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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Στο Μαρούσι σήμερα 24 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,  στο 

Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), μετά από την με αρ. πρωτ. 

047134/23-07-2014 πρόσκληση του Προέδρου κ. Βασίλη Κόκκαλη, συνήλθε σε 

επαναληπτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου 

Αμαρουσίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Διαβούλευση επί της 

αρχικής πρότασης που αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 
Αμαρουσίου για το έτος 2015». 

 

Τα παρόντα Μέλη :  
1. Κόκκαλης Βασίλειος – Πρόεδρος 

2. Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 

3. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» 

4. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ/ Φιλοθέης Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

5. Εξωραϊστικός -Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου  

6. Ένωση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου 

7. Εκδρομικός & Περιηγητικός Σύλλογος Αμαρουσίου  

8. Εξωραϊστικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» 

9. Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων 

 

Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι:  

1. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. 

2. Σύλλογος Πελοποννησίων Αμαρουσίου  

3. Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών  

4. Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ»  

5. Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου  

6. Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου. 

7. Σ.Ε.Π. Αμαρουσίου – Πεύκης – Μελισσίων  
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8. Ένωση Κρητών Βορείων Προαστείων «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ». 

9. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Στούντιο Α΄ Αμαρουσίου  

10. Σύλλογος Γυναικών Αμαρουσίου «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ»  

11. Εμπορικός Σύλλογος Αμαρουσίου   

12. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  

13. Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ»  

14. Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ». 

15. Σύλλογος Ποντίων Αμαρουσίου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ» 

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-Πολιτιστικός Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» Ψαλίδι Αμαρουσίου  

22. Σύλλογος Μέριμνας Γήρατος  

23. Πολιτιστικός Σύλλογος Μυτηληνιών «Ο Νόστος»  

24. Τοπικό Συμβούλιο Νέων  

25. Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγ. Νικολάου & 

ΚΑΤ Αμαρουσίου. 

26. Εξωραϊστικός Σύλλογος Ηπειρωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

27. Επιμορφωτικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραδείσου Αμαρουσίου 

28. Εξωραϊστικός Σύλλογος Συνοικισμού Καρπαθίων 

29. Αγγελάκος Ζαχαρίας 

30. Γεωργακοπούλου Ιωάννα 

31. Αβραμίδη Σοφια 

32. Αδάμη Πηγή 

33. Αναστασιάδης Κωνσταντίνος 

34. Αντωνιάδου Ελένη – Γεωργία 

35. Αφεντουλίδη Ιωνία 

36. Ωρολογά Μαρία 

37. Ζαννής Άγγελος 

38. Ααρών Βασίλειος 
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Παρόντες στη συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος κύριος Δημήτριος Σμυρνής και ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Ελευθέριος Μαγιάκης. 

Παρευρέθηκαν εκ μέρος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων η κυρία Χριστίνα Ζαβολέα 

και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης η κυρία Θεοδώρα Καράμπαμπα.  

 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Αμαρουσίου Λαφιώτου Αικατερίνη 

(ΔΕ1/Ε’). 

 
Σύντομη περίληψη θέματος: «Διαβούλευση επί της αρχικής πρότασης που 

αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2015». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει: 

Σας καλωσορίζουμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του 

Δήμου Αμαρουσίου.  

Θέμα της σημερινής συνεδρίασης είναι η συζήτηση επί της αρχικής πρότασης που 

αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2015. 

Παρόντες στη συνεδρίαση για την παρουσίαση της πρότασης είναι ο Αντιδήμαρχος κ. 

Σμυρνής καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κυρίες Ζαβολέα και Καράμπαμπα, 

προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματα που θα θέσετε.   

Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων κ.Σμυρνής. 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σμυρνής  στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρει τα κάτωθι :   

Να καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου όλους όσους παρευρίσκονται σήμερα στην 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, δυστυχώς δεν είμαστε πάρα πολλοί, και τον 

κ.Μαγιάκη για την παρουσία του. 

Θα αναπτύξουμε τις βάσεις σύμφωνα με τις οποίες έχει καταρτισθεί το Τεχνικό 

Πρόγραμμα για το έτος 2015, το οποίο συντάχθηκε κατόπιν συλλογής κι 

επεξεργασίας των προτάσεων των υπηρεσιών του Δήμου, λαμβάνοντας παράλληλα 

υπόψη τα αιτήματα των πολιτών.  

Στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων για την υλοποίηση 

έργων που θα ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες των κατοίκων, όπως είναι η 

αποχέτευση ακαθάρτων, η αποχέτευση ομβρίων, η διάνοιξη οδικών τμημάτων και η 

συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, η διαμόρφωση πεζοδρομίων, η 

ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων,  καθώς επίσης και η συντήρηση και  βελτίωση των 

κτιριακών υποδομών που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους πολίτες. 
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Χαρακτηριστικό του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2015 είναι η ένταξη σε αυτό 

ενός σημαντικού αριθμού έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, ενώ 

συνεχίζονται οι ενέργειες των υπηρεσιών και της Διοίκησης για εξασφάλιση πόρων 

προς υλοποίηση νέων έργων που είναι στο σχέδιο της διοίκησης. 

Όσον αφορά στα έργα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, σε αυτά 

συγκαταλέγονται η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στις περιοχές Νέας 

Λέσβος, Ψαλίδι και Στούντιο Άλφα, έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.084.900,00 

ευρώ. 

Επίσης έχουν ενταχθεί και προγραμματίζεται να υλοποιηθούν έργα στον τομέα της 

οδοποιίας και των αναπλάσεων. Τέτοια είναι η «Ανάπλαση του κ.χ. 9760 και της 

γύρω περιοχής» (προϋπολογισμός έργου 2.436.871,81 ευρώ) καθώς και τα έργα 

«Βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας 

διαδρομής πεζών – ποδηλάτων», και η «Διαμόρφωση των οδών Αχιλλείου και 

Δραγατσανίου». Τα δύο τελευταία έχουν καταχωρηθεί στα συνεχιζόμενα  για το έτος 

2015, καθόσον έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες ανάθεσης και αναμένεται έναρξη 

των έργων εντός του τρέχοντος έτους. 

Τέλος με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ προγραμματίζεται να υλοποιηθεί η κατασκευή 

πρασίνων δωμάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου, καθώς επίσης έργα εξοικονόμησης 

ενέργειας και περιβαλλοντικής βελτίωσης στο πλαίσιο του προγράμματος 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏ.  

Παράλληλα γίνονται ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων που θα 

καταστήσουν εφικτή την υλοποίηση άλλων μεγάλων έργων για την πόλη, σε 

ποικίλους τομείς: ενδεικτικά αναφέρονται η επέκταση του δικτύου ομβρίων και σε 

άλλες περιοχές του Αμαρουσίου, η δημιουργία νέων κτιριακών υποδομών 

(βρεφονηπιακός σταθμός στο ο.τ. 580 στο Ψαλίδι, νέο σύγχρονο Κλειστό 

Γυμναστήριο Σπύρου Λούη, νέο σχολικό συγκρότημα για το 8ο Γυμνάσιο – 9ο Λύκειο 

Αμαρουσίου στη Νέα Φιλοθέη), η ανέγερση νέων πεζογεφυρών για την ασφαλή 

διέλευση της Λεωφόρου Κηφισίας κ.α. 

Όσον αφορά τα έργα από ίδιους πόρους, αλλά και πόρους ΣΑΤΑ οι οποίοι 

αναμένεται όπως και στο 2014 να είναι ιδιαίτερα χαμηλού ύψους, ο προγραμματισμός 

έγινε με βάση τον καθορισμό προτεραιοτήτων έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

ποικίλες ανάγκες του Δήμου.  Έτσι  θα ολοκληρωθούν τα συνεχιζόμενα από το 2014 

έργα, ενώ προβλέπεται να ξεκινήσουν νέα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και 

οδοποιίας.    
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Τέλος για το 2015 προγραμματίζονται έργα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τα 

οποία θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος αλλά και στην 

ασφάλεια των πολιτών. 

Εζχαριστώ 

Μετά την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου, ο Πρόεδρος δίνει το λόγος= στα μέλη της 

Επιτροπής Διαβούλευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν. 

 

Ο κύριος Αρβανιτάκης - εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγ. 
Φιλοθέης Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», αναφέρει ότι στην περιοχή της 

Αγίας Φιλοθέης δεν έχουν καθαριστεί εδώ και πολύ καιρό τα φρεάτια απορροής 

ομβρίων, τα οποία επί της ουσίας δεν είναι δίκτυο απορροής αλλά είναι φρεάτια 

πάνω από τα ρέματα. Στο θέμα αυτό είχαν αναφερθεί και πέρυσι και  πρόπερσι και 

έχει μείνει έτσι. 

Επίσης δεν υπάρχει ούτε μία εσοχή για κάδο, το πρόγραμμα χωροθέτησης κάδων 

είχε βγει πριν από χρόνια και δεν έχουν φτιάξει ούτε μία στην περιοχή μας. 

