοπεύουμε να δημιουργόςουμε μια νϋα πλατεύα, 

να προχωρόςουμε ςε πεζοδρομόςεισ, 

ςε αναβϊθμιςη του αςτικού εξοπλιςμού, 

καθώσ και του δημοτικού φωτιςμού, 

ενώ θα γύνουν και εκτεταμϋνεσ φυτεύςεισ. 

Για την παρϋμβαςη αυτό,  

που υπολογύζουμε ότι θα κοςτύςει περύπου 2,5  εκατομμύρια ευρώ, 
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διεκδικούμε χρηματοδότηςη από την ΕΕΣΑ 

 και ςε λύγεσ ημϋρεσ θα ϋχουμε θετικϋσ ειδόςεισ για το θϋμα,  

για τισ οπούεσ θα ενημερώςουμε το Δημοτικό μασ υμβούλιο. 

 

Επύςησ, ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα του Δόμου μασ για το 2014, 

ϋχουν εγγραφεύ δύο ακόμη παρεμβϊςεισ με εξαςφαλιςμϋνη 

χρηματοδότηςη 100 % από το ΕΠΑ. 

Αφορούν την καταςκευό πρϊςινων δωμϊτων ςτο 7ο Γυμνϊςιο και 

το 15ο Δημοτικό χολεύο του Δόμου μασ. 

Όλα αυτϊ τα ϋργα που αναφϋρονται ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα, εύναι 

ϋργα που δεν θα κοςτύςουν ςτουσ ςυμπολύτεσ μασ ούτε ϋνα ευρώ. 

Όπωσ δεν θα κοςτύςει ούτε ϋνα ευρώ και η καταςκευό του νϋου 

Βρεφονηπιακού ταθμού ςτο Ο.Σ. 580,  

ςτο Χαλύδι,  

για τον οπούο περιμϋνουμε ωσ το τϋλοσ του μόνα την τελικό ϋγκριςη 

χρηματοδότηςησ από το ΠΕΠ Αττικόσ. 

τον προώπολογιςμό μασ υπϊρχει πρόβλεψη και εγγραφό κωδικού 

και για την καταςκευό με χρηματοδότηςη από το ΕΠΑ, 

του 8ου- 9ου Γυμναςύου Λυκεύου Αγύασ Υιλοθϋησ. 
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Ένα ςχολεύο που τόςο ϋχει ανϊγκη η ςυγκεκριμϋνη γειτονιϊ,  

ςε μια ϋκταςη που διεκδικόςαμε και μασ παραχωρόθηκε από το 

Κρϊτοσ, 

ενώ τώρα παλεύουμε μαζύ με το ςχολικό ςυγκρότημα ςτην ύδια 

ϋκταςη, 

να καταςκευαςτεύ ταυτόχρονα κι ϋνα κλειςτό γυμναςτόριο. 

το ςχϋδιο μασ εύναι επύςησ η εξεύρεςη χρηματοδότηςησ για 

καταςκευό γηπϋδου ποδοςφαύρου ςτην πόλη. 

Η εγγραφό κωδικού ςτο τεχνικό πρόγραμμα του 2014 επιβεβαιώνει 

τη βούληςη μασ να προχωρόςουμε το ϋργο, 

και γι αυτό ϊλλωςτε τισ τελευταύεσ ημϋρεσ βριςκόμαςτε ςε διαρκεύσ 

επαφϋσ με την πολιτικό ηγεςύα του Τπουργεύου Πολιτιςμού, 

για να το εντϊξουμε κι αυτό ςε κϊποιο χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα. 

Φρηματοδότηςη επύςησ διεκδικούμε για την καταςκευό δύο ακόμη 

πεζογεφυρών, 

η μύα ςτο ύψοσ τησ Αγύου Κωνςταντύνου με την Κηφιςύασ 

και η ϊλλη, ςτη βόρεια εύςοδο τησ πόλησ, 

που θα ενώνει το Κτόμα υγγρού, με την πλατεύα Ηρώων. 
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Χηλϊ ςτην ατζϋντα των προτεραιοτότων μασ εύναι η εξεύρεςη 

χρηματοδότηςησ για την καταςκευό δικτύου ομβρύων ςε περιοχϋσ 

τησ πόλησ μασ. 

Αλλϊ για να χρηματοδοτηθούν τα ϋργα αυτϊ, απαιτούνται μελϋτεσ. 

Μελϋτεσ που υλοποιόθηκαν από τη δικό μασ Διούκηςη,  

γιατύ δεν υπόρχαν. 

ε μια περύοδο που ςτο Δόμο Αμαρουςύου τα δϊνεια παύρνονταν με 

το τςουβϊλι και ςκορπύζονταν εκατομμύρια δεξιϊ κι αριςτερϊ, 

κανεύσ δεν εύχε φροντύςει ούτε καν ώριμεσ μελϋτεσ να υπϊρχουν 

για την αντιπλημμυρικό προςταςύα των γειτονιών μασ. 

Εμεύσ υλοποιόςαμε αυτϋσ τισ μελϋτεσ, 

καταρχόν για τισ Π.Ε. ςτο Χαλύδι, τη Νϋα Λϋςβο, τα Ανϊβρυτα, τον 

Άγιο Θωμϊ, το τούντιο Άλφα, το Νϋο Μαρούςι. 

Ενώ θα ακολουθόςει η εκπόνηςη μελετών για τισ περιοχϋσ του 

Παραδεύςου, του Αγύου Νικολϊου, του Νϋου Σϋρματοσ και του 

Κϋντρου.  

