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Κρατάτε στα χέρια σας μία δυναμική και ρεαλιστική πρόταση για την επα-
νεκκίνηση του Δήμου Αμαρουσίου.
Το περιεχόμενο είναι αποτέλεσμα γνώσης της καθημερινότητας της πόλης 
αλλά και εμπειρίας στην αυτοδίοικηση.
Για το #Ενωμένο Μαρούσι προτεραιότητα έχουν οι 17 γειτονιές μας που 
πρέπει να γίνουν “έξυπνες”, πράσινες, φιλικές, ανθεκτικές.
Με έργα και όχι εικόνες.
Αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που για την περίοδο 2021 - 2027 διαθέτουν  
21,6 δις για την Ελλάδα.  
Με νέο Δήμαρχο, διαφάνεια, γνώση και σκληρή δουλειά για την αλλαγή 
στο Μαρούσι!

#Ενωμένο Μαρούσι 
με τον δημότη πάντa
στο επίκεντρο

Γιώργος Καραμέρος
Υποψήφιος Δήμαρχος
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Eισαγωγή

Δύναμή μας, 
η ομάδα μας
που θα υπηρετήσει 
το σχέδιο για ένα 
#Ενωμένο Μαρούσι.
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Ενισχύουμε σημαντικά το χαρακτήρα του εμπορικού κέντρου του Δήμου μας και το 
καθιστούμε ανταγωνιστικό προς τις υπερτοπικές εγκαταστάσεις, δίνοντάς του ευκολό-
τερη πρόσβαση με ιδιωτικά και δημόσια μέσα, ενιαίο πρόγραμμα προώθησης ταυτό-
τητας και  κοινόχρηστους χώρους αναψυχής και άθλησης για την συνεχή του λειτουρ-
γία καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Δεσμεύουμε θέσεις εργασίας για τους δημότες μας, χτίζοντας συνεργασίες με ιδιω-
τικούς φορείς και επιχειρήσεις για την πρόσληψη υπαλλήλων που είναι κάτοικοι του 
Δήμου μας. 

Επιστρέφουμε το όφελος στους πολίτες. Στηρίζουμε πραγματικά τους οικονομικά 
ασθενέστερους, ιδρύοντας την πρώτη ενεργειακή κοινότητα σε δημοτικό επίπεδο, κα-
λύπτοντας τις ενεργειακές τους ανάγκες.

Φτιάχνουμε τον Ψηφιακό Δήμο, εξασφαλίζοντας ελεύθερη πρόσβαση και ψηφιακές 
υπηρεσίες προς τους δημότες, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες για μία έξυ-
πνη πόλη και δημιουργώντας υποδομές στο πλαίσιο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής κοι-
νωνίας που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις. 

Υποστηρίζουμε την άθληση με την δημιουργία νέων υποδομών και την συγκροτημένη 
συνεργασία μαζικού αθλητισμού και πρωταθλητισμού

Το όραμά μας
Οραματιζόμαστε ένα Δήμο με ισόρροπη και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη, φιλικό 
προς τους κατοίκους και υποστηρικτικό στην επιχειρηματικότητα, με κοινωνική συνοχή 
και στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων. 

Υιοθετούμε έναν νέο τρόπο συμμετοχικής διακυβέρνησης. Με καίριες παρεμβάσεις 
τόσο στο διοικητικό όσο και στον οικονομικό τομέα, αναδεικνύουμε τις δυνατότητες 
της πόλης. Κινητοποιώντας ενεργούς πολίτες, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και φορείς 
θέτουμε τoν άνθρωπο σε πρώτη προτεραιότητα και αξιοποιούμε την καινοτομία και τις 
νέες τεχνολογίες για να κάνουμε το Μαρούσι σύγχρονο, φιλικό για τους κατοίκους και 
τους επισκέπτες του, ανθεκτικό απέναντι στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει. 

Ενεργοποιούμε εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης των βασικών υποδομών των γει-
τονιών της πόλης με μακροχρόνιο σχεδιασμό και συνολική στρατηγική. Παράλληλα, 
εξασφαλίζουμε τις βασικές υποδομές της πόλης στις περιοχές που απουσιάζουν και 
δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό στο σύνολο του Δή-
μου μας. Για πρώτη φορά, ο Δήμος στρέφεται προς τους σημαντικούς χώρους πρα-
σίνου, τον πεζό και τα Άτομα με Αναπηρία, με βασικό κορμό τον πράσινο διάδρομο 
στο ρέμα του Αμαρουσίου.

Προσφέρουμε κίνητρα για περιβαλλοντικά φιλική μετακίνηση εντός της πόλης με στό-
χο τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου των εσωτερικών μετακινήσεων και της ομα-
λής σύνδεσης των περιοχών, με προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας (ποδήλατα, 
δημοτική συγκοινωνία). 



#10 #11

Έξυπνη Κοινωνία 
και διοίκηση

Θέλουµε ένα 
#Ενωµένο Μαρούσι, 
Ανθρώπινο, 
πρωτοπόρο, φιλικό.
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Οικονομικά
Θέλουμε πολίτες ενημερωμένους, ενεργούς. Θεσμοθετημένες, ανοιχτές διαδικασίες για τη 
δημιουργία θέσεων και προτάσεων που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα της πόλης, με 
διαφάνεια και συμμετοχή των δημοτών. Σχεδιάζουμε με βάση την εφαρμογή συμμετοχικών 
προϋπολογισμών που γεννιούνται μέσα από την ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση σε το-
πικό επίπεδο. Μια διαφορετική προσέγγιση που περιλαμβάνει τους δημότες άμεσα στη λήψη 
αποφάσεων για νέες επενδύσεις και εξελίξεις στην πόλη τους. Όραμά μας, ο εκδημοκρατι-
σμός της τοπικής διοίκησης για καλύτερη κατανομή του πλούτου, δίνοντας φωνή στους 
δημότες, απομακρύνοντάς τους από την πολιτική ανωνυμία και από πρακτικές κλειστών 
θυρών.

