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Σχέδιο οµιλίας ∆ηµάρχου Αµαρουσίου Γ. Πατούλη για 

Α̟ολογισµό 2009-2019 

 

Μαρουσιώτισες και Μαρουσιώτες 

Φίλες και φίλοι  

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη σηµερινή δυναµική σας 

παρουσία,  

σε µια από τις πιο σηµαντικές στιγµές,  

όχι µόνον της σηµερινής ∆ιοίκησης 

 του ∆ήµου Αµαρουσίου, 

αλλά κι εµένα προσωπικά. 

Σήµερα, έχουµε την ευκαιρία,  

όχι απλά να κάνουµε ένα δηµόσιο απολογισµό του έργου  

και της προσπάθειας που κάναµε µια µεγάλη παρέα 

ανθρώπων ,  

από το 2007 ως σήµερα,  

για να ανταποκριθούµε στην εµπιστοσύνη που έδειξαν στο 

πρόσωπό µας  

οι πολίτες του Αµαρουσίου. 

Σήµερα έχουµε την ευκαιρία να αναδείξουµε το µεγάλο 

συγκριτικό µας πλεονέκτηµα, 

σε επίπεδο αποτελεσµατικότητας,  
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ήθους,  

αρχών και αξιών, 

 απέναντι σε πρόσωπα και πολιτικές δυνάµεις  

που επιδίωξαν κι επιδιώκουν να στηρίξουν την πολιτική τους 

καριέρα στο λαϊκισµό, το ψέµα και την υποκρισία. 

 

Σήµερα φίλες και φίλοι ,  

αναδεικνύουµε µέσα από το έργο και την προσπάθειά µας  

τη σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσµων,  

δύο διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων. 

Από τη µια, είµαστε εµείς. 

Οι  δυνάµεις της ειλικρίνειας,   

του έργου, της δηµιουργίας,  

της υπευθυνότητας. 

Της συναίνεσης και της συνεργασίας.  

Κι από την άλλη είναι οι χθεσινοί κι αυριανοί µας αντίπαλοι  

στις πολιτικές µάχες που δώσαµε  

και θα δώσουµε το επόµενο διάστηµα. 

Είναι οι πολιτικοί εκφραστές του λαϊκισµού,  

της ανευθυνότητας ,  

του µηδενικού έργου,  
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των εύκολων κι ανεκπλήρωτων υποσχέσεων, 

αυτοί που βάζουν διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στους 

πολίτες  

κι επενδύουν στο διχασµό της κοινωνίας µας, 

για να διασφαλίσουν την πολιτική τους επιβίωση. 

 

Φίλες και φίλοι. 

Ήταν Ιανουάριος του 2007,  

λίγο πριν ξεσπάσει η µεγαλύτερη κρίση που γνώρισε ποτέ 

µεταπολεµικά η χώρα,  

ταν κληθήκαµε ως νέα ∆ιοίκηση τότε,  

να αναλάβουµε το δύσκολο έργο  

της αναγέννησης του ∆ήµου Αµαρουσίου. 

 

Απο την πρώτη στιγµή καταλάβαµε  

ότι παραλάβαµε  

έναν ∆ήµο έτοιµο να «καταρρεύσει»  

από τη µια µέρα στην άλλη. 

Μια ωρολογιακή βόµβα  

που είχε ήδη ενεργοποιηθεί  

κι απειλούσε µε ολοκληρωτική καταστροφή , 
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 έναν από τους πιο ισχυρούς ∆ήµους της Ελλάδος. 

 Έναν ∆ήµο που αποτελούσε και αποτελεί  

το οικονοµικό µητροπολιτικό κέντρο του Λεκανοπεδίου,  

αφού οι επιχειρήσεις που έχουν  έδρα στο Μαρούσι  

δηµιουργούν το 25% του Α.Ε.Π. της χώρας. 

 

Από την πρώτη µέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της η 

∆ιοίκησή µας,  

ήρθε αντιµέτωπη µε  τις συνέπειες  

µιας πολύ «βαριάς κληρονοµιάς»  

που µας άφησαν «προίκα», οι προηγούµενοι. 

Αυτή η «βαριά κληρονοµιά» αποτελείτο από : 

Χρέη και οφειλές σε ∆ηµόσιο ,  

Ασφαλιστικά Ταµεία, 

 απλήρωτα δάνεια σε Τράπεζες, 

 υποχρεώσεις σε προµηθευτές και τρίτους,  

απλήρωτες απαλλοτριώσεις  

που ξεπερνούσαν τα 350.000.000 ευρώ. 