Ένα άλλο θέμα είναι η οδός Νίκης, η οποία έχει χαρακτηριστεί εδώ και χρόνια 

πεζόδρομος – ήπιας κυκλοφορίας και δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Στην ουσία 

είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, ο οποίος δεν ταιριάζει στη μικρή περιοχή της 

Αγίας Φιλοθέης που είναι το 95% αμιγούς κατοικίας.  

 

Ο κύριος Σμυρνής ενημερώνει το Σώμα ότι έχουν προχωρήσει κάποιες διαδικασίες 

καθαρισμού όμβριων, κυρίως στην οδό Γοργοποτάμου, η οποία είχε τεράστια 

προβλήματα από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου και υπάρχει εργολαβία εν εξελίξει, 

η οποία θα περατωθεί μέχρι τον Οκτώβρη και αφορά τον καθαρισμό των φρεατίων. 

Η Φιλοθέη είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα καθαρισμού φρεατίων.  

 

Ο κύριος Σπαθόπουλος - εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου 
Κέντρου Αμαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ», θέτει το ερώτημα πως λαμβάνονται οι 

αποφάσεις, δηλαδή με ποίες προτεραιότητες, βγαίνουν οι αποφάσεις για τα κονδύλια 

και επίσης γιατί δεν μπαίνει σε προτεραιότητα τα όμβρια και τα αποχετευτικά στην 

Κοκκινιά, όπου το πρόβλημα είναι χρόνιο.  

Επίσης τι σημαίνει στο τεχνικό πρόγραμμα το 1,00 € που υπάρχει ως ποσό σε 

κάποια έργα. 
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Απαντώντας ο κ. Κόκκαλης στην τελευταία ερώτηση του κ. Σπαθόπουλου, αναφέρει 

ότι το 1,00 € σημαίνει ότι για το έργο υπάρχει ανοικτός κωδικός και σε πιθανή 

ανεύρεση πόρων και μετά από τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, θα 

μπορεί να μπει σε αυτόν των κωδικό ποσό αντίστοιχο για να ενεργοποιηθεί ο 

κωδικός.   

 

Ο κύριος Σμυρνής, σχετικά με τα όμβρια αναφέρει ότι η πολιτική της Διοίκησης ήταν 

να δημιουργηθούν όμβρια και οι προϋποθέσεις για αυτά  στο μεγαλύτερο σύνολο της 

πόλης. Δυστυχώς μέχρι το 2007, περίπου το 80% του Αμαρουσίου ήταν χωρίς 

όμβρια. Πραγματικά η Διοίκηση έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία. 

Όπως αρχικά ανέφερα υπάρχουν ήδη τρεις προγραμματικές συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί με την Περιφέρεια, για τη Νέα Λέσβο, το Ψαλίδι και το Στούντιο Α’, έχουν 

εκπονηθεί μελέτες για άλλες επτά περιοχές και έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα άλλες τέσσερις μελέτες, μεταξύ των οποίων και η Κοκκινιά.  

Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή Κοκκινιά και Σωρός είναι η διευθέτηση του 

ρέματος και η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είναι συνακόλουθο για 

τα έργα ομβρίων της περιοχής. Το πρόβλημα είναι οξύ, ιδιαίτερα στην οδό Αγίας 

Ελεούσης και στην οδό Κονίτσης, κυρίως τους χειμερινούς μήνες από τις έντονες 

βροχοπτώσεις.    

Στόχος μας είναι να  ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες και να 

προωθήσουμε το θέμα του ρέματος, ώστε να προχωρήσουν οι εγκεκριμένες μελέτες 

ομβρίων περιοχής Κοκκινιάς  - Σωρού.  

 
Ο κύριος Μπούρας - εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, 

καλημερίζει τους παρευρισκομένους και αναφέρει ότι σήμερα εκπροσωπεί την 

Ένωση Γονέων Αμαρουσίου, ως εκ τούτου θα ασχοληθεί με τα θέματα που 

αναφέρονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και αφορούν τα σχολεία και επί της ουσίας τα 

παιδία.  

