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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Στο Μαρούσι σήµερα 13 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,  

στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & ∆. Μόσχα), µετά από την µε αρ. πρωτ. 

075131/12.09.2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Βασίλη Κόκκαλη, συνήλθε σε 

επαναληπτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου 

Αµαρουσίου, µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης : «∆ιαβούλευση επί του 

προτεινόµενου σχεδίου του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Αµαρουσίου 

για το έτος 2014». 

 

Τα παρόντα Μέλη :  

1. Κόκκαλης Βασίλειος - Πρόεδρος 
2. Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ»  
3. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αµαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» 
4. Εξωραϊστικός -Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου  
5. Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ» 
6. ‘Ένωση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αµαρουσίου 
7. Εκδροµικός & Περιηγητικός Σύλλογος Αµαρουσίου 
8. Πολιτιστικός Σύλλογος Μυτιληνιών «Ο Νόστος» 
9. Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγ. Νικολάου & ΚΑΤ 

Αµαρουσίου 
10. Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων Αµαρουσίου  
 

Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι:  

1. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αµαρουσίου  
2. Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού. 
3. Σύλλογος Πελοποννησίων Αµαρουσίου  
4. Πανελλήνια Ένωση Κεραµιστών & Αγγειοπλαστών  
5. Σύλλογος Εργαζοµένων του ∆ήµου Αµαρουσίου  
6. Σωµατείο Εργαζοµένων του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
7. Σ.Ε.Π. Αµαρουσίου – Πεύκης – Μελισσίων  
8. Ένωση Κρητών Βορείων Προαστείων «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ». 
9. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Στούντιο Α΄ Αµαρουσίου  
10. Σύλλογος Γυναικών Αµαρουσίου «ΑΛΚΥΟΝΙ∆ΕΣ»  
11. Εµπορικός Σύλλογος Αµαρουσίου   
12. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ.Φιλοθέης Αµαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  



 2 

13. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αµαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»  
14. Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόµων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ». 
15. Σύλλογος Ποντίων Αµαρουσίου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙ∆ΗΣ» 
16. Σύλλογος Εργατικών Πολυκατοικιών «ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»  
17. Σύλλογος Πολυδρόσου Αµαρουσίου 
18. Εξωραϊστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κατοίκων Αγ.Θωµά  
19. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού Αµαρουσίου  
20. Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός – Κοινωνικός  Σύλλογος «H ΠΝΟΗ»  
21. Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» 
22. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» Ψαλίδι Αµαρουσίου  
23. Σύλλογος Μέριµνας Γήρατος  
24. Τοπικό Συµβούλιο Νέων  
25. Εξωραϊστικός Σύλλογος Ηπειρωτών «Α ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
26. Επιµορφωτικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραδείσου Αµαρουσίου 
27. Εξωραϊστικός Σύλλογος Συνοικισµού Καρπαθίων 
28. Αγγελάκος Ζαχαρίας 
29. Γεωργακοπούλου Ιωάννα 
30. Αβραµίδη Σοφια 
31. Αδάµη Πηγή 
32. Αναστασιάδης Κωνσταντίνος 
33. Αγγελάκης Μάρκος 
34. Αντωνιάδου Ελένη – Γεωργία 
35. Αφεντουλίδη Ιωνία 
36. Ωρολογά Μαρία 
37. Ζαννής Άγγελος 
38. Ααρών Βασίλειος 

 

Παρόντες στη συνεδρίαση οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. . Νικόλαος Πέππας.και ∆ηµήτρης 

Σµυρνής. 

 

Εκ µέρους των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αµαρουσίου παρευρέθηκαν οι υπάλληλοι 

Παναγιώτης Τριβέλλας – Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χριστίνα 

Ζαβολέα Προϊσταµένη Τµήµατος Προγραµµατισµού & Μελετών και Θεοδώρα  

Καράµπαµπα, εκ µέρους της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας. 

 

Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος του ∆ήµου Αµαρουσίου Λαφιώτου Αικατερίνη 

(∆Ε1/Ε’). 

 

Σύντοµη περίληψη θέµατος: «∆ιαβούλευση επί του προτεινόµενου σχεδίου 

του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Αµαρουσίου για το έτος 2014». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει: 
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Σας καλωσορίζουµε στην συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του 

∆ήµου Αµαρουσίου.  

Σκοπός της σηµερινής συνεδρίασης είναι η συζήτηση του προτεινόµενου σχεδίου του 

Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Αµαρουσίου για το έτος 2014. 

Παρόντες στη συνεδρίαση για την παρουσίαση του σχεδίου είναι οι  Αντιδήµαρχοι κ.κ 

.Νικόλαος Πέππας και  ∆ηµήτρης Σµυρνής, ο ∆ιευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών 

κ. Τριβέλλας, και οι υπάλληλοι του ∆ήµου κυρίες Ζαβολέα και Καράµπαµπα. 

 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σµυρνή ο 

οποίος αναφέρει τα εξής : 

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Είναι 

χαρά για εµάς η συµµετοχή σας στην Επιτροπή ∆ιαβούλευσης για τη συζήτηση του 

προτεινόµενου σχεδίου του Τεχνικού Προγράµµατος για το έτος 2014. Όπως 

γνωρίζετε η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης είναι το συµβουλευτικό όργανο που θα µας 

βοηθήσει στην πορεία να λύσουµε κάποια θέµατα και οι προτάσεις σας να ενταχθούν 

στο Τεχνικό Πρόγραµµα και εν συνεχεία εφόσον αυτό είναι ικανό να υλοποιηθούν. 