Βρήκαµε υποθηκευµένη την ακίνητη περιουσία του ∆ήµου, 

λόγω των δανείων που είχαν συναφθεί.  
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Κληθήκαµε να λειτουργήσουµε ένα ∆ήµο µε πολυδαίδαλο, 

αναποτελεσµατικό , σπάταλο κι αδιαφανές µοντέλο 

λειτουργίας,  

που αποτελείτο από το ∆ήµο και τα 24 Νοµικά Πρόσωπα 

και ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις  

που είχαν συσταθεί από την προηγούµενη ∆ιοίκηση. 

Βρήκαµε πάνω από 1200 άτοµα προσωπικό,  

το οποίο εργαζόταν σε ένα καθεστώς εργασιακής 

ανασφάλειας κι οµηρείας,  

λόγω του µοντέλου προσλήψεων που εφαρµοζόταν από την 

προηγούµενη ∆ιοίκηση. 

Ήρθαµε αντιµέτωποι µε µια πολιτική πολύ υψηλών 

ανταποδοτικών τελών,  

που καθιστούσε το ∆ήµο Αµαρουσίου ως έναν από τους 

ακριβότερους ,  

για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις , ∆ήµους της χώρας.  

 

Ουσιαστικά,  

̟αραλάβαµε έναν ∆ήµο στο κόκκινο. 

υ̟ερχρεωµένο και χρεοκο̟ηµένο.  

̟ου χρέωνε ̟ανάκριβα τους ̟ολίτες για τις υ̟ηρεσίες ̟ου 

̟αρείχε. 

Με εργαζόµενους ̟ου εργάζονταν µε ανασφάλεια και 

χαµηλή ̟αραγωγικότητα. 
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Οποιοσδήποτε άλλος βρισκόταν στη θέση µας,  

πιθανόν θα είχε σηκώσει "τα χέρια ψηλά",  

µπροστά στα προβλήµατα αυτά.  

Όµως εµείς δεν σηκώσαµε ψηλά τα χέρια.  

Αντίθετα , καταστρώσαµε γρήγορα ένα σχέδιο δράσης  

ο οποίο τέθηκε άµεσα σε εφαρµογή. 

Το σχέδιο αυτό προέβλεπε τρεις βασικές κινήσεις: 

Πρώτον, την αποτύπωση της πραγµατικής κατάστασης, για 

να υπάρχει πλήρης και σε βάθος γνώµη του µεγέθους του 

οικονοµικού προβλήµατος . 

∆εύτερον, την ενηµέρωση των κατοίκων του ∆ήµου για την 

πραγµατική οικονοµική του κατάσταση.  

Ως νέα διοίκηση,  «δώσαµε λογαριασµό» στους πολίτες. 

Και τρίτον, την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσεων µε έµφαση 

στην αναδιαπραγµάτευση των δανείων,  

τη ρύθµιση των οφειλών  

και τη σταδιακή αποπληρωµή των οφειλών προς τρίτους. 

Το µοντέλο µας α̟οδείχθηκε α̟οτελεσµατικό.  

Τα α̟οτελέσµατά του είναι µετρήσιµα.  

Στο πλαίσιο αυτής της νέας πολιτικής διαχείρισης :  

 Αποπληρώθηκαν οφειλές προς ιδιώτες προµηθευτές, 

που ξεπερνούν τα 100.000.000 ευρώ. 
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 ρυθµίστηκαν οφειλές προς το Κράτος και τα 

ασφαλιστικά ταµεία και διαγράφηκαν πρόστιµα και 

προσαυξήσεις, µε όφελος για τους πολίτες του 

Αµαρουσίου πάω από 50.000.000 ευρώ. 

 Αποπληρώθηκαν πάνω από 50.000.000 ευρω σε 

αποζηµιώσεις προς συµπολίτες µας από 

απαλλοτριώσεις. 

 Εξοικονοµήθηκαν πάνω από 7.000.000 ευρώ από 

«κουρέµατα»  κι επιµηκύνθηκε µε 

επαναδιαπραγµάτευση , η περίοδος αποπληρωµής των 

υφιστάµενων δανείων. 

 Μειώθηκαν τα Νοµικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις 

του ∆ήµου από 24 σε 2. 

 Υπήρξε εξορθολογισµός στις δαπάνες λειτουργίας, 

χωρίς όµως να υποβαθµιστεί η ποσότητα και η 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. Αντίθετα πολλαπλασιάστηκαν και 

αναβαθµίστηκαν. 

