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Αγαπητοί φίλοι,
Συμπληρώνοντας έναν χρόνο στο τιμόνι του Δήμου 
Μαραθώνα, θεωρώ υποχρέωσή μου να σας γνωστοποιήσω 
τα όσα πράξαμε - εγώ και οι συνεργάτες μου - αυτή τη χρονιά, 
καθώς και τα όσα προγραμματίζουμε για τον Δήμο μας το 
αμέσως προσεχές διάστημα.

Είναι αλήθεια - και το γνωρίζαμε από την αρχή - πως η 
κατάσταση στον Δήμο μας μετά την τελευταία 5ετία, ήταν 
τουλάχιστον «δραματική». Παραλάβαμε ουσιαστικά ένα 
«μισοβυθισμένο καράβι» και με καθημερινό αδιάκοπο αγώνα, 
καταφέραμε να σώσουμε ότι είχε απομείνει.

Όλα τα τμήματα του Δήμου μας ξαναπήραν μπροστά, οι 
υπηρεσίες μας ανασυγκροτήθηκαν και οι εργαζόμενοι έδειξαν 
πραγματικό ζήλο για δουλειά. Δείξαμε πως η καθημερινότητα 
των πολιτών είναι για εμάς προτεραιότητα και αρχίσαμε να 
επενδύουμε και πάλι στο μέλλον.

Η πανδημία που πλήττει των πλανήτη, δεν ήταν δυνατόν να 
μην επηρεάσει τον Δήμο μας. Κάναμε - και εξακολουθούμε 
να κάνουμε - τα πάντα για να περιορίσουμε την διασπορά 
στην περιοχή μας. Σε συνεργασία με ειδικούς λάβαμε από την 
πρώτη μέρα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να προστατεύσουμε 
τους δημότες μας και να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις. 
Θα επιμείνουμε, μέχρι να λάβουμε την διαβεβαίωση πως ο ιός 
«εξαφανίστηκε» για πάντα.

Ευχαριστώ από καρδιάς τους συνεργάτες μου, τους Δημοτικούς 
Συμβούλους που μας στηρίζουν - μέλη ή μη της παράταξής 
μας - και φυσικά όλους τους εργαζόμενους του Δήμου μας που 
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας και των 
δυσκολιών λειτουργίας, καταβάλλουν διαρκείς προσπάθειες 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και για τη βελτίωση 
της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.

Για όλους εμάς, βασικός στόχος είναι αυτός ο ιστορικός 
τόπος να αποτελέσει «κόσμημα» όχι μόνο της Αττικής, αλλά 
ολόκληρης της χώρας. Άλλωστε διαθέτει όλες τις φυσικές 
αλλά και τις ανθρώπινες προδιάγραφες για κάτι τέτοιο. 

Ας δούμε λοιπόν σε μία σύντομη παρουσίαση, τι ακριβώς έγινε 
αυτό τον πρώτο χρόνο διοίκησης.
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4ο Νηπιαγωγείο στο Ζούμπερι
Παρά τις δυσκολίες και τον περιορισµένο διαθέσιµο χρόνο, 
δώσαµε λύση στο πρόβληµα της στέγασης του 4ου Νηπια-
γωγείου στο Ζούµπερι, το οποίο ετοιµάστηκε σε ελάχιστο 
χρόνο και λειτούργησε από το Νοέµβριο του 2019, στεγάζο-
ντας περί τους 100 µαθητές. 

01
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Προχωρήσαµε τη µελέτη επισκευής και συντήρησης 
σχολικών µονάδων, µια «βαλτωµένη» χρηµατοδότηση 
800.000€ από την Περιφέρεια, η οποία καθυστερούσε για 
χρόνια. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και παράλληλα γίνονται 
µελέτες για την επισκευή και συντήρηση και για τα υπόλοιπα 
σχολεία του Δήµου µας.

Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων02
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Κολυμβητήριο
Μετά από 10 χρόνια μη λειτουργείας, τον Ιούνιο υπογράφηκε 
µε τον ανάδοχο η σύµβαση για την ενεργειακή αναβάθµιση 
του κολυµβητηρίου που βρίσκεται στο Πολιτιστικό & Αθλητικό 
Πάρκο Νέας Μάκρης.