Το Τεχνικό Πρόγραµµα για το έτος 2014  έχει συνταχθεί µε γνώµονα τις ανάγκες και 

τις προτεραιότητες του ∆ήµου Αµαρουσίου για τεχνικά έργα, µε σκοπό τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων . Όπως κάθε χρόνο, οι προτάσεις αφορούν σε 

όλους τους τοµείς του δηµόσιου χώρου,  όπως αποχέτευση ακαθάρτων, αποχέτευση 

οµβρίων υδάτων, οδοποιία και διαµόρφωση κοινοχρήστων  χώρων, καθαριότητα 

καθώς και βελτιώσεις κτιριακών υποδοµών .   

 Λαµβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσµα αναγκών και το υψηλό κόστος των έργων,  

είναι αναγκαίος ο καθορισµός προτεραιοτήτων, ενώ παράλληλα  υπάρχει εκ µέρους 

της ∆ιοίκησης του ∆ήµου συνεχής µέριµνα για την εξεύρεση των απαιτούµενων 

πόρων. 

Σηµειώνεται ότι εντός του 2014 θα υλοποιηθούν τρία νέα έργα χρηµατοδοτούµενα 

από το ΕΣΠΑ. Το ένα είναι  η « βιοκλιµατική αναβάθµιση γειτονιών του ∆ήµου 

Αµαρουσίου µέσω δηµιουργίας διαδροµής πεζών – ποδηλάτων», έργο το οποίο 

εκτείνεται στις περιοχές Αγίου Θωµά (οδοί Αµαρυσίας Αρτέµιδος, Φαιάκων,  

Ερατούς), Παραδείσου (οδοί Παραδείσου,  Καραολή και ∆ηµητρίου) και Πολυδρόσου 

(οδοί Πηγάσου, Σάµου, Φραγκοκλησιάς, Ευζώνων) . Ο συνολικός προϋπολογισµός 

του έργου ανέρχεται στα 5.567,477,18 ευρώ.   
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Τα άλλα δύο έργα αφορούν στην περιβαλλοντική βελτίωση της πόλης, µε τη 

δηµιουργία πράσινων δωµάτων σε δύο σχολικά κτίρια, αυτά του 7ου Γυµνασίου και 

του 16ου ∆ηµοτικού Σχολείου του ∆ήµου Αµαρουσίου.  Ο προϋπολογισµός των δύο 

έργων είναι 188.462,39  και 264.003,72 ευρώ αντίστοιχα. 

Επιπλέον έχουν υποβληθεί προτάσεις για χρηµατοδότηση νέων έργων στον τοµέα 

της οδοποιίας (διανοίξεις οδών και αναπλάσεις), αλλά και για την κατασκευή 

βρεφονηπιακού σταθµού στο ο.τ. 580, στην περιοχή Ψαλίδι.  

Παράλληλα θα γίνει διάθεση των πόρων ΣΑΤΑ για την κάλυψη αναγκών σε έργα 

οδοποιίας. Ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αναµενόµενοι για το έτος 2014 

πόροι ΣΑΤΑ θα είναι κατά περίπου 50% µειωµένοι εν σχέση µε αυτούς των 

τελευταίων ετών, σύµφωνα µε τις σχετικές αναγγελίες. 

Εκτός των ανωτέρω, ξεχωριστό µέληµα της ∆ιοίκησης είναι η προώθηση των 

διαδικασιών για έγκριση και χρηµατοδότηση της κατασκευής δικτύων οµβρίων στα 

διοικητικά όρια του ∆ήµου µας.  Για το σκοπό αυτό έχουν  υλοποιηθεί  µελέτες για τις 

περιοχές Ψαλίδι, Νέα Λέσβος, Άγιος Θωµάς, Νέο Μαρούσι, Στούντιο Άλφα,  ενώ σε 

προτεραιότητα είναι η εκπόνηση µελετών για τις περιοχές  Παραδείσου, Αγίου 

Νικολάου, Κέντρου και Νέο Τέρµα. Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση, θετική είναι η 

εξέλιξη για χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια των αντιπληµµυρικών έργων στις 

περιοχές Ψαλίδι και Στούντιο Άλφα.    

Τέλος για το 2014 θα δοθεί έµφαση σε έργα εξωραϊσµού αλλά και ασφάλειας της 

πόλης µε έργα στον τοµέα του πρασίνου, της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισµού.   

 

Μετά την τοποθέτηση του Αντιδηµάρχου κ. Σµυρνή, δίνεται ο λόγος στα µέλη της 

Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, για την κατάθεση απόψεων και  ερωτήσεων. 

 

Η κυρία Χαλιώτη, Εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού, Πολιτιστικού Συλλόγου 

Νέας Λέσβου θέτει ερώτηµα σχετικά µε τα αποστραγγιστικά έργα, τα οποία είναι 

πολύ σηµαντικά για όλες τις περιοχές, ιδιαίτερα για την περιοχή της Νέας Λέσβου, η 

οποία στην πρώτη βροχή πνίγεται, αφού όλα τα νερά καταλήγουν στο γεφυράκι των 

Μελισσίων, το οποίο κλείνει σε κάθε νεροποντή. Έχει καταθέσει σχετικό έγγραφό και 

στην Τεχνική Υπηρεσία και θα ήθελε να δοθεί µία προτεραιότητα σε αυτά τα έργα, 

όχι έναντι των άλλων περιοχών, αλλά γενικά στα αποστραγγιστικά έργα. Γνωρίζει ότι 

έχει εκπονηθεί µία µελέτη, µε συµβατούς σωλήνες, προκειµένου τα νερά να 
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διοχετεύονται στο ρέµα. Αντίστοιχο µεγάλο πρόβληµα αντιµετωπίζει και η περιοχή 

του Σωρού.    