 ∆όθηκε έµφαση στη δηµιουργία ενός ισχυρού δικτύου 

κοινωνικών δοµών, που στήριξε κι εξακολουθεί να 

στηρίζει  καθηµερινά,  στα χρόνια της κρίσης αυτούς 

που έχουν ανάγκη.  

 Αποκαταστάθηκε η εργασιακή ηρεµία, αφού πλέον ο 

∆ήµος λειτουργεί µε µόνιµο προσωπικό , αφού 

καλύφθηκαν οι κενές οργανικές θέσεις   

 

 

Για µας  
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δεν είχε σηµασία µόνον να φτιάξουµε τους οικονοµικούς 

δείκτες του ∆ήµου. 

Ακόµη µεγαλύτερη αξία είχε κι έχει  

οι αριθµοί της οικονοµικής µας εξυγίανσης  

να µετατρέ̟ονται σε κοινωνικό µέρισµα  

̟ου θα µοιράζεται ισότιµα στους συµ̟ολίτες µας.  

 

Γιατί για µας  

αξία έχουν οι άνθρω̟οι , κι όχι οι αριθµοί.   

 

 

Φίλες και φίλοι  

 

επαναλαµβάνω ότι το αποτέλεσµα της προσπάθειας µας είναι 

µετρήσιµο.  

Και το επαναλαµβάνω  

γιατί κάποιοι που είναι πολιτικοί αντίπαλοί µας,  

επαναλαµβάνουν µονότονα τις τελευταίες ηµέρες  

ότι δεν έχουµε να παρουσιάσουµε µετρήσιµο έργο. 

Τους προσκάλεσα δηµόσια  

να παραστούν στο απολογισµό µας  

για να διαπιστώσουν την αλήθεια. 
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Αν ήταν σήµερα εδώ,  

θα τους έλεγα ότι η  πορεία οικονοµικής εξυγίανσης του 

∆ήµου Αµαρουσίου  

στη δωδεκαετία 2007-2019  

αποτυπώνεται ξεκάθαρα  

και στους ισολογισµούς του ∆ήµου. 

Το 2007,  

ο ισολογισµός κατέγραψε έλλειµµα ύψους 16 εκατοµµυρίων 

ευρώ.  

Το 2017,  

ο ∆ήµος πέτυχε για τρίτη συνεχή χρονιά,   

να καταγράψει  πλεόνασµα , ύψους 9,5 εκατοµµυρίων. 

Σήµερα είµαστε ̟ερήφανοι  

γιατί έχουµε διαθέσιµα στο ταµείο του ∆ήµου µας ,  

̟άνω α̟ό 30 εκατοµµύρια ευρώ. 

Όταν ̟ριν α̟ο 12 χρόνια  

δεν έβρισκες ούτε ένα ευρώ στο ταµείο.  

Κι έχουµε λεφτά στο ταµείο την ώρα µάλιστα ̟ου ο 

̟ίνακας οφειλών ̟ρος τρίτους έχει σχεδόν µηδενίσει,  

σε µια ̟ερίοδο ̟ου η χρηµατοδότησή µας α̟ό το 

Κεντρικό Κράτος  

έχει µειωθεί ̟άνω α̟ο 60%, 
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στην ̟ιο δύσκολη δηµοσιονοµικά ̟ερίοδο για τη χώρα, 

σε µια 12ετία ̟ου µειώσαµε ̟άνω α̟ό 40%  

τα αντα̟οδοτικά τέλη. 

Αν αυτό δεν είναι µετρήσιµο α̟οτέλεσµα, 

 τότε ̟οιο µ̟ορεί να είναι;  

 

Φίλες και φίλοι 

είµαι ̟ερήφανος γιατί εγώ και οι συνεργάτες µου 

̟ετύχαµε  

µε σταθερά βήµατα,  

συστηµατική δουλειά  

µε διαφάνεια,  

εφαρµόζοντας ένα ολοκληρωµένο σχέδιο οικονοµικής 

διαχείρισης,  

να περάσει το  Μαρούσι οριστικά στην "εποχή των 

πλεονασµάτων. " 

 

Σήµερα ο ∆ήµος Αµαρουσίου "̟ατά γερά στα ̟όδια 

του". 

 

Καταφέραµε να µην φορτώσουµε  στις ε̟όµενες γενιές της 

̟όλης,  
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τα λάθη των ̟ροηγούµενων. 

