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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το βιβλίο πρακτικών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  

της 1ης συνεδρίασης 

 

 

Αριθμός Γνωμοδότησης : 1 

Περίληψη Απόφασης : «Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011» 

 

Ημερομηνία συνεδρίασης : 17 Μαρτίου 2011 

 

ΤΑ  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Τσιπουράκης Στέφανος (Πρόεδρος) 2. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 

3. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμαρουσίου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» 4. Σώμα 

Ελληνικού Οδηγισμού 5. Σύλλογος Πελοποννησίων Αμαρουσίου 6. Πανελλήνια ένωση 

Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών 7. Εκπολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ 

ΑΝΑΒΡΥΤΑ» 8. Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου 9. Σωματείο Εργαζομένων 

του Δήμου Αμαρουσίου 10. Σ.Ε.Π. Αμαρουσίου – Πεύκης – Μελισσίων 11. Ένωση Κρητών 

Βορείων Προαστείων «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ» 12. Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος 

Στούντιο Α’ Αμαρουσίου 13. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμαρουσίου «Η 

ΚΑΣΤΑΛΙΑ» 14. Σύλλογος Γυναικών Αμαρουσίου «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ» 15. Εμπορικός 

Σύλλογος Αμαρουσίου 16. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Φιλοθέης Αμαρουσίου 17. 

Εξωραϊστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 18. 

Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου 19. Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ» 20. 

Ένωση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου 21. Εκδρομικός & Περιηγητικός 

Σύλλογος Αμαρουσίου 22. Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Η 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 23. Σύλλογος Ποντίων Αμαρουσίου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» 24. 

Σωματείο Εργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμου Αμαρουσίου 25. Σύλλογος Εργατικών 



 2

Πολυκατοικιών «ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» 26. Σύλλογος Πολυδρόσου   27. Εξωραϊστικός & 

Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κατοίκων Αγ.Θωμά 28. Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος 

Ανατολικού Αμαρουσίου 29. Σύλλογος «ΠΝΟΗ» 30. Εξωραϊστικός – Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» 31. Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου 32. 

Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος «Ζωοδόχου Πηγής»  33. Σύλλογος Μέριμνας 

Γήρατος 34. Πολιτιστικός Σύλλογος Μυτιληναίων «Ο ΝΟΣΤΟΣ» 35. Τοπικός Σύλλογος 

Νέων 36. Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου (Γ.Σ.Α.) 37. ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 38. ΑΑΡΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39. ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 40. ΑΒΡΑΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 41. ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ 

ΜΑΡΙΑ – ΦΟΙΒΗ 42. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 43. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44. 

ΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46. ΚΑΣΙΜΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 47. 

ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 48. ΜΑΗ ΖΩΗ 49. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  50. 

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΤΑ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2. ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. 

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ. Γ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ που ήταν παρών. 

Παρόντες οι Δημοτικού Σύμβουλοι κ.κ. Ν.Πέππας, Σπ. Σταθούλης, Επ. Κατσιγιάννης, Ε. 

Κάββαλος, Δ.Καρλαύτης, Επ. Γαρδέλης, Δ.Σμυρνής και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 

Αμαρουσίου Δρ. Μιχαήλ Χρηστάκης. 

 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Αμαρουσίου Λαφιώτου Αικατερίνη 

(ΔΕ1/Γ’). 

 

Κατά τη παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι : 

1. Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών 

2. Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου 

3. Σύλλογος «ΠΝΟΗ» 

4. Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου  

5. Αβαρκιώτης Σπυρίδων – Τακτικό Μέλος 

6. Αγγελάτου Φοίβη – Μαρία – Τακτικό Μέλος 

7. Αγγελοπούλου Βασιλική - – Τακτικό Μέλος 

8. Αλιμπραντής Ιωάννης  – Τακτικό Μέλος 

9. Δημητριάδης Ιωάννης – Τακτικό Μέλος 
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10. Κασιμάκης Μάρκος – Τακτικό Μέλος 

11. Μάη Ζωή – Τακτικό Μέλος 

12. Σκλαβούνου Γεωργία – Τακτικό Μέλος 

13. Σταυραετός Νικόλαος – Αναπληρωματικό Μέλος 

14. Αβραμοπούλου Φωτεινή  – Αναπληρωματικό Μέλος 

 

Αριθμός. θέματος : 2 

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 

ΔΥ/14.03.2011 έγγραφο του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών το 

οποίο έχει ως εξής :  

 

«Σας διαβιβάζουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2011 και 

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου το θέμα να συμπεριληφθεί στην 

προσεχή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης». 

