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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 
Στο Μαρούσι σήμερα 29 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., στο 
Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), μετά από την με αρ. πρωτ. 
034057/14-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Ζήκου, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αμαρουσίου, με 
θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
 

1. Δημόσιος Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2014. 
2. Διαβούλευση επί του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Δήμου Αμαρουσίου για την περίοδο 2015 - 2019. 
 
Τα παρόντα Μέλη:  
 

1. Ζήκος Γεώργιος – Πρόεδρος. 
2. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρουσίου. 
3. Εξωραϊστικός Σύλλογος Ηπειρωτών «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 
4. Θέατρο ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ. 
5. Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών. 
6. Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ». 
7. Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου. 
8. Σ.Ε.Π. Αμαρουσίου – Πεύκης – Μελισσίων. 
9. Σύλλογος Γυναικών Αμαρουσίου «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ». 
10. Εμπορικός Σύλλογος Αμαρουσίου. 
11. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 
12. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 
13. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου. 
14. Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ». 
15. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΔΩΔΩΝΗ». 
16. Εκδρομικός & Περιηγητικός Σύλλογος Αμαρουσίου. 
17. Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος «ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ». 
18. Σύλλογος Ποντίων Αμαρουσίου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ». 
19. Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με αναπηρία "ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΣΤΙΑ". 
20. Σύλλογος Πολυδρόσου. 
21. Σύλλογος «ΠΝΟΗ». 
22. Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ». 
23. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» Ψαλίδι Αμαρουσίου. 
24. Σύλλογος Φίλων Δάσους Συγγρού. 
25. Εξωραϊστικός Σύλλογος Συνοικισμού Καρπαθίων. 
26. Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αμαρουσίου. 
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Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρευρέθηκαν οι:  
 

1. Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου. 
2. Ένωση Κρητών Βορείων Προαστείων «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ». 
3. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Στούντιο Α΄ Αμαρουσίου. 
4. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ». 
5. Σύλλογος Εργατικών Πολυκατοικιών «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ». 
6. Εξωραϊστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κατοίκων Αγίου Θωμά. 
7. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού Αμαρουσίου. 
8. Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός - Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου & 

ΚΑΤ Αμαρουσίου. 
9. Σύλλογος Μέριμνας Γήρατος. 
10. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. 
11. Επιμορφωτικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραδείσου Αμαρουσίου. 
12. ΑΒΑΡΚΙΩΤΗ Πολύτιμη του Κωνσταντίνου. 
13. ΠΛΑΤΑΝΙΑΝΑΚΗ Βασιλική του Δημητρίου. 
14. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Ιωάννη. 
15. ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ Σπύρος του Δημοσθένη.  
16. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος του Αλεξάνδρου. 
17. ΤΕΡΖΗ Άννα του Γεωργίου. 
18. ΑΒΡΑΑΜ Ιωάννης του Αθανασίου. 
19. ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ Νικόλαος του Έκτορος. 
20. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Βασίλειος του Γεωργίου. 
21. ΑΒΡΑΜΗ Ελβίρα του Θωμά. 
22. ΑΒΡΙΘΗΣ Ζαχαρίας του Παναγιώτη. 
23. ΑΝΘΗ Σοφία του Σπυρίδων. 
24. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Αιμίλιος του Γεράσιμου. 

 
Παρόντες στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γεώργιος Πατούλης, ο 
Γενικός Γραμματέας Δρ. Μιχαήλ Χρηστάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Επαμεινώνδας Γαρδέλης, οι Αντιδήμαρχοι  Σταθούλης Σπυρίδων, Καρλαύτης 
Δημήτρης και Χαλιώτη Ειρήνη – Μαρία καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Κουτσουβέλης Δημήτριος, Κορομπίλης Ιωάννης, Βλαχοπιώτης Αθανάσιος, Πέππας 
Νικόλαος, Βραχνός Παναγιώτης, Σμυρνής Δημήτρης, Κάββαλος Νικόλαος, 
Τσιπουράκης Στέφανος, Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας, Αντωνόπουλος 
Κωνσταντίνος, Βελής Αθανάσιος, Κόνιαρης Πέτρος, Βλάχου Σταματάκη Ελένη, 
Μαγιάκης Ελευθέριος, Ψάλτη Αικατερίνη, Διακολιού Μαίρη και Κούκουζας Πέτρος. 
 
Το Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων, εκπροσώπησαν οι υπάλληλοι 
του Δήμου Αμαρουσίου Δημήτρης Αμίτσης και Μαρία Ψαρρού. 
 
Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν δημότες καθώς και η κυρία Σοφία Ζέρβα, 
εκπρόσωπος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Κυριών Αμαρουσίου «Η ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΑ». 
 
Χρέη Γραμματέα της παρούσας συνεδρίασης, εκτελεί με εντολή του Γενικού 
Γραμματέα Δήμου Αμαρουσίου, η υπάλληλος του Δήμου Αμαρουσίου Λαφιώτου 
Αικατερίνη (ΔΕ1/Ε’). 
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Μετά από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, σε σύνολο πενήντα (50) μελών 
βρέθηκαν παρόντα συνολικά είκοσι έξι (26) μέλη, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και αναφέρει: 
 
«Σας καλωσορίζουμε στη 2η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του 
Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2015 και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.  
 
Σκοπός της σημερινής συνεδρίασης είναι να ενημερωθούν τα μέλη, σχετικά με τα 
πεπραγμένα της Διοίκησης για το έτος 2014 καθώς και για το Σχέδιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2015 – 2019, που θα υποβληθεί προς 
έγκριση στο αρμόδιο Υπουργείο.  
 
Προτείνουμε να ξεκινήσουμε από τη συζήτηση του δεύτερος θέματος της ημερήσιας 
διάταξης που αφορά  στο σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προκειμένου να 
αποδεσμευτούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες.  
 
Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κατατέθηκε πρόταση σχετική με τη φύση του 
θεσμού της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,  από τον Δημοτικό Σύμβουλο και 
εκπρόσωπο της Αριστερής Ριζοσπαστικής Δημοτικής Κίνησης ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 
κύριο Αναστάσιο Σπυρόπουλο. 
 
Το λόγο έχει ο Δήμαρχος.»   
 
Σύντομη περίληψη 2ου θέματος: Διαβούλευση επί του σχεδίου του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμαρουσίου για την περίοδο 2015 - 
2019. 
 
Ο Δήμαρχος λαμβάνει το λόγο και αναφέρει: 
 
«Κυρίες και κύριοι. 
Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου, εφαρμόζοντας όσα προβλέπει η ισχύουσα 
νομοθεσία αλλά και ταυτόχρονα, υπηρετώντας το πολιτικό της όραμα για το Μαρούσι της 
επόμενης δεκαετίας, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων 
που παρουσίασε πριν από ένα περίπου χρόνο στους πολίτες του προαστίου μας ζητώντας 
τους την ψήφο εμπιστοσύνης τους, φέρνει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμαρουσίου για την προγραμματική περίοδο 
2015- 2019. 
 
Α. Τι περιλαμβάνει αυτό το Σχέδιο.  
Απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα. 
Που αφορούν την πόλη και την καθημερινότητα των κατοίκων της.  
Ερωτήματα όπως: 
 
1. Ποιο είναι το μοντέλο της πόλης στην οποία θέλουμε να ζούμε; Και με ποια μέσα και 

πολιτικές θα δημιουργήσουμε το μοντέλο αυτό; 
2. Πως θα καταφέρουμε σε αυτό το δυσμενές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, να 

κάνουμε πράξη όσα οραματιζόμαστε; Που θα βρούμε τα χρήματα για έργα και 
παρεμβάσεις που πραγματικά χρειάζεται η πόλη, λαμβάνοντας υπόψη και ότι   η κρατική 
χρηματοδότηση πλέον στερεύει αλλά και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα επιπλέον 
επιβάρυνσης των νοικοκυριών και των τοπικών επιχειρήσεων;  

3. Με ποιον τρόπο θα ξαναζωντανέψουμε τις γειτονιές μας; 
4. Με ποια έργα και παρεμβάσεις θα ενισχύσουμε το πράσινο, θα προωθήσουμε τη χρήση 
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μορφών ενέργειας φιλικών στο περιβάλλον, θα αναβαθμίσουμε το αστικό περιβάλλον και 
την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας; 

5. Πως θα ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας; 
6. Πως θα καταφέρουμε να μετατρέψουμε σε πλεονεκτήματα της πόλης την ύπαρξη μιας 

σειράς υπερτοπικών εγκαταστάσεων και χρήσεων, που μέχρι σήμερα περισσότερο 
επιβάρυναν το Μαρούσι, παρά το ωφέλησαν. 

7. Πως θα δημιουργήσουμε νέα πεδία και ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας 
τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και υποδομές της πόλης, δημόσιες και ιδιωτικές; 

8. Πως θα διατηρήσουμε τις υπάρχουσες κοινωνικές μας δομές και υποδομές, σε ένα 
περιβάλλον διαρκών οικονομικών περικοπών, προς όφελος των συμπολιτών μας που 
έχουν ανάγκη από την στήριξή μας; 

9. Με ποιον τρόπο θα διαχειριστούμε τα επόμενα χρόνια τα απορρίμματα μας και θα 
προωθήσουμε περαιτέρω  την ανακύκλωση, με τρόπο φιλικότερο προς το περιβάλλον και 
με χαμηλότερο κόστος για τον πολίτη; 

10. Ποια θα είναι η νέα μας πολεοδομική στρατηγική; 
11. Με ποιον τρόπο θα διατηρήσουμε το χαρακτήρα του οικονομικού μητροπολιτικού κέντρου 

του Λεκανοπεδίου, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τον οικιστικό χαρακτήρα των γειτονιών 
μας; 

12.  Πως θα συνδέσουμε όλα τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα 
χρόνια από τη δημοτική αρχή, με το νέο μας σχέδιο; 

 
Β. Ρεαλιστικός  Σχεδιασμός σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον.  
Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου έχει σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες της πόλης και το 
όραμα της Διοίκησης, λαμβάνοντας όμως υπόψη το σημερινό ασταθές οικονομικό 
περιβάλλον. 
 
 Αναζητούμε ρεαλιστικές κι εφαρμόσιμες λύσεις, σε υπαρκτά προβλήματα και 

διαπιστωμένες ανάγκες. 
 Οραματιζόμαστε μια πόλη με έναν Δήμο αρωγό σε κάθε ουσιαστική αναπτυξιακή 

προσπάθεια και πρωτοβουλία που θα ενισχύει την τοπική οικονομία και θα 
δημιουργεί νέα εισοδήματα και νέες θέσεις εργασίας.  

 
Γ. Πατάμε σε ισχυρές βάσεις.  
Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Αμαρουσίου πατά στις ισχυρές βάσεις των όσων 
πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια. 
 
1. Καταρχήν, στις ισχυρές βάσεις του προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης του 

Δήμου.  
2. Στην υλοποίηση μιας σειράς έργων η παρεμβάσεων  που ήδη έχουν γίνει ή βρίσκονται σε 

εξέλιξη.  
 
Αναφέρω χαρακτηριστικά: 
 Η ανάπλαση της οδού Μεσογείων, στην περιοχή της Κοκκινιάς και η διαμόρφωση 

αθλητικών εγκαταστάσεων, στα πλαίσια του προγράμματος Πράσινη Ζωή στην Πόλη. 
 Η κατασκευή των δύο πεζογεφυρών επί της Κηφισίας. 
 Η ανάπλαση του ιστορικού εμπορικού κέντρου του Δήμου. 
 Η πράσινη Διαδρομή πεζών και ποδηλάτων που διέρχεται από τις Π.Ε. Αγίου Θωμά, 
Παραδείσου και Πολυδρόσου, που ήδη εκτελείται. 
 Οι νέες κοινωνικές υποδομές μας, όπως οι 6 νέοι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, τα νέα 
σχολεία, τα νέα ΚΑΠΗ μας, κλπ. 
 Η ενίσχυση του στόλου της Δημοτικής μας Συγκοινωνίας. 
 Ο ιστός. 
 Η αγορά κτιρίων που θα στεγάσουν νέες πολιτιστικές υποδομές.  
 Οι 52 υφιστάμενοι μικροί και μεγάλοι αθλητικοί χώροι της πόλης. 
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 Tο ισχυρό δίκτυο μουσείων και πολιτιστικών δομών του Δήμου μας. 
 
Δ. Η στρατηγική μας για το μέλλον 
Αξιοποιούμε στο νέο σχέδιο τα πλεονεκτήματά μας. 
Στοιχεία που ευνοούν την μελλοντική  ανάπτυξη του δήμου μας: 
 Η χωροθέτηση του Ολυμπιακού Αθλητικού κέντρου.  
 Η Αττική Οδός, που συνδέει το Μαρούσι με όλο το Λεκανοπέδιο. 
 Η λειτουργία ενός υπερτοπικού – επιχειρηματικού κέντρου με έδρες μεγάλων επιχειρήσεων 
του τομέα των υπηρεσιών υγείας, του εμπορίου, τράπεζες, ασφάλειες, επικοινωνίες, κλπ. 
 Το ιστορικό εμπορικό κέντρο του δήμου.  
 Οι γειτονιές που ενισχύουν τον προαστιακό χαρακτήρα του προαστίου μας. 
 Το δάσος Συγγρού, αλλά και οι άλλοι σημαντικοί χώροι πρασίνου (κτήμα Καρέλλα, 
Μιμικόπουλου, πρώην ΕΤΕΒΑ, κτήμα Ιππικού ομίλου, ρέμα Αμαρουσίου, δεκάδες πλατείες 
και πάρκα). 
 Το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών που διέρχεται την πόλη μας (προαστιακός, ΗΣΑΠ, 
λεωφορειακές γραμμές). 
 
Αντιμετωπίζουμε τις αδυναμίες που έχουμε κληρονομήσει: 
 Την ανομοιογένεια στην οικιστική οργάνωση του δήμου 
 Τις έντονες οικιστικές πιέσεις 
 Την άναρχη δόμηση, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων. 
 Την διάσπαση του οικιστικού ιστού από μεγάλους υπερτοπικούς άξονες κυκλοφορίας ( Λ. 

Κηφισίας, Πεντέλης, Αμαρουσίου – Χαλανδρίου,  Σπύρου Λούη, Κύμης, Αττική Οδός, 
γραμμή των ΗΣΑΠ. 

 Την απουσία μεγάλων ενιαίων ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου. 
 
ΣΤ. Τα σημεία κλειδιά της στρατηγικής είναι: 
  Η ιεράρχηση των οδικών αξόνων κυκλοφορίας. 
  Η περαιτέρω προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου κι άλλων πράσινων μορφών 

αστικών μετακινήσεων, και η αποθάρρυνση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, εντός 
του δήμου με αναβάθμιση της δημοτικής συγκοινωνίας. 

  Η δημιουργία δικτύου πράσινων ελεύθερων χώρων, που θα δημιουργούν καλύτερο 
μικροκλίμα και θα ενισχύουν την κίνηση των κατοίκων κατά μήκος του δικτύου, με 
ποδήλατο ή πεζή. 

  Παράκαμψη των στοιχείων που προκαλούν διάσπαση του αστικού ιστού (Αττική Οδός, Λ. 
Κηφισίας) και που ευνοούν την μετακίνηση με το ιδιωτικό αυτοκίνητο. 

 Η ενίσχυση των σημείων εισόδων προς το κέντρο του Δήμου. 
 Η Διασύνδεση των γειτονιών μας μέσα από ένα δίκτυο πράσινων διαδρομών και η 
ενίσχυση της λειτουργικής τους αυτονομίας (με αθλητικές, κοινωνικές και πράσινες 
υποδομές). 
 Η διατήρηση και η ενίσχυση των υφιστάμενων χρήσεων γης που ευνοούν την κατοικία. 
 Η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που θα αναδεικνύουν το Μαρούσι σε πόλο 
αθλητικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, ιατρικού και θεραπευτικού τουρισμού. 
 
Ζ. Δράσεις που προωθούν την στρατηγική μας 
«Πράσινο» Μαρούσι 
1. Αναβάθμιση και ανάπλαση των ρεματιών σε μια διαδρομή πεζών ποδηλάτων με 

διακλαδώσεις που θα δημιουργούν loops. Το ρέμα που διασχίζει το Δήμο 
Αμαρουσίου ξεκινώντας από τις υπώρειες της Πεντέλης, περνάει από την γειτονιά  της 
Νέας Λέσβου, συνεχίζει στο Studio Α, περνάει από το Νέο Μαρούσι και τον Σωρό, 
συνεχίζει στις Εργατικές κατοικίες και καταλήγει  στον Άγιο Θωμά.  Φιλοξενεί χλωρίδα και 
πανίδα η διάσωση και η ενίσχυση των οποίων είναι επιτακτική για την οικολογική 
ισορροπία της πόλης. Το δεύτερο ρέμα διαχωρίζει το Δήμο Αμαρουσίου από το Δήμο 
Χαλανδρίου.  
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2. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε γειτονιές. 
3. Αναβάθμιση της πλατείας Ηρώων  
4. Ανανέωση του στόλου της Δημοτικής Συγκοινωνίας με ηλεκτρικά οχήματα 
5. Αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου 
6. Προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
7. Πράσινα δώματα σε σχολεία και δημοτικά κτίρια  
8. Νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. Έμφαση στην  Ανακύκλωση. Πολιτική 

μείωσης ανταποδοτικών τελών 
 
«Ιατρικός, αθλητικός και εμπορικός τουριστικός προορισμός»  
1. Η λογική δημιουργίας των κλειστών κυκλικών διαδρομών βασίζεται στην ένωση των 

χρήσεων υγείας, τουρισμού, αθλητισμού, πρασίνου και εμπορικών κέντρων σε μια 
διαδρομή με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου. Οι 
πυρήνες υγείας που ενώνονται πάνω σε αυτή την διαδρομή είναι το Σισμανόγλειο, το Κατ, 
το Ιατρικό Αθηνών, το Ιασώ και το Μητέρα. Πυρήνες υπερτοπικού εμπορίου είναι το Mall 
και το Golden hall. Στον αθλητισμό περιλαμβάνεται η υπερτοπική χρήση του ΟΑΚΑ 
καθώς και πιο ήπιες όπως ο Ιππικός όμιλος και τα υπαίθρια γήπεδα. Τέλος το Άλσος 
Συγγρού έχει αδιαμφισβήτητα υπερτοπική διάσταση. 