# Ιδρύουμε Ενεργειακή Κοινότητα για στήριξη στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες και 
ουσιαστική αναδιανομή εσόδων.

# Υιοθετούμε το μοντέλο του συμμετοχικού προϋπολογισμού, στην κατάρτιση του οποίου 
παίρνουν μέρος οι δημότες με προτάσεις, διαθέτοντας ποσοστό 2% των εσόδων για την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων που επιλέγονται μέσω διαβούλευσης.

# Εξορθολογίζουμε τα οικονομικά του Δήμου και διαμορφώνουμε πρακτικές τακτικής λο-
γοδοσίας για τη χρηστή και διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

# Αξιοποιούμε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση μεγάλων έργων 
υποδομής και δράσεων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της πόλης και επιλύουν χρόνια 
αιτήματα.

# Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία και αναζητούμε πόρους από θεσμικούς φορείς και 
ιδιώτες, τους οποίους αξιοποιούμε υλοποιώντας δωρεές για το Δήμο, προς όφελος των 
δημοτών.

# Αναθεωρούμε την πολιτική των δημοτικών τελών στη λογική “ο ρυπαίνων πληρώνει” με 
στόχο τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την υποστήριξη και την κατασκευή νέων έργων 
υποδομής.

# Διασφαλίζουμε την πληρωμή της οικονομικής οφειλής (~41 εκ) του Δήμου προκειμένου 
το κτήμα Καρέλα και η πρώην ΕΤΕΒΑ, να περιέλθουν στην πλήρη ιδιοκτησία του.

# Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ακινήτων του Δήμου η/και των εταιρειών του, με 
ανάλυση ταυτότητας κάθε ακινήτου και εξέταση των δυνατοτήτων βέλτιστης αξιοποίησης 
και διαχείρισής του. 

€
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Εκσυγχρονίζουμε δομές και υπηρεσίες – 
Διοικούμε με διαφάνεια και δεδομένα
Μέλημά μας είναι να φέρνουμε τον Δήμο κοντά στο δημότη για να διεκπεραιώσει πολύ πιο 
εύκολα και γρήγορα τις υποθέσεις του. Ανταποδοτικά τέλη, πάγια δημοτικά έσοδα, συνερ-
γασίες και ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να αξιοποιηθούν, ανεξάρτητα από τα υπαρκτά 
προβλήματα σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Σχεδιάζουμε ένα ευρύ πλέγμα πα-
ρεμβάσεων σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του δήμου, στην κατεύθυνση της αξιοκρατίας, 
της διαφάνειας και της ποιοτικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Με ένα νέο πλαίσιο 
τεχνικής και μεθοδολογίας, με στόχο ο Δήμος να αλλάξει πρόσωπο, να εκσυγχρονιστεί, να 
γίνει πιο δημοκρατικός, καινοτόμος και φιλικός προς το δημότη, μακριά από τα προβλήματα 
και τις παθογένειες του παρελθόντος.

# Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαβούλευσης. 
# Καθιέρωση Ημέρας του Πολίτη, όπου η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και ο Δήμαρ-

χος, θα δέχονται αιτήματα και θα δίνουν απαντήσεις, σε δημόσια συνεδρίασή τους.
# Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση κόστους - οφέλους και αναδιάρθρω-

σή τους, προκειμένου οι δαπάνες να κατευθύνονται σε δράσεις που αφορούν στην 
πλειοψηφία των πολιτών.  

# Εξυπηρέτηση των πολιτών με την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών 
από το σπίτι είτε από τα σημεία παρουσίας του Δήμου. 

# Πλήρης διαφάνεια και αναλυτική ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την 
εξέλιξη υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, τα μητρώα και τις πάσης φύσε-
ως δημόσιες πληροφορίες, μέσω επίσημης ιστοσελίδας ανοιχτών δεδομένων. 

# Επέκταση και αναβάθμιση συστήματος γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου -  
Καταγραφή εμποδίων κοινόχρηστων χώρων και δρόμων του δήμου Αμαρουσίου σε 
σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την βελτίωση της κινητικότητας των πολι-
τών με ιδιαίτερη μέριμνα για τα ευαίσθητες κατηγορίες του πληθυσμού όπως ηλικιω-
μένους, παιδιά, Άτομα με Αναπηρία - Καταγραφή κάθε είδους υποδομών του δήμου 
Αμαρουσίου.  

# Εκσυγχρονισμός των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για κατάργηση της διακίνη-
σης εντύπων και συμμόρφωση με τη κείμενη νομοθεσία μέσω της πλατφόρμας ηλε-
κτρονικής διακίνησης και κατάθεσης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή. Αντικατάστα-
ση εντύπων διαδικασιών και χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

# Παροχή σε δημότες από 18 - 65 ετών, ψηφιακής κάρτας δημότη και ψηφιακής υπο-
γραφής. Η ψηφιακή κάρτα δημότη θα δώσει στους πολίτες, την δυνατότητα χρήσης 
της ψηφιακής τους υπογραφής σε πλήθος υπηρεσιών, τόσο του Δήμου όσο και του 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, καθιστώντας το Μαρούσι μια σύγχρονη ψηφιακή πόλη 
όχι στα λόγια αλλά στην καθημερινότητα των δραστηριοτήτων του δημότη. 