Με όπλο μασ αυτϋσ τισ μελϋτεσ,  

προχωρϊμε ςτο επόμενο βόμα, 

που εύναι η διεκδύκηςη τησ χρηματοδότηςησ των ϋργων 

αντιπλημμυρικόσ θωρϊκιςησ τησ πόλησ. 
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Σο 2014 θα δοθεύ ϋμφαςη ςε ϋργα εξωραώςμού τησ πόλησ.  

Θα ενιςχυθεύ με νϋεσ παρεμβϊςεισ η καθαριότητα. 

Θα ενιςχυθεύ το πρϊςινο τησ πόλησ. 

Θα γύνουν ϋργα αναβϊθμιςησ του δημοτικού ηλεκτροφωτιςμού  

τόςο για να αναβαθμιςτεύ η εικόνα του προαςτύου μασ, 

όςο και για να ενιςχυθεύ το αύςθημα αςφϊλειασ των ςυμπολιτών 

μασ. 

 

Με ύδιουσ πόρουσ θα χρηματοδοτηθεύ η εκτϋλεςη ϋργων  

όπωσ διαμορφώςεισ πεζοδρομύων για την αςφαλό προςβαςιμότητα 

ςτα ςχολεύα του Δόμου, 

θα γύνουν εργαςύεσ μόνωςησ ςε ςχολικϊ κτύρια που εύναι αναγκαύο. 

 

Επύςησ , για την ανακαταςκευό τριών παιδικών χαρών  

ςε Νϋα Λϋςβο, Ανϊβρυτα και Νϋο Μαρούςι. 

ϋχει εξαςφαλιςτεύ χρηματοδότηςη από το ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ. 

 

Ακόμη, ϋχει εξαςφαλιςτεύ χρηματοδότηςη ενόσ εκατομμυρύου ευρώ 

περύπου,  
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για την υλοπούηςη προγρϊμματοσ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ, 

μϋςω τησ ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ δημοτικών μασ κτιρύων,  

από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Περιβϊλλον και Αειφόροσ 

Ανϊπτυξη. 

Παρϊ το γεγονόσ ότι και φϋτοσ η ΑΣΑ θα εύναι μειωμϋνη κατϊ 50% ,  

θα εκτελεςτούν ϋργα οδοποιύασ ςε όλη την πόλη, 

ενώ θα δημιουργηθούν και νϋα πεζοδρόμια. 

Κυρύεσ και κύριοι ςυνϊδελφοι 

Περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ πϊνω ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα του 

Δόμου θα ςασ δώςουν οι αρμόδιοι αντιδόμαρχοι και οι υπηρεςιακού 

παρϊγοντεσ που παρύςτανται ςτη ςυνεδρύαςη. 

Αυτό που θα όθελα εγώ να επιςημϊνω,  

γι αυτό και ςασ παρϋθεςα οριςμϋνα από τα ϋργα που 

περιλαμβϊνονται ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα του 2014, 

εύναι η αδιαπραγμϊτευτη βούληςη τησ Διούκηςησ μασ να 

προχωρόςει ςτην υλοπούηςη του ςχεδύου τησ. 

Σα ϋργα που υλοποιούμε, εύναι ο καθρϋφτησ τησ προςπϊθειασ μασ. 

Αλλϊ θα πρϋπει όλοι να αντιληφθούν ότι τα ϋργα αυτϊ,  

ςτηρύζονται ςτισ ιςχυρϋσ βϊςεισ τησ οικονομικόσ εξυγύανςησ του 

Δόμου που με ςυνϋπεια προωθούμε. 
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την αυριανό ςυζότηςη για τον προώπολογιςμό,  

θα αναφερθώ με περιςςότερα ςτοιχεύα για όλο το φϊςμα τησ 

οικονομικόσ διαχεύριςησ του Δόμου, 

 κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ μασ. 

Θα αναφϋρω όλα εκεύνα τα ςτοιχεύα που αποδεικνύουν πωσ ο 

Δόμοσ Αμαρουςύου ϋχει μπει οριςτικϊ ςε τροχιϊ οικονομικόσ 

εξυγύανςησ, 

κι αυτό η εξυγύανςη εύναι που μασ επιτρϋπει και να κϊνουμε ϋργα, 

αλλϊ και να αςκούμε ςτοχευμϋνεσ κοινωνικϋσ πολιτικϋσ. 

Σα οικονομικϊ μασ και το ϋργο μασ, 

αποτελούν την απόδειξη τησ ςυνϋπειασ και τησ υπευθυνότητασ μασ. 

Αποδεικνύουν ότι ακόμη και ςτα δύςκολα, 

ακόμη και ςε ςυνθόκεσ χρηματοδοτικόσ αςφυξύασ, 

εμεύσ μπορούμε να τα καταφϋρνουμε. 

Για μασ η κρύςη εύναι ευκαιρύα και πρόκληςη 

κι όχι αφορμό για γκρύνια και μικροκομματικϋσ αντιπαραθϋςεισ. 

τη γκρύνια, τη μιζϋρια, το μηδενιςμό κϊθε προςπϊθειασ από την 

πλευρϊ των αντιπϊλων μασ, 

αντιπαραθϋτουμε την πύςτη ςτισ δυνατότητεσ μασ, 
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την αυτοπεπούθηςη μασ, 

την αποφαςιςτικότητϊ μασ να εύμαςτε χρόςιμοι ςτουσ ςυμπολύτεσ 

μασ. 

τισ ανϋξοδεσ υποςχϋςεισ και τα μεγϊλα λόγια των αντιπϊλων μασ, 

απαντϊμε με ϋργο. 

Έργο ςε όλο το Μαρούςι, ςε κϊθε γειτονιϊ. 

ασ ευχαριςτώ.  

 

 