2. Δημιουργία Πάρκων υγείας. 
3. Ενοποίηση του δικτύου πολιτιστικών δομών του Δήμου. 
4. Αξιοποίηση του ΟΑΚΑ και μετατροπή του σε χώρο φιλοξενίας αθλητικών, πολιτιστικών 

και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, με παράλληλη φύτευση.  
5. Ανακατασκευή του Σπύρος Λούης. 
6. Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου. 
 
Φιλική και «Ανθρώπινη» Πόλη 
1. Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών της πόλης (νέοι Παιδικοί σταθμοί, Δομές 

κοινωνικής φροντίδας, κλπ). 
2. Έμφαση στην πρόληψη της υγείας με προγράμματα ενημέρωσης και προληπτικής 

ιατρικής. 
3. Ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας. Νέο δίκτυο δημοτικού φωτισμού. 
4. Νέα σχολικά συγκροτήματα με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό. 
5. Επέκταση του δικτύου πεζογεφυρών, με τοποθέτηση νέων, για τη λειτουργική ενοποίηση 

της πόλης.  
6. Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία ΗΣΑΠ. 
7. Έμφαση στις ανάγκες της νέας γενιάς. 
 
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
 Αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ. 
 Διεκδικούμε Ανταποδοτικό όφελος για την πόλη από τις χρήσεις που αναπτύσσονται στα 

όρια της. 
 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για τους συμπολίτες μας μέσα από την 

υπογραφή συμφώνων συνεργασίας με τοπικές επιχειρήσεις και παροχή κινήτρων. 
 
Μαρούσι Βιώσιμη Πόλη Υγείας και Καινοτομίας.  
Διαβούλευση με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων. 
Διαρκής επικοινωνία με την τοπική κοινωνία. 
Μαζί διαμορφώνουμε το Μαρούσι της επόμενης δεκαετίας.» 
 
Ο Πρόεδρος ευχαριστεί το Δήμαρχο και δίνει το λόγο στα Μέλη της Επιτροπής, 
προκειμένου να τοποθετηθούν επί του επιχειρησιακού προγράμματος. 
 
 Η κυρία Ζακυνθινάκη, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με 

αναπηρία «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΣΤΙΑ», αναφέρει ότι άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τον 
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Δήμαρχο και επισημαίνει ότι άκουσε για τις κοινωνικές δομές δεν άκουσε όμως 
κάτι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σχετικά με το κέντρο δημιουργικής 
απασχόλησης που έχει γίνει από το Δήμο σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Αμαρυσία Εστία,  το οποίο έγινε και ήμασταν από τους πρωτοποριακούς δήμου 
στη συνέχεια όμως βάλτωσε, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, άλλοι δήμοι που 
ξεκίνησαν μετά από εμάς έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, ενώ εμείς παραμείναμε 
στα ίδια επίπεδα σε ένα μικρό διαμέρισμα που στην αρχή φιλοξενούσε επτά 
παιδιά και τώρα φιλοξενεί είκοσι πέντε παιδιά, το ένα πάνω στο άλλο, 
ανεξαρτήτου ηλικίας και πάθησης. Θα ήθελε να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος επί του 
θέματος και να δούμε το μέλλον. Υπάρχει ένα σχέδιο, ακούγεται εδώ και πάρα 
πολύ καιρό, να μεταφερθεί το κέντρο στο Σικιαρίδειο, έχουν ζητήσει κάποια 
πράγματα και δυστυχώς δεν έχουν δει κάτι να υλοποιείται και θα ήθελε να 
μεροληπτήσει ο Δήμο για αυτό και επιπλέον να εξεταστεί το ωραρίο λειτουργίας 
του κέντρου. Σχετικά με το θέμα του ωραρίου, το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί για 
οχτάωρη απασχόληση ενώ το κέντρο διαθέτει προσωπικό τετράωρης 
απασχόλησης και δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά σε αναμονή να 
φροντίσουμε να γίνει κάτι καλύτερο. 

 
Ο Δήμαρχος απαντώντας στην κυρία Ζακυνθινάκη αναφέρει ότι τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες είναι ένα ειδικό κεφάλαιο, το γνωρίζουμε και λαμβάνεται υπόψη 
σε όλες τις αναπλάσεις της πόλης, είναι αυτονόητο. Όσον αφορά τα παιδιά μας 
με νοητική στέρηση, από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκε αυτή η κυψέλη 
δίνοντας τη δυνατότητα στις οικογένειες αυτές να εξυπηρετούνται. Οι υπηρεσίες 
έχουν λάβει εντολή να εκπονήσουν μελέτη σε  ένα οικόπεδο στην Σισμανογλείου, 
έκτασης ενός στρέμματος, προκειμένου να μπορέσουμε να λάβουμε μία 
επιδότηση και να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο σε αυτόν τον χώρο, ώστε με 
εναλλακτική το διαμέρισμα που ήδη φιλοξενούνται τα παιδιά να δημιουργηθεί και 
μία ημερήσια  δομή. 
Σχετικά με το Σικιαρίδειο έχουν γίνει επαφές με την διοίκηση του, το θέμα το 
έχουν αναλάβει η κυρία Λέκκα με τον κύριο Βραχνό και παρακολουθείτε και 
πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει. 
Επιπλέον αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται και 
ο Δήμος θα είναι αρωγός.  
Τέλος για το προσωπικό οχτάωρης απασχόλησης το έχουμε υπόψη μας και 
μέσω ΕΣΠΑ, παρά τη μείωση τον κονδυλίων για τους παιδικούς σταθμούς και τις 
κοινωνικές δομές, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο.  

 
 
 Η κυρία Θεοδωρακοπούλου, εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων Δάσους 

Συγγρού, αναφέρει ότι παρακολούθησε με προσοχή την ανάπτυξη του 
επιχειρησιακού προγράμματος από το Δήμαρχο και παρατήρησε ότι αναφέρθηκε 
πάρα πολλές φορές η φράση ανάπλαση χώρων πρασίνου. Αυτό δημιουργεί  μια 
αισιοδοξία, αλά δεν μπορούν να κρύψουνε και τις όποιες ανησυχίες έχουνε γιατί 
συχνά η λέξη αξιοποίηση μπαίνει σε εισαγωγικά και συχνά το πράσινο στο δρόμο 
αρχίζει και γκριζάρει. Σαν σύλλογος θα θέλανε διευκρινήσεις σχετικά με το όραμα 
καθώς και με τις προθέσεις του Δήμου, αλλά και με κάποιο τρόπο να υπάρχει 
δέσμευση σχετικά με την αξιοποίηση του κτήματος Καρέλλα. Επίσης 
παρατήρησαν ότι υπάρχουν στο πρόγραμμα πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, 
γήπεδα ποδοσφαίρου, παιδικές χαρές, θέατρο, σινεμά, αναψυκτήρια, parking, και 
θεωρούν ότι είναι πολλά και θυμίζουν λίγο master plan, το οποίο μοιάζει σαν ένα 
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κακό όνειρο. Για το λόγο αυτό ζητούνε διευκρινήσεις καθώς και ενημέρωση για 
την όποια εξέλιξη θα έχει η αξιοποίηση του κτήματος Καρέλλα. 
Σχετικά με το οικόπεδο του Ι.Γ.Ε. που μετά από δικαστική απόφαση το Ι.Γ.Ε. 
θεωρείται ιδιοκτήτης του, η θέση του συλλόγου είναι να αξιοποιηθεί σε 
συνεργασία με το Ι.Γ.Ε., ώστε και αυτό να μπορέσει να προσφέρει κάποιους 
πόρους και να επιτελέσει το έργο του που είναι η εκπαίδευση καλών γεωργών. 
Συμφωνούνε με το Δήμο για τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης και από 
πάνω θα δημιουργηθεί μία πλατεία και εύχονται αυτή η πλατεία να ονομαστεί 
Ιφιγένεια Συγγρού, ώστε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την διάθεση 
του κτήματος Συγγρού.  

 
 Ο κύριος Χατζηγιαννάκης, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού 

Συλλόγου «ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ», αναφέρει ότι η περιοχή τους είναι ένα 
απομακρυσμένο κομμάτι του Δήμου και αισθάνονται λίγο σαν επαρχεία. Δεν 
υπάρχουν πεζοδρόμια σε βασικούς άξονες, όπως είναι η Μεσογείων. Τα παιδιά 
αναγκάζονται πολλές φορές να πηγαίνουν στο σχολείο περνώντας μέσα από 
οικόπεδα και θεωρούν ότι όλα αυτά θα πρέπει να φτιαχτούν γρήγορα, διότι 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχημάτων. Έχουν υποβάλλει αίτηση στα πλαίσια 
έναρξης διαδικασιών που θα γίνουν, τουλάχιστον να γίνει η πεζοδρόμηση από 
την οδό Ειρήνης μέχρι και την Αναξαγόρα, και τη Σωρού μέχρι το Γυμνάσιο – 
Λύκειο, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλείς μετάβαση των μαθητών στο σχολείο. 
Τα έργα αυτά είναι ρεαλιστικά και θα πρέπει να μπουν σε μία προτεραιότητα. 
Υπάρχουν περιοχές του Αμαρουσίου που κτίζονται και ξανακτίζονται και περιοχές 
όπως η δική τους που έχει αφεθεί τελείως. Αν εξαιρέσουμε τη διάνοιξη της 
Φραγκοκλησιάς που ξεμπλόκαρε την περιοχή του νέου Αμαρουσίου, υπάρχουν 
ιδέες δημιουργίας ποδηλατόδρομου – πεζόδρομου που θα διευθετούσαν αυτά τα 
προβλήματα.  
Είναι άλλο θέμα θα ήταν η εκμετάλλευση των παραρεμάτιων περιοχών. Είναι 
αμαρτία η διαδρομή του ρέματος όπως κατεβαίνει από τα Μελίσσια μέχρι τη 
Σισμανογλείου να μην συνεχίζεται παρακάτω. Αναφέρθηκε ότι το θέμα αυτό έχει 
δρομολογηθεί και ευχής όλων είναι να υλοποιηθεί.  
Είναι επιτακτικό να προχωρήσουν γρήγορα οι μελέτες των ομβρίων αγωγών, 
ώστε να μην μετατρέπονται σε ποτάμια οι κάθετοι δρόμοι της οδού Ειρήνης. 
Τέλος υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα στο Σισμανόγλειο από τη δημιουργία 
των τμημάτων του ΟΚΑΝΑ, όπως έχουν παρουσιαστεί προβλήματα ελαφριάς 
μορφής παραβατικότητας, και οι κάτοικοι αυτής της περιοχής παραπονούνται και 
ενοχλούνται. 
Κλείνοντας αναφέρει την αναγκαιότητα τοποθέτησης ορίων ταχύτητας στην οδό 
Κυπρίων Αγωνιστών. 

 
 Ο Δήμαρχος λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι θέτονται  τεχνικά θέματα που 
 αφορούν το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου το οποίο και θα συζητηθεί 
 σε προγραμματισμένη συζήτηση την Πέμπτη 30 Ιουλίου και ώρα 14:00. 
 
 Ο κύριος Σμυρνής, εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο 

ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ», εν απουσία του προέδρου του κ. Νησίωτη επιθυμεί να 
αναφερθεί σε κάποια θέματα που έχουν τεθεί στο διοικητικό συμβούλιο του 
Συλλόγου. Ο Σωρός πριν κάποια χρόνια παρόλο που είχε ενταχθεί στο σχέδιο 
βρισκόταν σε μηδενική βάση, προωθήθηκαν πάρα πολλά έργα υποδομών όπως 
στην οδοποιία, δημιουργήθηκαν νέες σχολικές μονάδες κ.λ.π.. Η περιοχή έχει 
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ανέβει αρκετά και αυτό αποτελεί έργο της σημερινής διοίκησης, όπου σε μία 
περιοχή που εντάχθηκε στο σχέδιο επενδύθηκαν 4 με 5 εκατομμύρια Ευρώ.  
Στο στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης πενταετίας θα πρέπει να γίνουν και 
άλλα έργα. Όπως γνωρίζει η διοίκηση υπάρχουν ακόμα και άλλες περιοχές εκτός 
σχεδίου στο Σωρό – Λάκκα Κόττου που πρέπει να ενταχθούν. Πρέπει να γίνουν 
μεγάλες προσπάθειες, ώστε οι περιουσίες των ανθρώπων των περιοχών αυτών 
να αποκτήσουν οικονομική αξία καθώς και να γίνουν νέοι χώροι πρασίνου. Η 
διοίκηση του Δήμου έχει κάνει μεγάλο αγώνα κι θα πρέπει να συνεχιστεί.  
Επίσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί το σχέδιο της διαμόρφωση της οδού Σωρού, 
να ολοκληρωθεί η οριοθέτηση του ρέματος με την έκδοση του Φ.Ε.Κ. ώστε να 
προχωρήσουμε σε αστική ανάπλαση με τη δημιουργία διαδρομών περιπάτου και 
παράλληλα να ξεκινήσουν οι εργασίας για τα αντιπλημμυρικά έργα που τόσο 
πολύ τα έχει ανάγκη η περιοχή.  
Επίσης θα πρέπει να προχωρήσουν έργα οδοποιίας και αγωγών ακαθάρτων.    
Αυτά είναι τα θέματα που θεωρούν ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας και θεωρούν ότι πολλά από 
αυτά είναι εφικτά ώστε να αποκτήσει ο Σωρός το πραγματικό χαρακτήρα του 
πλησίον ενός υπερτοπικού χαρακτήρα. 

 
 Ο κύριος Λιανιτάκης, εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου 

«Ζωοδόχος Πηγής» Ψαλιδίου Αμαρουσίου, αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου έχει κατά καιρούς καταθέσει μια σειρά προβλημάτων που 
απασχολούν την περιοχή. Τα προβλήματα έχουν άμεση σχέση με τις μεγάλες 
υπερτοπικές χρήσεις που επιβαρύνουν την περιοχή του Ψαλιδίου. Οι χρήσεις 
αυτές είναι γνωστές έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Παιδείας, το The Mall 
Athens, η Αττική Οδό, ο Σταθμός της Νερατζιώτισσας, το OTE Academy, η οδό 
Βύρωνος. Όλα αυτά έχουν επιφέρει πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή. 
Σήμερα θα αναφερθούν σε κάποια από τα προβλήματα που αφορούν τεχνικά 
έργα, τα οποία αν υλοποιηθούν θα ανακουφίσουν τους κατοίκους. Θα ήταν 
ιδιαίτερα ευτυχής συγκυρία τα έργα αυτά να ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα 
του έτους 2016 του Δήμου μας. Ένα από αυτά τα έργα είναι η διευθέτηση του 
ρέματος της οδό Κυρίλλου. Εφόσον γίνει η διευθέτηση θα επιτευχθεί η διάνοιξη 
της οδού Κυρίλλου, ενέργεια που θα αλλάξει τελείως την εικόνα της περιοχής. Η 
σημερινή κατάσταση της περιοχής δεν μας τιμά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 
περιοχή αποτελεί είσοδο και προς το Δήμο μας αφού γειτνιάζει με την 
Νερατζιώτισσα. Επίσης επιθυμούν να διανοιχτεί  η οδό Λακωνίας  και να γίνουν 
τα πεζοδρόμια στην οδό Βύρωνος. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θεωρούν ότι 
επιλύετε πολύ εύκολα είναι η διαμόρφωση των ήδη χαρακτηρισμένων δρόμων 
ως πεζόδρομοι ή ήπιας κυκλοφορίας. Επίσης η κυκλοφοριακή μελέτη που 
υπάρχει και αφορά την περιοχή, επειδή έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε 
που εκπονήθηκε, επιθυμία των κατοίκων είναι να γίνει μία νέα κυκλοφοριακή 
μελέτη.  
Τέλος κατά καιρούς σαν σύλλογος, και με την συνεργασία του Δήμου, έχουν 
εμπλουτίσει και ενισχύσει το πράσινο στην περιοχή τους. Όμως το πράσινο αυτό 
χρειάζεται συντήρηση και καλό θα ήταν να υπάρχει κάποιος προγραμματισμός 
για να ποτίζονται τα δένδρα  που υπάρχουν στις πλατείες και τους δρόμους, γιατί 
θα είναι κρίμα τόση προσπάθεια να πάει χαμένη.   
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 Η κυρία Σκότη, εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αναβρύτων 
Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», αναφέρεται στην αξιοποίηση του 
κτήματος Καρέλλα και συγκεκριμένα ζητάει διευκρινήσεις σχετικά με την ανωτέρω 
αξιοποίηση, ποίες είναι οι σκέψεις του Δήμου για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό 
που γνωρίζουν είναι ότι εδώ και τέσσερις – πέντε μήνες προσπαθεί ο Δήμος να 
δημιουργήσει εκεί έναν λαχανόκηπο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.  
Γνωρίζουν ότι στις σκέψεις του Δήμου ήταν να γίνει το γήπεδο, ακούσανε όμως 
σήμερα από το Δήμαρχο ότι η κεντρική διοίκηση απάντησε ότι δεν μπορεί αυτό 
να χρηματοδοτηθεί. Ταυτόχρονά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 
2016, το οποίο βέβαια θα συζητηθεί αύριο φαίνεται να ξεκινάει μία διαδικασία, με 
μία τοπογραφική μελέτη, για να δημιουργηθεί στον χώρο κάποιο θέατρο.  
Διακρίνεται μία ασάφεια. Οι κάτοικοι της περιοχής και ο Σύλλογος θέλουν να 
υπάρξει μία συνολική αντιμετώπιση του Κτήματος Καρέλλα και όχι 
αποσπασματική, ξεκινάει κάτι και σταματάει. Αν δεν γίνει κάτι συνολικά και ως 
προς τις χρήσεις γης, πιστεύουν ότι η εκμετάλλευση του Κτήματος Καρέλλα δεν 
θα είναι προς το συμφέρον των κατοίκων της περιοχής. Είναι ένας από τους 
λίγους πνεύμονες πρασίνου του Δήμου και θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.  
Τέλος σχετικά με το ρέμα Σαπφούς, γνωρίζουν όλες τις προσπάθειες που έκανε 
ο Δήμος για την οριοθέτηση του και τώρα απομένει η διευθέτηση του ρέματος. 
Είναι μία χρονοβόρα διαδικασία. Ο Δήμος προχωράει και ζητάει προτάσεις για τη 
διαμόρφωση του (π.χ. ποδηλατόδρομοι κατά μήκος της κοίτης του ρέματος). Δεν 
ακούστηκε όμως τίποτα για την ένταξη στο σχέδιο των περιοχών που εφάπτονται 
στο ρέμα.  
Τέλος σημαντικό θέμα της περιοχής είναι και η διευθέτηση των όμβριων υδάτων.    