 

Ο κ. Σµυρνής σε απάντηση του ερωτήµατος της κυρίας Χαλιώτη, αναφέρει ότι 

γνωρίζουµε το µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει στην περιοχή. Βούληση της 

διοίκησης και προσωπικά του ∆ηµάρχου είναι να επιλυθεί το συγκεκριµένο 

πρόβληµα και γι’ αυτό υπάρχουν συνεχείς παρεµβάσεις  στην Περιφέρεια Αττικής για 

την κατασκευή δικτύων όµβριων σε όλα τα διοικητικά όρια του ∆ήµου µας. 

Σαφέστατα η Νέα Λέσβος όπως και άλλες περιοχές βρίσκονται σε προτεραιότητα, 

αυτό έχουµε εξαγγείλει  και πιστεύουµε ότι µε τις πιέσεις που ασκούνται από 

πλευράς διοίκησης και µε την βοήθεια των υπηρεσιών να προχωρήσουµε το 

ταχύτερο δυνατό. 

 

Ο κύριος Χατζηπρίµος – Εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού, Πολιτιστικού, 

Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου & ΚΑΤ Αµαρουσίου, µε αφορµή το 

θέµα που έθεσε η κυρία Χαλιώτη θέτει το ερώτηµα αν στις γειτονιές προτεραιότητας 

συµπεριλαµβάνεται και η περιοχή Αγίου Νικολάου, γιατί όπως γνωρίζουµε η οδός 

Ηροδότου και Μακεδονίας, όχι απλώς πνίγονται στην πρώτη βροχή και είναι 

αδύνατη η διάβαση όχι µόνο των κατοίκων αλλά και όλων των επισκεπτών των 

γειτονικών περιοχών, λόγο του Σταθµού του ΗΣΑΠ. Ο ∆ήµος Κηφισιάς στην οδό 

Μακεδονίας µέχρι την οδό Πόντου έχει κάνει ένα άριστο αποχετευτικό έργο εδώ και 

12 – 15 χρόνια. Είναι κρίµα να βλέπουµε σε µία περιοχή ο µισός δρόµος να 

αποχετεύεται κανονικά και ο άλλος µισός να πληµµυρίζει. Θα µπορούσε να δοθεί µία 

προτεραιότητα για το λόγο ότι σε καθηµερινή βάση υπάρχουν χιλιάδες επισκέπτες 

και διερχόµενοι από την περιοχή λόγω του Σταθµού. ∆εν αµφισβητείται ότι και άλλες 

περιοχές έχουν πρόβληµα αλλά η ιεράρχηση θα πρέπει να γίνει λαµβάνοντας υπόψη 

και άλλα κριτήρια. Να δοθεί λοιπόν προτεραιότητα στην οδό Ηροδότου, η οποία 

βρίσκεται στη χειρίστη µορφή, λόγω πεζοδρόµησης, πληµµυρίζει, γεµίζει από 

νερολακούβες και καταστρέφεται και η πεζοδρόµηση και βέβαια και στην οδό 

Μακεδονίας. Σε αυτά τα δύο σηµεία εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήµατα. Ο 

κύριος Χατζηπρίµος καλεί µε την ευκαιρία των πρώτων βροχών να επισκεφτούν οι 

αρµόδιοι την περιοχή, προκειµένου να το διαπιστώσουν και µόνοι τους. Ο σύλλογος 

έχει υποβάλει από το 2011 και το 2012 σχετικά έγγραφα προς την υπηρεσία και 

αναµένει τις µελέτες. Τουλάχιστον να υπάρχουν οι µελέτες και µόλις βρεθούν οι 
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πόροι να υλοποιηθεί το έργο. Εν τω µεταξύ η αντικατάσταση των κυβόλιθων µε 

τσιµέντο στην οδό Ηροδότου προκαλεί µεγαλύτερο πρόβληµα.  

 

Ο κύριος Σµυρνής ευχαριστεί τον κύριο Χατζηπρίµο για την τοποθέτηση του και τις 

παρατηρήσεις του και αναφέρει ότι, όπως είπε και στην αρχή, ο Άγιος Νικόλαος είναι 

σε προτεραιότητα για την εκπόνηση µελέτης και την εξεύρεση των πόρων από το 

ΕΣΠΑ και δίνει το λόγο στον ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Παναγιώτη 

Τριβέλλα, προκειµένου να ενηµερώσει το Σώµα για το θέµα αλλά και γενικότερα για 

την εκπόνηση των µελετών συνολικά. 