 

Και ̟αραδίδουµε στην ε̟όµενη ∆ιοίκηση του ∆ήµου 

Αµαρουσίου,  

αυτήν ̟ου θα ε̟ιλέξετε εσείς φίλες και φίλοι σε τρεις 

µήνες ,  

 

έναν ∆ήµο καθαρό, χωρίς βάρη. 

µε εκατοµµύρια ευρώ στο ταµείο του.  

 

Έναν ∆ήµο µε µεγάλη ̟ροίκα,  

̟ου είναι τα δεκάδες µεγάλα και µικρά έργα  

̟ου υλο̟οιήσαµε τα ̟ροηγούµενα 12 χρόνια  

αλλά κι αυτά ̟ου ήδη τρέχουν  

ή ̟ρόκειται να τρέξουν τους ε̟όµενους µήνες. 

γιατί για µας το έργο δεν σταµατά. 

 

Ο ορίζοντας µας δεν είναι οι ε̟όµενες εκλογές,  

αλλά οι ε̟όµενες γενιές. 

 

Αυτό σηµαίνει νοικοκύρεµα,  
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αυτό σηµαίνει µετρήσιµη α̟οτελεσµατικότητα,  

αυτό σηµαίνει διαφάνεια. 

 

Φίλες και φίλοι. 

 

Την περίοδο  2007-2017 αυξήθηκε κατακόρυφα η περιουσία 

της πόλης. 

∆εκάδες  µεγάλα και µικρά έργα υποδοµής εκτελέστηκαν σε 

όλο το Μαρούσι,  

σε κάθε γειτονιά του.  

Τα έργα αυτά αποτελούν σήµερα " προίκα" της πόλης και 

των κατοίκων της.  

Αποτελούν τη " θετική κληρονοµιά" που αφήνουµε στην 

επόµενη ∆ιοίκηση του ∆ήµου, όπως σας ανέφερα και 

προηγουµένως. 

Το ύψος των επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στην πόλη  

από πλευράς ∆ήµου, ξεπερνά τα 120.000.000 ευρώ. 

Τα χρήµατα αυτά δεν προήλθαν από τις τσέπες των δηµοτών 

µας ,  

αλλά είναι αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής διεκδίκησης  

και των ώριµων µελετών  

της σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής. 

Όλα όσα έγιναν στο Μαρούσι τα χρόνια αυτά ,  
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απο πλευράς υποδοµών ,  

προέρχονται από χρηµατοδότηση µέσω του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων, του ΕΣΠΑ  

και διαφόρων άλλων προγραµµάτων. 

είναι έργα 

εξυ̟ηρετούν σήµερα τις ανάγκες των κατοίκων,  

των ε̟ισκε̟τών και των ε̟αγγελµατιών της ̟όλης,  

χωρίς να έχουν κοστίσει στο δηµοτικό ̟ροϋ̟ολογισµό 

ούτε ένα ευρώ.  

Θα σας αναφέρω κυρίες και κύριοι επιγραµµατικά , 

τα πιο σηµαντικά από 'οσα έγιναν στο Μαρούσι τα χρόνια 

αυτά.  

Η αισθητική αναβάθµιση του ιστορικού εµπορικού Κέντρου 

του Αµαρουσίου. 

Ένα έργο που αναβαθµίζει την τοπική µας αγορά και δίνει 

αξία στις περιουσίες των συµπολιτών µας. 

Η κατασκευή του νέου Κλειστού Γυµναστηρίου στην 

Κοκκινιά,  

που αναβάθµισε την πιο πυκνοκατοικηµένη περιοχή της 

πόλης µας . 

Το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στην ∆ωδεκανήσου. 

Οι δύο νέες πεζογέφυρες στη Λεωφόρο Κηφισίας,  
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που καθιστούν ασφαλέστερες τις µετακινήσεις  

από τη µια πλευρά της πόλης, στην άλλη. 

Οι ̟ράσινες διαδροµές πεζών και ποδηλάτων  

σε Άγιο Θωµά,  

Παράδεισο  

Πολύδροσο και Ανατολικό Μαρούσι. 

που αναβαθµίζουν αισθητικά και περιβαλλοντικά τις 

συγκεκριµένες γειτονιές. 

Οι νέες σχολικές αίθουσες σε περιοχές του Αµαρουσίου 

Τα δεκάδες νέα οχήµατα, 

 που εξοπλίζουν την υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου 

την πολιτική µας προστασία , 

τη ∆ηµοτική µας Συγκοινωνίας. 

Οι νέες πλατείες.  