Σχετικά με την καταχώρηση νούμερο 22, η οποία αναφέρεται σε κατασκευή 

μονώσεων σχολικών μονάδων, ποσού 72.615,00 με Κ.Ε. 1311.001 (ΣΑΤΑ 2014), 

θέτει το ερώτημα τι αφορούν αυτές οι μονώσεις, είναι κάποιο συγκεκριμένο σχολείο ή 

γενικά; Η ερώτηση τίθεται υπό την έννοια ότι αντίστοιχα έργα πραγματοποιούνται και 

από τις Σχολικές Επιτροπές, στις οποίες συμμετέχει περίπου τα τελευταία τέσσερα 
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χρόνια. Το έργο αυτό αφορά κάποιο συγκεκριμένο σχολείο ή είναι μία γενικότερη 

δράση στα σχολεία του Αμαρουσίου;  

 

Η κυρία Ζαβολέα απαντώντας στον κ. Μπούρα αναφέρει ότι τα προβλήματα των 

μονώσεων στα σχολεία είναι πάρα πολύ εκτεταμένα και υπερβαίνουν κατά πολύ το 

εύρος αυτής της εργολαβίας. Σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές έχουν 

καταγραφεί τα σχολεία που χρειάζονται μονώσεις, γίνεται επεξεργασία από το 

αρμόδιο τμήμα συντήρησης κτιρίων και βρισκόμαστε στο σημείο που καθορίζονται οι 

προτεραιότητες για να συμπεριληφθούν στην εργολαβία και σε κάποια επόμενη όταν 

αυτό θα είναι εφικτό.  

Η κυρία Ζαβολέα ενημερώνει τον κ. Μπούρα ότι σε περίπτωση που θελήσει να 

καταθέσει και από την πλευρά της ‘Ένωσης, μπορεί να έρθει σε επαφή με το 

αρμόδιο τμήμα και να υποβάλλει τις προτάσεις του, αλλά και να ενημερωθεί για τα 

σχολεία που έχουν λάβει σχετική προτεραιότητα.  

  

Ο κύριος Μπούρας, αναφέρεται στον κωδικό που αφορά την ανακατασκευή 

κοινοχρήστων χώρων παιδικών χαρών. Οι περισσότερες παιδικές χαρές στο Δήμο 

μας έχουν κλείσει  με σχετική υπόδειξη της Διοίκησης ενώ έχει τοποθετηθεί ταμπέλα, 

η οποία αναφέρει ότι αναμένεται πιστοποίηση των χώρων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι 

ότι είναι καλοκαίρι, τα παιδιά πρέπει να αθληθούν και να παίξουν, με αποτέλεσμα να 

παραβιάζεται η απαγόρευση χρήσης των χώρων. Το ποσό των 50.000,00 € που 

αναφέρεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα, τι ακριβώς αφορά; 

 

Σχετικά με το θέμα των παιδικών χαρών, ο κύριος Κόκκαλης αναφέρει ότι το 

Μαρούσι έχει τις καλύτερες παιδικές χαρές Πανελλαδικά. Όλα τα όργανα είναι 

πιστοποιημένα, με ISO και έχουν επισκευαστεί όλες οι παιδικές χαρές. Από το 

Υπουργείο στάλθηκε έγγραφο που ανέφερε ότι μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει να 

έχουν πιστοποιηθεί όλες οι παιδικές χαρές, Σε δεύτερο έγγραφο που ήρθε, άλλαξε η 

ημερομηνία πιστοποίησης για τέλος Ιουνίου, και επειδή αυτό δεν ήταν εφικτό 

αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τις παιδικές χαρές. Ακολουθούμε τις εντολές του 

Υπουργείου όμως πρέπει να σημειωθεί ότι καμία παιδική χαρά δεν έχει πρόβλημα. 

Μέχρι στιγμής πιστοποιημένες είναι οι τρεις παιδικές χαρές, οι οποίες και φτιάχτηκαν 

σχετικά πρόσφατα. Το κονδύλι που αναφέρεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν αφορά 

την πιστοποίηση αλλά την ετήσια συντήρηση των παιδικών χαρών.  
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Ο κύριος Μπούρας, ευχαριστεί για τις απαντήσεις των ερωτημάτων του και  

τοποθετείται επί του συνόλου του Τεχνικού Προγράμματος αναφερόμενος στα 

σχολεία. Όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα ή ένα σχέδιο για την κατασκευή ενός 

σχολείου, με ποσό κωδικού 1,00 € γίνεται με σκοπό να ανοίξει ο κωδικός και να 

αντληθούν κονδύλια μετά από αναζήτηση χρηματοδότησης από διάφορες πηγές, 

ΕΣΠΑ, Περιφέρεια, Jessika κ.λ.π. Όμως όσον αφορά τα σχολικά συγκροτήματα στην 

Ελλάδα τα κατασκευάζει ο ΟΣΚ. Εμείς ζητάμε να μάθουμε σχετικά με την κατασκευή 

του 8ου Γυμνασίου – 9ου Λυκείου καταρχήν αν έχει λήξη το θέμα του οικοπέδου.  