 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κ.  

Πέππα Νικόλαο και στην Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών της 

Τεχνικής Υπηρεσίας κα Πρωτόπαπα Έλλη, προκειμένου να παρουσιάσουν το Τεχνικό 

Πρόγραμμα. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του Τεχνικού Προγράμματος, οι εκπρόσωποι των 

συλλόγων προχώρησαν στις εξής τοποθετήσεις: 

 

1. Δήμητρα Τσουκλείδου, εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου      

    Αμαρουσίου.  

«Στο κεφάλαιο οδοποιία και με αύξοντα αριθμό 7 «Κατασκευή και ανακατασκευή 

πεζοδρομίων – κρασπεδορείθρων στο Δήμο Αμαρουσίου» αναφέρεται και το κέντρο. Από 

το κέντρο από το βαγονάκι των πληροφοριών  ξεκινάει η οδό Θέμιδος η οποία καταλήγει 

στην Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτός ο δρόμος είναι εξαιρετικά πολυσύχναστος και σε αυτόν 

τον δρόμο βαδίζουν παιδιά δύο σχολείων, του 8ου και του 16ου. Έχει δύο φροντιστήρια 

ξένων γλωσσών και οι κάτοικοι, όλοι εμείς αναγκαζόμαστε να περπατάμε στο οδόστρωμα, 

με δύο σειρές παρκαρισμένων αυτοκινήτων με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η αρτιμέλεια μας 

και η ζωή μας.  Ήθελα να ξέρω αν στην ανακατασκευή πεζοδρομίων περιλαμβάνεται και η 

οδό Θέμιδος.  
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Στο κεφάλαιο «πράσινο» με αύξοντα αριθμό 40 «Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων 

του Δήμου», στην οδό Μεγ.Αλεξάνδρου υπάρχει από χρόνια μία γεώτρηση δίπλα στον 

Ναό του Αγίου Βλάσιου. Νομίζω ότι η λειτουργία της είναι πλημμελής, δεν λειτούργησε 

ποτέ σωστά. Αν κρίνω από το πως ποτίζεται το κηπάριο που βρίσκεται επί της οδού Μεγ. 

Αλεξάνδρου και Θέμιδος, το οποίο αναγκαστικά το ποτίζω εγώ, για να υπάρχει αυτό το 

πράσινο που υπάρχει, θεωρώ ότι μάλλον πλημμελώς λειτουργεί. Παρακαλώ μεριμνήστε 

και για αυτό. 

Στην Δ/νση Καθαριότητας με αύξοντα αριθμό 43 άπτεται πάλι του θέματος των 

κρασπεδορείθρων και την οριοθέτηση των κάδων απορριμμάτων. Καλό είναι οι υποδοχές 

των κάδων να μην είναι μπροστά σε μονοκατοικίες για τον εξής λόγο :  Τα υπνοδωμάτια 

των μονοκατοικιών βρίσκονται ακριβώς στο ύψος των κάδων. Όσον αφορά την Θέμιδος 

και το Νο 47 καλό είναι να μετακινηθούν αυτοί οι κάδοι 20 μέτρα πιο κάτω, ώστε να είναι 

δίπλα στο κηπάριο που υπάρχει εκεί. 

Γενικά και είναι μία πρόταση παλαιότερη του Συλλόγου μας, να αντικατασταθούν οι 

φθαρμένοι κάδοι, καλό είναι και όλοι οι κάδοι με δύο χρώματα και το λογότυπο του Δήμου 

και αμέσως θα αλλάξει η εμφάνιση – αισθητική ένεση για την πόλη μας.» 

 

2. Ηλίας Παπαγεωργίου – Εκπρόσωπος Ένωσης Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. 

«Είδα σε όλο το Τεχνικό Πρόγραμμα, σε θέματα που άπτονται με την πολιτική προστασία 

και γενικά με την προετοιμασία με κάποιες έκτακτες καταστάσεις περιλαμβάνοντα μόνο 

δύο κονδύλια. Το ένα είναι τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή Σωρού αλλά είδα ότι 

σαν έργο πυροπροστασίας υπάρχει ένα κονδύλι μόνο 4.000,00 € και αναρωτιέμαι τη 

μπορούμε να κάνουμε με 4.000,00 €, δεδομένου ότι σε δύο μήνες μπαίνουμε στην 

επίσημη αντιπυρική περίοδο.» 