 
 Ο κύριος Οικονόμου, εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Η 

ΔΩΔΩΝΗ», ευχαριστεί τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς 
Συμβούλους και όσους εργάστηκαν και μας υποστήριξαν στις 26 Ιουνίου που 
έγινε το πανηγύρι για το Κλήδονα και ήταν μια επιτυχημένη διοργάνωση και 
ευχαριστεί και όλους τους παράγοντες που βοήθησαν να επιτευχθεί αυτό.  
Σχετικά με τα θέματα που απασχολούν την περιοχή τους είναι λίγο πολύ τα ίδια 
που απασχολούν και τις άλλες περιοχές. Για όσους δεν γνωρίζουν η περιοχή 
τους είναι πύλη εισόδου από τα Μελίσσια. Έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με 
τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης κάποιων 
έργων, απλώς επιθυμούν να υπενθυμίσουν την διευθέτηση του ρέματος  και εν 
συνεχεία την ανάπλαση του με πράσινο και πεζοδρόμους, ο φωτισμός της 
περιοχής, η ανακατασκευή του γηπέδου πίσω από το περίπτερο και 
πεζοδρόμηση όπου χρειάζεται. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν δει την περιοχή και 
έχουν καταγράψει τα προβλήματα της.   
Κλείνοντας και απαντώντας στο ερώτημα του Δημάρχου πως ονειρευόμαστε την 
πόλη μας, ο κύριος Οικονόμου αναφέρει ότι το όνειρο του είναι δει μαμάδες με 
καροτσάκια, άτομα με ειδικές ανάγκες σε αμαξίδια, ηλικιωμένα άτομα να 
περπατούν και να κινούνται στα πεζοδρόμια, χωρίς να χρειάζεται να κατέβουν 
στο δρόμο και να μην διέρχονται πίσω από αυτοκίνητα.   

 
 Ο κύριος Μπούρας, εκπρόσωπος της  Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, αναφέρει 

ότι η Ένωση Γονέων έχει συμμετάσχει μέχρι στιγμής σε όλες τις συνεδριάσεις της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που εν μέσω 
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καλοκαιριού βλέπει τόσους συλλόγους να συμμετέχουν στη διαβούλευση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.  
Καταρχήν το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου θα φανεί στον κύριο Μπούρα 
ιδιαίτερα χρήσιμο, γιατί από τις 251 σελίδες, οι 240 αναφέρονται πολύ αναλυτικά 
στην υφιστάμενη κατάσταση. Θα περίμενε κανείς σε ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα όπου περιγράφεται σε 240 σελίδες η υφιστάμενη κατάσταση να 
υπάρχουν άλλες τόσες, αν όχι διπλάσιε, σχετικές με το τι θα γίνει την περίοδο 
2015 – 2019. Ο άξονας 2 που περιγράφει όλα όσα είναι να γίνουν και που είναι 
προς όφελος της πόλης, είναι 11 σελίδες οι οποίες είναι σε επίπεδο αναφοράς 
προτάσεων, δηλαδή στο κομμάτι που τους αφορά τα σχολεία αναφέρεται στο 
2.3.1. συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη λειτουργίας σχολικών μονάδων. 
Σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα περιμένει κανείς να δει συγκεκριμένα πράγματα 
για τα οποία η διοίκηση έχει δεσμευτεί τόσο στο προεκλογικό της πρόγραμμα 
αλλά κυρίως και μετά. Παράδειγμα στο πρόγραμμα θα έπρεπε να αναφέρεται 
συγκεκριμένα η επέκταση 5ου δημοτικού, ανέγερση 8ου γυμνασίου – 9ου λυκείου. 
Είναι ανησυχητικό το ότι δεν αναφέρονται συγκεκριμένα τα έργα. Επίσης στη 
περιοχή Κοκκινιάς 10ο δημοτικό, 6ο λύκειο. Η κατασκευή και η ανέγερση του νέου 
αντίστοιχα. 
Ο κύριος Μπούρας θεωρεί ότι λόγο του φόρτου εργασίας των υπηρεσιακών 
παραγόντων δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν τα τμήματα του επιχειρησιακού που 
σχετίζονται με τα μελλοντικά σχέδια.  
Στο παράπονο του Δημάρχου ότι η κεντρική εξουσία διαχειρίζεται τα χρήματα 
των Δήμων, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί θέματα, ο κύριος Μπούρας 
αναφέρει ότι το ίδιο κάνει και ο Δήμος με τα χρήματα των σχολικών επιτροπών 
και των σχολείων. Στην ουσία τα χρήματα που προορίζονται για τα σχολεία από 
Κ.Α.Π. και ΣΑΤΑ καθώς και τα χρήματα από Φ.Η.Χ. τα διαχειρίζεται το Δήμος. Τα 
δίνει μεν στις σχολικές επιτροπές αλλά όχι όλα. Υπάρχει μια υστέρηση μεγάλη 
της τάξεως των 30 – 40 % των Φ.Η.Χ. που δεν έχουν αποδοθεί στα σχολεία.  
Ένα άλλο θέμα είναι η παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους 
του Δήμου. Έχει αναφερθεί και στο παρελθόν και θα έπρεπε να συμπεριλάβετε 
και στο επιχειρησιακό η επιταγή του νομοθέτη η οποία προβλέπει ότι δεν 
παραχωρούνται σχολικοί χώροι, για προγράμματα που απευθύνονται σε 
μεμονωμένους μαθητές ή ομάδες μαθητών με οικονομικοκοινωνικά κριτήρια και 
αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αυτό για 
όλες τις αθλητικές δραστηριότητες που γίνονται και γίνονται σε σχολεία πρέπει να 
είναι στην κορωνίδα της τιμολογιακής πολιτικής. Και θα πει ο Δήμος ότι 
υπάρχουν προβλέψεις. Ποίες είναι αυτές οι προβλέψεις; Φτάνει σε σημείο 
προσβλητικό να αναφέρεται ότι άποροι με εισόδημα έως 6.000,00 € να πληρώνει 
το 50% του αντιτίμου. Επίσης για να πάρουν τα παιδία την έκπτωση του 50% θα 
πρέπει και οι δυο γονείς να είναι μακροχρόνια άνεργοι. Ο κύριος Μπούρας 
κλείνοντας ζητά να ληφθούν αυτά υπόψη της διοίκησης και να γίνουν διορθωτικές 
κινήσεις, σύμφωνα και με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.  

 
 Η κυρία Καββάλου, εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου 

«ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ», αναφέρει ότι επειδή έχουν κοινά σημεία με τον Σύλλογο 
Αναβρύτων Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», σε πρώτη προτεραιότητα 
τους είναι η αξιοποίηση του κτήματος Καρέλλα. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί, να 
καθαριστεί δίπλα ακριβώς είναι τα σχολεία και διέρχονται μαθητές.  
Σχετικά με το 6ο λύκειο, πρέπει να προχωρήσει η κατασκευή του. Τα όμβρια στην  



 12 

οδό Σοφοκλέους, Ανδρέα Συγγρού, Αγίας Ελεούσης, Ευκαλύπτων μετατρέπονται 
σε κάθε βροχή, σε ποτάμια. Στην οδό Πεντέλης πρέπει να γίνουν πεζοδρόμια, να 
καθαρίζεται εντατικά το παρκάκι, η παιδική χαρά που δημιουργήθηκε είναι πολύ 
ωραία αλλά περιμετρικά οι κάδοι των σκουπιδιών είναι πάντα γεμάτοι. Θετικό 
ήταν η δημιουργία της γέφυρας που ένωσε την περιοχή των Αναβρύτων με το 
κεντρικό Μαρούσι. 

 
 Η κυρία Νιχωρίτη, εκπρόσωπος του Θεάτρου «ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ», αναφέρει ότι 

μελετώντας το πρόγραμμα δεν είδε πουθενά κάτι για τους νέους, μία ειδική 
μέριμνα για την νεολαία. Θεωρεί ότι οι σύγχρονες πόλεις είναι εχθρικές ως προς 
τους νέους και κυρίως για τις ηλικίες 17 – 25 οι οποίες είναι παντού 
ανεπιθύμητες. Εκεί που κάνουν skate ενοχλεί το skate, εκεί που κάνουν 
ποδήλατο ενοχλεί το ποδήλατο και πρέπει να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί 
είναι οι αυριανοί πολίτες. Είναι οι άνθρωποι που θα πάρουν την κοινωνία στα 
χέρια τους. 
Όσον αφορά τον πολιτισμό αναφέρεται ότι αποτελεί πρωταρχικό στάδιο του 
πολιτιστικού προγράμματος να γίνει πολιτιστική χαρτογράφηση για το τι υπάρχει 
στο Δήμο. Το ερώτημα είναι δεν έχει γίνει; Δεν έχει ζητηθεί ποτέ από συλλόγους 
ή καλλιτεχνικούς φορείς η συμμετοχή τους, η γνώμη τους ή η παρέμβαση τους σε 
κάτι. Ζητήθηκε ποτέ κάτι για την εκπόνηση ενός προγράμματος πολιτισμού, ως 
τοπικό στοιχείο, ως άνθρωποι που ασχολούνται τόσα χρόνια με τον πολιτισμό;  
Ούτε ζητήθηκε ποτέ η γνώμη σε λήψη αποφάσεων, παρόλο του το πολιτιστικό 
πρόγραμμα αναφέρει τακτικά την συνοχή στην λήψη αποφάσεων. Δεν είναι 
κατανοητό και ελπίζει σε νέες συνεδριάσεις όπου θα δοθούν διευκρινήσεις. Υπό 
το βάρος της οικονομικής κρίσης ο Δήμος διαφοροποιείται και σε κύριο στόχο 
ανάγεται η εδραίωση του τομέα του πολιτισμού και των δημιουργικών 
βιομηχανιών ως ζωτικού παράγοντα του νέου μοντέλου της οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας για τη δημιουργία εισοδήματος και απασχόλησης. Δεν είναι 
κατανοητό, για τον πολιτισμό είναι ιδιαίτερα θολό. 

 
 Η κυρία Χαλιώτη, εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας 

Λέσβου, ευχαριστεί τον Δήμαρχο για την παρουσία του στην πόλη και στην 
περιοχή τους καθώς και στο ότι έχει ανοίξει την αγκαλιά του στους συλλόγους. 
Αναφορικά με την περιοχή της Νέας Λέσβου, μία από της ωραιότερες περιοχές ο 
σύλλογος με εθελοντές και κατοίκους καθάρισε την περιοχή από τα πούσια, τα 
οποία είναι επικίνδυνα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Έχουν δημιουργηθεί δε ζώνες 
προστασίας. Επίσης μέσω του συλλόγου η περιοχή φυλάσσεται τους 
επικίνδυνους μήνες του καλοκαιριού από εθελοντές κατοίκους τις βραδινές ώρες 
και τους ευχαριστούν θερμά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα 2/3 της περιοχής είναι 
πράσινο.  
Αυτή τη χρονική στιγμή είναι σε εξέλιξη το αποστραγγιστικό της περιοχής, έργο το 
οποίο θα είναι καταλυτικό για την αντιμετώπιση των δύσκολων χειμερινών μηνών 
με τις πλημμύρες που πλήττουν την πόλη. 
Επί την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης θα θέλανε να υπενθυμίσουν την 
επιθυμία των κατοίκων για πιο συχνά δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας γιατί 
η περιοχή είναι απομακρυσμένη και λόγο της δύσκολής οικονομικής συγκυρίας οι 
κάτοικοι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο κέντρο, στον ηλεκτρικό σταθμό αλλά 
και οι μαθητές στα σχολεία. Επίσης επιθυμούν να πυκνώσουν τα δρομολόγια και 
το Σαββατοκύριακο κατά τους χειμερινούς μήνες.  
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Δεδομένο ότι σαν σύλλογος προσπαθούν να ην επιβαρύνουν οικονομικά το 
Δήμο, θα θέλανε να υπάρχουν σταθερά κάποιοι οδοκαθαριστές στους δρόμους, 
περισσότεροι από όσους υπάρχουν γιατί ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες 
υπάρχουν πολλά πούσια και υπάρχει πρόβλημα προστασίας από πυρκαγιές.  
Ας μην ξεχνάμε ότι η περιοχή αποτελεί έναν πνεύμονα πρασίνου όχι μόνο για τα 
Μαρούσι αλλά για όλη την Αττική καθ’  ομολογία των δασολόγων αλλά και άλλων 
εξειδικευμένων επιστημόνων.  
Σύντομα αναμένετε η διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς, μέσα από την οποία θα 
μπορούν όλοι να απολαύσουν την ομορφιά του ρέματος, το οποίο είναι απείρου 
κάλους και είναι προστατευόμενο από το ΠΕΧΩ. Παράλληλα με αυτό θα γίνει και 
η ένταξη στο σχέδιο ενός κομματιού των Αναβρύτων που είναι εκτός σχεδίου και 
θα ανακουφιστούν οι κάτοικοι. Η οριοθέτηση έχει γίνει Φ.Ε.Κ. και αναμένεται η 
διευθέτηση που αξιοποιήσει τα όσα μπορεί να μας προσφέρει η ύπαρξη του 
ρέματος στην περιοχή.  
Τέλος σαν σύλλογος και σας δημότες – κάτοικοι του Αμαρουσίου είναι 
διατεθειμένοι να βοηθήσουν  με όλες τους τις δυνάμεις για την βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής στην πόλη μας.    

 
 Ο κύριος Κοσμίδης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Ποντίων Αμαρουσίου «ΝΙΚΟΣ 

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ», ευχαριστεί τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του για την 
άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Εκμεταλλευόμενος τη σημερινή ημέρα, 
θα ήθελα να μιλήσει σαν κάτοικος των εργατικών πολυκατοικιών και να 
αναφερθεί και να έχει κάποια απάντηση σε ένα βασικό πρόβλημα, το πρόβλημα 
των ανελκυστήρων καθώς και στην καθαριότητα.    