 

Ο κύριος Τριβέλλας λαµβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι για να υλοποιηθούν τέτοιας 

ακτίνας έργα θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες χρηµατοδοτήσεις. Το θέµα είναι 

πότε θα προκηρύξει το ΕΣΠΑ αυτού του τύπου τις χρηµατοδοτήσεις για να 

µπορέσουµε και εµείς να αιτηθούµε τα ανάλογα ποσά που αντιστοιχούν σε τέτοιου 

είδους έργα. Υπάρχουν ήδη 4 – 5 µελέτες για τις περιοχές Σωρός, Νέο Μαρούσι 

κ.λ.π. οι οποίες περιµένουν την προκήρυξη από πλευράς ΕΣΠΑ για να 

εξασφαλιστούν τα κονδύλια. Το ΕΣΠΑ είναι η µοναδική πηγή χρηµατοδότησης στην 

οποία µπορούµε να ελπίζουµε γιατί όπως ανάφερε και ο Αντιδήµαρχος η ΣΑΤΑ που 

χορηγούνται στους δήµους είναι ιδιαίτερα µικρές. 

 

Η κυρία Μανιάτη, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου ΑΘΜΟΝΕΩΝ, εκ µέρους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου αναφέρει τα εξής : «Γνωρίζοντας όλοι πολύ 

καλά τις δυσκολίες και αντίξοες οικονοµικές συνθήκες που εξακολουθεί να βιώνει η 

πατρίδα µας και το γεγονός ότι τόσο ο προϋπολογισµός του ∆ήµου µας, όσο και το 

Τεχνικό Πρόγραµµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του, είναι “εργαλεία” 

στα χέρια της διοίκησης και των υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και ότι, όπως ο 

προϋπολογισµός κάθε οικονοµικού έτους επιδέχεται αναµορφώσεις, έτσι και το 

Τεχνικό Πρόγραµµα επιδέχεται τροποποιήσεις, στη σηµερινή συνάντηση θα 

ευχηθούµε στην διοίκηση “καλή επιτυχία” για το υπό έγκριση Τεχνικό Πρόγραµµα 

οικονοµικού έτους 2014 και για κάποιες βελτιωτικές επεµβάσεις, που µε µικρό κόστος 

θα µπορούσαν να γίνουν στα πλαίσια της εφαρµογής του, όπως καθαρισµός αγωγών 

οµβρίων υδάτων, αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων κατόπτρων στις διασταυρώσεις 

πολλών οδών της πόλης µας, διαρρυθµίσεις ή ανακατασκευές πεζοδροµίων, έτσι 

ώστε να δηµιουργηθούν νέες θέσεις στάθµευσης όπου δεν υπάρχουν (π.χ. επί της 
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οδού ∆. Γούναρη από Θέµιδος έως ∆. Ράλλη), έτσι ώστε να βελτιωθεί το βιοτικό 

επίπεδο των κατοίκων της πόλης µας κ.λ.π. Θα είµαστε σε άµεση επικοινωνία µε τον 

αρµόδιο Αντιδήµαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας. Και πάλι καλή 

επιτυχία στο έργο της διοίκησης για το νέο οικονοµικό έτος 2014».   

 

Ο κύριος Σµυρνής ευχαριστεί την κυρία Μανιάτη για την τοποθέτηση της. 

 

Η κυρία Μίκα Καββάλου, Εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού, Εξωραϊστικού 

Συλλόγου «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ», αναφέρει ότι µε λύπη της διαπίστωσε ότι τα Ανάβρυτα 

δεν περιλαµβάνονται στο σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος, ούτε έργα οµβρίων τα 

οποία έχουν ζητηθεί εδώ και χρόνια αφού η οδός Ανδρέα Συγγρού, στο ύψος των 

σχολείων, πληµµυρίζει σε κάθε βροχή. Κάθε χρόνο παίρνουν υποσχέσεις και 

αναρωτιέται γιατί δεν συµπεριλαµβάνεται ένα τόσο σηµαντικό έργο στο Τεχνικό 

Πρόγραµµα. Επίσης δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για το 6ο Λύκειο το οποίο 

στεγάζεται σε παράγκες και αφού το οικόπεδο υπάρχει δεν αντιλαµβάνονται γιατί δεν 

προχωράει αυτό το θέµα. Τέλος, σχετικά µε την οδό Σοφοκλέους µε την 

αντικατάσταση των κυβόλιθων από τσιµέντο, τα αυτοκίνητα παθαίνουν µεγάλες 

ζηµιές. Τέλος, σχετικά µε τις αποχετεύσεις η κ. Καββάλου αναφέρει το πρόβληµα 

στην οδό Μουσών. 

Σε απάντηση της κυρίας Καββάλου, ο κύριος Σµυρνής αναφέρει ότι οι σχετικές 

µελέτες οµβρίων που έχουν υποβληθεί στους αρµόδιους φορείς Περιφέρεια και 

ΥΠΕΚΑ και υλοποιήθηκαν το 2010 περιλαµβάνουν την περιοχή των Αναβρύτων.  

 

Το λόγο παίρνει η κυρία Ζαβολέα, Προϊσταµένη του Τµήµατος Προγραµµατισµού και 

Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αναφέρει ότι οι µελέτες για τα 

Ανάβρυτα έχουν εκπονηθεί και έχουν διαβιβαστεί και εφόσον έχουν θετική απάντηση 

για την χρηµατοδότηση, θα γίνει αµέσως αναµόρφωση και θα ενταχθεί η µελέτη. Για 

παράδειγµα οι δύο τελευταίες εγγραφές στο Τεχνικό Πρόγραµµα για τις περιοχές 

Ψαλιδίου και Στουντίου Α’, καταχωρήθηκαν τελευταία στιγµή γιατί είχαµε µία 

ενηµέρωση ότι υπάρχει θετική απόφαση της Περιφέρειας και περιµένουµε την 

χρηµατοδότηση. Οµοίως καταχώρηση του έργου και του ποσού θα γίνει και στην 

περίπτωση που έχουµε θετική ανταπόκριση για τη χρηµατοδότηση του έργου στα 

Ανάβρυτα. Ειδικά για την οδό Ανδρέα Συγγρού, που διέρχεται από τα σχολεία, 

πρόθεση της διοίκησης είναι να γίνει ανακατασκευή του δρόµου και γι’ αυτό θα δείτε 
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και παρακάτω στο Τεχνικό Πρόγραµµα έργο που αφορά στην βελτίωση της 

