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ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 

 

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου  

Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι  

Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των Συλλόγων και Σωματείων της πόλης μας 

Φίλες και φίλοι 

Μαρουσιώτισες και Μαρουσιώτες. 

Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου  

για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση . 

 

Μια παρουσία που αποτελεί  

για μένα και τους συνεργάτες μου  

μήνυμα ισχυρής στήριξης και αποδοχής  

της προσπάθειας και του έργου  

που παρουσιάσαμε στην πόλη μας  
τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. 

 

Μια προσπάθεια κι ένα έργο που πραγματοποιήθηκε κάτω από πολύ δύσκολες 

συνθήκες, 

σε μια ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία, 

στην καρδιά της μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που έχει 
γνωρίσει η Πατρίδα μας μεταπολεμικά. 

 

Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον,  

εμείς ως Δήμος και ως τοπική κοινωνία 
καταφέραμε πολλά. 

Πετύχαμε πολλά. 

 
Κι έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα ενώπιον σας, 
ενώπιον των πιο αυστηρών  
αλλά ταυτόχρονα και των πιο αντικειμενικών κριτών του έργου αυτού, 

που είστε εσείς οι ίδιοι που το βιώνετε στην καθημερινότητά σας   
να παρουσιάζω το έργο αυτό, 
το οποίο  απλώνεται σε όλη την πόλη,  

σε κάθε γειτονιά της,  

κι αφορά όλους τους τομείς. 
 
Πρέπει  να γνωρίζετε φίλες και φίλοι  
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πως όλα όσα έγιναν στο Δήμο μας από το 2011 μέχρι σήμερα, 
έγιναν καταρχήν με μικρότερο αριθμό εργαζομένων, 
 

To 2007 , όταν αναλάβαμε για πρώτη φορά τη θητεία μας,  
ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο ήταν 1600. 
Σήμερα, ο αριθμός των εργαζομένων μας είναι μόλις 530, το 1/3 σε σχέση με το 
2007. 

 
Η μείωση αυτή είναι σημαντική, ιδίως σε κάποιες στρατηγικού χαρακτήρα 
υπηρεσίες , 
όπως αυτή της καθαριότητας ή των παιδικών σταθμών. 

  
Αλλά δεν είναι μόνον οι εργαζόμενοι μας λιγότεροι. 
Είναι μειωμένη κατά 70%  και η κρατική χρηματοδότηση προς το Δήμο μας. 
 

• λιγότερα χρήματα,  

• λιγότερο προσωπικό,  

• περισσότερες αρμοδιότητες που μας μεταφέρθηκαν μαζί με τον Καλλικράτη 

χωρίς αντίστοιχη μεταφορά πόρων ή ανθρώπινου δυναμικού, 

• χρηματοδοτική ασφυξία από πλευράς Πολιτείας, 

• διαχείριση του μεγάλου προβλήματος που ήταν η εξυπηρέτηση των δανείων 

και χρεών του παρελθόντος. 

 

Αυτά ήταν τα μεγάλα βαρίδια στην προσπάθεια μας. 

Παρόλα αυτά όμως,  

 τα καταφέραμε. 

 

Και τα καταφέραμε για τρεις λόγους. 

 

Ο πρώτος λόγος, ήταν η εμπειρία και η γνώση των ζητημάτων, που ως Δημοτική 

Αρχή διαθέταμε. 
Καμία άλλη Διοίκηση δεν θα τα είχε καταφέρει, αν δεν διέθετε πείρα. 

 
Ο δεύτερος λόγος, ήταν γιατί είχαμε τη στήριξη των εργαζομένων μας. 

Χωρίς τη δική τους συνεργασία τους,  

δεν θα ήταν εύκολο το έργο μας. 
 
Ο τρίτος λόγος ήταν γιατί καταφέραμε να διαχειρισθούμε με διαφάνεια και 
αποτελεσματικότητα, τους πόρους του Δήμου μας. 
 
Αλλά και γιατί διεκδικήσαμε αποτελεσματικά  
να μας δοθούν μέσω διάφορων χρηματοδοτικών προγραμμάτων πάνω από 50 
εκατομμύρια ευρώ , 

 χρήματα τα οποία αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη για την εκτέλεση 
απαραίτητων έργων στην πόλη , 
αλλά και την αποπληρωμή οικονομικών υποχρεώσεων και χρεών του παρελθόντος. 
 

Με τα χρήματα αυτά  



 3

αλλά και με τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων που πετύχαμε από το περαιτέρω 
νοικοκύρεμα του Δήμου  
και την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης της οικονομικής λειτουργίας 

μας, 
αποδείξαμε  
ότι είμαστε μια Διοίκηση που μπορεί να κάνει έργο  
ακόμη και σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης  
και δημοσιονομικής λιτότητας. 

 
Αποδείξαμε ότι είμαστε μια Διοίκηση που βάζει το Μαρούσι πάνω από όλα, 
μια Διοίκηση που αγκαλιάζει όλους τους πολίτες,  
ξεπερνώντας τα στενά κομματικά πλαίσια στα οποία θέλουν κάποιοι να μας 
εγκλωβίσουν.  
 
Η υπερκομματική μας φιλοσοφία δοκιμάστηκε  

και τα 7 χρόνια της θητείας μας. 
 
Η δική μας Διοίκηση ήταν αυτή που μπόρεσε να συνεργαστεί και να διεκδικήσει 
προς όφελος της πόλης  
απέναντι σε 5 διαφορετικές κυβερνήσεις , 
σε 4 διαφορετικούς Πρωθυπουργούς, 
και σε πάνω από 40 διαφορετικούς Υπουργούς . 

 

Και το κάναμε αυτό γιατί σε αντίθεση με τους αντιπάλους μας, 

εμείς υπηρετούμε ένα διαφορετικό μοντέλο , 

εμείς πιστεύουμε πως η πόλη χρειάζεται  
ένα Δήμαρχο και μια Δημοτική Αρχή  

που θα μπορεί να συνεργαστεί  

σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο  

αλλά και να διεκδικήσει αποτελεσματικά από κάθε Κυβέρνηση,  

ανεξάρτητα από κόμματα.  
 

Δεν έχουμε ανάγκη από μια Διοίκηση υποταγμένη στο κόμμα – προστάτη. 
Η δική μας Διοίκηση στηρίζει τη δύναμή της,  
στην εμπιστοσύνη των πολιτών. 