 
 Ο κύριος Πάντος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολυδρόσου, διατυπώνει κάποιες 

επισημάνσεις σε γενικό επίπεδο και αναφέρει ότι όποιος χρησιμοποιεί τον 
στρατηγικό σχεδιασμό είναι η διαδικασία ενός οργανισμού για να υλοποιήσει τη 
στρατηγική του. Θα περίμενε λοιπόν κανείς μέσα από αυτό το πρόγραμμα που 
παρουσιάζεται για διαβούλευση να υπάρχει κάποια πρόταση βελτίωσης του ίδιου 
του οργανισμού δηλαδή του οργανογράμματος και των υπηρεσιών του Δήμου, 
που θα κληθούν να υλοποιήσουν το όραμα και τη στρατηγική του Δήμου για τους 
στόχους που το ίδιο το πρόγραμμα θέτει για την επόμενη πενταετία. Ναι μεν 
υπάρχει η περιγραφή του οργανογράμματος του Δήμου δεν έχει όμως εντοπιστεί 
να υπάρχουν στοιχεία βελτίωσης, που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του 
σχεδίου. Δεύτερο η στρατηγική της προστασίας των περιοχών που αναφέρθηκε 
με την έννοια ότι ταυτόχρονα στο Μαρούσι υπάρχουν εμπορικά κέντρα, περιοχές 
γενικής και αμιγούς κατοικίας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γενικό 
πολεοδομικό σχέδιο του Αμαρουσίου αλλά και ο γενικός πολεοδομικός 
σχεδιασμός και εννοεί το νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας, το οποίο από τον 
Αύγουστο του 2014, προβλέπει ότι το Μαρούσι είναι σταυροδρόμι των 
αναπτυξιακών αξόνων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας και έχει νομοθετηθεί ως 
πόλος κεντρικής και μητροπολιτικής εμβέλειας με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις, 
το υπερτοπικό εμπόριο, την αναψυχή, τις υπηρεσίες υγείας, τον αθλητισμό και τη 
διοίκηση. Αυτό σε συνδυασμό με το όραμα και τις αρχές του Δήμου όπως 
περιγράφεται στο στρατηγικό σχεδιασμό όπου είναι να γίνει το Μαρούσι 
προάστιο ξανά, σημαίνει ότι τα προηγούμενα χρόνια ξέφυγε από το να είναι 
ανθρώπινη πόλη με σύγχρονες υποδομές προαστιακού χαρακτήρα και καταλήγει 
το πρόγραμμα σε τέσσερις άξονες για περιβάλλον και ποιότητα ζωής, κοινωνική 
πολιτική και υγεία, διοικητική οικονομία και απασχόληση και οργάνωση και 
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λειτουργία του Δήμου, αλλά δεν απαντώνται ξεκάθαρα τα εξής ερωτήματα: ένας 
στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει κάθε άξονας που αναπτύσσει να απαντά κατά τη 
γνώμη μας, στο τι θα κάνουμε, για ποίον θα το κάνουμε διότι εδώ υπάρχει μία 
αδιαφάνεια και πως μπορούμε να υπερέχουμε σε σχέση και με το παρελθόν αλλά 
συγκριτικά και με τους όμορους δήμους και άλλες περιοχές που έχουν καλύτερα 
ποιοτικά χαρακτηρίστηκα διαβίωσης των κατοίκων.   
Σχετικά με το προάστιο του Πολυδρόσου εκεί υπάρχουν τα εξής θέματα: το θέμα 
της Φραγκοκλησιάς που έχει συζητηθεί κατά κόρων στο Δημοτικό Συμβούλιο τον 
περασμένο χρόνο, δηλαδή η κυκλοφοριακή ρύθμιση γιατί ναι μεν ανοίξαμε έναν 
δρόμο αλλά τότε δεν υπήρχε η Αττική Οδός και από εκεί που είχαμε διέλευση 
3.000 αυτοκινήτων το εικοσιτετράωρο τώρα έχουν γίνει 20.000 αυτοκίνητα. 
Δεύτερο είναι το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας της ρεματιάς, στο οποία 
αναφέρθηκαν νωρίτερα και άλλοι εκπρόσωποι συλλόγων, το οποίο προβλέπει 
διαμόρφωση μητροπολιτικών ποδηλατοδρόμων, σύμφωνα και με τις 
εκπονηθείσες μελέτες του Πανεπιστημίου. Εδώ υπάρχει το εξής αντιφατικό. Το 
έργο αυτό δεν συνδέεται με το έργο της βιοκλιματικής ανάπτυξης του κέντρου 
ούτε προς την ανατολική πλευρά ούτε προς την δυτική. Κάποια στιγμή θα πρέπει 
να ενωθούνε. Ένα ακόμα θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα προκειμένου να 
ανοίξουν οι παράδρομοι της Αττικής Οδού για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία στην 
ανατολική πλευρά του Δήμου. Η Φιλοθέη και το Ψυχικό διασχίζονται και από την 
οδό Κηφισίας και από την οδό Καποδιστρίου αλλά κανένα μέρος της 
κυκλοφορίας δεν διέρχεται εσωτερικά. Αυτό έχει επιτευχθεί με κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις. Επομένως συμπερασματικά και εμείς θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε 
την κυκλοφορία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαχέονται τα αυτοκίνητά από το 
εσωτερικό του Δήμου. 
Επίσης θεωρεί ότι ο σχεδιασμός στερείται καινοτομιών και παρόλο ότι μιλάει για 
συνεργασίες δεν διαφαίνεται να γίνεται κάτι τέτοιο με τους όμορους Δήμους.    

 Τέλος δεν υπάρχουν δείκτες αξιολόγησης για το στρατηγικό σχεδιασμό. 
 

Ο Δήμαρχος λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι οι δείκτες αποτελούν στην 3η 
φάση του στρατηγικού σχεδιασμού.   

 
 Ο κύριος Ζορμπαλάς, εκπρόσωπος των Προσκόπων Αμαρουσίου, αρχικά 

αναφέρει ότι οι πρόσκοποι του Αμαρουσίου γιορτάζουν φέτος τα 100 χρόνια 
παρουσίας τους στην πόλη, και όλα αυτά τα χρόνια προσφέρουν στην πόλη 
ανελλιπώς.  Θέλοντας να συμπληρώσει τις κυρίες που εκπροσωπούν του Φίλους 
Δάσους Συγγρού, έχουν παρατηρήσει κάποια θέματα σχετικά με το πράσινο και 
με αφορμή την περσινή προφύλαξη του δάσους καθώς και τη συμμετοχή τους 
κάθε χρόνο στην φύλαξη του δάσους, το συγκεκριμένο πυροφυλάκειο είναι 
ελλιπές διότι και είναι χαμηλό αλλά και παρατημένο. Επίσης οι υποδομές του 
δάσους όσον αφορά το σύστημα πυρόσβεσης, τόσο οι πυροσβεστικές φωλιές 
όσο και οι κρουνοί δεν λειτουργούν. Το θέμα δεν έχει ακόμα επιλυθεί. 
Επίσης σημαντικό θέμα του δάσους είναι η καθαριότητα. Κατά καιρούς 
διοργανώνονται καθαρισμοί και από τους φίλους δάσους Συγγρού, από τους 
προσκόπους αλλά και από εθελοντές, δυστυχώς όμως την αμέσως επόμενη 
εβδομάδα, ρυπαίνεται και πάλι το δάσος. 
Τέλος τις δυο τελευταίες ημέρες, ευρισκόμενος στο κέντρο της Αθήνας 
παρατήρησε ότι κατά τις μεσημεριανές ώρες ότι το Μαρούσι είχε θερμοκρασία 
τουλάχιστον 3 – 4 βαθμών μεγαλύτερη από το κέντρο. 
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 Ο κύριος Ουϊλς, εκπρόσωπος του Εκδρομικού και Περιηγητικού Συλλόγου 
Αμαρουσίου, αναφέρει ότι ο Σύλλογος του εκπροσωπεί όλο το Μαρούσι. Θα είναι 
ευχής έργον να υλοποιηθεί αυτό το μεγαλειώδες έργο που παρουσιάστηκε και 
επιθυμία τους είναι όπου υπάρχει χώρος να φυτεύεται ένα δένδρο. 

 
Ολοκληρώνεται ο κύκλος των τοποθετήσεων των φορέων – Μελών της Επιτροπής 
και εν συνεχεία το λόγο λαμβάνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λευτέρης Μαγιάκης 
και Ιωάννης Κορομπίλης. 
 
 Ο κύριος Μαγιάκης, λαμβάνει το λόγο και αναφέρει:  

Αγαπητοί Συμπολίτες και Συμπολίτισσες. Εκ μέρους της παράταξης μας σας 
καλωσορίζουμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το 
Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου στα πλαίσια της επεξεργασίας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2015 -2019. θεωρούμε τη σημερινή 
συνεδρίαση σημαντική για τον σχεδιασμό του κοινού μας μέλλοντος στη πόλη που 
ζούμε και προτρέπουμε τη δημοτική αρχή να αξιοποιήσει την επιτροπή 
διαβούλευσης ακριβώς όπως ο νόμος ορίζει, δηλαδή να πραγματοποιείται μία 
συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο αλλά και να προωθήσει ακόμα 
περισσότερο τη συμμετοχή των πολιτών, θεσπίζοντας συνοικιακές συνελεύσεις, 
στα πλαίσια του λεγόμενου συμμετοχικού προϋπολογισμού. 
Από τη θέση αυτή θέλουν να εκφράσουν τα συγχαρητήρια τους σε όλους τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου που συνέβαλαν στη σύνταξη αυτής της 
μελέτης, δεν δόθηκε αυτή την φορά σε εργολάβο, αποδεικνύοντας όχι μόνο την 
υπηρεσιακή τους επάρκεια και εμπειρία αλλά και την αφοσίωση τους στο 
λειτούργημα που ασκούν, με την έννοια ότι για να συνταχθεί αυτός ο στρατηγικός 
σχεδιασμός απαιτείται πολύ περισσότερη δουλεία και πέραν του ωραρίου τους. 
Θα θέλαμε να επισημάνουμε, όπως ειπώθηκε και από άλλον συνομιλητή, ότι  
υπάρχει μία έλλειψη σε αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν υπάρχει η 
αξιολόγηση του προηγούμενου δηλαδή της περιόδου 2011 – 2014. Στο 
προηγούμενο στρατηγικό σχεδιασμό υπήρχαν δείκτες αξιολόγησης της 
προηγούμενης περιόδου και θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και να 
μας οδηγήσει για το τι ακριβώς πετύχαμε και το τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. 
Εκ των πραγμάτων, λόγο του περιορισμένου χρόνου, θα πούμε ότι προφανώς 
συμφωνούμε σε πάρα πολλά από αυτά που ακούστηκαν, οι ανάγκες της πόλης 
είναι αντικειμενικές, όμως σε επίπεδο στρατηγικής θα εκφράσουμε ορισμένες 
αντιρρήσεις που έχουμε. Να δηλώσουμε εξαρχής ότι η μεγάλη διαφορά που 
υπάρχει στον προηγούμενο στρατηγικό σχεδιασμό και σε αυτόν είναι αυτή που 
διατυπώνεται στη σελίδα 242 του κειμένου και αναφέρει: όραμα του Δήμου είναι 
να γίνει το Μαρούσι προάστιο ξανά μια πόλη με σύγχρονες υποδομές. Το λεω 
αυτό σε αντιδιαστολή με τον προηγούμενο στρατηγικό σχεδιασμό που είχε σαν 
στόχο το Μαρούσι να αναπτυχθεί ως υπερτοπικός πόλος επιχειρηματικής 
δραστηριότητας διεθνούς ακτινοβολίας, καθώς επίσης και με αυτά τα οποία 
προβλέπει, όπως είπε και προηγούμενος ομιλητής, για το ρυθμιστικό της Αθήνας 
που ισχύει από τον Αύγουστο του 2014, από αυτήν την άποψη εμείς συμφωνούμε 
όχι μόνο τώρα αλλά εδώ και 15 χρόνια και λέμε ότι πλέον το Μαρούσι πρέπει να 
κηρυχθεί και κηρύσσεται με αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό μία κορεσμένη πόλη 
που δεν χωράνε άλλες υπερτοπικές χρήσεις και χαιρόμαστε πολύ γιατί σήμερα η 
διοίκηση με αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό που έφερε στηρίζει αυτόν τον σκοπό.  
Πριν πάμε σε επιμέρους παρατηρήσεις, τις οποίες λόγο περιορισμένου χρόνου να 
τις δημοσιεύσουμε, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ένας στρατηγικός σχεδιασμός 
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πρέπει να στηρίζετε σε ορισμένες προϋποθέσεις. Και είναι κάποιες προϋποθέσεις 
οι οποίες εκφέυγουν των ορίων του Δήμου και να εξηγηθώ. Ποίο θα είναι το 
θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει ο Δήμος. Θα διατηρήσουμε το 
θεσμικό πλαίσιο, το οποίο π.χ. δεν έχει την απλή λογική, είναι δημαρχοκεντρικό, 
δεν έχει μειώσει την γραφειοκρατία, περιορίζεται σε πολύ μεγάλους ελέγχους 
σκοπιμότητας και όχι νομιμότητας; Θα κατοχυρώσουμε το δημόσιο και κοινωνικό 
χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς να εκχωρήσουμε τις λειτουργίες 
σήμερα που υπάρχουνε στην δημοτική αυτοδιοίκηση στο ιδιωτικό κεφάλαιο; Θα 
ενισχύσουμε την αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. και την αύξηση της συμμετοχής τους στη 
διαμόρφωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας, το οποίο σήμερα 
περιορίζεται κάτω από τη μία μονάδα, ήταν δύο και κατέβηκε κάτω από την μία 
μονάδα, σε αντίθεση με τα οράματα που έχει ο κύριος Δήμαρχος για την Ευρώπη. 
Αυτό ο μέσος όρος φτάνει στο 10 με 12% του ΑΕΠ, διότι βρισκόμαστε σε τέτοιου 
είδους διαφορές με τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στο ΑΕΠ της χώρας. 
Να πω ένα πράγμα. Ο παρόν σχεδιασμός έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό 
έλλειμμα, γιατί απουσιάζει εντελώς ο οικονομικός προγραμματισμός. Έχουμε την 
διαβεβαίωση ότι στην επόμενη φάση του επιχειρησιακού προγράμματος, θα έρθει 
και ο οικονομικός προγραμματισμός γιατί καταλαβαίνεται ότι χωρίς αυτόν όλα όσα 
λέμε δεν μπορούν να σταθούν.  
Λεω όμως, σήμερα που βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ, δεν θα πρέπει να έχουμε μια 
καθαρή και σαφή εικόνα για το πια ακριβώς είναι η οικονομική κατάσταση του 
Δήμου; Εμείς λέμε ναι. Και λέμε ναι όχι για να κάνουμε αντιπολίτευση αλλά λέμε 
ναι γιατί πρέπει να ξέρουμε όλοι πια είναι η οικονομική κατάσταση του Δήμου, για 
να μην πετάμε στα σύννεφα. Πρέπει να έχουμε σαφή εικόνα του τι ακριβώς 
πρέπει να κάνουμε και κατά την άποψη τη δικιά μας, εδώ είναι και η δημοτική 
αρχή και αν συμφωνεί ή αν διαφωνεί να το πει, αυτή τη στιγμή ο Δήμος 
Αμαρουσίου παρότι δεν είναι στο κόκκινο, όμως τα βραχυπρόθεσμα και τα 
μακρυπρόθεσμα χρέη του ξεπερνάνε τα 300 εκατομμύρια ευρώ σε έναν 
προϋπολογισμό των 50 εκατομμυρίων ευρώ περίπου το χρόνο. Και βέβαια για να 
μην είμαστε υπερβολικοί, οφείλουμε να πούμε ότι τουλάχιστον τα μισά εξ αυτών 
είναι ρυθμισμένα. Δηλαδή δεν είναι άμεσα απαιτητά, είναι ρυθμισμένα για τα 
επόμενα 20, 25,30 χρόνια σε μακροπρόθεσμα δάνεια και οφειλές προς το Ι.Κ.Α. 
κ.λ.π. Όμως υπάρχει ένα έλλειμμα περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο 
πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα κάνουμε.  
Τρίτη προτεραιότητα για την πόλη μας είναι η εκπόνηση ενός νέου γενικού 
πολεοδομικού σχεδίου. Όλα αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως και όπως είπα 
σε πολλά από αυτά συμφωνούμε πρέπει να ενταχθούν μέσα σε έναν σχεδιασμό, 
μέσα σε ένα νέο γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Πράγματι η δημοτική αρχή από 
το 2012, έχει αναγνωρίσει αυτή την ανάγκη, έχει υποβάλει στο ΕΣΠΑ πρόταση για 
χρηματοδότηση, δεν γνωρίζω αν έχει εγκριθεί και μάλιστα είχε δημιουργηθεί μια 
επιτροπή από όλες τις παρατάξεις για να μελετήσει και να αντιμετωπίσει το θέμα 
του γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα. Καιρός 
είναι να προχωρήσει αυτό το πράγμα διότι πρέπει να κατοχυρώσουμε αυτό που 
είπαμε να μην επιτρέψουμε άλλες υπερτοπικές χρήσεις στο Μαρούσι και κυρίως 
για την διαφύλαξη των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι ακριβώς λόγο 
της οικονομικής συγκυρίας κινδυνεύουν να απολεστούν όταν με τα σημερινά 
δεδομένα έχουμε ήδη ένα έλλειμμα 700 στρεμμάτων χαμένων χώρων.  
Επιγραμματικά και κλείνω. Τομέας καθαριότητας, είναι μια πολύ μεγάλη 
πρόκληση, την οποία όπως ειπώθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να την 
αντιμετωπίσουμε σε ένα κοινό σχεδιασμό με τους όμορους Δήμους. Συμφωνούμε. 
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Φέρτε το τοπικό σχέδιο διατήρησης απορριμμάτων το συντομότερο δυνατό για να 
δούμε τι θα κάνουμε με τη διαχείριση των απορριμμάτων.  
Άλλη σημαντική διαφορά στην οποία έχουμε σοβαρή διαφωνία με τη διοίκηση. 
Δεν συμφωνούμε με τον τρόπο ανάπτυξης που ονομάζονται συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δεν συμφωνούμε να δοθεί το Καρέλλα σε ιδιωτική 
εταιρεία για να φτιάξει αυτά που ειπώθηκαν νωρίτερα π.χ. γήπεδο, θέατρο κ.λ.π. 
Δεν συμφωνούμε να δώσουμε σε έναν ιδιώτη 125 στρέμματα για τα επόμενα 25 
χρόνια και να φτιάξει ότι θέλει και όταν τελειώσει και βγάλει τα χρήματα από τον 
κόσμο που θα πηγαίνει, μας επιστρέφει την έκταση πίσω. Είμαστε σε εντελώς 
αντίθετη κατεύθυνση και είναι και άλλα με τα Σ.Δ.Ι.Τ. ας μην αναφερθούμε. 
Ένα τελευταίο είναι κυρίες και κύριοι ότι η χώρα μας βιώνει μια πραγματικά 
δύσκολη κατάσταση, μειωμένης εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Θέλουμε να πούμε 
ότι ανεξάρτητα από την πολιτική διέξοδο που πιστεύει ο καθένας από εμάς, είναι 
ανάγκη όλοι και όλες να υπερασπίσουμε την ανεξαρτησία της πατρίδας μας, την 
δημοκρατία και την κοινωνική αλληλεγγύη ως υπέρτατες αξίες. Και αυτό μπορεί να 
γίνει αν πρώτα εμείς οι αιρετοί δώσουμε με την προσωπική μας στάση και το 
προσωπικό μας παράδειγμα και να φροντίσουμε να διαφυλάξουμε το κύρος του 
θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Η παράταξη μας θα συμβάλει στην διαμόρφωση αυτού του κλίματος και 
παράλληλα θα διεκδικήσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα την πρόοδο αυτής 
της χώρας πόλης, σύμφωνα με την αρχές και το πρόγραμμα της.  