προσβασιµότητας στα σχολεία Στο έργο αυτό η οδός Ανδρέα Συγγρού είναι πρώτη 

προτεραιότητα. Τέλος για την οδό Μουσών η κυρία Ζαβολέα θα διαβιβάσει το 

σχετικό αίτηµα στους υπαλλήλους του αρµοδίου τµήµατος της ∆ιεύθυνσης.  

  

Επί της διαδικασίας ο κύριος Μπούρας αναφέρει ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

λειτουργίας της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης άρθρο 6 § 3 «Η επιτροπή 

διατυπώνει τη γνώµη της µετά από σχετική συζήτηση µεταξύ των µελών της, τα οποία 

τάσσονται υπέρ µίας ή άλλης διαµορφωθείσας εισήγησης συνολικά και τοποθετούνται 

υπέρ ή κατά των προταθεισών τροποποιήσεων ή προσθηκών».Η γνωµοδότηση της 

Επιτροπής δεν δεσµεύει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί ανοικτή ψηφοφορία για το προτεινόµενο σχέδιο δράσης του 

Τεχνικού Προγράµµατος. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κύριος Κόκκαλης απαντώντας στον κ. Μπούρα αναφέρει 

ότι δεδοµένου ότι τα µέλη της Επιτροπής τοποθετούνται σε έργα που αφορούν 

αποκλειστικά και µόνο την περιοχή τους και κανένας δεν έχει αναφερθεί θετικά ή 

αρνητικά στο σύνολο του Τεχνικού Προγράµµατος, είναι δύσκολη η γνωµοδότηση 

επί του συνόλου του Τεχνικού Προγράµµατος. Την γνωµοδότηση δυσχεραίνει και το 

γεγονός ότι τα παρόντα µέλη αποτελούν το 1/5 του συνόλου του Σώµατος.  

 

Ο κύριος Ουίλς  – Εκπρόσωπος του Εκδροµικού & Περιηγητικού Συλλόγου 

Αµαρουσίου, αναφέρεται γενικότερα στην περιοχή του Αµαρουσίου. Τα φρεάτια 

είναι φρακαρισµένα και µε την έναρξη των βροχοπτώσεων θα πληµµυρίσει το 

Μαρούσι. 

 

Ο κύριος Κόκκαλης ενηµερώνει τον κ. Ουίλς ότι το θέµα αυτό δεν αφορά το Τεχνικό 

Πρόγραµµα, το οποίο και αποτελεί το θέµα της σηµερινής συζήτησης.  

 

Ο κύριος Τριβέλλας ενηµερώνει τον κ. Ουίλς ότι σήµερα ήρθε η σχετική έγκριση για 

το έργο του καθαρισµού των φρεατίων και εντός 15µέρου θα υπογραφεί η σύµβαση 

µε τον ανάδοχο. Άµεσα θα ξεκινήσει το έργο.  
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Ο κύριος Κουζέλης – Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυτιληνιών «Ο 

Νόστος», αναφέρει ότι εκ πρώτης όψεως και µετά την ανάγνωση του προτεινόµενου 

Τεχνικού Προγράµµατος και δεδοµένης της επαγγελµατικής του εµπειρίας, συµφωνεί 

µε το σύνολο των έργων που περιλαµβάνονται σε αυτό και θεωρεί ότι είναι έργα 

απαραίτητα για την πόλη.  Ένα πρόβληµα που θέλει να θέσει στην Επιτροπή αφορά 

την καθαριότητα και συγκεκριµένα την συγκέντρωση των περιττωµάτων των ζώων. 

Οι φιλόζωοι θα πρέπει να µεριµνούν σχετικά µε την καθαριότητα των χώρων που 

επισκέπτονται µε τα κατοικίδια τους.  Αιτείται να αναλάβει ο ∆ήµος των ενηµέρωση 

των φιλόζωων.  

Επί της διαδικασίας αναφέρεται στην έλλειψη απαρτίας και συµµετοχής µικρής 

µερίδας των µελών της Επιτροπής. Ο κ. Κουζέλης θεωρεί ότι αφού η Επιτροπή δεν 

έχει αποφατικό χαρακτήρα δεν θα έπρεπε να ισχύουν και οι κανόνες της απαρτίας 

και θα πρέπει οι συνεδριάσεις να πραγµατοποιούνται µε όσα µέλη είναι παρόντα.  

 

Ο κύριος Σπαθόπουλος – Εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου 

Κέντρου Αµαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ», λαµβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι σε 

προτεραιότητα µπαίνουν έργα που αφορούν τα όµβρια, τις αποχετεύσεις, τους 

πεζόδροµους, τον φωτισµό, έργα που θεωρεί πολύ σηµαντικά. Κάποια από αυτά τα 

έργα δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και θεωρεί ότι ο ∆ήµος ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα 

έπρεπε να τα βάλει σε µία προτεραιότητα.   Υπάρχουν αντιπληµµυρικά έργα στις 

περιοχές του Αγίου Θώµα, Νέας Λέσβου, Κοκκινιάς. Ειδικά στην περιοχή της 

Κοκκινιάς υπάρχει πρόβληµα µε την αποχέτευση και τα όµβρια αφού όλα τα νερά 

καταλήγουν στην Αµαρουσίου Χαλανδρίου. Αναφέρω το συγκεκριµένο έργο επειδή η 

χρηµατοδότηση αναφέρει 1,00 €. 