Αντίθετα, 

οι αντίπαλοί μας,  
στηρίζουν την πολιτική τους επιβίωση στα ξεπερασμένα κομματικά χρίσματα. 

Δεν γίναμε λαγοί κανενός κόμματος. 
Δεν ψάξαμε δικαιολογίες στα μνημόνια. 
 

Γι αυτό αποδειχθήκαμε ωφέλιμοι στην πόλη. 
Ενώ οι αντίπαλοί μας  δεν μπορούν να είναι ωφέλιμοι  

ούτε καν στα κόμματα που τους υποστηρίζουν. 
 

Το δικό μας κόμμα όλα αυτά τα χρόνια είναι το Μαρούσι. 
Και το κόμμα αυτό ψηφίζετε όλοι εσείς ,  

με συντριπτικά ποσοστά , 
όποτε στήνονται κάλπες στην πόλη. 
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Η δική σας εμπιστοσύνη είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να κάνουμε τη 
διαφορά, 

να εργαζόμαστε για την πόλη και τους συμπολίτες μας,  
μεθοδικά και με σχέδιο, 
αναζητώντας ευκαιρίες και όχι δικαιολογίες. 
 

Εμείς επιλέξαμε όλα αυτά τα χρόνια το δύσκολο δρόμο, 
το δρόμο της υπευθυνότητας . 
Δεν υποκύψαμε στις σειρήνες του λαϊκισμού, 
δεν ψάξαμε δικαιολογίες για να μην δουλέψουμε, 

δεν καταφύγαμε σε ανέξοδες καταγγελίες  
που υπέκρυπταν μικροκομματικά κίνητρα. 
 
Στο πλεόνασμα ανευθυνότητας που κάποιοι επέδειξαν τα προηγούμενα χρόνια, 

απαντήσαμε με πλεόνασμα έργου. 
Απαντήσαμε και απαντάμε με συνέπεια και ευθύνη. 
 
Και θεωρώ ότι δικαιωθήκαμε γι αυτή την επιλογή. 

Αποδειχθήκαμε χρήσιμοι στην πόλη και τους συμπολίτες μας, 

 
Αισθάνομαι για το λόγο αυτό την υποχρέωση , 

με την ευκαιρία της σημερινής μας εκδήλωσης, 

και πριν  ξεκινήσω τον απολογισμό του έργου που έχει γίνει, 

να απευθύνω πρώτα από όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους 
συνεργάτες μου,  
στους αντιδημάρχους,  

στους Δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής μου παράταξης,  

στους εργαζόμενους μας,  

στους εθελοντές,  

στους εκατοντάδες συμπολίτες μας , 
που με τη δουλειά τους, τις ιδέες και τις προτάσεις τους, 

 συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση του έργου μας. 
 
Ένα έργο που αποτελεί αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς και προσπάθειας. 
Στους ανθρώπους αυτούς πέρα από τις δικές μου ευχαριστίες,  

νομίζω ότι αξίζει και το δικό σας ζεστό χειροκρότημα. 
 

Αξίζει η επιβράβευση, από τους ίδιους τους συμπολίτες τους. 
 
Φίλες και φίλοι 

 
Όλα όσα έγιναν ή σχεδιάστηκαν να γίνουν στην πόλη μας την περίοδο 2011-2014, 

στηρίζονται στις ισχυρές οικονομικές βάσεις που δημιουργήσαμε κ 
στη νοικοκυρεμένη και διαφανή διαχείριση των δημοτικών πόρων, 

για την οποία είμαι περήφανος. 
  

Χάρη στην πολιτική που ακολουθήσαμε,  
ο Δήμος Αμαρουσίου «στέκεται σήμερα στα πόδια του»  
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και δεν χρεοκόπησε από τα βάρη των εκατοντάδων εκατομμυρίων χρεών του 
παρελθόντος. 
 

Με την πολιτική που ακολουθήσαμε,  πετύχαμε μεταξύ άλλων: 

• Να αποτρέψουμε την οικονομική κατάρρευση.   

• Να επιτύχουμε πλεονάσματα.  

• Από τα ελλείμματα χρήσης των δεκάδων εκατομμυρίων του παρελθόντος,  

• το 2014 θα είναι η χρονιά που ο προϋπολογισμός του Δήμου Αμαρουσίου 
θα είναι για πρώτη φορά πλεονασματικός.  

• Πετύχαμε να μειώσουμε το χρέος μας.  

• Επαναδιαπραγματευτήκαμε, επιμηκύναμε και «κουρέψαμε» τα δάνεια μας. 

• Πετύχαμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας προς τρίτους.  

• Ο πίνακας οφειλών προς προμηθευτές και τρίτους του Δήμου έφτανε τα 

60.000.000. 

• Μειώσαμε από 23 σε 3 τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. 

• Διασφαλίσαμε με τη μεταφορά του προσωπικού των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων και του Οργανισμού Εργασίας στο Δήμο , σταθερή δουλειά 
και εισόδημα σε περισσότερους από 400 εργαζόμενους. 

• Πληρώνουμε στην ώρα τους τις υποχρεώσεις μας προς την Εφορία και 

τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σε αντίθεση με ότι γινόταν στο παρελθόν. 

• Δεν καταργήσαμε καμία υπηρεσία του Δήμου, παρά τα οικονομικά 

προβλήματα και τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης.  

• Δεν υποβαθμίστηκε η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέραμε. 
• Δεν επιβαρύνθηκαν οι δημότες μας. 

• Αντίθετα, ενισχύσαμε με νέες δομές τις κοινωνικές μας υπηρεσίες.  

Ενώ επιπλέον,  

είμαστε η πρώτη Διοίκηση σε αυτήν την πόλη τα τελευταία 30 χρόνια, 

που μείωσε τα δημοτικά τέλη για όλους, 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 

κατά 20% την τελευταία διετία. 

Είμαστε η πρώτη Δημοτική Αρχή σε όλη την Ελλάδα  

που εφάρμοσε πολιτική μείωσης 50%  

ή και απαλλαγής κατά 100% από την καταβολή ανταποδοτικών τελών σε 

στοχευμένες κοινωνικά ομάδες. 