 
 Ο κύριος Κορομπίλης, λαμβάνει το λόγο και αναφέρει:  

Θα εκπροσωπήσω το συνδυασμό «Μαρούσι η Πόλη μας» λόγο του ότι ο 
επικεφαλής μας Κώστας Βλάχος είχε μια ανειλημμένη υποχρέωση και δεν 
μπόρεσε να είναι εδώ.  
Είχαμε τονίσει και στην πρώτη συνεδρίαση που είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο 
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ότι γενικότερα στους Δήμους της χώρας, τα 
επιχειρησιακά προγράμματα και οι στρατηγικοί σχεδιασμοί, μοιάζουνε 
παρομοιότυπα, με αποτέλεσμα όλο αυτό να φαίνεται ότι γίνεται σαν υποχρέωση 
ως προς το νόμο, παρόλο που απαιτεί προαπαιτούμενο για την κατάρτιση 
προϋπολογισμού. 
Η δική μας η άποψη είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πραγματικό εργαλείο 
σχεδιασμού και υλοποίησης αποδοτικών δράσεων για την επόμενη τετραετία. 
Λόγο περιορισμένου χρόνου θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω κάποιες 
προτάσεις τις οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν, τις οποίες θα 
αποστείλουμε στην αρμόδια υπηρεσία και θα τις καταθέσουμε στην δημόσια 
διαβούλευση μέχρι τις 21 Αυγούστου. 
Βασικό σημείο, κατά τη γνώμη μας, της επόμενης τετραετίας και λόγο της πολύ 
κρίσιμης και δύσκολης περιόδου την οποία βιώνουμε σαν χώρα, είναι το θέμα της 
ανθρωπιστικής κρίσης που ενδεχομένως να υπάρξει, λόγο των νέων μέτρων που 
ψηφίστηκαν και αυτών που έρχονται με το νέο μνημόνιο που αναμένεται να 
υπογραφεί. Ως αυτοδιοίκηση θα κληθούμε να παίξουμε πάρα πολύ σημαντικό 
ρόλο στην επίλυση αυτών των προβλημάτων και νομίζω ότι θα πρέπει να 
εστιάσουμε στο πως θα μπορέσουμε να ανακουφίσουμε σημαντικό κομμάτι της 
τοπική κοινωνίας  απέναντι στα σοβαρά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει. Αυτό 
πρέπει να το κάνουμε και να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων με σεβασμό πάνω από όλα στην ατομική αξιοπρέπεια. Έτσι 
υπάρχουν κάποιοι τομείς που θέλουμε να εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι και 
έχουν να κάνουν με την βοήθεια των οικογενειών και των ανθρώπων που θα 
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αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ένα από αυτά είναι οι αναβάθμιση των υπηρεσιών 
στα σχολεία. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε επέκταση του ωραρίου 
λειτουργίας των σχολείων, ώστε να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι γονείς, να 
προσπαθήσουμε να παρέχουμε στα παιδιά πρωινό και γεύμα καθώς και βοήθεια 
στην προετοιμασία των μαθημάτων, δεδομένου ότι πολλές οικογένειες 
αναγκάζονται να πληρώνουν μεγάλα ποσά σε φροντιστήρια. 
Σημαντικό επίσης κομμάτι είναι το θέμα των ΚΑΠΗ, που επίσης θα πρέπει να 
υπάρξει διεύρυνση του ωραρίου και αύξηση των ημερών λειτουργίας και τα 
Σαββατοκύριακα, και να υπάρξει αν είναι δυνατόν σε μειωμένες τιμές η προσφορά 
γεύματος για τα Μέλη τους.  
Ένα άλλο θέμα που προκύπτει γύρω μας όταν οι άνθρωποι χάνουν κάποιους 
συγγενείς και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προβούνε στις κατάλληλες 
ενέργειες. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε ίσως από τους πιο ακριβούς 
Δήμος στα τέλη ταφής, ενώ υπάρχουν δήμοι δίπλα μας όπως η Κηφισιά και το 
Χαλάνδρι για παράδειγμα η Κηφισιά από 650,00 € έχει μειώσει το τέλος στα 
400,00 € και το Χαλάνδρι από 800,00 € περίπου σε 500,00 €, θα έπρεπε και εμείς 
να προβούμε σε μία αντίστοιχη μείωση αυτού του τέλους. Συνεχώς 
αντιμετωπίζουμε συμβάντα όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν κάποιον 
γνωστό για να αντεπεξέλθουν σε αυτά τα έξοδα.      
Σημαντικό επίσης κομμάτι που θα πρέπει να δούμε είναι η δημοτική συγκοινωνία. 
Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος και στον στόλο, το οποίο έχει και περιβαλλοντικό στίγμα, 
με τα ηλεκτρικά λεωφορεία, αλλά πέραν αυτού θα πρέπει να εντάξουμε νέα 
δρομολόγια ώστε να υπάρξει καλύτερη σύνδεση όλων των περιοχών του 
Αμαρουσίου και των πιο απομακρυσμένων, ήδη αυτό ακούστηκε και από άλλους 
ομιλητές. Με αυτό θα εξασφαλιστεί καλύτερη σύνδεση με το εμπορικό κέντρο και 
μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων από τους πολίτες. Αυτό θα βοηθήσει πολύ 
και τα μαγαζιά της περιοχής.  
Στο θέμα της επιχειρηματικότητας, προτείνουμε σε συνεργασία και με τον 
εμπορικό σύλλογο θα δημιουργηθεί ένας τοπικός καταναλωτικός συνεταιρισμός, ο 
οποίος θα έχει διπλό όφελος, τόσο απέναντι στους αδύνατα οικονομικούς 
συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδεχομένως θα μπορούν να έχουν κάποιες καλύτερες 
τιμές στα μαγαζιά ενώ θα ενισχύσει και την κατανάλωση των προϊόντων των 
επιχειρήσεων, αφού θα καταφέρουμε να κρατήσουμε μεγαλύτερο καταναλωτικό 
κοινό εντός του Δήμου και να αυξήσουμε τον τζίρο των επιχειρήσεων. 
Επιπλέον θέλουμε να θέσουμε ως πρόταση την διεύρυνση της χρήσης της 
ARTEMIS CARD, με αύξηση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και των 
παροχών. Ενδεχομένως να μπορούσε να μπει και ένα σύστημα πόντων για τα 
Μέλη, τα οποία θα μπορούν να απολαμβάνουν προνόμια και σε επίπεδο 
εκπτώσεων, που θα είναι αναγκαίο στις μέρες μας.  
Βασικό κομμάτι της επόμενης περιόδου, γνωρίζουμε όλοι ότι το δημόσιο αποτελεί 
απατηλό όνειρο, κάποτε ήτανε η βασική φούσκα που όλος ο κόσμος πίστευε ότι 
κάποια μέρα θα μπει στο δημόσιο, και νομίζω ότι ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως 
δήμος έχουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους και την 
επιχειρηματικότητα. Έτσι σε αυτό το επίπεδο προτείνουμε τη δημιουργία ενός 
γραφείου απασχόλησης και εκπαίδευσης. Θα ήταν πολύ καλή η δημιουργία μίας 
βάσης βιογραφικών, υπάρχει πολύ έντονο ανθρώπινο δυναμικό από συνδημότες 
μας, των οποίων τα βιογραφικά τους θα μπορούσαν να προωθηθούν στις πάρα 
πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο. Άρα με μία πρόσκληση 
που θα μπορούσαμε να κάνουμε στον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης, θα 
μπορούσαμε να προωθήσουμε νέους ανθρώπους της περιοχής μας σε 
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επιχειρήσεις, όταν αυτές ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να 
αποφύγουμε αμφιβόλου ποιότητας προγράμματα απασχόλησης όπως ήταν τα 
ΤΟΠΣΑ και τα ΤΟΠΕΚΟ, σαν παράταξη θα ζητήσουμε να γίνει και μια αξιολόγηση 
των προγραμμάτων αυτών που τρέχουνε στο Δήμο. Βρέθηκα προσωπικά στην 
διαδικασία ενημέρωσης που γίνεται για τους ωφελούμενους και στην αίθουσα που 
ήταν μαζεμένοι, με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα ήταν 7 άτομα εκ των οποίων οι 5 
ήταν εισηγητές. Αν δούμε και το πόσο κοστολογείτε η κάθε τέτοια εκδήλωση 
νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι τέτοιου είδους προγράμματα δεν προάγουν ούτε 
την απασχόληση ούτε την εκπαίδευση. Πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρές 
προτάσεις. 
Σε επίπεδο επιχειρηματικότητας των νέων, θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά την 
δημιουργία θερμοκοιτίδας του Δήμου για νέες επιχειρήσει. Υπάρχουν πάρα πολλά 
παραδείγματα πλέον και στην Ελλάδα και στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, πολλές εταιρείες το κάνουν, είναι χρυσή ευκαιρία πιθανών να μπορεί και 
να χρηματοδοτηθεί, να συστήσουμε μια θερμοκοιτίδα σε χώρο του δήμου, 
δίνοντας απαραίτητα σε μια καινούργια start up επιχείρηση, με παροχή στέγης και 
άλλων βασικών υπηρεσιών για δύο χρόνια, ώστε να μπορέσει να σταθεί στα 
πόδια της για να βγει στην αγορά.  Είναι πάρα πολύ βασικό βήμα και πρέπει να το 
δούμε σοβαρά και νομίζω ότι είναι το αύριο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη από 
ανάπτυξη και από την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και σοβαρές προσπάθειες. 
Σχετικά με τα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος έχουν ειπωθεί πάρα πολλά. 
Εγώ θα αναφερθώ στον περιορισμό της υπερτοπικής χρήσης, γιατί έχει αλλάξει ο 
χαρακτήρας του προαστίου και έχει υποβαθμιστεί  η ποιότητα ζωής των πολιτών 
σε μεγάλο βαθμό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για την μη περαιτέρω 
αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Θα πρέπει να γίνουν και άλλες διαδρομές 
ποδηλάτων αλλά υπό την προϋπόθεση να υπάρχει σύνδεση με τα μέσα σταθερής 
τροχιάς. Για κανέναν λόγο δεν μπορούν να υπάρξουν ποδηλατόδρομοι που δεν 
καταλήγουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως οι υπάρχουσες διαδρομές που 
φτάνουν μέχρι ένα σημείο και από εκεί και πέρα δεν φτάσει στον προαστιακό, θα 
πρέπει να υπάρχει σύνδεση για να είναι σοβαρό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
και η ουσιαστική βοήθεια για τους ποδηλάτες. 
Σημαντικό θέμα που τέθηκε είναι η εκπόνηση σοβαρών κυκλοφοριακών μελετών 
και μελετών βιώσιμης κινητικότητας σε συνεργασία και με τους άλλους δήμους. 
Σαν τελευταίο κομμάτι, θα ήθελα να θέσω της εσωτερική διοικητική λειτουργία του 
Δήμο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για αναδιάρθρωση 
του Δήμου, ουσιαστική αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας, σοβαρή 
εσωτερική αναδιανομή των υπαλλήλων του Δήμου για να σταματήσει το 
φαινόμενο υπεραπασχόλησης ορισμένων υπαλλήλων συγκεκριμένων υπηρεσιών 
και υποαπασχόλησης των άλλων και να υπάρχει μια ευελιξία. Δεν μπορούμε να 
λέμε ότι υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος στην περίπτωση που προκύψει δουλεία και 
να υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που έχουν ανάγκη έμψυχου δυναμικού, και να μην 
λέμε μονίμως ότι δεν έχουμε προσωπικό. Ας δούμε πρώτα πως σωστά θα 
διανείμουμε εσωτερικά το προσωπικό μας και μετά να δούμε σε ποίες θέσεις 
υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για να ζητήσουμε προσωπικό. Αυτό είναι αναγκαίο 
κομμάτι αποδοτικότητας προς τους πολίτες. 
Θεωρώ ότι βασικό αίτημα της ΚΕΔΕ θα πρέπει να είναι μια ορθολογικά 
διευρυμένη επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των δήμων για την εξυπηρέτηση 
των πολιτών και αυτό γιατί πολύς κόσμος ζητάει να υπάρχει μία σωστή κατανομή 
των υπαλλήλων, με διευρυμένο ωράριο προκειμένου να προσαρμοστούμε στις 
ανάγκες τις αγοράς και του νέου τρόπου ζωής που υπάρχει έξω. Όταν όλη η 
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αγορά δουλεύει 09:00 – 17:00 ή 10:00 – 18:00, δεν γίνεται οι υπάλληλοι των 
δήμων να έχουν ωράριο 08:00 – 14:30 και να μειώνεται αυτό το ωράριο 
εξυπηρέτησης. Μπορούν κάποιοι υπάλληλοι να έρχονται για παράδειγμα στις 
10:00. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα κεντρικό πρόβλημα, αλλά θα έπρεπε ως 
ΚΕΔΕ να το δείτε, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη ανταπόκριση στο 
κοινό.  
Τέλος στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Δήμου, πρώτη προτεραιότητα θα 
πρέπει να είναι η ηλεκτρονική σύνδεση του συνόλου των υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών. Νομίζω και στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρξουμε σημαντικά 
κονδύλια και από την κοινωνία της πληροφορίας και από την ΕΕΤΑΑ. Θα πρέπει 
να δούμε πολύ σοβαρά το θέμα του εκσυγχρονισμού. 
Το τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι ότι τα περισσότερα από όσα ειπώθηκαν 
δεν είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα για το Δήμο στη λογική ότι πάρα πολλές από αυτές 
τις δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από κονδύλια όχι μόνο του ΕΣΠΑ αλλά 
και από άλλες πηγές. Επίσης θα είναι καλό να ενισχυθεί στελεχιακά η αρμόδια 
υπηρεσία που υλοποιούν αυτά τα προγράμματα και με άλλους υπαλλήλους του 
Δήμου και όχι μόνο με 2 – 3 άτομα που διαθέτει τώρα, ώστε να γίνουμε η πρώτη 
πόλη σε απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά κυρίως να είμαστε 
πρωτοπόροι βάση των διεθνών πρακτικών σε επίπεδο υλοποίησης σοβαρών 
καινοτόμων έργων.  
Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πάρα πολλές επιχειρήσεις που 
υπάρχουν στο Δήμο θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στα σχολεία και στα ΚΑΠΗ 
και να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όσο περισσότερα κεφάλαια γίνεται για το 
Δήμο. 
Σε όλα αυτά εμείς σαν παράταξη θα είμαστε θετικοί και θα προσπαθούμε συνεχώς 
να συνεισφέρουμε. Έχουμε αποδείξει ότι δεν εγκλωβιζόμαστε σε μία στείρα και 
παροπλιτική αντιπολίτευση αλλά θα είμαστε πολύ ισχυροί στην άσκηση ελέγχου 
σε ότι έχει να κάνει με την από εδώ και πέρα πορεία του Δήμου.  
Ευχαριστώ.» 
 

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί και δίνει το λόγο στο  Δήμαρχο, προκειμένου να απαντήσει 
στα θέματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι των συλλόγων και να δευτερολογήσει. 
 