Επίσης και για εκπόνηση νέας μελέτης σχολείου το ποσό του κωδικού είναι 1,00 €. 

Ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι θα μπορούσαμε να βρούμε έναν σπόνσορα για 

την κατασκευή οτιδήποτε άλλου εκτός από σχολείου. Επομένως ποίοι είναι οι πόροι 

που θα μπορέσουν να βρεθούν για να γίνουν τα νέα σχολεία; Ουσιαστικά ευχόμαστε 

να γίνει ένα θαύμα και να βρεθούν οι πόροι. Θα θέλαμε να ήταν πιο στοχευόμενη η 

αναζήτηση πόρων. Σαν Ένωση Γονέων και εφόσον ο Δήμος επιθυμεί να 

προχωρήσει στην κατασκευή των νέων σχολείων θα θέλαμε να συνδράμουμε με 

επαφές στον ΟΣΚ, σε αρμόδιους φορείς. Κατά τα άλλα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 

2015, εκ πρώτης όψεως τα χρήματα που αφορούν τα σχολεία είναι περίπου 

544.578,00 € σε σύνολο 15.325.928,21 €. Με μία δεύτερη ματιά διαπιστώνουμε ότι 

περίπου τα 430.000,00 € αφορούν την κατασκευή πράσινων δωμάτων σε σχολεία, 

άρα το ποσό που αναλογεί στα σχολεία για το 2015 είναι  92.598,00 € δηλαδή στο 

0,6 % του συνόλου του Τεχνικού Προγράμματος.  

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο κύριος Σμυρνής αναφέρει ότι ο κύριος Μπούρας είναι 

ένας εξαίρετος συνάδελφος στην Σχολική Επιτροπή και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το 

έργο που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα και τη μέριμνα και την φροντίδα που 

έχουμε δείξει στα σχολεία, ενώ τόσο η πρωτοβάθμια, όσο και η Δευτεροβάθμια 

Σχολική Επιτροπή σε απόλυτα αξιοκρατική και ρεαλιστική βάση, σε επίπεδο 

καθημερινότητας τα σχολεία του Δήμου Αμαρουσίου λειτουργούν άψογα και πάντα 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου 

Αμαρουσίου είναι πρότυπο στο σύνολο των σχολείων της Αττικής. Τα σχολεία μας 

είναι σε πολύ καλή κατάσταση και όπου χρήζει παρέμβαση οι Σχολικές Επιτροπές 

παρεμβαίνουν άμεσα κάνοντας χρήση των κονδυλίων που διαθέτει.  

Σχετικά με το κτίριο του 8ου Γυμνασίου – 9ου Λυκείου είναι σαφής η επιθυμία της 

Διοίκησης να προχωρήσει η διαδικασία και με πιέσεις από μέρους μας 
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ξεπεράστηκαν προβλήματα, προκειμένου να δρομολογηθεί η κατασκευή του, η 

οποία και κρίνεται απαραίτητη για την περιοχή. Γνωρίζετε ότι έχουν γίνει οι 

περιβαλλοντικές μελέτες και έχουμε προχωρήσεις και στην κατάθεση αρχιτεκτονικών 

στοιχείων στο Υπουργείο. Θα ήταν ευχής έργων να συνδράμει και η Ένωση Γονέων 

προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

Ο κύριος Μπούρας, επανέρχεται αναφέροντας ότι με την λογική του κωδικού του 

1,00 € δεν έχει προβλεφτεί το δημοτικό σχολείο της Κοκκινιάς. Κάτι το οποίο έχει 

συζητηθεί στην ΔΕΠΑ αλλά και στη Σχολική Επιτροπή. Προφανώς το συγκεκριμένο 

σχολείο πάει για το 2016 ή για τις καλένδες. 

Και μία τεχνική επισήμανση ως προς τις υπηρεσίες. Στον αριθμό έργου 16 του 

συνεχιζόμενου προγράμματος, χρειάζεται προσοχή στον προϋπολογισμό δεδομένου 

ότι το ποσό της δαπάνης θα αποσβεσθεί με την παρακράτηση των ενοικίων του 

ακινήτου.  