 

3. Παναγιώτης  Καπνόριζας 

«Στους αύξοντες αριθμούς 20 & 21, υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

γηπέδου ποδοσφαίρου  και κυκλοφοριακή μελέτη  πέριξ του γηπέδου. Για πιο γήπεδο 

ποδοσφαίρου μιλάμε;” 

 

4. Βαγγέλης Καραγκούνης – εκπρόσωπος Εξωραϊστικού  - Πολιτιστικού Συλλόγου 

Στουντίου Α’ Αμαρουσίου. 

«Ήθελα να αναφερθώ, όσο αφορά το Στούντιο Α’, στη κατηγορία οδοποιία, στον αύξοντα 

αριθμό 5 «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων», δεν περιέχεται η περιοχή μας εκεί και 
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ήθελα να τονίσω ότι τα προβλήματα λόγο της κατάρρευσης των οδών που συμβαίνουν 

μετά το έργο της αποχέτευσης και το κακό μπάζωμα  που έχει γίνει εκεί πέρα, είναι η τρίτη 

χρονιά,  είναι γεμάτη τρύπες η περιοχή και εφιστώ την προσοχή όταν κλείνουμε αυτές τις 

τρύπες με τα τρίμματα, όταν μένει καιρό έχουμε ατυχήματα με μοτοσικλέτες κ.λ.π. Θα 

πρέπει μετά να πέφτει πίσσα.  

Ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει είναι ότι πολλοί μαθητές της περιοχής μας, πηγαίνουν 

στο 10ο σχολείο και δεν υπάρχει διάβαση για να διασχίζουν την οδό Πεντέλης. Το γνωστό 

πρόβλημα που έχουμε εκεί και έχουμε ζητήσει και φανάρι. Ανεξάρτητα με το αν θα 

εγκριθεί ή όχι το φανάρι θα πρέπει να γίνει μια ασφαλείς όδευση των μαθητών.» 

 

5. Βασίλης Καπρινιώτης – Εκπρόσωπος Συλλόγου Πολυδρόσου.    

«Το ερώτημα είναι προς τον κ. Πέππα. είπατε ότι ελήφθησαν υπόψη σας οι εισηγήσεις 

των συλλόγων και από ότι βλέπω ότι το Πολύδροσο, παρότι έχει κάνει κατά καιρούς 

εισηγήσεις με συγκεκριμένα θέματα, δεν υπάρχουν τα θέματα μέσα. Ευελπιστώ ότι θα 

εισακουστούμε στις προτάσεις που θα κάνουμε τώρα.» 

 

6. Δημήτρης Κοσμίδης – Εκπρόσωπος Συλλόγου Ποντίων Αμαρουσίου «ΝΙΚΟΣ 

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ». 

«Στο κεφάλαιο 2 & 3 που λετε για τα αντιπλημμυρικά έργα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα 

από τη συνέχεια της Πλαταιών με κατεύθυνση προς τις Εργατικές Κατοικίες. Σε 

περίπτωση βροχής λιμνάζει η περιοχή  με αποτέλεσμα τα νερά να καταλήγουν στο 

parking της 9ης πολυκατοικίας και να πλημμυρίζει και η κεντρική πλατεία των εργατικών 

κατοικιών. 

Στο κεφάλαιο 8 & 9, που μιλάτε για ασφαλτοστρώσεις, η οδός Διονύσου στο ύψος της 

Σκρά μέχρι και το ρέμα, μονίμως γίνονται έργα με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα 

κακής οδοποιίας. Επιπλέον είναι μονόδρομος και πιστεύω θα βοηθούσε η έξοδος από τις 

εργατικές προς την Κηφισίας, δηλαδή να γινόταν διπλής κατεύθυνσης. 

Στο κεφάλαιο 20 & 21 μιλάτε για τα γήπεδα. Στη οδό Ιερού Λόγου υπάρχει ο χώρος της 

μπασκέτας. Ήταν παλιά σχολεία, έμειναν τα κτήρια, φιλοξενούνται κάποιοι σύλλογοι, μέσα 

σε αυτούς και εμείς, υπάρχουν κάποιες μελέτες. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μόνο μία 

μπασκέτα και τα παιδιά ταλαιπωρούνται.  

Τελευταίο ερώτημα για το κεφάλαιο 27. φωτισμός. Η κάτω πλατεία των εργατικών έχει μία 

κεντρική κολόνα με έντονο φωτισμό μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Θα μπορούσε να 

υπάρχει χαμηλός φωτισμός, φωτισμός πεζοδρομίου για να μπορεί ο κόσμος να 
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περπατήσει στο σύνολο της πλατεία και να μην ενοχλούνται και τα πουλιά που 

φιλοξενούνται.» 