Μακροχρόνια άνεργοι ,  
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άποροι,  
πολίτες με αναπηρία ,  
πολύτεκνες οικογένειες , 

μονογονεικές οικογένειες,  
τρίτεκνες οικογένειες,  
ιδιοκτήτες μικρών οικιών με χαμηλό εισόδημα,  
νέοι επαγγελματίες , 

επωφελούνται από την απαλλαγή αυτή. 
 
Ενώ έχουν έκπτωση 50% οι οικογένειες που ανήκουν σε κάποιες από τις 
παραπάνω κατηγορίες,  

αλλά διαθέτουν μεγαλύτερο εισόδημα. 
 

Μόνο το 2013 και 2014  
επωφελήθηκαν από την πολιτική απαλλαγής  
ή μείωσης στα δημοτικά τέλη,  
πάνω από 3.000 οικογένειες  
 

Φίλες και φίλοι. 

Αξιοποιούμε το εργαλείο των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων,  

προσφέροντας εργασία σε δεκάδες άνεργους συμπολίτες μας. 

Παράλληλα, μέσα από τις ΚΟΙΝΣΕΠ  ,  

καλύπτουμε τα κενά σε προσωπικό κρίσιμων υπηρεσιών, όπως η καθαριότητα 

και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί,  

που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. 

Σε σχέση με το 2007, σήμερα ο Δήμος λειτουργεί με το 50% του προσωπικού, 
χωρίς όμως να καταργήσει ούτε μια υπηρεσία. 

Όταν σε άλλους Δήμους καταργούνται δομές,  

κλείνουν γυμναστήρια και κολυμβητήρια,  

αναστέλλουν τη λειτουργία τους παιδικοί σταθμοί, θεωρείται σπατάλη και 
πολυτέλεια η ύπαρξη αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων,  

στο Μαρούσι κάνουμε τα αντίθετα. 

Διατηρούμε κι ενισχύουμε τις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, 

κρατάμε ανοικτούς τους αθλητικούς μας χώρους,  

προσφέρουμε μέσα από τα αθλητικά μας προγράμματα  

το Δημοτικό μας Ωδείο και το Κέντρο Τέχνης και  Πολιτισμού,  

πολλές και ποιοτικές επιλογές αναψυχής και δημιουργικής απασχόλησης στους 
συμπολίτες μας. 
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Εμείς κρατήσαμε όρθιο το Δήμο.  

Αλλά δεν αρκεστήκαμε σε αυτό.  

Πιστεύουμε ότι αξίζουμε πολλά περισσότερα. 

Και ως πόλη, και ως πολίτες. 

Και επειδή αξίζουμε,  

τα διεκδικούμε και τα κερδίζουμε. 

Στο πλαίσιο αυτό διεκδικήσαμε από την Κεντρική Εξουσία με επιτυχία  

πάνω από 50.000.000 ευρώ..  

Τα χρήματα αυτά  

χρηματοδότησαν έργα χρήσιμα σε όλη την πόλη,  

χωρίς να επιβαρυνθούν οι δημότες μας. 

Έργα που κάποιοι αντίπαλοί μας αποκαλούν σήμερα πλυντήρια,  

όχι απλά για να τα μειώσουν,  

αλλά και για να μας συκοφαντήσουν. 

Πρόκειται για λόγια ανθρώπων που έχουν μάθει να κινούνται στο σκοτάδι, 

να χρησιμοποιούν λάσπη , 

 να προσφεύγουν στο ψέμα για να καλύψουν τα κενά τους. 

Είναι άνθρωποι που έμαθαν όλα αυτά τα χρόνια να χρησιμοποιούν το Δήμο ως 

προσωπικό λάφυρο, 

ως οικογενειακή υπόθεση, 

ως εύκολο τρόπο για να αυξήσουν την περιουσία της οικογένειας τους. 

Η τοπική μας κοινωνία τους ξέρει καλά, 

είναι γνωστός σε όλους ο βίος και η Πολιτεία τους. 

Έχουν ονοματεπώνυμο. 

Στους ανθρώπους αυτούς θα δώσουν την κατάλληλη απάντηση οι συμπολίτες 

μας στις 18 Μαΐου, 

μια απάντηση ακόμη πιο ηχηρή, 

ακόμη πιο σκληρή από αυτή που πήραν στις εκλογές του 2010. 

 

Φίλες και φίλοι. 
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Αποδείξαμε με το έργο μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμη και κόντρα 
στις πιο δύσκολες καταστάσεις. 

Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι καταφέραμε το όφελος από το 
νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου μας  

να μετατραπεί σε κοινωνικό μέρισμα, για την πόλη και τους πολίτες. 

Για τη Διοίκησή μας όσα θετικά έχουμε πετύχει στον οικονομικό τομέα, 

επιστρέφονται στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. 

Οι συμπολίτες μας  είναι αυτοί που ωφελούνται από τις πολιτικές μας. 

Για τη δική μας Διοίκηση,  

πετυχημένη είναι η προσπάθεια που κάνουμε,  

όταν βλέπουμε ικανοποιημένα τα πρόσωπα τους. 

Όταν μπορούμε να έχουμε ευχαριστημένες τις οικογένειες των εκατοντάδων 
παιδιών που φιλοξενούμε στους παιδικούς μας σταθμούς. 

Όταν μπορούμε να διασφαλίζουμε μέσα από την πολιτική των δημοτικών τελών 
μας  

ότι θα επωφελούνται κάθε χρόνο εκατοντάδες οικογένειες  

από τις απαλλαγές που θεσμοθετήσαμε.  

 
Η συνετή οικονομική μας πολιτική ήταν αυτή που μας επέτρεψε να 
δημιουργήσουμε στο προηγούμενο διάστημα  

ένα πρότυπο δίκτυο κοινωνικών υποστηρικτικών δομών. 
 
Να στηρίξουμε με πράξεις και όχι με λόγια  
αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. 
 

Όλο το προηγούμενο διάστημα παρείχαμε  

και θα εξακολουθήσουμε και στο μέλλον  να παρέχουμε  

πρότυπες κοινωνικές υπηρεσίες  

σε δεκάδες οικογένειες της πόλης μας που στηρίζουν ακόμη και την καθημερινή 
τους επιβίωση, 

 στις κοινωνικές μας υπηρεσίες,  
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οι οποίες έχουν απλώσει ένα αποτελεσματικό Δίκτυ προστασίας σε όλο το 
Μαρούσι. 