  

Η κυρία Τσουκλείδου – εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αμαρουσίου, λαμβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια 

έχουν γίνει πάρα πολλά έργα στο Μαρούσι, Κάποιες συνοικίες της πόλης έχουν 

ιδιαίτερα ευεργετηθεί, κάποιες άλλες αναμένουν τη σειρά τους. Στις 3 Μαΐου έγινε 

στο Δήμο μία συνάντηση του Συλλόγου, είχε κληθεί ο Δήμαρχος και είχαν κατατεθεί 

οι προτάσεις τους. Η συνοικία των Αγίων Αναργύρων, που είναι η μεγαλύτερη 

συνοικία του Αμαρουσίου αφού ξεκινάει από τις παρυφές του Κέντρου  έχει διάφορα 

προβλήματα, δεν έχει ευεργετηθεί παρά ελάχιστα από τη νυν διοίκηση, περίμενε τη 

σειρά της και η κυρία Τσουκλείδου επισημαίνει το μεγάλο πρόβλημα της οδού 

Θέμιδος, δρόμος που ενώνει τον Σταθμό με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου και 

αποτελεί έξοδο από το Μαρούσι. Η οδό Θέμιδος είναι ένας στενός δρόμος, στα 

περισσότερα σημεία ης αυτοκίνητα παρκάρουν δεξιά και αριστερά και δεν έχει 

καθόλου πεζοδρόμια και όλοι οι πεζοί αναγκάζονται να περπατούν στο οδόστρωμα, 

με ότι συνεπάγεται αυτό. Στην οδό Θέμιδος υπάρχουν δυο ινστιτούτα ξένων 

γλωσσών, ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, είναι ο δρόμος που οδηγεί στο 16ο 

Δημοτικό ενώ λίγο παρακάτω είναι και το 18ο Δημοτικό και χρησιμοποιείται για την 

πρόσβαση στην παιδική χαρά της Μεγ. Αλεξάνδρου. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν 

υπάρχει έργο ανακατασκευής των πεζοδρομίων της συγκεκριμένης οδού, με 

διαπλάτυνση πεζοδρομίων. Με τη λέξη διαπλάτυνση εννοείται ότι το πεζοδρόμιο θα 
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πρέπει να έχει τόσο φάρδος ώστε να μπορεί να περάσει ένα αναπηρικό καροτσάκι 

και βέβαια να γίνεται άνετη  η διέλευση των πεζών και με τοποθέτηση κάγκελου ώστε 

να αποφεύγεται το παρκάρισμα των αυτοκινήτων. 

Επίσης αναφέρεται στην επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 300 ιδιοκτησίας 

Λάμπρου Μυλωνά. Είναι το οικοπεδάκι πίσω από τον Άγιο Βλάση και αυτό θα 

έπρεπε να είχε ήδη τακτοποιηθεί  γιατί είναι σε επαφή με το σχολείο και θα πρέπει 

μέσα στο 2015 να γίνει επέκταση του πάρκου και να αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης 

Τέλος αναφέρεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου, η οποία εκτείνεται από τον ανδριάντα 

του Σπύρου Λούη μέχρι την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Αυτός θεωρείται από 

την χάραξη του ένας δρόμος σε προνομιακή κατάσταση, που μόνο σε προνομιακή 

κατάσταση δεν βρίσκεται. Είναι παραμελημένος, το πράσινο σε άθλια κατάσταση 

κ.α. Προτείνεται η ανακατασκευή του, για την οποία θα χρειαστούν πολύ λίγα 

χρήματα, ενίσχυση του πρασίνου και βέβαια να λειτουργήσει η γεώτρηση πλάι από 

τον Άγιο Βλάση, με την οποία θα μπορούσε να ποτίζεται η Μεγ. Αλεξάνδρου αλλά 

και να ευεργετηθεί το Μαρούσι με πλύσιμο δρόμων, πότισμα φυτών από τη 

γεώτρηση. Λειτουργεί η γεώτρηση;  

Ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στην καθημερινότητα του πολίτη και γι’ αυτό ο 

Σύλλογος είχε προτείνει υπογειοποίηση, πέραν την οριοθέτησης. Σιγά σιγά 

ξεκινώντας από το Κέντρο θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση. Κάποιοι Δήμου 

χρηματοδοτήθηκαν για το έργο αυτό από το Πράσινο Ταμείο και το ξεκίνησαν. Καλό 

είναι να το ξεκινήσουμε και εμείς.   

 

Ο κύριος Κόκκαλης απαντώντας στην κυρία Τσουκλείδου ενημερώνει το Σώμα ότι το 

Μαρούσι έχει περίπου 6.000 κάδους. Για να υπογειοποιηθούν 6.000 κάδοι, το 

κόστος είναι τεράστιο. Αν ξεκινήσουμε από το Κέντρο θα υπάρχουν αντιδράσεις από 

άλλες περιοχές.  