Το ολυμπιακών διαστάσεων κολυμβητήριο, θα παραδοθεί 
στους Δημότες την Άνοιξη του 2021.

03
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Πεζοδρόμηση σε Παραλιακό Μέτωπο 
Νέας Μάκρης και πλατεία Γραμματικού
Ο Δήµος µας µετά από διαβούλευση µε τους καταστη-
µατάρχες, λαµβάνοντας υπόψη τον σηµαντικά αυξηµένο 
κυκλοφοριακό φόρτο που δέχεται η πόλη της Νέας Μάκρης 
τους καλοκαιρινούς µήνες και προκειµένου για τη βέλτιστη 
διαβίωση και εξυπηρέτηση δηµοτών και επισκεπτών, 
καθώς και την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, προχώρη-
σε σε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις από τις 24 Ιουνίου µέχρι τις 31 
Αυγούστου. 
Έτσι, προχωρήσαµε στην πεζοδρόµηση και µονοδρόµηση 
τµηµάτων της παραλιακής οδού τις απογευµατινές ώρες 
και τη δηµιουργία 6 χώρων ελεύθερης στάθµευσης, αυξά-
νοντας σηµαντικά το διαθέσιµο χώρο περιπάτου και αναψυχής, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την προστασία 
όλων. 

Αξίζει να προσθέσουµε ότι αντίστοιχα µέτρα λάβαµε και για 
την πεζοδρόµηση στην Κεντρική Πλατεία Γραµµατικού.04
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Πολιτιστικό Κέντρο
στην Αφετηρία Μαραθώνα
Καταφέραµε και χρηµατοδοτήθηκε εκ νέου, µετά από την 
σχετική υπερψήφιση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, το έργο του 
Πολιτιστικού Κέντρου στην αφετηρία του Μαραθώνα µε 
ποσό που ξεπερνά τα 4,1 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριµένο κτίριο 
θα στεγάσει µεταξύ άλλων το Δηµαρχείο καθώς και πολιτι-
στικούς και συνεδριακούς χώρους.  

Θυµίζω πως το έργο απεντάχθηκε κατά την θητεία της 
προηγούµενης Δηµοτικής Αρχής, µε εξασφαλισµένη 
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απένταξη αυτή δε, 
επιβάρυνε τον Δήµο µας µε 1 εκατ. ευρώ χρέος, από το οποίο 
προσπαθουµε να απαλλαγούµε.

05
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Συνεχίζοντας, επιγραµµατικά, µε δράσεις και έργα εµβληµατι-
κού χαρακτήρα για το Δήµο, δεν πρέπει να ξεχνάµε τον αγώνα 
µας ενάντια στη λειτουργία της εγκατάστασης ΧΥΤΑ 
Γραµµατικού. 

Εδώ ειδικά πρέπει να τονίσουµε ότι ταυτόχρονα µε την ανακί-
νηση της υπόθεσης και την προσφυγή στα δικαστήρια, προ-
ωθούµε την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχεί-
ρισης Απορριµµάτων και ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
ενεργειών και παρεµβάσεων για την ανακύκλωση, το διαχωρι-
σµό στην πηγή, το διαχωρισµό βιοδιασπώσιµων και οργανικών 
απορριµµάτων και κλαδεµάτων. 

Πρόκειται για έναν προγραµµατισµό που θα αποδώσει εξοικο-
νόµηση πόρων, καλύτερη διαχείριση των απορριµµάτων και θα 
µειώσει δραστικά τον όγκο των παραγόµενων απορριµµάτων 
που καταλήγουν στη Φυλή. Ήδη, προµηθευτήκαµε από την 
Περιφέρεια ειδικό όχηµα για την αποκοµιδή των οργα-
νικών και καφέ κάδων και προετοιµάζουµε ειδικούς χώρους 
– «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ» και «ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ». 