Το Δημοτικό μας Πολυιατρείο,  
όπου 43 εθελοντές γιατροί,   
24 διαφορετικών ειδικοτήτων  
προσφέρουν υπηρεσίες υγείας σε περισσότερους από 6.000 συμπολίτες μας 
κάθε χρόνο,  
κυρίως άπορους και ανασφάλιστους. 
 

Λειτουργεί Κοινωνικό Φαρμακείο,  
μέσα από το οποίο εξυπηρετούνται πάνω από 300 πολίτες το μήνα, στους 
οποίους χορηγούνται δωρεάν φάρμακα.  
 

Το Δημοτικό Ασθενοφόρο, παραμένει στην πρώτη γραμμή για την στήριξη 
ανήμπορων συμπολιτών μας. 
 
Διασφαλίσαμε τη συνέχιση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ και 

Κοινωνική Μέριμνα,  

εξυπηρετώντας συνολικά 200 περιστατικά μοναχικών ατόμων και ατόμων 

που χρήζουν βοήθειας.  
 

Υλοποιούμε προγράμματα πρόληψης της υγείας.  

 
Χιλιάδες μαθητές της πόλης συμμετείχαν σε προγράμματα προληπτικής 
ιατρικής, έκαναν οδοντιατρικό έλεγχο,  
συμμετείχαν σε δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος, το 

Πρόγραμμα Παιδειατροφή, κ.λ.π. 

 

Σε συνεργασία  με τοπικά φροντιστήρια προσφέρουμε δωρεάν 
φροντιστηριακά μαθήματα σε 70 παιδιά οικονομικά αδύνατων οικογενειών 

της πόλης,  

ενώ τους παρέχουμε σχολικό εξοπλισμό και βιβλία.  
 
Το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο,  

παρέχει σε μηνιαία βάση τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε 400 οικογένειες 

της πόλης.  
 

Μέσα από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας που έχουμε δημιουργήσει,  
60 οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, έλαβαν οικονομική 

βοήθεια.  
 
Στους άπορους συμπολίτες μας παρέχουμε καθημερινά 100 μερίδες φαγητό,  

μέσα από τα Γεύματα Αγάπης που διοργανώνουμε.  

 
Λειτουργεί Δημοτική Ιματιοθήκη και Κοινωνικό Ανταλλακτήριο,  
μέσα από την οποία μοιράζονται σε 500 οικογένειες ρούχα, οικοσυσκευές, 

έπιπλα, παιχνίδια, σχολικά είδη, κουβέρτες, λευκά είδη, κλπ . 
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Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης πραγματοποιεί διαγνωστικό και 
συμβουλευτικό έργο σε επίπεδο ατόμου και οικογένειας. 
 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και νέων με αναπηρία,  
παρέχει υπηρεσίες σε 25 παιδιά με νοητική στέρηση και αυτισμό. 
 
Στο Κέντρο Ημέρας νόσου Αλτσχάιμερ,  

πάνω από 300 ηλικιωμένοι συμπολίτες μας με άνοια, συμμετέχουν σε 
προγράμματα και τεστ μνήμης. 
 
Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Κατ’ Οίκον Παρέμβασης,  
μέσα από το οποίο συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες,  
έχουν τη δυνατότητα να τους παρέχονται μια σειρά από υπηρεσίες στο σπίτι 
τους . 
 

Έχουμε διοργανώσει 9 δράσεις διάθεσης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες,  
δίνοντας τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας να προμηθευθούν 
ποιοτικά προιόντα σε πολύ χαμηλές τιμές. 

Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει ως Δήμος σε αυτή τη δύσκολη 

συγκυρία,  

να είμαστε δίπλα στον συμπολίτη μας  

που έχει ανάγκη από ένα φάρμακο, από ένα γιατρό, από ένα ζεστό ρούχο,  

από ένα πιάτο ζεστό φαγητό.  

Στο Μαρούσι σήμερα , κανείς που έχει ανάγκη δεν είναι μόνος.  

Κανείς δεν θα είναι μόνος 

Αυτή είναι η δέσμευσή μου. 

Θα εξακολουθήσουμε και τα επόμενα χρόνια,  

όπως κάναμε μέχρι σήμερα, 

να είμαστε κοντά σε αυτούς που μας χρειάζονται. 

Θα είμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας που μας μεγάλωσαν  

 στους οποίους χρωστάμε την ίδια τη ζωή μας. 

2.200 συμπολίτες μας αποτελούν μέλη των 6 παραρτημάτων του ΚΑΠΗ του 
Δήμου μας,  

τα οποία  θα αποτελούν και στο μέλλον  
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κυψέλη δημιουργικής απασχόλησης και αναψυχής γι αυτούς. 

Στη διάρκεια της θητείας μας δημιουργήθηκαν τρία νέα ΚΑΠΗ. 

Σε Πολύδροσο, Αγία Φιλοθέη και πριν μερικές ημέρες και στον Παράδεισο. 

Φίλες και φίλοι 

Όλοι γνωρίζουν ότι έχουμε πετύχει ως Δήμος να διαθέτουμε ένα πρότυπο δίκτυο 
δημοτικών παιδικών σταθμών, 

μέσα από τους οποίους προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κάθε χρόνο 
σε εκατοντάδες παιδιά. 

Σε μια περίοδο που σε όλη την Ελλάδα οι Δήμοι αναγκάζονταν να κλείνουν ο 
ένας μετά τον άλλο τους παιδικούς τους σταθμούς 

στο Μαρούσι κάναμε και σε αυτόν τον τομέα τη διαφορά. 

Εμείς όχι μόνον δεν κλείσαμε σταθμούς,  

αλλά αντίθετα ενισχύσαμε το δίκτυο μας. 

Ο νέος Βιοκλιματικός Παιδικός Σταθμός της Κοκκινιάς  

ήρθε να ενισχύσει το δίκτυο των 13 συνολικά παιδικών σταθμών που 
διαθέτουμε, 

οι οποίοι λειτουργούν φιλοξενώντας την τρέχουσα περίοδο 800 παιδιά. 

Είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους σε όλη την Ελλάδα που 
ικανοποιείται το 100% των αιτήσεων που μας υποβάλλουν οικογένειες 

εργαζόμενων γονέων,  

για να φιλοξενήσουμε τα παιδιά τους στους σταθμούς μας. 