Σχετικά με τη γεώτρηση του Αγίου Βλάση, δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει νερό. 

Οποιαδήποτε παρέμβαση θεωρείται νέα γεώτρηση και απαγορεύονται οι νέες 

γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις που υπάρχουν στο Μαρούσι καλύπτουν τις ανάγκες σε 

ποτίσματα και πλυσίματα δρόμων. Οι γεωτρήσεις στο νεκροταφείο και στην Αγίας 

Λαύρας έχουν πάρα πολύ νερό.  

Όσον αφορά την ανακατασκευή του πρασίνου στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου, η 

υπηρεσία πρασίνου του Δήμου μας διαθέτει 16 άτομα. Η ανακατασκευή είναι 

δύσκολο να γίνει ενώ τα παρτέρια της Μεγ. Αλεξάνδρου το τελευταίο διάστημα έχει 



 11 

καθαριστεί τουλάχιστον 7 – 8 φορές και από τα αγριόχορτα και από σκουπίδια. 

Κανένας όμως κάτοικος δεν έχει ρίξει μία σταγόνα νερό. Τι μία μέρα υπάρχουν τρεις 

οδοκαθαριστές, σε μόνιμη βάση και καθαρίζουν και την επόμενη μέρα είναι πάλι 

χάλια.  

 

Η κυρία Τσουκλείδου, λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι σκόπιμο θα ήταν να 

δημιουργηθούν ειδικοί χώροι για τα σκυλιά, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να τα πηγαίνουν 

εκεί. Στην γειτονική μας Πεύκη, στο δάσος Μορέλα υπάρχει διαμορφωμένος χώρος 

για τα σκυλιά, ενώ σε άλλες πλατείες της Πεύκης υπάρχουν ταμπέλες που 

αναγράφουν ότι απαγορεύονται τα σκυλιά. Αυτό θα πρέπει να γίνει και σε μας 

Ο κύριος Κόκκαλης λεει ότι δεν είναι εφικτό στις δέκα επτά γειτονίες του Αμαρουσίου 

να δημιουργηθούν χώροι για σκύλους. Επίσης αποκλείεται ο δημότης της Αγίας 

Φιλοθέης να φέρει το σκύλο του στον ΄Άγιο Νικόλα που πιθανόν να υπάρχει 

διαμορφωμένος χώρος. Επίσης δεν υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός για να 

ελέγχει χώρους που απαγορεύονται οι σκύλοι.  

 

Η κυρία Χαλιώτη – εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου 

Νέας Λέσβου, λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι: πρόβλημα υπάρχει και στην 

γεώτρηση της Νέας Λέσβου, έχει απομακρυνθεί ο μηχανισμός. Σχετικά με τους 

κάδους έχουν χωροθετηθεί και είναι ευκαιρία να γίνουν και οι εσοχές, δεδομένου ότι 

στην περιοχή της Νέας Λέσβου είναι κατηφορικοί οι δρόμοι, καλό θα ήταν να γίνουν 

οι εσοχές για να συγκρατούνται οι κάδοι.  

Επίσης πολλά πεζοδρόμια της Νέας Λέσβου είναι κατεστραμμένα. Κάποια στιγμή 

είχε ειπωθεί ότι θα τα επισκευάζαμε και θα τα χρεωνόντουσαν οι δημότες. Στην οδό 

Λουκή Ακρίτα τα πεζοδρόμια είναι κατεστραμμένα, θα πρέπει να υποχρεώσουμε 

όσους έχουν νέες  οικοδομές να φτιάξουν και τα πεζοδρόμια.  

Τέλος θα πρέπει να αντικατασταθεί ο καθρέφτης στην οδό Σαπφούς, ο οποίος 

ξηλώθηκε από τρακάρισμα. Εκεί βέβαια έχουμε χρόνια να βάλουμε αντιολισθητική 

και θα πρέπει να το κάνουμε άμεσα γιατί το σημείο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. 

Επιπλέον θα πρέπει να μπουν  40 πλάκες πεζοδρομίου στον Άγιο Νεκτάριο, από τη 

στάση Ερεσού έως το εκκλησάκι. 

 

Παρέμβαση κάνει ο κύριος Μπούρας σχετικά με το θέμα των ζώων που ανέφερε 

νωρίτερα η κυρία Τσουκλείδου και διευκρινίζει ότι υπάρχει Νόμος του 2014, που 
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αναφέρει ότι δεν υπάρχουν χώροι στους οποίους να απαγορεύονται τα σκυλιά. 