Ο κύριος Σπαθόπουλος θέτει µία σειρά ερωτήσεων, εκ µέρους του συλλόγου και 

αιτείται σχετικών απαντήσεων, προκειµένου να ενηµερώσει εν συνεχεία τα µέλη του 

συλλόγου.  

1. Η σύνδεση ανατολικού Αµαρουσίου µε το διοικητικό κέντρο του ∆ήµου, τι 

ακριβώς αφορά;  

2. Αναφέρεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα η πρόβλεψη δύο επιπλέον 

πεζογεφυρών. Πρόταση του συλλόγου είναι οι πεζογέφυρες αυτές να 

τοποθετηθούν η µία στο ύψος του Γερµανού (Λεωφόρο Πεντέλης) και η µία 

στην οδό Παπαφλέσσα.  
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3. Μελέτη αντιπληµµυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή. Τι εννοούµε 

ευρύτερη περιοχή;  

4. Εγκατάσταση βυθιζόµενων υδραυλικών µπαρών στο ιστορικό κέντρο. Αυτές 

υπήρχαν, αποµακρύνθηκαν και επανέρχονται. Ποίο το κόστος;  

5. Περιβαλλοντική µελέτη έργων οδοποιίας 

6. Τι εννοούµε λέγοντας µελέτη σηµειακής τροποποίησης Γ.Π.Σ. ;  

7. Επισκευή και ανακατασκευή πεζοδροµίων οδών Πλαστήρα και Σαλαµίνος. Θα 

γίνουν κάποιες εργασίες;  

8. Κατασκευή και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων. Ο σύλλογος µας αιτείται την 

τοποθέτηση περισσότερων δένδρων, πράσινο και χώµα και όχι 

πλακοστρώσεις. 

9. Ανακατασκευή – επέκταση δηµοτικού δικτύου οµβρίων   

10. Αντικατάσταση και ανακατασκευή ύδρευσης.  

 

Το λόγο λαµβάνει ο κύριος Τριβέλλας, προκειµένου να απαντήσει στο σύνολο των 

ερωτηµάτων του κ. Σπαθόπουλου και αναφέρει : σχετικά µε τις περιβαλλοντικές 

µελέτες έργων οδοποιίας κ.λ.π. , πλέον είµαστε υποχρεωµένοι, µε την καινούργια 

νοµοθεσία, οι τεχνικές µελέτες να πρέπει να υποστηρίζονται και από 

περιβαλλοντικές µελέτες. Υπεισέρχεται η ειδικότητα του περιβαλλοντολόγου 

µηχανικού, ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις αντίστοιχες µελέτες ειδικότητας του για 

να µπορεί να είναι νόµιµη η µελέτη και να µπορεί να προχωρήσει.  

 

Ο κύριος Κουζέλης παρεµβαίνει και ενηµερώνει το Σώµα ότι οι περιβαλλοντικές 

µελέτες προηγούνται των τεχνικών µελετών.  

 

Συνεχίζοντας ο κύριος Τριβέλλας ενηµερώνει το Σώµα ότι η υπηρεσία µας δεν έχει 

µηχανικό της συγκεκριµένης ειδικότητας και έχει αιτηθεί στον Γενικό Γραµµατέα του 

∆ήµου την εξεύρεση µηχανικού, ο οποίος µε τη διαδικασία της µετάθεσης θα 

µπορέσει να καλύψει την θέση, αλλιώς θα υπάρξει σοβαρό πρόβληµα στην 

εκπόνηση των µελετών. 

Σχετικά µε τις πεζογέφυρες η υπηρεσία έχει σχεδιάσει την τοποθέτηση δυο επιπλέον 

πεζογεφυρών, µία στην οδό Σωρού, στη συµβολή µε την Κηφισίας την οποία και 

θεωρούµε χρησιµότατη και µία  στο ύψος των σχολείων. ∆ηλαδή ο ένας πυλώνας να 

βρίσκεται στο ύψος του δηµοτικού χώρου στάθµευσης επί της Κηφισίας και ο άλλος 
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πυλώνας στο ∆άσος Συγγρού, ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών 

προς το κτήµα. Το θέµα της δηµοπράτησης του εν λόγω έργου δεν είναι της 

παρούσης για να το συζητήσουµε. Υπάρχει ο σχεδιασµός και οι µελέτες, υπάρχουν 

εµπόδια, το θέµα είναι σε εξέλιξη. 