Εφαρμόζουμε πολιτική χαμηλών τροφείων ,  

ενώ έχουμε προβλέψει την απαλλαγή των οικογενειών με χαμηλό εισόδημα από 

την καταβολή τους. 

Σε λίγες εβδομάδες, 

που θα εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια, 

θα προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός ακόμη σύγχρονου βιοκλιματικού 
παιδικού σταθμού,  

στην Πολεοδομική Ενότητα  του Ψαλιδίου. 
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Στόχος μας είναι να μπορούμε και στο μέλλον,  

να στηρίζουμε στην πράξη την καθημερινότητα των εργαζόμενων οικογενειών 
της πόλης μας. 

Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία  και την περιορισμένη κρατική 
χρηματοδότηση,  

πετύχαμε να παραδώσουμε στην πόλη και τους πολίτες πολλά νέα έργα, με τα 
οποία ενισχύουμε τις υποδομές του Δήμου και βελτιώνουμε την καθημερινότητά 
μας.  

Τα έργα αυτά αυξάνουν την περιουσία της πόλης μας. 

Θα σας αναφέρω τα σημαντικότερα 

Έργο νούμερο ένα. 
Παραδίνεται στους κατοίκους και τον εμπορικό κόσμο η Βιοκλιματική 
Ανάπλαση του Κέντρου,  
το μεγαλύτερο έργο που έγινε στην πόλη τα τελευταία χρόνια και 

χρηματοδοτήθηκε 100% από το ΕΣΠΑ και την Περιφέρεια Αττικής.  
Είναι ένα έργο που δεν κόστισε ούτε ευρώ στο Δήμο,  

το οποίο αναβαθμίζει κατακόρυφα την εμπορική αγορά της πόλης, 

δίνει αξία στη γη και τις περιουσίες των κατοίκων, 

ενώ θα βελτιώσει κατακόρυφα και την ποιότητα ζωής τους. 

Με το έργο αυτό το Μαρούσι μπαίνει στο χάρτη των πράσινων Δήμων,  

που υλοποιούν έργα με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. 

Πρόκειται επίσης για μια παρέμβαση με αναπτυξιακό χαρακτήρα, 

 σε μια περίοδο που η οικονομική ανάπτυξη και η ενίσχυση της τοπικής 

απασχόλησης αποτελούν κορυφαίο στόχο. 

 

Η λειτουργική παράδοση των πεζοδρόμων του Κέντρου  
θα γίνει το προσεχές Σάββατο 12 Απριλίου,  

στις 12 το μεσημέρι. 
 

Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί,  

γιατί πρόκειται για την πρώτη μεγάλη παρέμβαση αυτού του χαρακτήρα που 
γίνεται στην πόλη , 
ξεκινώντας από το Κέντρο της. 

Αντίστοιχα έργα θα γίνουν και σε άλλες γειτονιές ,  
γιατί Μαρούσι δεν είναι μόνον το Κέντρο. 

Έργο νούμερο 2,  

η Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Αμαρουσίου, 

μέσω της δημιουργίας διαδρομής πεζών- ποδηλάτων 

Το έργο αφορά παρεμβάσεις στις Π.Ε. Αγίου Θωμά, Παραδείσου και 
Πολυδρόσου.  
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Είναι έργο προϋπολογισμού 5.700.000 ευρώ  

και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.  

Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοπράτησης και βρισκόμαστε στο στάδιο 
της έγκρισης της κατακύρωσης του αναδόχου.   

Στόχος της παρέμβασης είναι  

• η αναβάθμιση των γειτονιών που διέρχεται το έργο, μέσω της 
προστασίας και ανάδειξης των ελεύθερων αστικών χώρων  

• η ενίσχυση της συνεκτικότητας της πόλης,  

• η βελτίωση του μικροκλίματος  και ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης,  

• η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων καθώς και ο συνδυασμός του 
δικτύου αυτού με την ασφαλή κίνηση των πεζών. 

Έργο νούμερο τρία. 

Ο Νέος Βιοκλιματικός Παιδικός Σταθμός Κοκκινιάς , που ανέφερα 

προηγουμένως. 

Έργο νούμερο τέσσερα. 

Η αντιπλημμυρική προστασία της πόλης. 

Αντιμετωπίζουμε με ολοκληρωμένο τρόπο την «αντιπλημμυρική θωράκιση» της 

πόλης μας. 

Ήδη ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν οι μελέτες που αφορούν την 
αντιπλημμυρική προστασία στις Π.Ε. Ψαλίδι, Νέα Λέσβος, Ανάβρυτα, 
Κοκκινιά, Πολύδροσο, Άγιος Θωμάς, Στούντιο Ά, Σωρός, Νέο Μαρούσι.  

Θα ακολουθήσει η εκπόνηση μελετών για τις περιοχές  Παραδείσου, Αγίου 
Νικολάου, Νέου Τέρματος και  Κέντρου.  

Στο πλάισιο αυτό έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για την 
κατασκευή δικτύου αγωγών όμβριων υδάτων σε Στούντιο Α, Ψαλίδι και 
Νέα Λέσβο.  

Έργο νούμερο πέντε 

Εντάξεις περιοχών της πόλης στο Σχέδιο Πόλης 

Μετά από επίμονες προσπάθειες της Διοίκησης και των υπηρεσιών μας 
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• ολοκληρώθηκε η πράξη εφαρμογής στην Πολεοδομική Ενότητα του 
Άγιου Θωμά 

• εντάχθηκαν στο Σχέδιο Πόλης οι περιοχές Κ. Σωρός, Τύμβος, 
Μαρμαράδικα  

• Επιπλέον, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο για την οριοθέτηση του 
ρέματος Σαπφούς,  

ώστε να  τακτοποιηθούν από πλευράς ένταξης στο Σχέδιο Πόλης και εκτέλεσης 

έργων υποδομής τμήματα ιδιοκτησιών που βρίσκονται στις Πολεοδομικές 
Ενότητες Αναβρύτων, Κοκκινιάς, Ηπειρώτικα- Καρπάθικα,  Σωρού,  Αγίου Θωμά  
και Ψαλιδίου.  