Ο Δήμαρχος αναφέρει: 
«Πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πάρα πολύ σημαντική εισηγητική 
διάθεση που είχαν όλες οι απόψεις από όλους του ομιλητές  και είτε 
εκμεταλλευόμενοι ο καθένας τη γνώση και την εμπειρία του, ανάλογα τον σύλλογο 
που εκπροσωπεί είτε την συνοικία του.  
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί κύριοι και κυρίες, 
καταρχήν κατεγράφησαν όλες οι απόψεις και να σας πούμε ότι αυτό που 
παρουσιάζεται σήμερα δεν έχει τη διάθεση να πει ότι είναι ένα σχέδιο που έχει την 
πληρότητα και την τελειότητα που οραματιζόμαστε. Θα έλεγα ότι είναι μια βάση 
συζήτησης, διότι από κάποια βάση πρέπει να ξεκινάμε.  
Θα ήθελα απλώς να μου επιτρέψετε να κάνω 2 – 3 επισημάνσεις σε κάποια 
πράγματα που εκφράστηκαν με κάποιο φόβο ενδεχομένως και δεν θα μπω στον 
πειρασμό να πω ότι κάποια πράγματα δεν είχαν την στρατηγική αλλά είχαν αν θέλετε 
την αγωνία μίας περιοχής και είναι εύλογο.  
Ο στρατηγικός σχεδιασμός σχετίζεται με την πόλη που θέλουμε στην βάση που 
έχουμε και με το εργαλείο και τους τρόπους που πρέπει να βρούμε για να την 
πραγματώσουμε. Είναι εύκολο το εγχείρημα των εργαλείων; Όχι, διότι αυτό που 



 21 

ζούμε φέτος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζούσαμε πέρυσι και ενδεχομένως με 
αυτό που μπορεί να ζήσουμε του χρόνου. Οι αλλαγές των πραγμάτων είναι με 
μεγάλες ταχύτητες και βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σχεδιάσουμε και 
να οραματιστούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε μια σταθερή 
βάση και να περιμένουμε πότε θα σταθεροποιηθεί η χώρα και να πούμε εμείς ότι αυτό 
μπορεί να μας βοηθήσει ως τοπική αυτοδιοίκηση.  Εμείς παράλληλα θα μελετούμε, θα 
σχεδιάζουμε, θα προσπαθούμε. Θεωρώ ότι η δύναμη μας είναι να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας. Και οι δυνάμεις μας ξεκινούν από το να ενώσουμε τη σκέψη μας και τα 
οράματα μας. 
Δάσος Συγγρού, δεν το διαπραγματευόμαστε με κανέναν και τίποτα. Παραμένει 
πράσινο με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Ο μόνος λόγος της δικής μας ύπαρξης 
είναι να το προστατεύουμε για να μείνει δάσος, να παραμένει πράσινο. Και ξέρετε 
πάρα πολύ καλά ότι από το 2007 που ζήσαμε μεγάλες καταστροφές, η σκέψη όλων 
μας και η δική μου είναι ο κακόβουλος και αυτός ήταν και ο λόγος που παρόλο ότι 
σαν πόλη δεν είχαμε μία θεατρική υποδομή, παρόλο που παρέλασαν πολλά 
ολυμπιακά σχέδια και υποτίθεται πολλά ολυμπιακά χρήματα σε εισαγωγικά, δεν 
φτιάξαμε μία θεατρική και βλέπω και την καλλιτεχνική πλευρά της πόλης μας που 
είναι κοντά μας, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί, την δυνατότητα του πολιτισμού μας. Και 
είμαστε εκείνοι που βάλαμε πολύ περισσότερο πάνω από τον πολιτισμό, καλώς ή 
κακώς την φύλαξη του δάσους, που ενδεχομένως εγκυμονούσε η προσέλευση στο 
ιστορικό θέατρο των Αναβρύτων,  που νομίζω ότι μία ωραία θεατρική παράσταση 
μέσα στο δάσος Συγγρού, σε ένα πολύ ωραίο θέατρο θεωρούμε ότι είναι μία πάρα 
πολύ σημαντική γωνιά της Αττικής. Όμως μπροστά στο ότι δεν έχουμε καταφέρει 
ακόμα ως πολιτεία, ως δήμος, ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως Ι.Γ.Ε. να διαφυλάξουμε 
στον απόλυτο βαθμό μέσα από πυροπροστασίες και μέσα από άλλες μεθόδους το 
δάσος μας, προτιμήσαμε να παραμείνει  σταθερό εις βάρος του πολιτισμού. Άρα δεν 
φεύγουμε από αυτό, δεν υπάρχει master plan, δεν υπάρχει τίποτα, αυτοί ήταν του 
παρελθόντος σχεδιασμοί, τους οποίους είχαμε καταδικάσει και τους καταδικάζουμε 
και τώρα απερίφραστα. Το λεω για να είμαστε εντελώς κάθετοι στην κουβέντα μας,  
Είναι γεγονός και θα κοιτάξω να αναφερθώ συμπυκνωμένα, για πράγματα που 
αφορούν τις λειτουργίες του Δήμου. Είναι σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα στην απόλυτη 
και απότομη αφυδάτωση που υπέστη η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή η αφυδάτωση του 
προσωπικού θα μπορούσε να συμβεί στο επίπεδο συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. 
Αν δηλαδή δεν χρειαζόταν όλη αυτή η ατελείωτη γραφειοκρατία και συμφωνούμε με 
τον κ.Μαγιάκη στο επίπεδο των αλλαγών που πρέπει να υπάρξουνε στη τοπική 
αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα. Και δεν 
υπάρχει ακόμα με αποτέλεσμα πολλές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και του 
δήμου μας να έχουν πρόβλημα  στο επίπεδο των λειτουργιών, γιατί αφυδατώθηκε ή 
για να χρησιμοποιήσω ένα ιατρικό όρο, έγινε απότομη αφαίμαξη του αριθμού του 
προσωπικού μας με ενσωμάτωση πολλών αρμοδιοτήτων, όπως γνωρίζετε, από τη 
Νομαρχία, μέσω του Καλλικράτη, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε πολλά ζητήματα 
σε πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή το 2007 όταν φυλάγαμε το δάσος είχαμε 36 
προσμετρημένους υπαλλήλους του Δήμου σε εικοσιτετράωρη βάρδια και θα έλεγα ότι 
είχαμε τη δυνατότητα με διάφορους τρόπους να αξιοποιήσουμε το προσωπικό μας σε 
αυτό τον βαθμό. Και τώρα το αξιοποιούμε έχοντας αυτήν την προτεραιότητα. Είναι 
αλήθεια ότι και του Καρέλλα, επειδή ακούστηκε αρκετά, πρέπει να ξέρετε ότι υπήρχαν 
μελέτες και εμείς κάναμε 1 – 2 μελέτες για να γίνει μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στο 
κτήμα Καρέλλα. Δεν θα κρίνω το αν αγοράστηκε ακριβά και το πως αγοράστηκε. 
Ήταν του παρελθόντος. Εμείς αρχικά προσπαθήσαμε να  κρατήσουμε το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα αποπληρωμής του παρελθόντος. 
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Ισορροπήσαμε τα γεγονότα ώστε να μην υπάρξει επικινδυνότητα σε αυτό το κομμάτι 
και από ότι είδαμε σε κάποια συρτάρια εκεί υπήρχαν σχέδια δημιουργίας ιδιωτικών 
εκπαιδευτηρίων, που ενδεχομένως να είχαν σχέση και με τα master plan και 
πιθανολογώ ότι μαζί με του Μιμικόπουλου και τον Ιππικό Όμιλο, που είχε 
αποχαρακτηριστεί, σε όλο αυτό θα γινόντουσαν νοσοκομεία, πολυκατοικίες και ότι 
άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτά είναι μακριά από τη δική μας πολιτική και δεν 
είναι κάτι που λέμε σήμερα. Είμαστε 7 – 8 χρόνια και το έχουμε τηρήσει και θα το 
τηρήσουμε ακόμα περισσότερο, μέσα όμως από μία διαδικασία εκμετάλλευσης, βάζω 
τη λέξη σε εισαγωγικά, στο επίπεδο των λειτουργιών τους.  
Θα ήθελα το κτήμα Καρέλλα ο δήμος μας να το αξιοποιήσει στον απόλυτο βαθμό. 
Ένας αφύλακτος χώρος, όπως είναι σήμερα το κτήμα Καρέλλα, διότι για να το 
φυλάξει κανείς είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο είναι αδύνατο. Εκεί είχαμε 
μαζέψει τέσσερις φορές τεράστιο όγκο λάστιχων φορτηγών και τρακτέρ, μπάζα και 
σκουπίδια  κ.λ.π., τα οποία κάποιοι εναπόθεταν κάποιοι κάποιες νυχτερινές ώρες. 
Αυτή η διαδικασία έγινε το 2007 – 2008 και τι είπαμε. Να κάνουμε την ανάπλαση, 
βγήκε και η μελέτη, ακολούθησε η οικονομική κρίση, η οποία απομάκρυνε τη 
δυνατότητα ήπιας ανάπτυξης τέτοιους είδους, ώστε να καθαριστεί και να φυλαχτεί το 
κτήμα Καρέλλα και να μην είναι ένας ατελείωτος μπαζότοπος και να είναι 
λειτουργικών στην εκμετάλλευση για τον πολίτη. Εκεί λοιπόν επειδή αλλάξαμε 
πολιτική στο επίπεδο του επενδυτή, αφού λόγο οικονομικής κρίσης απομακρύνθηκαν 
οι επενδύσεις και έτσι είπαμε να κάνουμε στρατηγικές αναπτύξεις, οι οποίες στο 
σύνολο τους θα αποτελούσαν ένα πολιτιστικό και αθλητικό έργο επ΄ ωφελείας των 
πολιτών. 
Ξεκινήσαμε με το γήπεδο. Είναι αλήθεια οι υπηρεσίες μας, οι μελέτες μας, η 
γραφειοκρατία, η διαδικασία και οι πολύ μεγάλες μεταλλάξεις υπουργών στα διάφορα 
υπουργεία τα τελευταία διαστήματα που έφεραν να συζητάμε τι θα πρέπει να κάνουμε 
με την πόλη μας με ένας υπουργό και μόλις ολοκληρώναμε να άλλαξε ο υπουργούς 
και να ξεκινάγαμε από το μηδέν και από το τίποτα. Αυτό ακριβώς περιέγραψε λίγο 
πριν και πράγματι στο επίπεδο των προγραμμάτων εθνικών επενδύσεων για τον 
αθλητισμό είμαστε στο μηδέν. Όταν μιλούσαμε εμείς τον Οκτώβριο του 2014, υπήρχε 
ένα ποσόν. Υπόσχεσή αλλαγής νομοθετικού πλαισίου για το θέμα του γηπέδου στο 
ΟΑΚΑ, το οποίο είναι μέσα από τους ολυμπιακούς νόμους είναι κάτι το οποίο 
μελετάμε για να δούμε αν ισχύουν αυτά που μας μεταφέρουν. Για το θέμα του 
θεάτρου, βεβαίως και μπορεί να φτιαχτεί με ιδίους πόρους ένα καλοκαιρινό πέτρινο 
θέατρο, φιλικό προς το περιβάλλον. Θεωρούμε ότι με μικρό κόστος μπορεί να 
δημιουργηθεί και για το λόγο αυτό είναι στο επίπεδο της τεχνικής μελέτης. Ξέρετε στο 
θέμα του οικοπέδου του Καρέλλα είπαμε να κάνουμε ήπια ανάπτυξη π.χ. 
λαχανόκηπους, μέσα σε ένα πρόγραμμα για τη φτώχια και με το τρόπο αυτό βάζεις 
τον πολίτη μέσα  στο κτήμα και δημιουργείται μία μορφή φύλαξης του κτήματος. 
Ξέρετε που βρισκόμαστε τώρα; τρεις φορές έχουμε φτιάξει τις οριοθετήσεις του 
συγκεκριμένου χώρου με λάστιχα και μπεκ και την περίφραξη και τρεις φορές έχουν 
υπάρξει συμβάντα παραβατικότητας και δεν μπορούν να εγκατασταθούν οι 
άνθρωποι. Έχουμε κάνει και μηνυτήρια αναφορά κατ΄ αγνώστων. Αυτή η δράση θα 
είχε όφελος κοινωνικό και οικονομικό για οικογένειες που βιώνουν οικονομικά 
προβλήματα και παρόλα αυτά κάποιοι ασυνείδητοι πάνε και κάνουνε ζημιά σε εκείνη 
την περιοχή.  
Για τα ζητήματα που αφορούν τις περιοχές, υπάρχουν τεχνικές διαδικασίες. Βεβαίως 
και έχουμε εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα κάποια από αυτά που αναφέρθηκαν. Να 
αναφέρω ότι ένα από τα πέντε χρηματοδοτούμενα σημεία για αθλητικούς χώρους 
που καταθέσαμε με συγκεκριμένες μελέτες στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ήταν 
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και το γήπεδο στην περιοχή που δραστηριοποιείται ο σύλλογος της Δωδώνης. Αν 
δούμε ότι και αυτό δεν προχωρήσει θα το φτιάξουμε με ιδίους πόρους σε λιγότερα 
σχολεία. 
Επειδή ο κύριος Μπούρας έχει μια ευαισθησία με τα σχολεία. Να σας πω για το 6ο 
λύκειο. Είχαμε μία πίστωση 2.500.000,00 € από τον ΟΣΚ, πριν αυτός διαλυθεί το 
2010 και ήρθε μια αντιπροσωπία ενός γονιού, και κύριε Καρλαύτη διορθώστε με ως 
υπεύθυνος σχολείων,  λόγο ενός φοίνικα που τελικά τον έφαγε το σκαθάρι, αλλάξαμε 
τα σχέδια και το αποτέλεσμα ήταν να χάσουμε τα χρήματα. Γιατί; Γιατί θέλαμε από το 
καλό να πάμε στο καλύτερο. Πάραταυτα οφείλω να πω ότι στο επίπεδο των σχολείων 
δίνουμε μεγάλη μάχη με έναν ΟΣΚ που δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται. Έχουμε 
μιλήσει για όλα τα σχολεία, έχουμε πλήρη καταγραφή και πλήρη μελέτη και προς 
γέννηση θέματα, απλά δεν έχουν μπει οραματικά. Έχουμε και εμείς την ίδια 
ευαισθησία με εσάς, αυτό δεν αμφισβητείται.  
Σκουπίδια, παιδικές χαρές κ.λ.π. όλα αυτά σχετίζονται με το προσωπικό. Όπως 
γνωρίζεται ο ΑΣΕΠ δεν ενεργοποιεί τους επιτυχόντες της προκήρυξης. Παλεύουμε με 
οχτάμηνες και πεντάμηνες συμβάσεις και ως ΚΕΔΕ και ως Μαρούσι ήρθαν τα πρώτα 
150 άτομα πεντάμηνης απασχόλησης. τα οποία προσπαθούμε να τα κάνουμε 
δεκάμηνα. Θα παρακαλέσω όμως από το φθινόπωρο να προβούμε στην 
ευαισθητοποίηση των δημοτών στα θέματα καθαριότητας. Θέλουμε μία μεγαλύτερη 
εκπαίδευση και επικοινωνία με τους πολίτες. 
Στα θέματα του πολιτισμού, παρουσία και της κυρία Νιχωρίτη, η οποία έθεσε κάποια 
θέματα. Είναι γεγονός ότι εμείς αυτό που θεωρούμε πολιτισμός είναι η δημιουργία 
πολιτισμού μέσα από τους πολίτες και φυσικά ποιοτικό πολιτισμό μέσα από εκείνους 
που μπορούν να τον παράγουν και να τον προσφέρουν. Μέσα από τον πολιτισμό 
μπορεί να υπάρξει παιδεία,  εκπαίδευση, δημιουργία, ευγενής άμυλα και γενικά για 
εμάς πολιτισμός είναι ιστορία, ζωή, Ελλάδα. Θέλουμε να κάνουμε πολλά, μας λείπουν 
εγκαταστάσεις, υπάρχει χώρος για βελτιώσεις. Θέλουμε τη συμβολή όλων. 
Σχετικά με τα ασανσέρ των εργατικών πολυκατοικιών που ανέφερε ο κύριος 
Κοσμίδης. Είχαμε έτοιμη μελέτη από το 2010, ο Ο.Ε.Κ. ήταν να το χρηματοδοτήσει 
αλλά δεν το έκανε. Υπήρχε ένα πρόβλημα να το εντάξουμε σε άλλες προσπάθειες του 
ΕΣΠΑ, αλλά κολλάει στο ότι δεν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου αλλά άλλων ιδιοκτητών. 
Το ο Δήμος να χρηματοδοτήσει τους ιδιοκτήτες, είναι θέμα ισορροπίας αλλά έχουμε 
βάλει στον προϋπολογισμό να εγκαταστούμε 1 – 2  ασανσέρ ετησίως, αλλά δεν είναι 
το ολοκληρωμένο σχέδιο που είχαμε προτάξει.   
Για το Πολύδροσο μελετήσαμε με τις υπηρεσίες μας ώστε να μπορέσουμε να 
διευθετήσουμε το ρέμα και να τακτοποιήσουμε τα όμβρια. Έχουμε δημιουργήσει τρεις 
μεγάλες γειτονιές ομβρίων υδάτων, έρχονται και οι επόμενες και πιστέψτε με είναι κάτι 
που θα το λεω επώνυμα και πιεστικά προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Από έκει 
και πέρα θα πω ότι στην πιεστική αυτή φάση είναι και το Πολύδροσο και αποτελεί 
πρόγραμμα τετραετίας. Για τη διοίκηση μας είναι σημαντικό να ολοκληρώσει αυτό το 
κομμάτι. 
Για το θέμα του κυρίου Μαγιάκη. Συμφωνώ ότι χρειάζονται μεγάλες μεταρρυθμίσεις 
στην αυτοδιοίκηση και πρέπει να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση και τον εξής ένα: 
τη νομοθετική εξουσία. Γίνεται με τη νυν ηγεσία του υπουργείου εσωτερικών μία 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια μέσα από μια διαλογική σκέψη, η οποία όμως 
σταμάτησε το τελευταίο διάστημα με τις γνωστές πολιτικές εξελίξεις. Οσονούπω 
ελπίζουμε ότι αυτό θα ξεκινήσει. Πρέπει να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το 
9 – 10% του ΑΕΠ  πολύ καλά είπατε, για τις άλλες χώρες, εγώ θα έλεγα το μισό να 
πετύχουμε για τα επόμενα 2 – 3 χρόνια, θα αυγάτιζε πάρα πολύ στις αυτοδιοικήσεις 
και στις δυνατότητες που θα έδινε στους πολίτες και θα σας έλεγα σε συνέχεια αυτού 
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ότι η τοπική αυτοδιοίκηση παίρνει το 0,8% του ΑΕΠ. Το 99,2% του ΑΕΠ το παίρνει η 
κεντρική εξουσία. Άρα λοιπόν με το 0,8 του ΑΕΠ λειτουργούμε. Τα δημοτικά τέλη 
αφορούν τις μισθοδοσίες και τα ανταποδοτικά, αλλά οι λειτουργίες κοινωνικές, 
προνομιακές και όλα αυτά σχετίζονται με αυτό που σας λεω. Άρα εγώ θα έβαζα το 4 
και μακάρι το 9-10, θα έδινε με τις μεταρρυθμίσεις γρήγορη ανάπτυξη στη χώρα, 
μέσα από την ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτό είμαστε πάρα πολύ 
σύμφωνοι. Θέλει βέβαια λίγο συζήτηση.  
Θεωρώ ότι το θέμα των ελλειμμάτων ή των οικονομικών, ο Δήμος μας έχει κάνει 
πάρα πολύ καλά βήματα. Δεν θέλω τώρα να μακρηγορήσω. Είμαστε σε μια πολύ 
κατάσταση, όπου μπορεί να λειτουργήσει. Θα έλεγα όμως ότι τα έργα υποδομής σε 
κανένας δήμο δεν γίνονται από ίδιους πόρους. Κανένα μεγάλο έργο σε όλη της 
Ελλάδα στην αυτοδιοίκηση δεν σχετίζεται με μεγάλα έργα από ίδιους πόρους. Μπορεί 
να βάλει ένα ποσό για πεζοδρόμια ή για ασφαλτοστρώσεις ή για λακκούβες ή για το 
θέατρο που ανέπτυξα λίγο πριν, της τάξεως των 300.00,00 € - 350.00,00 €, αλλά σε 
καμία περίπτωση τα έργα στην αυτοδιοίκηση δεν χρηματοδοτούνται από ίδιους 
πόρους, άλλα μέσα από προγράμματα του ΕΣΠΑ, κεντρικές χρηματοδοτήσεις, με 
Σ.Δ.Ι.Τ., από τις Περιφέρειες κ.λ.π.  
Παραταύτα θέλω να ξέρετε ότι το γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό, συμφωνούμε 
απολύτως να τον κάνουμε. Ένα πράγμα που με έχει κουράσει όσα χρόνια 
ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση και ως Δήμαρχος είναι τα πολεοδομικά. 
Κάνεις τεράστια προσπάθεια με μικρό έργο, αμφιβόλου ποιότητος στο επίπεδο της 
τελικής κατάληξης του ή ακόμα και στην ολοκλήρωση του. Αυτό το έχω διαπιστώσει 
και αν θέλετε μπορώ να σας φέρω πολλά παραδείγματα, αλλά ας μην μπούμε σε μία 
τέτοια διαδικασία, το οποίο βέβαια θα φέρει πολλούς πόρους και ανάπτυξη για τις 
περιοχές, μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο μπορούμε να αποφασίσουμε πιο θα είναι, 
αλλά και να το αποφασίσουμε η ολοκλήρωση του θέλει πολλά χρόνια.  
Διευθέτηση ρέματος που συζητάμε. Το ξεκινήσαμε το 2007 με προγράμματα του 
ΘΗΣΕΑ και ακόμα το σπρώχνουμε για να τελειώσει και να κάνουμε όλα αυτά που 
είπαμε. Γιατί δεν το θέλουμε; Όχι. Είναι γραφεία γραφειάκια, υπουργεία 
υπουργειάκια, Συμβούλια Επικρατείας και πάει λέγοντας. 
Καθαριότητα, τα είπαμε. Θα έχουμε μία ειδική συνεδρίαση κύριε Πρόεδρε και όταν θα 
ωριμάσει θα το κάνουμε σε επίπεδο συζήτησης και ευαισθητοποίησης. Όλοι μαζί 
μέσα από μία κοινή πρακτική. 
Τώρα για όσα ανέφερε ο κύριος Κορομπίλης για τα τέλη ταφής και όλα αυτά. Ξέρετε 
έχετε απόλυτα δίκιο. Θα πούμε όμως ότι όλα είναι προσφορά και ζήτηση. Δυστυχώς 
ακόμα και σε αυτό. Ξέρετε έχουμε ένα πολύ όμορφο νεκροταφείο, φτιάχτηκε όμορφα 
και προσπαθήσαμε και εμείς να το ομορφύνουμε, είναι όμως μικρό. Και πλέον με την 
ανάπτυξη της πόλης δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και το χειρότερο είναι ότι δεν 
εξυπηρετεί μόνο την πόλη μας αλλά και όλους τους όμορους δήμου, οι οποίοι έχουν 
το δικαίωμα βάση του συντάγματος και των νόμων να ζητήσουν τη δυνατότητα ταφής 
και στο δικό μας νεκροταφείο. Εκεί λοιπόν δεν αλλάξαμε τίποτα από αυτά που 
βρήκαμε από το παρελθόν. Δεν θυμάμαι να έχουμε αλλάξει κάτι. Και είχαμε μια κακή 
τιμή θα έλεγα, αλλά δεν ξέρεις με ποιόν άλλο τρόπο να δώσεις τη δυνατότητα για 
χρήση από τους δημότες μας και παράλληλα πιο αποτρεπτική για τους δημότες των 
όμορων δήμων. Πάντως να ξέρετε ότι πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη μας τα κοινωνικά 
κριτήρια με πολλές δόσεις κ.α.  
ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ, συμφωνώ απολύτως. Είναι προγράμματα απασχόλησης που 
έβγαλε το Υπουργείο Απασχόλησης, ήταν κακής απόδοσης, πολύ ψυχοφθόρα και 
θεωρώ ότι ήταν ανώφελα που βγήκαν. Παραταύτα εμείς σας Δήμος, έχουμε πει ότι 
όποιο πρόγραμμα υπάρχουν και μπορούν ενδεχομένως να ανοίξουν θέσεις εργασίας 
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για τους νέους μας και έρθει ο νέος και σου πει ότι ο άλλος δήμος το υλοποιεί, δεν θα 
θέλαμε ως δήμος να μην μπούμε, να αποκτήσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής. Αν με 
ρωτήσετε τώρα, σίγουρα δεν θα τα επέλεγα. 
Νομίζω στο επίπεδο της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο 
ως δήμος. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και νομίζω ότι με αυτές τις σκέψεις 
και συγνώμη αν σας κούρασα, θέλω να ξέρετε ότι αυτή η συζήτηση είναι η αρχή μίας 
τέτοιας διαδικασίας. Δεν είναι ένα τέλος είναι η αρχή. Βεβαίως μέσα στο νομικό 
πλαίσιο χρειάζεται κάποια στεγνά χρονικά διαστήματα για να πούμε, όπως είπε και ο 
κύριος Κορομπίλης για το θέμα του προϋπολογισμού που επιβάλει ο νόμος και όλα 
αυτά, αλλά στο επίπεδο της στρατηγικής που θέλουμε να αναπτύξουμε στην πόλη 
μας, στο επίπεδο αυτής της διαβούλευσης, θα συμφωνήσω ότι μία φορά τουλάχιστον 
το τρίμηνο θα πρέπει να γίνονται αυτές οι διαβουλεύσεις, και βεβαίως θεωρώ ότι θα 
υπάρχουν δυσκολίες σε αυτή τη διαβούλευση. Υπάρχουν και διαφορετικότητες; 
Σίγουρα υπάρχουν αλλά στόχος μας είναι να λειάνουμε αυτές τις διαφορετικότητες και 
θα ήθελα να πω στον κύριο Κορομπίλη και στον κύριο Μαγιάκη, με την έννοια των 
ομιλητών των παρατάξεων, όπου είναι να διεκδικήσουμε από κοινού πράγματα θα το 
κάνουμε για το καλύτερο της πόλης μας.  
Ευχαριστώ.» 
 