 

7. Βασιλεία Σκότη – Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Αναβρύτων «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».     

«Στην πρόταση του Τεχνικού Προγράμματος δεν βλέπω κάποια δράση που να αφορά 

τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Είναι ένα αίτημα του συλλόγου με για ένα 

μικρό κομμάτι της περιοχής μας, το οποίο δεν έχει ενταχθεί στο Γ.Π.Σ. Δεν ξέρω τι σκέψεις 

έχει ο Δήμος και αν έχει σκοπό να προτείνει κάτι.» 

 

8. Μαρούλα Χατζηδημητράκη – Εκπρόσωπος Συλλόγου «ΑΘΜΟΝΕΩΝ» 

«Δεν θα ασχοληθώ με την γειτονιά μου, σαν σύλλογος θα ασχοληθώ με μερικά πράγματα 

που αφορούν το Μαρούσι. Πρώτα θα ήθελα να μάθω για την ανάπλαση κέντρου. Ο 

κόσμος δεν ξέρει επακριβώς τι θα γίνει; Ξέρουμε ότι η Νομαρχία θα μας δώσει τα λεφτά. 

Δεύτερον, επειδή βλέπω πολλές απαλλοτριώσει, θέλω να μάθω και επειδή έχουμε καεί 

εμείς οι Μαρουσιώτες από τις απαλλοτριώσεις και τα παίρνουμε τα λεφτά αφού έχουμε 

πεθάνει, ήθελα να ξέρω αν υπάρχει πραγματικά κονδύλι για αυτό. 

Επίσης ήθελα να ρωτήσω το Δήμαρχο για τα σχολεία, αν κάνει κάποιο αγώνα να μην 

συγχωνευτούν τα σχολεία Με ενδιαφέρει γιατί η μόρφωση είναι το κυριότερο πράγμα. 

Επίσης θα ήθελα να ξέρω πότε θα πλένονται οι κάδοι απορριμμάτων.».      

 

9. Ελένη Σπυροπούλου – Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κέντρου Αμαρουσίου 

«Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ». 

«Ο κατάλογος στο σύνολο του περιλαμβάνει συγκροτημένα τα έργα. Βέβαια το Τεχνικό 

Πρόγραμμα δεν είναι ανεξάρτητα από το οικονομικό πρόγραμμα του Δήμου, για το οποίο 

ίσως θα περιμέναμε να έχουμε ένα σχέδιο.  

Η ερώτηση μου αφορά την ανάπλαση του κέντρου στο κωδικό 15 του Τ.Π., η οποία 

ελπίζω να γίνει με τις προδιαγραφές που είχατε αποφασίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν 

υπάρχουν αλλαγές ενημερώστε μας αλλά υπάρχει σε συνάφεια ο κωδικός 22 του 

συνεχιζόμενου Τ.Π. , ο οποίος αναφέρεται σε ανακατασκευή τμήματος δρόμων στην 

περιοχή του ιστορικού κέντρου του Δήμου και υπάρχει ένα σημαντικό κονδύλι. Ποία η 

διαφοροποίηση αυτών των δύο.  

Επίσης στο κωδικό 16 που αφορά ανάπλαση πεζοδρομίων για την διασφάλιση της 

προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση : Όπως έχει εξελιχθεί 
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χαοτικά η κυκλοφορία στο δίκτυο των πεζοδρόμων τελικά και οι ΑΜΕΑ και οι μη ΑΜΕΑ 

έχουμε καταντήσει ΑΜΕΑ. Θα πρέπει ο Δήμος να λάβει κάποια μέτρα για την μη 

ανεξέλενχθη  είσοδο τροχοφόρων, εν ώρα λειτουργίας της αγοράς, μέσα στο δίκτυο των 

πεζοδρόμων προκαλώντας ατυχήματα κ.λ.π. » 

 

 10. κ.Αρβανιτάκης – μη εκλεγμένος δημότης. 

«Είχα μιλήσει με τον Δήμαρχο πριν της εκλογές. Μένω δίπλα στο συνεργείο του Δήμου 

στην Αγίου Αθανασίου. Όταν βρέχει  γίνεται Νιαγάρας, Η οδός Κονίτσης έχει τεράστιο 

πρόβλημα, πλημμυρίζουν τα πάντα. Στο πρόγραμμα των ομβρίων υδάτων δεν είδα να 

αναφέρεται αυτό. Δεν σας απασχολεί;»  

 

11. Κατερίνα Ρωμαϊδου - Εκπρόσωπος Συλλόγου Πολυδρόσου.    