Με την ένταξη στο σχέδιο ο Δήμος αποκτά τη δυνατότητα να προχωρήσει στην 
εκτέλεση αναγκαίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ,  

στη δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής αλλά και σε διανοίξεις δρόμων 
παραπλεύρως του ρέματος. 

Επίσης, ξεκινά  η διαδικασία , μέσω δημόσιας διαβούλευσης, για την 
τροποποίηση του Γ.Π.Σ. της πόλης.  

 

Στόχος μας είναι να αποκτήσει η πόλη ένα νέο Γ.Π.Σ. που θα μας 
επιτρέψει: 

• να εντάξουμε  όλο το Μαρούσι, στο Σχέδιο Πόλης 

• να ενισχύσουμε τη φυσιογνωμία του προαστιακού χαρακτήρα της πόλης 

με τη θετική ανατροπή του ισοζυγίου πρασίνου 

• να «θωρακίσουμε» με τα αναγκαία έργα υποδομής, όλες τις γειτονιές της 

πόλης 

 

Έργο νούμερο 6 

Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Κοκκινιάς 

Ενισχύσαμε τις αθλητικές υποδομές της πόλης μας με την κατασκευή ενός νέου 
Κλειστού Γυμναστηρίου,  

που βρίσκεται στο ακίνητο του 2ου Γυμνασίου- Λυκείου, στην Π.Ε. Κοκκινιάς.  

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Ο.Σ.Κ..  

Το κλειστό γυμναστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο των μαθητών, όσο και 
αθλητικών συλλόγων της πόλης. 

Έργο νούμερο Επτά. 

Παιδικές χαρές σε όλο το Μαρούσι  
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Για την ψυχαγωγία και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των οικογενειών 
της πόλης μας,  

δημιουργούμε ένα δίκτυο ασφαλών παιδικών χαρών, σε κάθε γειτονιά του 
Αμαρουσίου.  

Ενώ αξιοποιούμε πόρους από το Πράσινο Ταμείο για να προχωρήσουμε  στην 

ανακατασκευή τριών παιδικών χαρών σε Νέα Λέσβο, Ανάβρυτα και Νέο 
Μαρούσι. 

Έργο νούμερο Οκτώ 

Η Aνάπλαση του Κ.Χ. 9760, το παλιό αμαξοστάσιο του Δήμου 

Το έργο αυτό, που αποτελεί αίτημα ετών των κατοίκων της περιοχής, έχει 

ενταχθεί σε πρόγραμμα, 
 είναι προϋπολογισμού 2.436.871 ευρώ κι αφορά την ανάπλαση  

• του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου του Ο.Τ. 9760 του Δήμου 

Αμαρουσίου,  

• του ανώνυμου πεζοδρόμου νότια του Κ.Χ. 9760,  

• της οδού Κονίτσης, από την οδό Κέκροπος ως την οδό Αγίου Αθανασίου 

• της οδού Αγίου Αθανασίου, από την οδό Κονίτσης ως την οδό Σωρού 

• της οδού Σωρού, από την οδό Αγίου Αθανασίου ως την οδό Αμμοχώστου. 

 

Στο χώρο αυτό, που μέχρι πρότινος βρισκόταν το αμαξοστάσιο του Δήμου,  

θα δημιουργηθεί ένας ελεύθερος δημόσιος χώρος αναψυχής και πρασίνου,  

χώροι υπαίθριας άθλησης,  

ανοικτό γήπεδο βόλει,  

θα γίνουν φυτεύσεις, νέες πεζοδρομήσεις και πλακοστρώσεις.  

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου σε μερικούς μήνες, η περιοχή του 

Σωρού θα αλλάξει κυριολεκτικά όψη. 
 
Έργο νούμερο εννέα. 
Παραδόθηκε το Σάββατο που μας πέρασε,  

το νέο πάρκο γειτονιάς που δημιουργήθηκε στο Ο.Τ. 05, στην Π.Ε. Αγίου Θωμά 
,  
επί της Αμαρυσίας Αρτέμιδος, απέναντι από το ΟΑΚΑ. 
Στον ίδιο χώρο,  

δημιουργήθηκε μια παιδική χαρά  

κι ένα πρότυπο skate park για τους νέους,  
το μεγαλύτερο της Αττικής,  
το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς.  
Το μεγάλο αυτό πάρκο έγινε με χορηγία εταιρείας, χωρίς να επιβαρυνθούμε και 

σε αυτή την περίπτωση ούτε ευρώ 

 
Έργο νούμερο δέκα 
Το 8ο – 9ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αμαρουσίου στην Αγία Φιλοθέη 

Σε έκταση που διεκδικήσαμε και μας παραχωρήθηκε από την Κ.Ε.Δ.  



 16

επί  της οδού Φιλίας και Νίκης στην Αγία Φιλοθέη,  καταθέσαμε ολοκληρωμένη 
μελέτη για την κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος  
12 αιθουσών και ενός κλειστού γυμναστηρίου,  

που θα στεγάσει το 8ο Γυμνάσιο και το 9ο Λύκειο Αμαρουσίου.  
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. 
 
Έργο νούμερο έντεκα 
Οι Νέες Σχολικές Αίθουσες στο 4ο Νηπιαγωγείο – Δημοτικό 

Έργο νούμερο δώδεκα 

Τα Έργα αποχέτευσης και κατασκευής αγωγών ακαθάρτων  

σε περιοχές που εντάχθηκαν στο Σχέδιο πόλης,  

καθώς και συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο. 

Έργο νούμερο δεκατρία 

Τα Έργα οδοποιίας και οι κατασκευές νέων πεζοδρομίων,  σε όλο το 
Μαρούσι 

Οι διανοίξεις και διαμορφώσεις οδών, σε περιοχές του Αμαρουσίου που 

εντάχθηκαν πρόσφατα στο Σχέδιο πόλης ή εκκρεμούσαν από χρόνια τα 

αιτήματα των κατοίκων  

με πιο χαρακτηριστικά τις παρεμβάσεις σε  Οδό Φραγκοκλησιάς,  

έργα στις Π.Ε.  Σωρός, ;Νέο Μαρούσι, Πολύδροσο, Στούντιο Α, Άγιος Θωμάς, Άνω 

Ψαλίδι, κλπ. 