# Δημιουργία μέσω κατασκευής και μακροχρόνιας μίσθωσης Ιδιόκτητου Δικτύου Οπτι-
κών Ινών για τη διασύνδεση όλων των δημοτικών κτιρίων και των χώρων δημοσίου 
ενδιαφέροντος και εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου στους παραπάνω 
χώρους, με δωρεάν χρήση. 

# Συνεργασία με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για 
την ανάπτυξη υποδομών δικτύων στην πόλη που θα επιτρέψει να μην μετατρέπεται η 
πόλη μόνιμα σε ένα εργοτάξιο χωρίς λογική.
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Τακτοποιούμε την Πόλη μας 
Με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της πόλης, παίρνουμε θέση και προτεί-
νουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, παγιωθεί και αποτελούν τρο-
χοπέδη για τη βιώσιμη πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξή της.

# Δημοπράτηση μελέτης για την εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (νέο ΓΠΣ) μετά την 
ολοκλήρωση των προδιαγραφών και των αμοιβών από το αρμόδιο Υπουργείο Περι-
βάλλοντος. Το νέο ΤΧΣ θα στοχεύσει στο συνδυασμό των χρήσεων της κατοικίας με τις 
υπερτοπικές εμπορικές χρήσεις του δήμου, οριοθετώντας σαφώς τις περιοχές για την 
ισόρροπη ανάπτυξή τους, με στόχο την προστασία των περιοχών κατοικίας και της μη 
περαιτέρω επιβάρυνσής τους, την αύξηση των κοινωφελών και αθλητικών χώρων για 
την υποστήριξη της κατοικίας, καθώς και την ένταξη στο σχέδιο πόλης του συνόλου 
των περιοχών που παραμένουν εκτός σχεδίου. 

# Εκπόνηση σχεδίου απαλλοτριώσεων κοινόχρηστων χώρων που εκκρεμούν για δεκαε-
τίες με αξιοποίηση πόρων του Πράσινου Ταμείου, βάσει ιεράρχησής τους και επίλυσης 
χρόνιων προβλημάτων δέσμευσης ιδιωτικών περιουσιών.

# Ολοκλήρωση εκκρεμών απαλλοτριώσεων για κοινωφελείς χώρους με αξιοποίηση 
πόρων ΕΣΠΑ και την προώθηση δημιουργίας των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων, 
όπως παιδικοί σταθμοί, αθλητικές εγκαταστάσεις.
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Επενδύουμε 
στις Υποδομές

Επιδιώκουμε µια «έξυπνη», 
καινοτόμα και “ανθεκτική” 
Πόλη που θα εµπνέει.
Μια πόλη-υπόδειγμα.
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Αναδεικνύουμε το Εμπορικό Κέντρο
Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού εμπορικού ονόματος για το κέντρο της πόλης 
με δραστηριοποίηση όλων των φορέων της (Δημοτική αρχή, εμπορικός σύλλογος, πολιτι-
στικοί σύλλογοι, εθελοντικές οργανώσεις κ.λπ.) με στόχο η τοπική αγορά να κερδίσει τους 
καταναλωτές με άνετη στάθμευση, εύκολη πρόσβαση, επαρκή σήμανση που διευκολύνει 
τον προσανατολισμό του επισκέπτη, καλαισθησία του χώρου, καθαριότητα, ασφάλεια, 
συνδυασμό αγορών και ψυχαγωγίας μέσα από πληθώρα εκδηλώσεων. Σχεδιάζουμε προ-
τάσεις για την ανάπτυξη συνεργασιών και ενδυνάμωση του πνεύματος συνεργασίας με-
ταξύ των καταστημάτων με κοινές δράσεις προώθησης.

# Μετατροπή του Κέντρου της πόλης σε ανοικτό κέντρο εμπορίου (open mall). Στο πλαί-
σιο αυτό, θα αναβαθμιστούν οι κοινόχρηστοι χώροι και πεζόδρομοι με τακτικό πρό-
γραμμα συντήρησης, θα ομογενοποιηθεί η εικόνα του εμπορικού κέντρου και της 
ταυτότητάς του και θα εξεταστεί και η εύρυθμη κυκλοφοριακή του λειτουργία που σή-
μερα παρουσιάζει κορεσμό. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα δημιουργηθεί και πλατφόρμα 
προώθησης του εμπορικού κέντρου και των καταστημάτων που θα συμμετέχουν στην 
πρωτοβουλία αυτή. 

# Επισκευή και Αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου για στέγαση πολιτιστικών, κοινωνικών 
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο διατηρητέο κτίριο (Βασ. Όλγας και Σουρή), το 
Πνευματικό Κέντρο (Βασ. Σοφίας) και την Ολυμπιακή Πινακοθήκη (Βασ. Σοφίας).

# Δημιουργία οργανωμένου χώρου στάθμευσης με αξιοποίηση αδόμητων ιδιωτικών ακι-
νήτων (ιδιοκτησία ΙΓΕ, Λεωφ. Κηφισίας).

# Δημιουργία ενός Αθλητικού - Πολιτιστικού Πολύκεντρου μέσω:
•  Ανακαίνισης του “Σπύρου Λούη”.
• Ενοποίησης “Σπύρου Λούη” και Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, μέσω της διαμόρ-

φωσης - αξιοποίησης του αδόμητου δημοτικού ακινήτου (Σουρή και Πλαστήρα) σε 
κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και την δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης. 