Ο Πρέοδρος ευχαριστεί το Δήμαρχο και ενημερώνει τα μέλη ότι το Σχέδιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμαρουσίου για την περίοδο 2015 – 
2019, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι την 21η Αυγούστου 2015, όπου θα 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τις παρατηρήσεις 
τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση DIAV-GPS@MAROUSSI.GR και στο Γενικό 
πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου. 
 
Παρεμβαίνει ο Δήμαρχος και αναφέρει ότι σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό και 
τον προϋπολογισμό θα υπάρξει συνεδρίαση τον Σεπτέμβρη, σε ημερομηνία που έχει 
προσδιοριστεί από το νομικό πλαίσιο. Για απόψεις είμαστε ανοικτοί για να 
μπορέσουμε να τις ενσωματώσουμε.  
  
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων, τα μέλη της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης,  
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ  
 

θετικά επί του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμαρουσίου για 
την περίοδο 2015 – 2019, το οποίο τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι την 21η 
Αυγούστου 2015, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – 
παρατηρήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση DIAV-GPS@MAROUSSI.GR καθώς και 
στο Γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου. 
 
Σύντομη περίληψη 1ου θέματος: Δημόσιος Απολογισμός πεπραγμένων 
Δημοτικής Αρχής έτους 2014. 
 
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, προκειμένου να τοποθετηθεί επί του 
θέματος. 

Ο Δήμαρχος αναφέρει: 
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«Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των Συλλόγων και Σωματείων της πόλης μας. 

Ο Δημόσιος Απολογισμός για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2014 είναι μια 
διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Ανταποκρινόμενοι λοιπόν στις προβλέψεις του Νόμου, πραγματοποιούμε σήμερα τον 
Απολογισμό αυτό. 

Στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, οι συμπολίτες μας αποτίμησαν με θετικό πρόσημο τα 
πεπραγμένα μας, αξιολόγησαν θετικά το έργο, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που ως 
Διοίκηση αναλάβαμε όλα αυτά τα χρόνια, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, στην πιο 
δυσμενή για τη χώρα οικονομική και κοινωνική συγκυρία. 

Οι πολίτες του Αμαρουσίου αποτίμησαν θετικά το έργο και τις δράσεις  μας που απλώνονται 
σε όλη την πόλη. 

Όταν σε όλους τους γειτονικούς Δήμους οι πολίτες με την ψήφο τους επέλεξαν αλλαγή 
προσώπων και πολιτικών, στο Μαρούσι οι ψηφοφόροι επέλεξαν διαφορετικά. 

Επέλεξαν σιγουριά, ασφάλεια, σταθερότητα. 

Έκριναν ότι το έργο που κάναμε αλλά και το πρόγραμμα που τους παρουσιάσαμε για το 
μέλλον της πόλης μας, αποτελούν την καλύτερη λύση. 

Επέλεξαν για τρίτη συνεχή θητεία το Δήμαρχο και την ομάδα των συνεργατών που μπορεί να 
εγγυηθεί ότι και τα επόμενα χρόνια η πόλη μας θα πάει μπροστά. 

Επέλεξαν την παράταξη της δημιουργίας, του έργου, της ομαλότητας και της 
σταθερότητας.  

Την παράταξη της ενότητας, που βάζει πάνω από όλα το συμφέρον της πόλης. 

Έστειλαν με την ψήφο τους το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουν να πάει η πόλη πίσω.  

Ότι δεν θα αφήσουν να χαθούν όσα με κόπο δημιουργήσαμε όλοι μαζί τα 
προηγούμενα χρόνια. 

Στάθηκαν αποφασιστικά απέναντι σε εκείνους που επιχείρησαν να διχάσουν την 
τοπική κοινωνία και να δώσουν χαρακτήρα κομματικής αντιπαράθεσης στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

Οι πολίτες του Δήμου μας έκριναν θετικά τον απολογισμό της προσπάθειας που ως 
Διοίκηση κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. 

Έκριναν θετικά την προσπάθειά μας  να διασφαλίσουμε σε βάθος χρόνου την οικονομική 
εξυγίανση του Δήμου μας, για να απαλλάξουμε την πόλη από τα βάρη του αμαρτωλού 
παρελθόντος που κληρονομήσαμε, για να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο των υπηρεσιών που 
παρέχουμε στους συμπολίτες μας, για να διασφαλίσουμε πως καμία γειτονιά δεν θα μείνει 
χωρίς έργα, για να στηρίξουμε στην πράξη τους συνανθρώπους μας των οποίων οι αντοχές 
δοκιμάζονται από τις συνέπειες της κρίσης.  



 27 

Επικρότησαν την προσπάθειά μας, για  εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου μας. 

Αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι χωρίς υγιή οικονομικά, χωρίς διαφανή, υπεύθυνη και 
αποτελεσματική διαχείριση των πόρων δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. 

Η Διοίκηση μας το 2014 εξακολούθησε να δίνει  προτεραιότητα. 

 στην οικονομική εξυγίανση του Δήμου μας. 

 στο περαιτέρω νοικοκύρεμα και την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών μας, 

 στην ακόμη πιο αποτελεσματική διεκδίκηση πόρων για την εκτέλεση έργων που τόσο είχε 
ανάγκη η πόλη μας. 

Με το Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης που εφαρμόσαμε το 2013-2014  με συνέπεια, 
καταφέραμε αυτή τη χρονιά, το 2015, να είναι η δεύτερη χρονιά που ο Δήμος μας δεν θα είναι 
ελλειμματικός. 

Μέχρι σήμερα, πετύχαμε να αποπληρώσουμε οφειλές δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ προς 
τρίτους που είχαν συσσωρευτεί από το παρελθόν. 

Στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο Δήμος μας βαδίζει στο σωστό δρόμο, όσον αφορά την 
οικονομική διαχείριση του.  

Και θέλω να επισημάνω για μια ακόμη φορά πως όλη αυτή η προσπάθεια νοικοκυρέματος 
έγινε  

 χωρίς να καταργηθεί καμία υπηρεσία,  
 χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, 
 χωρίς να επιβαρυνθούν οι δημότες μας. 

Όλη αυτή η προσπάθεια νοικοκυρέματος έγινε σε μια περίοδο που μειώθηκε και εξακολουθεί 
να μειώνεται κατακόρυφα η κρατική χρηματοδότηση. 

Όμως εμείς ως Διοίκηση δεν τα παρατήσαμε. 

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

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πίσω από όσα θετικά πετύχαμε το 2014 στην 
οικονομική διαχείριση του Δήμου, αυτοί που ωφελήθηκαν περισσότερο ήταν οι 
συμπολίτες μας. 

Το 2014 πετύχαμε να έχουμε ευχαριστημένες τις οικογένειες των εκατοντάδων παιδιών που 
φιλοξενήσαμε στους παιδικούς μας σταθμούς. 

Στηρίξαμε τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις της πόλης μας μέσα από τη μείωση κατά 20% 
των ανταποδοτικών τελών τα δύο τελευταία χρόνια. 

Πολιτική μείωσης που θα ακολουθήσουμε και την επόμενη χρονιά. 

Διασφαλίσαμε ότι θα επωφελούνται κάθε χρόνο, κι όχι μόνον το 2014, εκατοντάδες 
οικογένειες από τις απαλλαγές κατά 100% ή τις μειώσεις κατά 50%  που πρώτοι εμείς ως 
Δήμος θεσπίσαμε. 
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Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεικές οικογένειες 
χαμηλό εισοδηματίες με μικρές ιδιοκτησίες, νέοι επαγγελματίες που επιλέγουν το Μαρούσι ως 
τόπο για το ξεκίνημα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, μικρές επιχειρήσεις ως 100 
τετραγωνικά μέτρα σε όλη την πόλη, είναι οι κατηγορίες των συμπολιτών μας που 
επωφελούνται από τις απαλλαγές αυτές. 

Η οριζόντια μείωση 20%,οι απαλλαγές για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, είναι η έμπρακτη 
στήριξη που παρέχουμε ως Δημοτική Αρχή, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, σε  
όλους τους συμπολίτες μας, σε όλα τα νοικοκυριά, σε όλες τις επιχειρήσεις που 
επιλέγουν το Μαρούσι για να δραστηριοποιηθούν. 

Η συνετή οικονομική μας πολιτική ήταν αυτή που μας επέτρεψε το 2014 να λειτουργήσει στην 
πόλη μας ένα πρότυπο δίκτυο κοινωνικών υποστηρικτικών δομών. 
 
Να στηρίξουμε με πράξεις και όχι με λόγια αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα παρείχαμε και θα εξακολουθήσουμε και στο μέλλον να 
παρέχουμε πρότυπες κοινωνικές υπηρεσίες σε δεκάδες οικογένειες της πόλης μας που 
στηρίζουν ακόμη και την καθημερινή τους επιβίωση, στις κοινωνικές μας υπηρεσίες, οι 
οποίες έχουν απλώσει ένα αποτελεσματικό Δίκτυο προστασίας σε όλο το Μαρούσι. 

 Μέσα από το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο, που στηρίζει πάνω από 240 οικογένειες με 
είδη πρώτης ανάγκης κάθε μήνα. 

 Με τα Γεύματα Αγάπης που φτάνουν 1.200 μερίδες μηνιαίως. 

 Με το Δημοτικό Πολυιατρείο, που επισκέπτονται χιλιάδες συμπολίτες μας κάθε χρόνο. 

 Με το Κοινωνικό Φαρμακείο. 
 Με την Έκδοση Κάρτας Ανασφάλιστου Πολίτη. 
 Με τη λειτουργία Δικτύου Τράπεζας Χρόνου. 
 Με τη λειτουργία του πρώτου πανελλαδικά ΚΕΠ Υγείας. 
 Με τη Γωνιά Αγάπης και Αλληλεγγύης, που καταμετρά 520 δωρητές πολίτες. 

 Με το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.  

 Με το Δημοτικό μας Ασθενοφόρο. 

 Με τα Προγράμματα Πρόληψης Υγείας,  
 Με τους Δωρεάν εμβολιασμούς και Εξετάσεις. 
 Με το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. 
 Με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και νέων με αναπηρία. 
 Με το Κέντρο Ημέρας νόσου Αλτσχάιμερ 

Στο Δήμο Αμαρουσίου το 2014 κάναμε τη διαφορά, σε όλη την Αυτοδιοίκηση, λειτουργώντας 
πρότυπες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες. 

Και το ίδιο θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε και στο μέλλον.  

Στόχος μας ήταν και παραμένει στο Μαρούσι σήμερα, κανείς που έχει ανάγκη να μην 
είναι μόνος.  

Κανείς δεν θα είναι μόνος. Αυτή είναι η δέσμευσή μου. 

Δέσμευσή μου είναι ότι θα συνεχίσουμε ως Διοίκηση να εκτελούμε έργα σε όλη την πόλη, σε 
κάθε γειτονιά της. 
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Τα έργα με τα οποία αυξήσαμε την περιουσία του Δήμου μας το 2014, θα συνεχιστούν. 

Και θα απλωθούν σε κάθε γειτονιά. 