Η Κατασκευή νέων πεζοδρομίων 

Οι ασφαλτοστρώσεις σε πάνω από 900 δρόμους  

Έργο νούμερο δεκατέσσερα 

Οι 2 Πεζογέφυρες επί της Λ. Κηφισίας 

Παραδώσαμε στους πολίτες του Αμαρουσίου 2 νέες πεζογέφυρες,  

που καθιστούν ασφαλέστερες τις μετακινήσεις μεταξύ των δύο πλευρών της 
πόλης που βρίσκονται εκατέρωθεν της Κηφισίας,  

στη συμβολή της με τις οδούς Αναβρύτων και Δ. Γούναρη.  

Η κατασκευή των δύο πεζογεφυρών χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων  
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και δεν κόστισε ούτε ένα ευρώ στους συμπολίτες μας. 

Οι πεζογέφυρες ήταν ένα έργο που συκοφαντήθηκε όσο κανένα άλλο από την 
αντιπολίτευση του Δήμου. 

Είπαν συνειδητά ψέματα, 

επιχείρησαν να ακυρώσουν το έργο,  

προσέφυγαν μέχρι και στη Δικαιοσύνη για να ακυρώσουν ή να καθυστερήσουν 
την προσπάθεια μας. 

Αλλά δεν είχαν ούτε το ήθος,  

ούτε το πολιτικό θάρρος να ζητήσουν έστω και μια συγγνώμη, 

όταν αποκαλύφθηκε το αβάσιμο των κατηγοριών τους. 

Αυτή ακριβώς είναι και η διαφορά μας από τις συγκεκριμένες πολιτικές 
δυνάμεις. 

Η δική μας Διοίκηση, 

είναι μια παράταξη έργου και ευθύνης. 

Αντίθετα, η δική τους πολιτική παρουσία έχει έναν και μόνον έναν σκοπό, 

την εξυπηρέτηση του κομματικού τους φορέα, 

την μεταφορά της κομματικής αντιπαράθεσης από την κεντρική πολιτική σκηνή, 

στις τοπικές υποθέσεις. 

Δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν πρόγραμμα,  

δεν διαθέτουν αξιόπιστη εναλλακτική πολιτική πρόταση. 

Λένε ΟΧΙ σε κάθε έργο,  

σε κάθε πρωτοβουλία αυτής της Διοίκησης. 

Ουσιαστικά λένε ΝΑΙ στην αδράνεια, 

γιατί δεν θέλουν να γίνει τίποτα σε αυτήν την πόλη. 

Επενδύουν στην καταστροφολογία,  

προκαλούν σκόπιμα θόρυβο, 
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γιατί πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό θα καλύψουν την πολιτική τους 
ανυπαρξία. 

Στις δυνάμεις του μηδενισμού και της απραξίας, 

απαντάμε με το έργο μας, 

με το έργο των προηγούμενων χρόνων, 

με το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, 

αλλά και με το σχέδιο που προετοιμάζουμε για να θωρακίσουμε μελλοντικά την 
πόλη. 

Στην ανέξοδη κριτική και τις αδιέξοδες προτάσεις των αντιπάλων μας,  

απαντάμε με πράξεις,  

απαντάμε με ρεαλισμό και ειλικρίνεια. 

Φίλες και φίλοι 

Στο σχέδιο έργων και παρεμβάσεων μας πέραν των όσων έχουν γίνει,  

περιλαμβάνονται μια σειρά από μελλοντικές παρεμβάσεις, 

 που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε το επόμενο 

διάστημα στους κατοίκους του προαστίου μας. 

Παρεμβάσεις και έργα όπως : 

• η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία ΗΣΑΠ, με τη 

μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης. Πάνω από το υπόγειο γκαράζ, θα 

δημιουργηθεί μια νέα πλατεία με συντριβάνι, που θα αποτελεί 

χαρακτηριστικό τοπόσημο της πόλης. 

• η ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων , σε συνδυασμό με την ανάπλαση του 

οικοπέδου επί της οδού Κηφισίας και Β. Σοφίας και την τοποθέτηση μιας 
ακόμη πεζογέφυρας που θα συνδέει την πλευρά που βρίσκεται η πλατεία, 
με το Κτήμα Συγγρού 

• η τοποθέτηση δύο  ακόμη πεζογεφυρών, η μία στη συμβολή της 

Λ.Κηφισίας με τις οδούς Αγίου Κωνσταντίνου και Σωρού. Και η άλλη, στο 
ύψος του Νοσοκομείου Υγεία. 

• η αξιοποίηση έκτασης 14 περίπου στρεμμάτων επί της οδού Ειρήνης, που 

θα μας παραχωρηθούν από το Υπουργείο Υγείας για να δημιουργήσουμε 
εκεί αθλητικούς χώρους 
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• η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου προπονητικού χαρακτήρα, στο 

ακίνητο Καρέλλα. Το γήπεδο αυτό θα έχει τη δυνατότητα να 
μετατρέπεται σε αυτόνομα γήπεδα 5Χ5 και 7Χ7. . Ήδη έχει υπογραφεί 
από το Υπουργείο Πολιτισμού η έγκριση χρηματοδότησης ύψους 
2.500.000 ευρώ. Είναι μια ακόμη πετυχημένη διεκδίκησή μας 

• Επίσης, ψηλά στην ατζέντα μας είναι και η διεκδίκηση χρηματοδότησης 

για την κατασκευή ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου και υπόγειου 
χώρου στάθμευσης , στη θέση του ιστορικού για την πόλη μας κλειστού 
του Σπύρος Λούης, στο Κέντρο του Αμαρουσίου. 

• Καθώς και η κατασκευή νέων σχολείων σε Άγιο Θωμά, Ανάβρυτα 

 

Θέλω επίσης να αναφέρω έναν ακόμη τομέα που έχει γίνει έργο, 

αυτόν που αφορά την κυκλοφορία στα όρια της πόλης. 

Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκαν και εφαρμόστηκαν μια σειρά απο 

κυκλοφοριακές μελέτες σε γειτονιές του Δήμου Αμαρουσίου.  

Αυτές οι μελέτες συνοδεύτηκαν από έργα υποδομής και  διαμόρφωσαν νέες 

κυκλοφοριακές συνθήκες στα κατά τόπους οδικά δίκτυα, με κύρια 

χαρακτηριστικά τον περιορισμό της διαμπερούς κυκλοφορίας και την βελτίωση 
των τοπικών κινήσεων. 