• Απόκτηση της έκτασης (σκάμμα) επί των οδών 28ης Οκτωβρίου & Πλαστήρα, ενο-
ποίησή του με τον “Σπύρο Λούη”, κατασκευή νέου κλειστού χώρου άθλησης (π.χ. 
τζούντο, πινγκ πονγκ, πυγμαχία, άρση βαρών, ενόργανη γυμναστική) και δημιουργία 
υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Παρεμβαίνουμε στο Υπερτοπικό Κέντρο
# Κυκλοφοριακή θεώρηση της περιοχής με ανασχεδιασμό των διελεύσεων και της εύ-

ρυθμης κυκλοφορίας στην περιοχή. 
# Αναβάθμιση βασικών υποδομών της περιοχής (οδοποιία, πεζοδρόμια και δίκτυα) για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των κατοίκων της περιοχής. Δέσμευση 
για διάνοιξη των οδών στο συνολικό τους εύρος και διαμόρφωση πεζοδρομίων ικανού 
πλάτους για τη δυνατότητα ελεύθερης κίνησης των πεζών και ΑΜΕΑ στην περιοχή. 

# Διεκδίκηση χώρου πρασίνου για απόδοση στο κοινό (Αρτέμιδος και Άλσους) και σύ-
νταξη διαχειριστικής μελέτης για το άλσος Μιμηκόπουλου. 
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Εξοικονομούμε Ενέργεια και Πόρους
Στο Μαρούσι χρειαζόμαστε το πράσινο. Δίνουμε προτεραιότητα σε «πράσινες» λύσεις 
ώστε να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. Υποστηρίζοντας τις φυσικές της 
υποδομές, η πόλη μπορεί να αντιμετωπίσει όχι μόνον περιβαλλοντικές αλλά οικονο-
μικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η προσπάθεια για μια καθαρή και περιβαλλοντικά 
φιλική πόλη δεν σταματάει ποτέ, με σύγχρονα εργαλεία ανακύκλωσης στην πηγή, με 
ανταποδοτικά οφέλη για τους δημότες και τις επιχειρήσεις, με προγράμματα και δρά-
σεις που θα ενσωματώνουν στην πόλη μας τις εξελίξεις της τεχνολογίας στα πεδία της 
διαχείρισης απορριμμάτων και των δημόσιων παροχών και υπηρεσιών. Με κύριους 
άξονες την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε δημοτικό επίπεδο, την ενθάρρυνση 
της ιδιωτικής συμμετοχής αλλά και της ατομικής ευθύνης, η υιοθέτηση της θετικής πε-
ριβαλλοντικής συμπεριφοράς πρέπει να αγγίζει όλους μας.

# Ενεργειακές Αναβαθμίσεις σε σχολικά συγκροτήματα και δημοτικά κτίρια με προώθηση 
άμεσων παρεμβάσεων για την επίτευξη ενεργειακής ταυτότητας Β ή Β+. 

# Σύστημα έξυπνου παρόδιου ηλεκτροφωτισμού LED με προμήθεια και αντικατάσταση 
του συνόλου των φωτιστικών της πόλης και ενίσχυσή του, όπου χρειάζεται.

# Γεωθερμία στο Κολυμβητήριο: ανάπτυξη συστήματος γεωθερμίας και ενεργειακής εξοι-
κονόμησης στο ανοιχτό κολυμβητήριο του Δήμου (Κυπρίων Αγωνιστών). 

Κινούμαστε Έξυπνα και Βιώσιμα 
Προτεραιότητά μας ο άνθρωπος και όχι τα οχήματα. Με διαβούλευση, καινοτομία και 
ρεαλισμό καταγράφουμε τις βασικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, χρήσεων γης, 
κυκλοφοριακών αναγκών κ.λπ. ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο μετακινήσεων 
μέσα στην πόλη, που δεν θα έχει ως κέντρο το αυτοκίνητο αλλά θα προάγει το περπά-
τημα, το ποδήλατο, τη δημόσια συγκοινωνία και, εν γένει, τις συλλογικές μετακινήσεις, 
στοχεύοντας σε μια διαφορετική, κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης, πιο φιλικής στο 
περιβάλλον. Σχεδιάζουμε παρεμβάσεις με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης του 
αστικού ιστού, τη διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Στοχεύουμε στην άμβλυνση της άναρχης στάθμευσης επι-
βάλλοντας περιορισμούς στις χαοτικές συνθήκες που υπάρχουν στο κέντρο σήμερα 
μέσα από τη χρήση έξυπνων συστημάτων πληροφόρησης αποφεύγοντας τις άσκο-
πες κινήσεις μέσα στον αστικό ιστό.
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# Αξιοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην κατεύθυνση της Δημόσιας 
Συγκοινωνίας, Ποδηλάτου και κίνησης πεζού. Αναθεωρείται το κυκλοφοριακό πλαίσιο 
του Δήμου και η ιεράρχηση του οδικού δικτύου μέσω του ΣΒΑΚ.

# Επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας με γνώμονα την πλήρη κάλυψη της  πόλης και 
ανασχεδιασμός των διαδρομών, ανάλογα με την υφιστάμενη ζήτηση και τις χρήσεις γης. 
Πλήρης εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση οχημάτων, στάσεων και σημείων αναμονής.

# Υποστήριξη και υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών για τις δημοτικές μετακινήσεις που έχει 
αναπτύξει ο ιδιωτικός τομέας και ανταποκρίνονται στις καινοτομίες των μεταφορών στη 
βάση της οικονομίας της ανταλλαγής και διαμοιρασμού (Κοινόχρηστα αυτοκίνητα, Ηλε-
κτροκίνητα Πατίνια και Ενεργοποίηση Δικτύου Κοινοχρήστων Ποδηλάτων). 

# Αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων που ενσωματώνει τις ποδη-
λατικές διαδρομές του ΡΣΑ, τη σύνδεση με τα σχολεία, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το 
κέντρο του Δήμου, αλλά και τις ποδηλατικές υποδομές των όμορων Δήμων ώστε να 
δημιουργηθούν μεγάλου μήκους διαδρομές.