Οι πιστοποιηµένες για την ασφάλεια τους παιδικές χαρές ,  

σε όλο το Μαρούσι. 

Τα δεκάδες χιλιόµετρα ασφαλτοστρώσεων  

και διανοίξεων νέων δρόµων.  

Η ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης. 
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Οι εντάξεις περιοχών στο Σχέδιο Πόλης 

Οι 5 νέοι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί , 

σε διάφορες γειτονιές του Αµαρουσίου. 

Το νέο δίκτυο δηµοτικού φωτισµού ,  

µε φωτιστικά σώµατα χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης 

Οι νέοι χώροι Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

Τα νέα ΚΑΠΗ που δηµιουργήσαµε. 

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες κι εφαρµογές, που καθιστούν 

ευκολότερη την εξυπηρέτηση των δηµοτών µας . 

Τα δυο ακίνητα που αποκτήσαµε µε χρηµατοδότηση από το 

Πράσινο Ταµείο , επί της οδού Σουρή,  

όπου ήδη το ένα αξιοποιείται σε συνεργασία µε το ίδρυµα 

Λίλιαν Βουδούρη ως Ινστιτούτο Θεραπείας δια των Τεχνών,  

το οποίο εγκαινιάσαµε προχθές. 

 Ο υπόγειος χώρος στάθµευσης σε εµπορικό ακίνητο επί της 

Χατζηαντωνίου,  

που αποκτήσαµε δωρεάν ως αντισταθµιστικό όφελος. 

Κι είµαστε έτοιµοι µέσα στον Απρίλιο να παραδώσουµε στην 

πόλη ένα ακόµη σηµαντικό έργο,  

το µεγαλύτερο που έγινε στην πόλη µας τα τελευταία χρόνια, 

τον νέο υπόγειο χώρο στάθµευσης στην πλατεία Ευτέρπης,  
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λίγα µέτρα απο δω, 

που κατασκευάστηκε µε αυτοχρηµατοδότηση. 

Και πάνω από το πάρκινγκ,  

θα παραδώσουµε για καθηµερινή χρήση στους συµπολίτες 

µας  

µια σύγχρονη κι αισθητικά αναβαθµισµένη πλατεία,  

που θα λειτουργεί ως τοπόσηµο για το Μαρούσι , 

αναδεικνύοντας  το σύγχρονο πρόσωπο µιας πόλης   

όµορφης ,  λειτουργικής κι ανθρώπινης. 

 

Θα κάνω µια ιδιαίτερη αναφορά στην αντιπληµµυρική 

προστασία,  

που αποτελεί µια µεγάλη ,  

τεράστια παρέµβαση,  

που έχει τη δική µας αποκλειστικά σφραγίδα.  

 

Βρήκαµε µια πόλη ανοχύρωτη  

απέναντι στα πληµµυρικά φαινόµενα,  

που εντείνονται λόγω της κλιµατικής αλλαγής. 

 

Μέσα σε ελάχιστα χρόνια,  

ετοιµάσαµε όλες τις απαραίτητες µελέτες, 

διεκδικήσαµε χρηµατοδότηση  

κι ήδη εκτελούνται  
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ή πρόκειται να εκτελεστούν στο επόµενο διάστηµα   

έργα αντιπληµµυρικής προστασίας  

σε  όλο το Μαρούσι. 

Αλλά δεν είναι µόνον τα έργα υποδοµής  

που έγιναν αυτά τα δώδεκα  χρόνια.  

Ακόµη πιο σηµαντική ίσως παρέµβαση στα χρόνια της 

κρίσης,  

ήταν η ενίσχυση των κοινωνικών µας δοµών και υποδοµών. 

Στο διάστηµα αυτό θέσαµε στην υπηρεσία των συµπολιτών 

µας  

ένα πρότυπο δίκτυο κοινωνικών δοµών  

που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων  

το ΚΕΠ Υγείας 

το ∆ηµοτικό Πολυιατρείο, 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο,  

το Κοινωνικό Φαρµακείο,  

το ∆ηµοτικό Ασθενοφόρο,  

τα προγράµµατα Βοήθεια στο Σπίτι και  Κοινωνική 

Μέριµνα,  

τα Προγράµµατα Προληπτικής Ιατρικής,  

τα Γεύµατα Αγάπης,  
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το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.  

Πρόσφατα, τη δηµιουργία τράπεζας δοτών µυελού των 

οστών. 