Για την µελέτη αντιπληµµυρικών έργών (Νο 22 του Τ.Π.) είναι το θέµα που 

αναφέρθηκε και νωρίτερα. Στις περιοχές που εκβάλουν αγωγοί οµβρίων κάτω από 

την Κηφισίας προς το ρέµα, εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Πρόβληµα 

αντιµετωπίζουµε στις περιοχές που βρίσκονται βορειοανατολικά της Κηφισίας, στη 

Νέα Λέσβο, στο Νέο Μαρούσι, στο Σωρό κ.λ.π., περιοχές µε πολύ σοβαρά 

προβλήµατα και δυστυχώς η υλοποίηση των έργων κωλύεται και σε τεχνικά θέµατα, 

διότι δεν επαρκεί ο αποδέκτης. Ο αποδέκτης είναι η τελική διευθέτηση προτού 

περάσουν τα όµβρια κάτω από την Κηφισίας και διοχετευτούν στην περιοχή που δεν 

αντιµετωπίζουµε κανένα πρόβληµα  

Τα αντιπληµµυρικά έργα που εκβάλουν από τη δυτική πλευρά της Κηφισίας,  αν και 

εφόσον εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση, δεν θα έχουµε κανένα πρόβληµα 

διευθέτησης. Σοβαρό πρόβληµα έχουµε στην ανατολική πλευρά της Κηφισίας. Είναι 

ένα θέµα από καταβολής Αµαρουσίου. Με την Περιφέρεια έχουν γίνει συζητήσεις για 

την διευθέτηση αυτού του προβλήµατος, το οποίο και θεωρεί καίριο όσον αφορά το 

θέµα των οµβρίων και προσπαθεί η Περιφέρεια να διασφαλίσει ένα σοβαρό ποσό, 

γιατί αναφερόµαστε στη διευθέτηση  όλου του ρέµατος Σαπφούς, ποσό που από 

προσωπική εκτίµηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκατοµµύρια ευρώ έργο. Αν 

δεν γίνει αυτό το έργο αυτή τη στιγµή δεν µπορούµε να ρίξουµε ούτε ένα κουβά 

οµβρίων.  

Σχετικά µε το θέµα της τοποθέτηση των βυθιζόµενων µπαρών ο κύριος Τριβέλλας 

αναφέρει ότι µε την ολοκλήρωση της πλακόστρωσης της οδού Μητροπόλεως και 

λόγο της µη ελεγχόµενης διέλευσης των αυτοκινήτων υπάρχει µία σκέψη για 

τοποθέτηση βυθιζόµενων µπαρών, οι οποίες θα αποκλείουν την πρόσβαση των 

αυτοκινήτων για κάποιες ώρες. Θα µένουν ανοιχτές προκειµένου να γίνεται η 

τροφοδοσία των καταστηµάτων ή µε τηλεχειριστήριο ή θα είναι δυνατή η είσοδος και 

η έξοδος των µόνιµων κατοίκων, η πρόσβαση πυροσβεστικού οχήµατος ή 

ασθενοφόρου κ.λ.π.  

 

Προκειµένου να συντοµεύεται η διαδικασία ο κύριος Κόκκαλης, απευθυνόµενος στο 

κ. Σπαθόπουλο τον προτρέπει να κανονιστεί µία συνάντηση µεταξύ του συλλόγου 
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και των αντίστοιχων υπηρεσιών για να απαντηθούν στο σύνολο τους τα ερωτήµατα 

του. 

 

Ο κύριος Μπούρας – Εκπρόσωπος και Γενικός Γραµµατέας της Ένωσης 

Γονέων Αµαρουσίου, λαµβάνει το λόγο και αναφέρεται στις εγγραφές του Τεχνικού 

Προγράµµατος που αφορούν τα σχολεία. Πριν την τοποθέτησή του ζητά 

διευκρινήσεις σχετικά µε το έργο Νο 24 «Μελέτη στατικής επάρκειας για το 16ο 

δηµοτικό σχολείο» ποσού 5.000,00 € και συγκεκριµένα από πιο κονδύλι προέρχεται 

αυτό το ποσό. 

 

Ο κύριος Σµυρνής απαντώντας στον κ. Μπούρα αναφέρει ότι το ποσό προέρχεται 

από ιδίους πόρους. 

 

Ο κύριος Μπούρας ζητά να προταχθεί και να δοθεί προτεραιότητα, το θέµα έχει 

προκύψει από τον Φεβρουάριο και σε περίπτωση σεισµού ή πυρκαγιάς θα 

κινδυνέψουν τα παιδάκια. Το επόµενο ερώτηµα αφορά την εκπόνηση µελέτης για 

την ανέγερση του 8ου Γυµνασίου – 9ου Λυκείου, καταχώρηση Νο 26 στο Τεχνικό 

Πρόγραµµα  

 

Ο κύριος Τριβέλλας αναφερόµενος στο θέµα ενηµερώνει το Σώµα ότι η ανέγερση 

του συγκεκριµένου σχολικού κτιρίου είναι να γίνει στο οικόπεδο εκτάσεως περίπου 7 

στρεµµάτων που έχει παραχωρηθεί από την πρώην ΚΕ∆ στο ∆ήµο Αµαρουσίου. 

Έχει εκπονηθεί η προµελέτη, όπως ορίζεται από το νόµο και έχει υποβληθεί στο 

Υπουργείο Παιδείας για κτιριολογικό έλεγχο έως ότου να µπορέσουµε να 

συνεχίσουµε τη διαδικασία της χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ και αν και εφόσον 

εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση να προχωρήσουµε στην διαδικασία της 

δηµοπράτησης.  