# Τέλος, συνδυάζουμε ιδιωτικές και δημόσιες μεταφορές με διαμόρφωση οργανωμένων 
χώρων στάθμευσης δυναμικότητας περίπου 500 θέσεων, περιμετρικά της πόλης, για 
ενίσχυση του park-and-ride και της μετεπιβίβασης σε μέσα μαζικής μεταφοράς η/και 
χαμηλής όχλησης μέσα, ενώ επιδιώκουμε την αξιοποίηση από τον Δήμο των περισσότε-
ρων από 3.000 θέσεων στάθμευσης του ΟΑΚΑ, προκειμένου να σταθμεύουν οχήματα 
για μεγάλη διάρκεια.

# Εκκίνηση λειτουργίας συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Ανάπτυξη ψηφιακού συ-
στήματος παρακολούθησης και ελέγχου χρόνου κατάληψης θέσεων – αντιμετώπιση 
παραβατικότητας. 

# Συγκέντρωση - σε πραγματικό χρόνο - δεδομένων αναφορικά με το φόρτο στην κίνηση 
οχημάτων και πεζών για την υιοθέτηση καλύτερων πολιτικών διαχείρισης της κυκλοφο-
ρίας σε σημεία της πόλης.

Προάγουμε αθλητισμό με όραμα 
και πολιτισμό με άποψη
Αξιοποιούμε τη δημοτική περιουσία. Θέλουμε ένα δήμο που ενισχύει τον αθλητισμό και 
τον πολιτισμό, συνεργάζεται αρμονικά με τους όμορους δήμους, την περιφέρεια και 
την κεντρική διοίκηση χωρίς μικροκομματικές ή προσωπικές αντιπαλότητες.

# Αθλητισμός με σύγχρονα προγράμματα και δράσεις που θα ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των πολιτών.

# Θερμοκοιτίδα πρωταθλητισμού σε συνεργασία με τους συλλόγους.
# Ανοικτό ΟΑΚΑ για όλους ώστε το μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο της χώρας που εδρεύει 

στην πόλη μας να γίνει η έδρα μαζικού αθλητισμού.
# Πολιτισμός με κινητοποίηση και συνεργασία φορέων σε ένα πλαίσιο προαγωγής των 

τεχνών και του πολιτισμού, με στόχο την ποιοτική ψυχαγωγία σε κάθε γειτονιά της πό-
λης μας.

# Πολιτιστική σύνδεση σχολείων και τεχνών.
# Παραγωγή πολιτισμού και πολιτιστικών γεγονότων σε ελεύθερους χώρους σε γειτονιές 

της πόλης.
# Σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και εξαιρετικά τοπόσημα πρέπει να προωθηθούν 

μέσω των νέων τεχνολογιών και των έξυπνων εφαρμογών προς όφελος καταρχάς 
των δημοτών μας αλλά και των τοπικών επιχειρήσεων και επισκεπτών.
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Προσέχουμε τις Γειτονιές μας 
Φροντίζουμε τους Πολίτες μας
# Ουσιαστική και άμεση παρουσία του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική 

συνοχή και η αντίληψη ασφάλειας των πολιτών και να αποτραπούν αντικοινωνικές 
συμπεριφορές μέσω της ανάπτυξης ενός προγράμματος «Αστικής Ασφάλειας»:
• Εποπτείας και ελέγχου κατάληψης προκαθορισμένων θέσεων στάθμευσης (θέσεις 

ΑμεΑ), αλλά και τοποθεσιών (στροφές λεωφορείων), με χρήση ειδικών αισθητή-
ρων εδάφους, με σκοπό την διευκόλυνση των πολιτών με ειδικές ανάγκες, αλλά και 
την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων. 

• Ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων σε πεζόδρομους, με βάση το οποίο θα επιτρέπε-
ται η κυκλοφορία στους πεζόδρομους, για συγκεκριμένα οχήματα υπό συγκεκρι-
μένες συνθήκες.

• Υποστήριξης ατόμων που χρήζουν άμεση βοήθεια όπως ΑμεΑ και ηλικιωμένοι 
που ζουν μόνοι τους, μέσω μιας ατομικής «φορητής» συσκευής που θα έχει την 
δυνατότητα να στέλνει σήμα κινδύνου χειροκίνητα αλλά και αυτόματα (π.χ. σε πε-
ρίπτωση πτώσης), σε προκαθορισμένο κέντρο ελέγχου, σε περίπτωση ανάγκης.

• Επιτήρησης συγκεκριμένων ανοικτών δημόσιων χώρων (πάρκα, πλατείες), για τυ-
χόν ζημιές ή/και γεγονότα που άπτονται της ασφάλειας των πολιτών.

• Πυρανίχνευσης για έγκαιρη προειδοποίηση πυρκαγιάς.
• Εγκατάσταση αισθητήρων παρακολούθησης του επιπέδου ηχορύπανσης και πα-

ρακολούθησης ατμοσφαιρικών ενδείξεων και ρύπων. 

# Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και απόδοση δημόσιου χώρου έκτασης περίπου 10 χλμ. 
στους πεζούς και για διευκόλυνση κίνησης ΑμεΑ. 

# Εκπόνηση διαχειριστικών μελετών και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου 
και αναψυχής, σε παραμελημένα δημοτικά οικόπεδα, έκτασης 19.000 m2

# Ολοκλήρωση των πράξεων εφαρμογής για τις περιοχές Καρπάθικα / Ηπειρώτικα, Ελ-
ληνική Παιδεία, Ανάβρυτα και επίσπευση της κύρωσής τους από την περιφέρεια.
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# Πέραν των εκτεταμένων δεντροφυτεύσεων, εγκατάσταση μηχανημάτων απορρόφη-
σης διοξειδίου του άνθρακα (carbon sink solution) με τη διαδικασία της φωτοσύνθε-
σης, δυναμικότητας ίσης με 100 δέντρα.