Με την οριοθέτηση αυτή, θα τακτοποιηθούν από πλευράς ένταξης στο Σχέδιο Πόλης και 
εκτέλεσης έργων υποδομής τμήματα ιδιοκτησιών που βρίσκονται στις Πολεοδομικές Ενότητες 
Αναβρύτων, Κοκκινιάς, Ηπειρώτικα - Καρπάθικα, Σωρού, Αγίου Θωμά και Ψαλιδίου. 

Επιπρόσθετα, προχωρήσαμε: 

 Στην αποκατάσταση, αντικατάσταση και καθαρισμό φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων 
σε ποσοστό 100%, με βάση το οποίο καθαρίστηκαν πολλά φρεάτια υδροσυλλογής, για 
την καλύτερη αντιπλημμυρική θωράκιση των δημοτών. 

 Στη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και αναψυχής, 

 Αλλά και σε διανοίξεις δρόμων παραπλεύρως του ρέματος. 

Το 2014 ολοκληρώθηκαν και μια σειρά από μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία των 
γειτονιών της πόλης μας. 

Η ολοκλήρωση των μελετών αυτών μας επέτρεψε να εξασφαλίσουμε ήδη τα πρώτα χρήματα 
για την εκτέλεση έργων στις γειτονιές στη Νέα Λέσβο, το Ψαλίδι και το Στούντιο Α. 

Κι ακολουθούν και οι επόμενες γειτονιές. 

Σε ότι αφορά τις χρηματοδοτήσεις: 
 Εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια τα έργα για κατασκευή αγωγών 

ομβρίων στις περιοχές Ψαλίδι, Νέο Στούντιο Α, Νέα Λέσβος και Πολύδροσο.  
 Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δήμο 

Αμαρουσίου.   
 Εντάχθηκε στο πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας η αποκατάσταση ασφαλτοταπήτων 

οδικών τμημάτων στα διοικητικά όρια του δήμου μας (Β. Όλγας, Δάφνης, Γούναρη, 
Διονύσου, Λέρου κ.α.). 

 Τέλος ως προς τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε για χρηματοδότηση το έργο για 
την «Ανάπλαση του 9760 και της γύρω περιοχής» και το έργο «Διαμόρφωση των οδών 
Αχιλλείου και Δραγατσανίου στο Δήμο Αμαρουσίου».   

 Αξιολογήθηκαν θετικά τέσσερα έργα που αφορούν σε κατασκευή πράσινων δωμάτων σε 
σχολικά κτίρια. 

 
Πλην όμως λόγω της δημοσιονομικής κρίσης οι διαδικασίες για την υλοποίηση των ανωτέρω 
έργων δεν εξελίσσονται ομαλά, θα αγωνιστούμε όμως μέχρι τέλους για την ολοκλήρωσή 
τους. 

Στόχος της Διοίκησης όσον αφορά στα έργα υποδομής (αποχέτευση και οδοποιία), 
εξακολούθησε να αποτελεί και για το 2014 η σταδιακή υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους σε 
όλες τις περιοχές του Δήμου. 

Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω έργα: 
 Διανοίξεις οδών και πεζοδρομίων στις περιοχές Στουντίου, Νέου Αμαρουσίου, Σωρός, 

Κέντρο. 
 Επισκευή – συντήρηση οδών (περιοχές Ψαλίδι, Στούντιο, Κέντρο, Κοκκινιά, Αγία Φιλοθέη). 
 Επισκευή – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών (περιοχές 

Σωρού, Κέντρου και Ψαλιδίου). 



 30 

Το 2014 δώσαμε κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες τη μάχη για να κρατήσουμε το Μαρούσι 
καθαρό. 

Πετύχαμε παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία αναγκάστηκε τα τελευταία 3 χρόνια 
να λειτουργήσει με μειωμένο κατά 50% προσωπικό, εξαιτίας της συνταξιοδότησης 
προσωπικού, αλλά και της μη ανανέωσης δεκάδων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 

Με λιγότερο προσωπικό και λιγότερα χρήματα, αφού τα δημοτικά τέλη μειώθηκαν, 
δώσαμε τη μάχη για να κρατήσουμε την πόλη καθαρή. 

Και τα καταφέραμε, παρά τα προβλήματα που κατά καιρούς παρατηρήθηκαν. 

Και όχι μόνον τα καταφέραμε, αλλά επιπλέον συνεχίζουμε την εφαρμογή ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος αποκομιδής των ογκωδών απορριμμάτων από τους δρόμους 
της πόλης. 

Το 2014 πετύχαμε ο Δήμος μας να παρέχει πρότυπες υπηρεσίες και σε πολύ προσιτό 
κόστος σε περισσότερους από 9.000 πολίτες που συμμετείχαν στα δημοτικά προγράμματα 
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αμαρουσίου. 

Κυρίες και κύριοι. 

Με το έργο μας όλα αυτά τα χρόνια, κι όχι μόνον το 2014, αποδείξαμε την ικανότητά μας να 
αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις.  

Με την πολιτική μας καταφέραμε να βάλουμε τις βάσεις για την μόνιμη έξοδο του Δήμου μας 
από το φαύλο κύκλο των χρεών, αναδείξαμε τον έντονο κοινωνικό προσανατολισμό μας, που 
εγγυάται τη διατήρηση μιας σειράς κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών προς τους δημότες 
μας, αλλά και μιας σειράς άλλων υπηρεσιών που τις θεωρούμε απαραίτητες για την εύρυθμη 
λειτουργία του Δήμου και της πόλης. 

Αποδεικνύουμε κάθε μέρα στην πράξη ότι έχουμε σχέδιο για να παραμείνει ο Δήμος 
Αμαρουσίου ένας Δήμος σύγχρονος, με ανθρώπινο πρόσωπο. 

Στην προσπάθεια αυτή μας δίνει τεράστια δύναμη η μεγάλη εμπιστοσύνη των συμπολιτών 
μας. 

Στην εμπιστοσύνη αυτή θα απαντήσουμε και τα επόμενα χρόνια με το ίδιο αίσθημα ευθύνης 
και συνέπειας. 

Η δέσμευσή μου είναι ότι και τα επόμενα χρόνια θα επενδύσουμε ως Διοίκηση στην ενότητα 
της τοπικής μας κοινωνίας. 

Θα επιδιώξουμε να συνεργαστούμε εντός κι εκτός πόλης με όλες τις υγιείς δυνάμεις, που 
έχουν το ίδιο μοντέλο αντίληψης με το δικό μας, τις ίδιες αρχές κι αξίες. 

Αλλά δεν θα διστάσουμε και να συγκρουστούμε με όσους επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν 
την ισχυρή λαϊκή εντολή της τοπικής μας κοινωνίας, με όσους θα επιχειρήσουν να στερήσουν 
από την πόλη μας αυτά που δικαιούται, με αυτούς που θα θελήσουν να ερμηνεύσουν και να 
καθορίσουν τους όρους της συνεργασίας μας με όρους κομματικούς. 

Όπως έχω πει και στο παρελθόν, για τη Διοίκησή μας το κόμμα μας είναι το Μαρούσι.  
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Όλα όσα κάναμε το 2014, όλα όσα βρίσκονται σε εξέλιξη το 2015, όλα όσα περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμά μας θα υλοποιηθούν ως και τη λήξη της θητείας μας το 2019, υπηρετούν ένα 
και μόνον συμφέρον. Το συμφέρον του Αμαρουσίου. 

Το έργο που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, κι όχι μόνον το 2014, μας επιτρέπει να 
στηρίξουμε σε ισχυρές βάσεις το νέο μας Πρόγραμμα, που θα  δώσει βάρος σε  6 μεγάλες 
προτεραιότητες: 

1. Στην οικονομική εξυγίανση του Δήμου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας σε 
όλα τα επίπεδα λειτουργίας του.  

2. Στη νέα πολεοδομική μας στρατηγική, που στόχο έχει την ενίσχυση του οικιστικού 
χαρακτήρα του προαστίου μας, σε βάρος των εμπορικών χρήσεων,  υπερ - τοπικού 
κυρίως χαρακτήρα. 

3. Στην αναγέννηση των γειτονιών της πόλης, μέσα από την υλοποίηση ενός τουλάχιστον 
μεγάλου έργου σε κάθε γειτονιά της πόλης. 

4. Στην περαιτέρω ενίσχυση των Κοινωνικών μας Δομών, ώστε να αντιμετωπίσουμε 
αποτελεσματικά τις νέες ανάγκες στήριξης όλο και περισσότερων συμπολιτών μας, που 
αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κρίσης. 

5. Στην αποτελεσματική διεκδίκηση πόρων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, με τα 
οποία θα χρηματοδοτήσουμε το μεγαλύτερο μέρος των έργων που σχεδιάζουμε. Στόχος 
μας είναι να μην επιβαρυνθεί ο δημότης μας, αλλά να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή πηγή 
χρηματοδότησης. 

6.  Στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που ως πόλη διαθέτουμε. Επενδύουμε 
και πιστεύουμε στις δυνατότητες των ανθρώπων μας.  

 
Με την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας όπως αυτή εκφράστηκε το Μάιο του 2014, αλλά 
και προσβλέποντας στη δημιουργική και ειλικρινή συνεργασία όλων των δημοτικών 
παρατάξεων του δημοτικού μας συμβουλίου, θέλω να πιστεύω ότι  θα δημιουργήσουμε όλοι 
μαζί μια  πόλη ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο λειτουργική για το 2015.  
Μια πραγματικά ανθρώπινη πόλη για το Μαρούσι μας.» 

Μετά την τοποθέτηση του Δημάρχου, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κύριο Μπούρα, 
εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, ο οποίος ευχαριστεί το Δήμαρχο 
και αναφέρεται στα σχολεία και συγκεκριμένα στους απολογισμούς των σχολικών 
επιτροπών, οι οποίοι ενσωματώνονται στις εισηγητικές εκθέσεις του απολογισμού. 
Για όσους δεν γνωρίζουν αναφέρει ότι οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, αλλά ειδικού τύπου, δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένες να 
υποβάλλουν προϋπολογισμό όπως υποβάλουν άλλα νομικά πρόσωπα και γι’ αυτό 
το λόγο και δεν υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτό 
είναι μειονέκτημα, είναι πρόβλημα του νομοθέτη. Η μη κατάρτιση προϋπολογισμού 
δημιουργεί ορισμένες ανωμαλίες, δηλαδή πως ένα ποσό που οφείλεται δεν μπορεί 
να αποτυπωθεί σε μία σχολική επιτροπή. Οι σχολικές επιτροπές, σύμφωνα με τον 
απολογισμό που καταθέσανε και να αναφέρουμε ότι η Ένωση Γονέων συμμετέχει σε 
όλες τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, έχει ψηφίσει το 98 % των θεμάτων 
και των εισηγήσεων, έχει συμβάλει  πολλάκις και πολλές φορές σε μετατροπές και 
τροποποιήσεις  με τις νομικές και οικονομικές γνώσεις των μελών τους. Οι σχολικές 
επιτροπές κάνουν σημαντικό έργο και διαχειρίζονται τα χρήματα των δημοτών με 
πάρα πολύ καλό τρόπο. Όμως αυτά τα χρήματα δεν είναι όλα αυτά που θα έπρεπε 
να έχουν οι σχολικές επιτροπές, γιατί ενώ φαίνεται ότι η πρωτοβάθμια σχολική 
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επιτροπή είχε έσοδα 894.757,20 € και έξοδα περίπου 642.000,00 € και η 
δευτεροβάθμια 1.113.444,20 € και έξοδα 802.000,00 €, εμφανίζουν πλεόνασμα 
252.000,00 € και 310.000,00 € περίπου αντίστοιχα. Αν υπήρχε κανονικός 
προϋπολογισμός θα φαινότανε ότι χρωστάνε οι σχολικές επιτροπές, σύμφωνα με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για χρέη στη ΔΕΗ 250.000,00 € περίπου και 
σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών στον τελευταίο ισολογισμό του 
Δήμου άλλες 310.000,00 για τα έτη 2011-2012-2013. πρακτικά να υπολογιστούν 
αυτά τα ποσά στην πραγματικότητα είναι ελλειμματικές. Βεβαίως από την άλλη τα 
έσοδα των σχολικών επιτροπών είναι οι Κ.Α.Π. που έρχονται από την κεντρική 
εξουσία και αποδίδονταί άμεσα στις σχολικές επιτροπές, η ΣΑΤΑ για επισκευές και 
συντηρήσεις των σχολικών μονάδων, οι οποίες ομοίως αποδίδονται και οι Φ.Η.Χ. 
όπου η ειδική αύξηση 20 % του απολύτου ποσού που έχει ψηφίσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο, δεν αποδίδεται όλη προς τις σχολικές επιτροπές. Δηλαδή το 2013, 
σύμφωνα με επίσημο έγγραφο των οικονομικών υπηρεσιών, υπάρχει στέρηση κατά 
210.000,00 € και το 2014 κατά 160.000,00 € αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά θα έπρεπε 
να αποδοθούν στη σχολικές επιτροπές και δεν αποδίδονται από την άλλη ο Δήμος 
έρχεται και ζητάει τα χρήματα της ΔΕΗ, τα οποία οφείλονται και καλά κάνει και τα 
ζητάει.  Αν λοιπόν υπήρχε ένας προϋπολογισμός και αυτά μπαίνανε στο ενεργητικό 
και στο παθητικό, θα βλέπαμε ότι οι σχολικές επιτροπές δεν είναι πλασματικές, είναι 
ελλειμματικές. Πραγματικά θα πρέπει να το δει η διοίκηση και να αποδίδονται οι 
Φ.Η.Χ. όλα τα ποσά, γιατί γίνεται εξαιρετική δουλεία από τις σχολικές επιτροπές και 
με πολύ σεβασμό στα χρήματα του πολίτη.  Και θα πρέπει για τη ΔΕΗ της περιόδου 
2011 – 2013 να δοθεί μία έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου προς τις σχολικές 
επιτροπές και να γίνει ένας αντιλογισμός. Σκοπός των σχολικών επιτροπών είναι να 
κάνουν έργα και όχι να μένουν τα χρήματα στο ταμείο. Είναι πολλά αυτά που πρέπει 
να γίνουν στα σχολεία και χρειαζόμαστε τα χρήματα που αναλογούν και πρέπει να 
πάρουν τα σχολεία.  

Το λόγο λαμβάνει ο Αντιδήμαρχος κύριος Καρλαύτης, υπεύθυνος παιδείας του 
Δήμου και αναφέρει ότι το θέμα των Φ.Η.Χ. επαναλαμβάνεται συχνά. Θα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας ότι από το 2007 και μετά που ο Δήμος ξεκίνησε να εισπράττει  
τους Φ.Η.Χ. από τη ΔΕΗ  και δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για τις ανάγκες των 
σχολείων. Επίσης για τα πρώτα 4 χρόνια μέσω της Δ.Ε.Α.Δ.Α και προγραμματικών 
συμβάσεων είχαν αποδοθεί στα σχολεία για συντήρηση 2.800.000,00 €. Τα χρήματα 
που έχει δώσει ο Δήμος είναι πολύ περισσότερα από αυτά που επικαλείται ο 
εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων. Όλοι αναγνωρίζουν, οι σύλλογοι γονέων, οι 
δάσκαλοι και οι καθηγητές, οι γονείς, ότι τα σχολεία μας βρίσκονται σε πάρα πολύ 
καλή κατάσταση και σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, συγκριτικά και με σχολεία άλλων 
δήμων. Αν προσθέσουμε και ότι οι σχολικές επιτροπές κάνουν μία πάρα πολύ καλή 
διαχείριση των χρημάτων, θα πρέπει αυτό να αναγνωριστεί και να επιβραβευτούν και 
οι σχολικές επιτροπές και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και ο Δήμος.  

Ο Δήμαρχος λαμβάνει το λόγο και αναφέρει: 

«Θα ήθελα και μετά από τις απαντήσεις και των πιο ευαίσθητων σε θέματα 
εκπαίδευσης, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συμμετοχή σας.  

Οι υπηρεσίες και εμείς  καταγράψαμε αναλυτικά τα όσα ειπώθηκαν. Ο κύριος Γενικός 
έχει πλήρη στοιχεία αυτών που ακούστηκαν.  
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Τον Σεπτέμβριο θα επανέλθουμε με πιο ολοκληρωμένες απόψεις και προτάσεις και 
βέβαια μέσα από αυτήν την διαδικασία κάνουμε και την έναρξη μία φορά το τρίμηνο 
μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να αναδείξουμε και να επιλύσουμε 
θέματα της πόλης μας. 

Σας ευχαριστούμε πολύ» 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΖΗΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρουσίου. 
2. Εξωραϊστικός Σύλλογος Ηπειρωτών «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 
3. Θέατρο ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ. 
4. Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών. 
5. Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ». 
6. Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου. 
7. Σ.Ε.Π. Αμαρουσίου – Πεύκης – Μελισσίων. 
8. Σύλλογος Γυναικών Αμαρουσίου «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ». 
9. Εμπορικός Σύλλογος Αμαρουσίου. 
10. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 
11. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 
12. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου. 
13. Σύλλογος «ΑΘΜΟΝΕΩΝ». 
14. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΔΩΔΩΝΗ». 
15. Εκδρομικός & Περιηγητικός Σύλλογος Αμαρουσίου. 
16. Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος «ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ». 
17. Σύλλογος Ποντίων Αμαρουσίου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ». 
18. Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με αναπηρία «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΣΤΙΑ». 
19. Σύλλογος Πολυδρόσου. 
20. Σύλλογος «ΠΝΟΗ». 
21. Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ». 
22. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» Ψαλίδι Αμαρουσίου. 
23. Σύλλογος Φίλων Δάσους Συγγρού. 
24. Εξωραϊστικός Σύλλογος Συνοικισμού Καρπαθίων. 
25. Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αμαρουσίου. 

 