Το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης παιδιών και νέων µε 

αναπηρία,  

Το Κέντρο Ηµέρας Νόσου Αλτσχάιµερ,  

η ∆ηµοτική Ιµατιοθήκη,  

Τα Προγράµµατα Καταπολέµησης της Φτώχειας,  

Οι δηµοτικοί λαχανόκηποι , 

 η  ∆ιανοµή Τροφίµων σε άπορους,  

η Συλλογή φαρµάκων,  

η Συµµετοχή στο πρόγραµµα Καταπολέµησης της 

Φτώχειας,  

ο Λογαριασµός Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας,  

τα Προγράµµατα Κατάρτισης κι επιµόρφωσης ανέργων . 

Πάνω α̟ό 150.000 ̟ερι̟τώσεις συµ̟ολιτών µας  

έχουν στη δωδεκαετία αυτή εξυ̟ηρετηθεί  

α̟ό τις κοινωνικές δοµές του ∆ήµου Αµαρουσίου.  

∆ώσαµε µε ̟ράξεις κι όχι µε λόγια ουσιαστικό νόηµα  

και ̟εριεχόµενο στις έννοιες ανθρω̟ιά και αλληλεγγύη. 

Και στην κοινωνική µας ̟ολιτική,  

το α̟οτέλεσµα είναι µετρήσιµο. 
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Στηρίζουµε τη µέση οικογένεια .   

Φιλοξενούµε κάθε χρόνο πάνω από 850 παιδιά,  

στους 12 δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς µας. 

Νοιαζόµαστε και Φροντίζουµε 

 αυτούς ̟ου µας µεγάλωσαν. 

Αναδείξαµε τον Αθλητισµό και τον Πολιτισµό 

στην ̟ρώτη γραµµή της καθηµερινότητας της ̟όλης. 

 

 

Σήµερα ̟άνω α̟ό 9.000 συµ̟ολίτες µας  

συµµετέχουν σε ετήσια βάση, 

στα αθλητικά και πολιτιστικά προγράµµατα του ∆ήµου. 

 

Ενώ είναι δεκάδες χιλιάδες οι επισκέπτες  

στις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις  

που διοργανώνουµε κάθε χρόνο.  

 

Μέσα σε 12 χρόνια ,  

µειώσαµε ̟άνω α̟ό 40% τα αντα̟οδοτικά τέλη.  

 

Το 2007 ήµασταν από τους ∆ήµους  

µε τα υψηλότερα ανταποδοτικά τέλη στην Ελλάδα.  

 

Σήµερα η κατάσταση αυτή έχει ανατραπεί . 

Είµαστε ο πρώτος ∆ήµος της χώρας  
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που εφάρµοσε στοχευµένες µειώσεις  

στα ανταποδοτικά τέλη  

σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες.  

 

Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτοµα µε αναπηρία, µονογονεικές 

οικογένειες, νέοι επαγγελµατίες   

έχουν απαλλαγεί από την καταβολή ανταποδοτικών τελών 

στο 100%, 

ή πληρώνουν µειωµένα τέλη 50%.  

 

Κι εδω οι ωφελούµενοι είναι µετρήσιµο µέγεθος.  

Όπως µετρήσιµο είναι το έργο µας στον τοµέα του 

Περιβάλλοντος. 

Είχα την τιµή να είµαι για µια περίοδο Πρόεδρος στον 

Σύνδεσµο για την Προστασία του Πεντελικού. 

Την περίοδο εκείνη πετύχαµε να µην καεί ούτε ένα δέντρο,  

όχι γιατί είµαστε τυχεροί  

και δεν έκατσε στραβή στη βάρδια µας, όπως έκατσε σε 

κάποιους άλλους,  

αλλά γιατί δουλέψαµε µεθοδικά,  

µε σχέδιο και µε έµφαση στην πρόληψη. 

το δικό µας µετρήσιµο αποτέλεσµα στον τοµέα του 

περιβάλλοντος είναι µηδέν καµένα δέντρα. 

Αναρωτιέµαι κάποιοι άλλοι µπορούν να καυχηθούν ότι στη 

διάρκεια της θητείας τους δεν κάηκε κανένα δέντρο; 
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∆εν πνίγηκε και δεν κάηκε κανένας άνθρωπος; 

φίλες και φίλοι  

Το δικό µου έργο δεν είναι ούτε αθόρυβο,  

ούτε αόρατο, όπως κάποιων άλλων. 

Την περίοδο που είµαι ∆ήµαρχος στο Μαρούσι,  

είχα την τιµή να αναλάβω κι άλλες θέσεις ευθύνης. 