# Κατασκευή ηχοπετασμάτων (με πτερύγια που δεσμεύουν τον ήχο εσωτερικά) κατά 
μήκος της Αττικής Οδού και της γραμμής του ηλεκτρικού. 

# Αξιοποίηση των μελετών και κατασκευή 3 πεζογεφυρών για την ασφαλή μετακίνηση πε-
ζών εκατέρωθεν της Λ. Κηφισίας. Η πρώτη θα τοποθετηθεί στο ύψος του «ΥΓΕΙΑ» επί της 
Λ. Κηφισίας,  η δεύτερη στη συμβολή των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και Λ. Κηφισίας και 
η τρίτη στο φανάρι της Κηφισίας στο ύψος της Πλατείας Ηρώων.

# Υλοποίηση ενιαίου προγράμματος συντήρησης των βασικών υποδομών (δρόμοι, πε-
ζοδρόμια και κοινόχρηστοι χώροι) με εργολαβίες τριετούς διάρκειας για ριζικές ανακα-
τασκευές. 

# Πρόγραμμα άμεσων επισκευών για τοπικές συντηρήσεις του οδικού δικτύου και των 
πεζοδρομίων για λακκούβες και αποκατάσταση ζημιών με αυτεπιστασία. 

# Υλοποίηση των απαιτούμενων έργων υποδομών για τις περιοχές, έκτασης 500 στρεμ-
μάτων, με κυρωμένες πράξεις εφαρμογής (Νότιος Σωρός - Μαρμαράδικα, Τρύπα Τύμ-
βου, Κάτω Ψαλίδι) και, συγκεκριμένα, προώθηση έργων οδοποιίας, πεζοδρομίων, οδο-
φωτισμού και δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης. 

# Κατασκευή και ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Αγίου Θωμά και Πολυδρό-
σου.

# Επίλυση των θεμάτων και υλοποίηση των έργων που εκκρεμούν, για την διευθέτηση 
των Ρεμάτων Αμαρουσίου - Κοκκιναρά (ΦΕΚ438/Δ/2014) και Πεντέλης – Χαλανδρίου 
(ΦΕΚ-659/Δ/6-9-95) και την μετατροπή τους σε πράσινους άξονες, με παράλληλη προ-
στασία των περιοχών κατοικίας από τις πλημμύρες. Οι παραρεμάτιες περιοχές θα απο-
δοθούν σε κοινόχρηστη χρήση με κατάλληλες διαμορφώσεις και τον απαραίτητο αστι-
κό εξοπλισμό. Στόχος είναι η βασική πράσινη διαδρομή του ρέματος Αμαρουσίου να 
ενοποιήσει κοινόχρηστους χώρους του Δήμου σε ένα ενιαίο δίκτυο. 

# Ανάπλαση του Κ.Χ 9760 και της γύρω περιοχής και δημιουργία ελεύθερου χώρου ανα-
ψυχής και πρασίνου, χώρων υπαίθριας άθλησης και πεζοδρόμων.

# Υλοποίηση της μελέτης που αφορά στην ορθολογική διαχείριση ομβρίων υδάτων και 
ανάπλαση της οδού Κυπρίων Αγωνιστών.

# Κατασκευή πρότυπου Βιοκλιματικού Σχολείου για το 8ο – 9ο Γυμνάσιο / Λύκειο, σε πα-
ραχωρημένη έκταση (επί της οδού Φιλίας και Νίκης στο ΟΤ 31), καθώς και ενός κλειστού 
γυμναστηρίου στην Αγία Φιλοθέη. 

# Κατασκευή Πρότυπων Βιοκλιματικών Παιδικών Σταθμών, στα Οικοδομικά Τετράγωνα 
285, 580 & 759 (Κοκκινιά, Ψαλίδι & Δούκα). 

# Πιστοποίηση και συντήρηση του συνόλου των 40 παιδικών χαρών. Επιπλέον, δημιουρ-
γία 10 νέων παιδικών χαρών σε μεγάλους κοινόχρηστους χώρους. 

# Αξιολόγηση και εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης του ακινήτου του Κτήματος Καρέλα  
# Πολεοδομική τακτοποίηση του ακινήτου «Πρώην ΕΤΕΒΑ». Ο Δήμος θα διεκδικήσει τη δυ-

νατότητα δόμησης στο ακίνητο, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων (πολιτιστικές 
εκδηλώσεις). Παράλληλα όμως, θα προχωρήσει σε ήπιες παρεμβάσεις με διαμόρφωση 
ανοικτών αθλητικών χώρων και χώρων αναψυχής.

# Απόκτηση της έκτασης (παγοδρόμιο) επί των οδών Εθν. Μακαρίου & Ευζώνων για κατα-
σκευή υπαίθριου χώρου πρασίνου με δυνατότητα νέου υπόγειου χώρου στάθμευσης.
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#Ενωμένο Μαρούσι 
με τον δημότη πάντα 
στο επίκεντρο. Καινοτομούμε - 

Υποστηρίζουμε 
και Μαθαίνουμε
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Καινοτομούμε - Υποστηρίζουμε και Μαθαίνουμε
Δημιουργούμε νέους θεσμούς και υπηρεσίες που στηρίζουν τον άνθρωπο καθημερι-
νά, αξιοποιούν την εξέλιξη και βοηθούν στην εργασία. Παρέχουμε ουσιαστική στήριξη 
στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υποστηρίζουμε ουσιαστικά την εκπαιδευτική κοινό-
τητα και τους μαθητές. Παράλληλα, διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία των 
υπαρχουσών δημοτικών δομών. 