«Η μείωση των εσόδων κατά 40% εκφράζεται στον προϋπολογισμό του φετινού τεχνικού 

προγράμματος, είναι δηλαδή κατά κάτι μικρότερο από το περσινό τεχνικό πρόγραμμα; 

Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω από το περσινό τεχνικό πρόγραμμα, πόσα έργα 

πραγματοποιήθηκαν. Έγιναν όλα τα έργα που είχαν προβλεφτεί; 

Μία τελευταία ερώτηση αφορά τα έργα  «Μελέτη επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων για 

την καταχώρηση της πράξης εφαρμογής της περιοχής στο Εθνικό Κτηματολόγιο».σε 

συνεχιζόμενο και σε νέο έργο. Ρωτώ αν αυτές οι δράσεις μπορούν να προβλεφτούν μέσα 

στην μελέτη της πράξης εφαρμογής, δηλαδή να γίνεται και η προετοιμασία για την 

καταχώρηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Να μην υπάρχει ξεχωριστώ έργο. Είναι μία 

οικονομία κλίμακας αυτό.» 

 

12. Άγγελος Ντονάς – Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Άνω Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ». 

«Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι φιλόδοξο και σαν σύλλογος συμφωνούμε με αυτό υπό την 

προϋπόθεση να υπάρχει σωστή επίβλεψη των έργων.» 

  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει την ομόφωνη έγκριση  του Τεχνικού Προγράμματος.  

 

Τα Μέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν τα παραπάνω και μετά από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν από τις υπηρεσίες,  τους Αντιδημάρχους κ.κ. Νικολάου Πέππα και Επαμεινώνδα 

Κατσιγιάννη, τον κ. Δημήτριο Καρλαύτη – Δημοτικό Σύμβολο και τον Δήμαρχο 

Αμαρουσίου κύριο Γεώργιο Πατούλη και με την επιφύλαξη των εκπρόσωπων του  
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Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κέντρου Αμαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» και του Συλλόγου 

«ΑΘΜΟΝΕΩΝ», προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη τους,  

 

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ   

 
Θετικά και ομόφωνα επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 

2011, όπως αυτό επισυνάπτεται και θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

Εκδόθηκε η με αριθμό 1/2011 γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 

Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ      
 
 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ : Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρουσίου, Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω 
Αμαρουσίου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας 
Λέσβου, Σύλλογος Πελοποννησίων Αμαρουσίου Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ», 
Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου, Σ.Ε.Π. Αμαρουσίου – Πεύκης – Μελισσίων, Ένωση 
Κρητών Βορείων Προαστείων «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ», Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Στούντιο Α΄ 
Αμαρουσίου, Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ», Σύλλογος Γυναικών 
Αμαρουσίου «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ», Εμπορικός Σύλλογος Αμαρουσίου, Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ.Φιλοθέης 
Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Εξωραϊστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ», Ένωση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου, 
Εκδρομικός & Περιηγητικός Σύλλογος Αμαρουσίου, Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Η 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», Σύλλογος Ποντίων Αμαρουσίου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ», Σωματείο Εργατοτεχνικού 
Προσωπικού Δήμου Αμαρουσίου, Σύλλογος Εργατικών Πολυκατοικιών «ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», Σύλλογος 
Πολυδρόσου, Εξωραϊστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κατοίκων Αγ.Θωμά, Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός 
Σύλλογος Ανατολικού Αμαρουσίου, Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ», 
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» Ψαλίδι Αμαρουσίου, Σύλλογος Μέριμνας Γήρατος, 
Πολιτιστικός Σύλλογος Μυτιληνιών «Ο Νόστος», Τοπικός Σύλλογος Νέων, Γυμναστικός Σύλλογος 
Αμαρουσίου (Γ.Σ.Α.), ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Ααρών Βασίλειος – Τακτικό Μέλος, Αβραάμ Αλεξάνδρα – 
Τακτικό Μέλος, Αρκάς Δημήτριος – Τακτικό Μέλος, Καρατσώλη Αικατερίνη – Τακτικό Μέλος, 
Παπαδοπούλου Αγγελική – Τακτικό Μέλος, Στρατάκη Ελένη – Αναπληρωματικό Μέλος, Χανιώτης 
Παναγιώτης – Αναπληρωματικό Μέλος 