Από όλες τις θέσεις ευθύνης που πέρασα,  

άφησα έργο. 

Στο Μαρούσι παρέλαβα έναν υπερχρεωµένο ∆ήµο.  

Με τη βοήθεια των συνεργατών µου  

καταφέραµε να τον εξυγιάνουµε οικονοµικά.  

Και υλοποιήσαµε σηµαντικό έργο σε όλους τους τοµείς,  

όπως σας ανέφερα αναλυτικά και προηγουµένως.  

 

Μέσα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών,  

δηµιουργήσαµε πρότυπες κοινωνικές δοµές,  

όπως το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής,  

σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλάδος. 

 Υλοποιήσαµε  προγράµµατα προληπτικών εξετάσεων  

και στηρίξαµε µε φάρµακα,  

ιατρικές υπηρεσίες και είδη πρώτης ανάγκης,  
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χιλιάδες συνανθρώπους µας στην Αττική  

και στην ακριτική Ελλάδα. 

 

Ως πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και ∆ήµαρχος Αµαρουσίου 

έδωσα,  

µαζί µε πολλούς άλλους ∆ηµάρχους,  

αγώνες για να αναβαθµίσουµε το κύρος της αυτοδιοίκησης.  

προς όφελος των τοπικών µας κοινωνιών. 

Για να εξασφαλίσουµε ένα δίχτυ κοινωνικής  προστασίας  

για όλους τους Έλληνες.  

«Κοινωφελής εργασία»,  

«Βοήθεια στο Σπίτι», 

 τα «Κέντρα Κοινότητας»,  

τα ΚΕΠ Υγείας,  

η στήριξη των παιδικών σταθµών  

ήταν µόνο µερικές από τις ενέργειες που στηρίξαµε  

και σήµερα αποτελούν κατάκτηση για τις τοπικές κοινωνίες. 

 

Ως Πρόεδρος του Εθνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών 

Πόλεων   

ανέλαβα πρωτοβουλίες µε στόχο  
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την  προώθηση ολοκληρωµένων Πολιτικών και ∆ράσεων  

στο πεδίο της ∆ηµόσιας Υγείας.   

 

Αναπτύξαµε µε αφετηρία το Μαρούσι  

και στη συνέχεια την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος , 

ένα δίκτυο διεθνών επαφών και συνεργασιών ,  

που έδωσαν και δίνουν αξία τόσο στην πόλη µας,  

όσο και στην Ελληνική Αυτοδιοίκηση. 

 

Φίλες και φίλοι. 

 

Κανένας απολογισµός απο µόνος του δεν είναι αρκετός,  

αν δεν διασφαλίζει µια δηµιουργική συνέχεια. 

Είµαστε ικανοποιηµένοι για όσα πετύχαµε,  

αλλά θα είµαστε ακόµη πιο ικανοποιηµένοι  

αν το έργο αυτό συνεχιστεί και στο µέλλον. 

 

Εγω προσωπικά ως ∆ήµαρχος,  

αφήνω παρακαταθήκη στην επόµενη ∆ιοίκηση ένα έτοιµο 

σχέδιο  

που περιλαµβάνει ώριµες µελέτες κι έργα,  

που µπορούν να πάνε το Μαρούσι ακόµη πιο ψηλά. 

Αναφέρω χαρακτηριστικά. 
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 Την οριοθέτηση και  διευθέτηση του ρέµατος Σαπφούς 

και την  εκτέλεση των έργων υποδοµής που θα 

ακολουθήσουν.  

Η Περιφέρεια Αττικής έχει έτοιµη µελέτη την οποία 

της έχουµε καταθέσει.                                          

 Να είστε βέβαιοι ότι αν εκλεγώ Περιφερειάρχης, το 

έργο αυτό επιτέλους θα γίνει.                                       

Αρκετά χρόνια έχασε το Μαρούσι απο την αδράνεια 

της Περιφέρειας Αττικής.  

 Το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Κτήµα Καρέλλα, ένα 

έργο ζωής για τον αθλητισµό της πόλης, είναι έτοιµο να 

ξεκινήσει µε χρηµατοδότηση από τα δικά µας χρήµατα 

 Τα νέα  έργα αντιπληµµυρικής προστασίας σε γειτονιές.  

 Οι νέες σχολικές αίθουσες που προγραµµατίζονται.  

 Οι νέοι παιδικοί σταθµοί σε Ψαλίδι και Νέα Λέσβο. 