 

Ο κύριος Μπούρας αναφερόµενος στο σύνολο του Τεχνικού Προγράµµατος 

διαπιστώνει ότι σε σύνολο περίπου 7. 000.000,00 € υπάρχει ένα έργο, η 

βιοκλιµατική µελέτη .αναβάθµισης των γειτονιών του Αµαρουσίου, το οποίο καλύπτει 

το 73% του συνόλου του Τ.Π. Προφανώς έχει δοθεί µεγάλο βάρος σε αυτό και η 

Ένωση Γονέων θα ήθελε κάποια στιγµή περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω 

έργο.  
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Ο κύριος Κοκκαλης παρεµβαίνει προκειµένου να ενηµερώσει το Σώµα ότι κατά την 

δηµοπράτηση ενός έργου, οι υποψήφιοι ανάδοχοι κάνουν έκπτωση επί του 

προϋπολογισµού του έργου  και ανάδοχος αναδεικνύεται αυτός που έχει υποβάλει 

την µεγαλύτερη έκπτωση (µειοδότης). Υπάρχουν έργα που η έκπτωση του αναδόχου 

αγγίζει και το 50%.  

 

Ο κύριος Μπούρας θεωρεί ότι αυτό δεν διαφοροποιεί την ποσόστωση του έργου επί 

του συνόλου του Τεχνικού Προγράµµατος Η θέση της Ένωσης Γονέων  Αµαρουσίου 

είναι ότι κακώς κάποια έργα συνεχίζονται π.χ. έργο χρηµατοδοτούµενο από τη ΣΑΤΑ 

για το 2009 – 2010, θα έπρεπε να έχει λήξει να έχει παραδοθεί. Η ένωση Γονέων θα 

περίµενε ένα φιλόδοξο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Αµαρουσίου να 

συµπεριλαµβάνει µεγάλα ποσά για τα σχολεία και βέβαια δεν εννοούν τα 

υποχρεωτικά από το νόµο εκχωρητέα ποσά (ΚΑΠ, Ηλεκτροδοτούµενοι Φόροι) από 

το ∆ήµο στα σχολεία. Εκτός λοιπόν από αυτά τα ποσά θα περιµέναµε ο ∆ήµος 

Αµαρουσίου να έδινε για τα σχολεία ένα ποσό αντάξιο της παιδείας και της 

εκπαίδευσης που θέλουµε. Αν προσθέσουµε αυτά τα ποσά που αναφέρονται στο 

Τεχνικό Πρόγραµµα είναι 18.000,00 € και αντιστοιχεί στο 0,25% του συνόλου των 

νέων έργων. Σαν εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων δεν µπορεί να δεχτεί ότι από 

ιδίους πόρους του ∆ήµου δεν υπάρχουν ποσά για τα σχολεία. Από λόγια και 

υποστήριξη ψυχολογική πολύ συχνά ακούµε από το ∆ήµο. Η Ένωση από την 

πλευράς της, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού θα καταψηφίσει την εισήγηση 

της Τεχνικής Υπηρεσίας και παρακαλεί για να τεθεί το θέµα σε φανερή ψηφοφορία. 

Τέλος ο κύριος Μπούρας ρωτά τι προβλέπεται σχετικά µε τα Νο 28, 29 και 30 του 

Τεχνικού Προγράµµατος που αφορούν στην κατασκευή γηπέδου Ποδοσφαίρου 

 

Ο κύριος Τριβέλλας απαντά στον κ. Μπούρα ότι τα περισσότερα έργα που 

περιλαµβάνονται στο συνεχιζόµενο Τεχνικό Πρόγραµµα και αφορούν µικροποσά 

έχουν οικονοµικές  εκκρεµότητες προκειµένου να κλείσουν.  

 

Για τους φόρους ηλεκτροδοτούµενων χώρων ο κύριος Σµυρνής αναφέρει ότι για 

πρώτη φορά δόθηκαν από την τωρινή διοίκηση. Η βούληση της διοίκησης είναι να 

πραγµατοποιούνται συνέχεια έργα στα σχολεία, το γνωρίζει άλλωστε και η Ένωση 

Γονέων µέσω των Σχολικών Επιτροπών, γίνονται ελαιοχρωµατισµοί, συντηρήσεις, 
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προµήθεια διαδραστικών πινάκων, κλιµατιστικών, βιντεοπροβολέων κ.λ.π.. Σε 

επίπεδο σχολείων ο ∆ήµος Αµαρουσίου είναι ζηλευτός σε σχέση µε όµορους 

∆ήµους.   

 

Ο κύριος Κόκκαλης ενηµερώνει τον κ. Μπούρα ότι κατά την έναρξη της νέας 

σχολικής χρονιάς τα σχολεία ήταν σε άριστη κατάσταση  

 

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη της Επιτροπής 

σε ανοικτή ψηφοφορία και το Σώµα, µε ψήφους οχτώ (8) υπέρ, µίας (1) ψήφου κατά 

της Ένωσης Γονέων Αµαρουσίου και µίας (1) θετικής ψήφου µε επιφύλαξη του 

Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κέντρου Αµαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ», 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

θετικά επί του προτεινόµενου σχεδίου του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου 

Αµαρουσίου για το έτος 2014, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσης. 

Το παρόν θα διαβιβαστεί προς ενηµέρωση στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου 

Αµαρουσίου. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ»  
2. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αµαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» 
3. Εξωραϊστικός -Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου  
4. Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ» 
5. ‘Ένωση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αµαρουσίου 
6. Εκδροµικός & Περιηγητικός Σύλλογος Αµαρουσίου 
7. Πολιτιστικός Σύλλογος Μυτιληνιών «Ο Νόστος» 
8. Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγ. Νικολάου & ΚΑΤ 

Αµαρουσίου 
9. Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων Αµαρουσίου  