Με χρήματα χορηγών α προχωρήσαμε στην ανανέωση μέρους του στόλου της 
Δημοτικής μας Συγκοινωνίας, αποκτώντας 4 νέα λεωφορεία. 

Φίλες και φίλοι, 

την τελευταία διετία δώσαμε κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες τη μάχη για να 
κρατήσουμε το Μαρούσι καθαρό. 

Πετύχαμε παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία αναγκάστηκε τα 
τελευταία 3,5  χρόνια να λειτουργήσει με μειωμένο κατά 50% προσωπικό ,  

εξαιτίας της συνταξιοδότησης προσωπικού,  

αλλά και της μη ανανέωσης δεκάδων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 

Με λιγότερο προσωπικό και λιγότερα χρήματα, 

αφού τα δημοτικά τέλη μειώθηκαν,  

δώσαμε τη μάχη για να κρατήσουμε την πόλη καθαρή. 

Και όχι μόνον τα καταφέραμε,  
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αλλά επιπλέον έχουμε ξεκινήσει  

την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποκομιδής των ογκωδών 
απορριμμάτων από τους δρόμους της πόλης. 

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει ότι  

η αποκομιδή των ογκωδών γίνεται συγκεκριμένη ημέρα σε κάθε Πολεοδομική 
Ενότητα,  

η οποία σαρώνεται κυριολεκτικά. 

Το πρόγραμμα αυτό μας επιτρέπει να κρατάμε την πόλη καθαρή,  

όμως η επιτυχία της προσπάθειας μας  

προϋποθέτει τη συμμόρφωση των κατοίκων στις ημέρες που προβλέπονται  για 
την αποκομιδή. 

Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι  

η καθαριότητα της πόλης είναι υπόθεση όλων μας 

γι αυτό οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε,  

ο καθένας με τον τρόπο του, 

στην καθημερινή προσπάθεια να παραμείνει η γειτονιά μας καθαρή. 

 

Όμως δεν αρκούμαστε σε όσα έχουμε κάνει ως σήμερα. 

Στον τομέα καθαριότητα προχωράμε ένα ακόμη βήμα παραπέρα. 

Ενισχύουμε τον εξοπλισμό μας με νέα μέσα. 

Πριν μερικές εβδομάδες  ενισχύσαμε τον στόλο των απορριμματοφόρων μας  

με ένα νέο όχημα για την ανακύκλωση, πέραν των 8 που είχαμε εξασφαλίσει στο 
παρελθόν,   

το οποίο μας παραχωρήθηκε δωρεάν. 

Προμηθευθήκαμε επίσης δωρεάν νέους πράσινους και μπλε κάδους. 

Έχουμε σχέδιο για την αξιοποίηση των απορριμμάτων που παράγουν τα 
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της πόλης,  
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ώστε με τον τρόπο αυτό να πετύχουμε αφενός να αυξήσουμε τα έσοδα μας ως 
Δήμος, 

αφετέρου να μειώσουμε ακόμη περισσότερο το ύψος των δημοτικών τελών που 
επιβάλλουμε στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 

 

Κυρίες και κύριοι  

Κυρίες και κύριοι 

η περίοδος 2011-2014, 

αποτελεί για την πόλη μας, 

 παρά τα περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου,  

χρονική περίοδο έργου και δημιουργίας. 

Ήταν η περίοδος που ο Δήμος μας παρείχε  πρότυπες υπηρεσίες και σε πολύ 
προσιτό κόστος  

σε περισσότερους από 9.000 πολίτες που συμμετέχουν στα δημοτικά 

προγράμματα Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο Ωδείο του Δήμου 
Αμαρουσίου. 

 

Φίλες και φίλοι. 

Κλείνοντας την παρουσίαση του έργου της Δημοτικής Αρχής θα ήθελα να τονίσω 
ένα πράγμα. 

Η πολιτική μας όλο αυτό το διάστημα που είμαστε Διοίκηση,  

είναι μια πολιτική που έχει σχεδιαστεί από ανθρώπους  που διαθέτουν 
σχέδιο και όραμα για το Μαρούσι, 

κι απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι συνειδητοποιημένοι πολίτες , 

που θέλουν να ζουν σε μια ανθρώπινη πόλη. 

Υλοποιούμε με συνέπεια και ευθύνη  μια πολιτική  

που υπηρετεί το συμφέρον της πόλης και της τοπικής μας κοινωνίας. 

Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι συμπολίτες μας θα αξιολογήσουν θετικά την 
προσπάθεια μας. 
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Θα αξιολογήσουν θετικά το έργο μας  

και θα μας παρέχουν για μια ακόμη φορά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο 
σχέδιο που θα παρουσιάσουμε αναλυτικά το επόμενο διάστημα για την 
ανάπτυξη της πόλης μας  για την επόμενη τετραετία.  

Στις εκλογές του 2014 θα συγκρουστούν δύο διαφορετικές αντιλήψεις. 

Από τη μια,  

θα είναι οι δυνάμεις της δημιουργίας, του έργου, της ομαλότητας και της 
σταθερότητας.  

Από την άλλη ,  

θα αντιπαρατεθούν οι εκφραστές της αδράνειας,  

της απραξίας,  

της απουσίας σχεδίου και οράματος,  

του μηδενισμού και της ανασφάλειας.  

Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες του Αμαρουσίου θα κάνουν για μια ακόμη 
φορά τη σωστή επιλογή. 

Δεν θα επιτρέψουν να πάει η πόλη πίσω. 

Δεν θα επιλέξουν να χαθούν όσα με κόπο δημιουργήσαμε όλα αυτά τα 
χρόνια. 

Στις εκλογές της 18ης Μαΐου ψηφίζουμε Δημοτική Αρχή και Δήμαρχο για το 
Μαρούσι,  όχι κόμμα.  

Ψηφίζουμε για την πόλη μας , για την καθημερινότητά μας.  

Με τη δική σας στήριξη 

με τη δική σας συμμετοχή, 

με τη δική σας εμπιστοσύνη 

θα συνεχίσουμε το έργο μας. 

Όλοι μαζί  

Ενωμένοι 

αποφασισμένοι 
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θα πάμε το Μαρούσι μπροστά. 

Σας ευχαριστώ. 

  

 