# Ιδρύουμε το Συμβούλιο Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ως συμβουλευτι-
κό όργανο, με την συμμετοχή των μεγαλύτερων εταιρειών πληροφορικής, τηλεπικοινω-
νιών, Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) και παροχής λύσεων για την Ψηφιακή Οικονομία, 
που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στο Μαρούσι.

# Δίνουμε την ευκαιρία, τον χώρο και τα εργαλεία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν 
εφαρμογές που βελτιώνουν τη ζωή στην πόλη. Δημιουργούμε στο Μαρούσι το δικό του 
εργαστήριο τεχνολογικών λύσεων. Το Μαρούσι Innovation Lab.

# Δημιουργούμε το Οικοσύστημα Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το 
σύνολο των επιχειρηματικών ομίλων που εδρεύουν στο Μαρούσι, για την αρωγή νεο-
φυών επιχειρήσεων και καινοτόμων λύσεων στους τομείς της Υγείας, των Κατασκευών, 
του Εμπορίου, της Ενημέρωσης, της Πληροφορικής.

# Δημιουργούμε ποικίλα προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για να εξασφα-
λίσουμε νέες ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης για τους πολίτες μας.

# Οριοθετούμε την Συνοικία Δημιουργικών Επιχειρήσεων στο ανατολικό Μαρούσι, μέσω 
της ανάπτυξης δικτύων υποδομών και πολιτικής τελών σε συγκεκριμένη γειτονιά της 
πόλης μας. 

Αναπτύσσουμε δίκτυο ανθρωπιάς στην πόλη
Δημοτική κοινωνική πολιτική με σχέδιο και ουσία, με τη στήριξη δομών αλληλεγγύης, μακριά 
από λογικές ελεημοσύνης και υποκριτικής εκμετάλλευσης. Με αξιόπιστο, και αξιοπρεπές κοι-
νωνικό πρόγραμμα, χωρίς να αποτελεί σημείο ομηρίας των συμπολιτών μας που βρέθηκαν 
σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. Επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων 
των διαθέσιμων δυνατοτήτων για την παροχή ουσιαστικής στήριξης ώστε να ανακτήσουν 
τις δυνατότητες τους και να ζήσουν με αξιοπρέπεια και αυτονομία. Σχεδιάζουμε για μια κοινω-
νικά ευαίσθητη Τοπική Αυτοδιοίκηση, με εθελοντισμό, συμμετοχικότητα και συλλογική δράση.

# Οργανώνουμε τον Κόμβο Διαχείρισης Προσφοράς και Ζήτησης Υποστήριξης με γνώ-
μονα την κάλυψη πραγματικών αναγκών με προστασία της αξιοπρέπειας.   

# Εγκαθιστούμε σύστημα τηλεϊατρικής σε 4 δημοτικά σημεία και έως 300 εγκατεστημένα 
συστήματα ιατρικής παρακολούθησης σε σχολικές μονάδες, ΚΑΠΗ, άλλες δομές του Δή-
μου (π.χ. Δημοτικό Κολυμβητήριο) και επιλεγμένα σπίτια ασθενών με χρόνιες παθήσεις, 
ηλικιωμένων και ΑμεΑ. 

# Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας με τη δημιουργία δημοτικής 
ενεργειακής κοινότητας, μειώνοντας τις δαπάνες ηλεκτρικής κατανάλωσης ευάλωτων 
νοικοκυριών, με την περίσσεια ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

# Διευκολύνουμε την επαγγελματική επανένταξη ανέργων σε Πρότυπη Δομή Παροχής Συμ-
βουλευτικών Υπηρεσιών Εργασίας (Job Center).

# Υλοποιούμε καινοτόμο πρόγραμμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας πολι-
τικές για την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

# Θεσμοθετούμε το Κοινωνικό Φροντιστήριο για να στηρίξουμε τις οικογένειες που δεν 
έχουν δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικές δομές εκπαιδευτικής στήριξης.
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Ισοτιμία και δικαιώματα 
στα Άτομα με Αναπηρία
Τα Άτομα με Αναπηρία αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες καθώς η προσβασιμό-
τητα κυρίως σε πολυσύχναστα σημεία της πόλης είναι άκρως προβληματική. Ο σε-
βασμός τους δείχνει τον πολιτισμό μας. Ως δημοτική παράταξη είμαστε δίπλα τους, 
ακούμε τα προβλήματά τους και θα προσπαθούμε να τα επιλύουμε. Θεωρούμε ότι, 
παρότι το Μαρούσι απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί μια πόλη φιλική προς τα 
ΑμεΑ, μπορούμε να τα καταφέρουμε.

# Έργα αποκατάστασης της προσβασιμότητας ανά συνοικία ώστε να καταστούν προ-
σβάσιμα όλα τα πεζοδρόμια και οι πλατείες της πόλης μας.

# Διαγραμμίσεις, παρεμβάσεις σε δεκάδες ράμπες και πεζοδρόμια, ανακατασκευή αρ-
κετών υφιστάμενων ραμπών με προτεραιότητα σε όλους τους δημόσιους χώρους και 
υπηρεσίες (σχολεία, πλατείες, δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικά κέντρα, χώροι άθλησης 
και ψυχαγωγίας χώροι δημοτικών πάρκινγκ).

# Καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων πάρκινγκ.
# Χωροθέτηση νέων θέσεων πάρκινγκ, μέσα από αξιολογημένες ανάγκες και διαβού-

λευση.
# Εφαρμογή των νόμων για την παράνομη κατάληψη θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ.
# Δημιουργία παιδικών χαρών με εξοπλισμό για ΑμεΑ.
# Γραφείο εξυπηρέτησης και συμβουλευτικής ΑμεΑ και των οικογενειών τους.
# Προσαρμοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε 

ατόμου.

# Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να κά-
νουν χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

# Ενημέρωση και κατάρτιση των τοπικών κοινωνιών, στελεχών δομών που εξυπηρετούν 
άτομα με αναπηρία και επιχειρήσεων προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση των ανα-
γκών και των δικαιωμάτων και να βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησής τους.

Μεριμνούμε για τα αδέσποτα ζώα
Η ύπαρξη αδέσποτων ζώων είναι δείγμα αδιαφορίας και πληγή για τον πολιτισμό μας. 
Οφείλουμε να σεβόμαστε και να συνυπάρχουμε αρμονικά με τους τετράποδους φί-
λους μας. Η ισχύουσα νομοθεσία για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα, ορίζει 
με σαφήνεια τις αρμόδιες αρχές, τις αρμοδιότητες, την καταγραφή και σήμανση, τις 
υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, κ.α. Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και ως μελλοντική 
διοίκηση του Δήμου θα το εφαρμόσουμε. 

# Σύσταση τμήματος αστικής πανίδας.
# Εφαρμογή διεθνών πρακτικών για την περισυλλογή, υιοθεσία και στείρωση των αδε-

σπότων.
# Στενή συνεργασία με τους κτηνιάτρους της πόλης και τις φιλοζωικές οργανώσεις.
# Αξιοποίηση κάθε πηγής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες. Οι καλύτεροί μας φίλοι 
δεν μπορούν να ζουν εγκαταλειμμένοι στο δρόμο.
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Υποστηρίζουμε την εξέλιξη στην εκπαίδευση 
και προάγουμε την συμμετοχή
# Εισάγουμε νέες μεθόδους μάθησης και συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική δια- 

δικασία, ακούγοντας τη γνώμη τους για το πώς θέλουν να είναι το σχολείο τους και 
μεταμορφώνοντας τα σχολικά συγκροτήματα (μαθητικά συμβούλια).

# Μετατρέπουμε τα σχολεία του Aμαρουσίου, σε σημεία συνάντησης της γειτονιάς, φιλο-
ξενώντας ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις τα απογεύματα και τα Σαββατοκύ-
ριακα για μικρούς και μεγάλους, εντελώς δωρεάν.

# Δημιουργούμε ένα σύγχρονο εργαστήριο, εξοπλισμένο με μηχανήματα και ψηφιακά 
εργαλεία σχεδιασμού, εκτύπωσης και κατασκευής, ανοιχτού σε όλα τα σχολεία του δή-
μου με στόχο να αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο των εφαρμοσμένων ψηφιακών τεχνο-
λογιών και πρακτικών στη μάθηση. 

Διεκδικούμε!
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Διεκδικούμε
# Άμεση δημοπράτηση και του 2ου τμήματος της γραμμής 4 του μετρό που καταλήγει 

στο Δήμο Αμαρουσίου: Τμήμα Β: Γουδή-Μαρούσι (μήκους 9,6 χλμ και 8 σταθμούς).
# Διαβούλευση των 2 Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (ΕΧΣ), που είναι σε διαδικασία προέγκρι-

σης, με το Δήμο για τη σύμφωνη γνώμη του. Επιπλέον, προτείνουμε τα 2 ΕΧΣ να εν-
σωματωθούν σε ένα ενιαίο καθώς αφορούν σε γειτονικές περιοχές και έχουν κοινές 
επιπτώσεις στις υφιστάμενες υποδομές. Θα πρέπει και τα 2 ΕΧΣ να αποκτήσουν κοινή 
ΣΜΠΕ που θα εξετάσει τις επιπτώσεις τους και θα διαχειριστεί από κοινού τις απαιτούμε-
νες παρεμβάσεις.

# Κατασκευή συνδέσεων και κοινοχρήστων χώρων πάνω από τη γραμμή του ηλεκτρι-
κού, σε σημεία που η διέλευση του τρένου είναι υποβαθμισμένη και το έργο είναι εφικτό.

# Παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου του ΟΑΚΑ, των χώρων στάθμευσης, καθώς 
και των προπονητικών εγκαταστάσεων Κ1 και Κ2, στον Δήμο για τη δυνατότητα ανάλο-
γης αξιοποίησης και χρήσης τους. 

# Υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με δημόσιους φορείς και ιδρύματα για τη παρα-
χώρηση - αξιοποίηση ακινήτων (όπως ακίνητο Νοσοκομείου Σωτηρία [ΖΟΕ/ΚΑ45], 
ελεύθεροι χώροι ΣΕΛΕΤΕ, ακίνητο ΕΤΑΔ [Σπύρου Λούη], ακίνητο ΙΓΕ [Λεωφ. Κηφισίας], 
ΧΕΥ Κύμης & ΧΕΥ Διονύσου, κ.λπ.), με στόχο τη διαμόρφωσή τους προς όφελος των 
κατοίκων και την αξιοποίησή τους για κοινωφελείς υπηρεσίες και δομές, συμπεριλαμβα-
νομένων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

# Το Κτίριο της Κεραμικής (οφειλή 400Κ), που βρίσκεται επί της Λεωφ. Κηφισίας να πα-
ραχωρηθεί στον Δήμο προκειμένου να αναδείξουμε την κεραμική τέχνη ως μέρος της 
ταυτότητας της πόλης. 

# Συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στο Δ.Σ. του ΙΓΕ και σύναψη προγραμματικής σύμ-
βασης για έργα συντήρησης και προστασίας του δασοκτήματος Συγγρού.
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