 Η ένταξη του Κάτω Σωρού στο σχέδιο πόλης. 

 Το νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού, χαµηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης και µεγάλης ισχύος 

 Οι νέες διανοίξεις οδών κι έργα υποδοµής στις υπό 

ένταξη περιοχές 

 Η περαιτέρω επέκταση του δικτύου των 

ποδηλατοδρόµων 
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 Οι αναπλάσεις πλατειών κι ενοποιήσεις δηµόσιων 

χώρων, µε αρχή την Πλατεία Ηρώων 

 η αναβάθµιση και ανακατασκευή του ιστορικότερου 

αθλητικού χώρου της πόλης µας, του χώρου που µας 

φιλοξενεί σήµερα, του κλειστού γυµναστηρίου Σπύρος 

Λούης 

 Οι νέες πεζογέφυρες στην Κηφισίας, στη συµβολή µε 

την Αγίου Κωνσταντίνου και στο ύψος του άλσους 

Συγγρού. Ο ∆ήµος έχει τους πόρους για τη 

χρηµατοδότησή τους. 

 

Φίλες και φίλοι . 

 

 

Είναι στο δικό σας χέρι αγαπητοί µου συνδηµότες  

αν το έργο που ξεκίνησε πριν 12 χρόνια θα συνεχιστεί. 

 

Οι δικές σας επιλογές  

θα κρίνουν το µέλλον της πόλης µας. 

 

Εγώ ένα πράγµα µπορώ να σας υποσχεθώ. 

 

Ότι θα βρίσκοµαι πάντα δίπλα σας,  
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πάντα δίπλα στο Μαρούσι,  

στην πόλη που µε τίµησε,  

µε εµπιστεύτηκε,  

µε αγάπησε,  

µε ανέδειξε,  

µου έδωσε τη δυνατότητα να είµαι χρήσιµος στους 

συµπολίτες µου ,  

στους πολίτες όλης της Αττικής ,  

όλης της χώρας. 

Το έργο που έγινε την περίοδο 2007-2019 

αναδεικνύει την αξία του ∆ήµου Αµαρουσίου  

ως ∆ήµου υποδειγµατικής ανάπτυξης. 

Αναδεικνύει την αποτελεσµατικότητά µου µε µετρήσιµα 

στοιχεία. 

Αποτελεί  εχέγγυο εµπειρίας και γνώσης των προβληµάτων  

που απασχολούν όχι µόνον τη δική µας πόλη,  

αλλά όλη την Αττική. 

Με τη γνώση και εµπειρία που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια, 

µε την αποτελεσµατικότητα που επέδειξα από όποια θέση 

ευθύνης πέρασα, 
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διεκδικώ να συνεχίσω την ίδια δηµιουργική πορεία  

από ένα άλλο αξίωµα. 

Στη διεκδίκηση αυτή γνωρίζω ότι δεν θα είµαι µόνος. 

θα έχω στο πλευρό µου όλους εσάς 

 που µε πιστέψατε,  

µε εµπιστευθήκατε επανειληµµένα, 

βρίσκεστε πάντα δίπλα µου, σε κάθε πολιτική µου 

προσπάθεια. 

Θέλω κοιτώντας σας στα µάτια να δεσµευτώ για ένα πράγµα. 

∆εν θα σας υποσχεθώ τίποτε περισσότερο,  

από όσα πραγµατικά µπορώ να κάνω. 

Αλλά και δεν θα συµβιβαστώ µε τίποτε λιγότερο,  

από όσα πιστεύω ότι πραγµατικά µας αξίζουν.  

 

Σε  όποια θέση κι αν βρεθώ  θα είµαι πάντα δίπλα σας,  

στην ̟ρώτη γραµµή της µάχης  

για να κάνουµε το Μαρούσι ακόµη ̟ιο δυνατό.  

Για να ̟αραµείνει το Μαρούσι ανθρώ̟ινη ̟όλη.  
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Κι αυτή την ̟ορεία την εγγυώµαι ̟ροσω̟ικά. 

σήµερα αλλά και στο µέλλον. 

Σας καλώ να συνεχίσουµε.  

Όλοι µαζί,  

Αναλαµβάνουµε την ευθύνη  Να Πάµε το Μαρούσι ακόµη 

̟ιο ψηλά.  

Να Πάµε την Αττική, ακόµη ̟ιο ψηλά.  

Να ̟άµε την Ελλάδα, ακόµη ̟ιο ψηλά.  

Σας ευχαριστώ. 

  

 