Οποιαδήποτε ταμπέλα απαγόρευσης είναι παράνομη. Αυτό ισχύει και για τις 

παραλίες.  

 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κύριο Μαγιάκη, ο οποίος με τη σειρά του καλημερίζει 

τους παρευρισκόμενους και αναφέρει τη δυσαρέσκεια του, σχετικά με την 

προσέλευση των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης, όπου από πενήντα ένα μέλη, 

σήμερα παρόντα είναι μόνο τα εννέα, κάτι που υποδηλώνει την υποβάθμιση αυτού 

του τόσου σημαντικού θεσμού. Η δημοτική αρχή θα πρέπει να εξετάσει σε βάθος το 

γιατί οι πολίτες με τους φορείς τους δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες υλοποίησης 

έργων στα διοικητικά όρια του Αμαρουσίου και όχι μόνο αλλά και σε θέματα 

οικονομικά και να προσπαθήσει με μέτρα που θα λάβει να ανυψώσει το κύρος αυτού 

του τόσο σημαντικού θεσμού. Η άποψη του κ. Μαγιάκη είναι ότι έχει υποβαθμιστεί η 

όλη διαδικασία σε μία τυπική διαδικασία, χωρίς να γίνεται συζήτηση επί του 

συγκεκριμένου γιατί όπως και η Διοίκηση παραδέχτηκε η Τεχνική Υπηρεσία έχει 

πλήρη καταγραφή όλων των προβλημάτων όλων των περιοχών του Αμαρουσίου και 

συνεπώς σήμερα η συζήτηση θα μπορούσε να είναι συγκεκριμένη και όχι 

γενικόλογη. Θα ήταν πιο εποικοδομητικό αν γνωρίζαμε ποίες διανοίξεις οδών θα 

γίνουνε, ποίοι δρόμοι θα ανακατασκευαστούν, ποία πεζοδρόμια θα γίνουν, ώστε να 

γίνει μία λεπτομερείς καταγραφή των έργων που θα γίνουν.  

Οι ίδιοι πόροι που διατίθενται για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου είναι ελάχιστοι. 

Με βάση τους υπολογισμούς είναι περίπου 2.000.000,00 € σε σύνολο 15.000.000,00 

€ και καλό θα ήταν να υπήρχε και ένας απολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος 

του 2014, προκειμένου να διαπιστώναμε σε τι βαθμό υλοποιήθηκε. Τα χρήματα αυτά 

είναι ελάχιστα για έργα.  

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού θα υποστηρίξουμε την άποψη μας για 

αύξηση των κονδυλίων που διατείθονται για την υλοποίηση έργων στην Πόλη. Δεν 

είναι δυνατό σε ένα πραγματικό ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων ύψους 

55.000.000,00 € να δίνονται μόνο 2.000.000,00 € για υλοποίηση έργων. Το ποσό 

είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτές είναι οι γενικές παρατηρήσεις για το Τεχνικό 

Πρόγραμμα, βέβαια θα δούμε και το οριστικό σχέδιο που θα έρθει για ψήφιση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.   
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Κλείνοντας επανερχόμαστε σε αυτό που είπαμε και στην αρχή δηλαδή ότι η Διοίκηση 

θα πρέπει να πάρει μέτρα για να αναθερμάνει το ενδιαφέρον των πολιτών για τη 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων, τα μέλη της Δημοτικής 

Επιτροπής Διαβούλευσης, με πλειοψηφία επτά (7) θετικών ψήφων και δύο (2) μελών 

που δήλωσαν παρόντες του κ. Σπαθόπουλου και του κ. Μπούρα, για το λόγο ότι 

φέτος αυξήθηκαν στο 6% τα κονδύλια που θα διατεθούν στα σχολεία σε σχέση με 

πέρισυ και με την ελπίδα μέχρι την οριστική του ψήφιση να υπάρχει επιπλέον 

αύξηση του ποσού αυτού,  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ  

θετικά επί της αρχικής πρότασης που αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 

Αμαρουσίου για το έτος 2015, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.  

Το Τεχνικό Πρόγραμμα θα παραμείνει σε ανοικτή διαβούλευση μέχρι την Δευτέρα 18 

Αυγούστου 2014. 

Το παρόν θα διαβιβαστεί προς ενημέρωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου 

Αμαρουσίου. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 
2. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» 
3. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ/ Φιλοθέης Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
4. Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου  
5. Ένωση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου 
6. Εκδρομικός & Περιηγητικός Σύλλογος Αμαρουσίου  
7. Εξωραϊστικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» 
8. Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων 
 