Ο Δήµος µας, φιλοδοξούµε, από ουραγός στην ανακύκλωση, 
να γίνει πρωτοπόρος, δείχνοντας µε πράξεις ότι είναι δυνατή η 
βιώσιµη διαχείριση των απορριµµάτων, χωρίς ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ. 

Αγώνας κατά του ΧΥΤΑ Γραμματικού
Νέα αντίληψη και δράση για τη διαχείριση απορριμμάτων & αποβλήτων06
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Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών 
Κτιρίων Βαρνάβα
Ενεργήσαµε άµεσα και προωθήσαµε τη µελέτη για την ενερ-
γειακή αναβάθµιση δηµοτικών κτιρίων στη Δηµοτική Κοι-
νότητα Βαρνάβα. Η µελέτη που ολοκληρώθηκε µε συνολικό 
προϋπολογισµό 345.000€ για την ενεργειακή αναβάθµι-
ση του Νηπιαγωγείου, του Δηµοτικού Σχολείου και του 
Δηµοτικού Καταστήµατος στο Βαρνάβα. 

Επιδίωξή µας παραµένει η επέκταση τέτοιων έργων και στις 
υπόλοιπες Δηµοτικές Κοινότητες, ώστε συνολικά να αναβαθµι-
στούν όλες οι κτιριακές µας εγκαταστάσεις.

07
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Αξιοποιώντας τις αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις 
ολοκληρώσαµε τον εκσυγχρονισµό έξι παιδικών χαρών, 
ενώ τέσσερις ακόµα είναι υπό κατασκευή σε όλες τις 
περιοχές του Δήµου µας. 

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων µας παραλάβαµε µόνο 
µια πιστοποιηµένη παιδική χαρά σε όλο το Δήµο.

Εκσυγχρονισμός Παιδικών Χαρών08
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Το παλιό εργοστάσιο πορσελάνης που η καµινάδα του ακόµα 
στέκει όρθια στην Νέα Μάκρη, αποτελεί σύµβολο µιας άλλης 
εποχής, όταν το ρεύµα ήταν µια άγνωστη πολυτέλεια για τον 
προσφυγικό οικισµό µας.

Εξασφαλίσαµε χρηµατοδότηση για τη µελέτη αξιοποίησης του 
εργοστασίου από το  Ίδρυµα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου 
– ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ. Εν συνεχεία τον Φεβρουάριο επισκέφτηκαν 
τις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΕΤΒΑ µελετη-
τές και εκπρόσωποι της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, οι οποίοι ανέλαβαν σε 
πρώτη φάση την εκπόνηση Μελέτης Βιωσιµότητας – Σκο-
πιµότητας, η οποία ήδη παραδόθηκε, και σε δεύτερο χρόνο 
αναµένουµε τις Τοπογραφικές, Αρχιτεκτονικές και Στατικές 
µελέτες του κτιρίου. 

Πρωταρχικός στόχος µας είναι το έργο να έχει οικονοµική βιω-
σιµότητα ώστε να µην επιβαρύνει τους δηµότες και, γιατί όχι, 
να αποφέρει έσοδα στο Δήµο µας.

Εργοστάσιο Πορσελάνης09



12

/ Δήμος Μαραθώνος Απολογισμός 2019 - 2020

Τονίζω για µια ακόµα φορά ότι αποτελεί ύψιστη προτεραιό-
τητα για τη Δηµοτική µας Αρχή η αναγέννηση των πυρόπλη-
κτων περιοχών. Για το σκοπό αυτό, σε άµεση συνεργασία µε 
την Κυβέρνηση, προχωρά εντός του έτους η υλοποίηση της 
Προγραµµατικής Σύµβασης ύψους 15,2 εκατ. € για την 
αποκατάσταση δικτύων και υποδοµών. 

Επιπλέον, αναµένουµε Προγραµµατική Σύµβαση µε την Περι-
φέρεια Αττικής για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευ-
σης ύψους 4,3 εκατ.€ στο Μάτι και στο Ζούµπερι, για την 
οποία έχει ήδη συνταχθεί η σχετική µελέτη.

Εξασφαλίσαµε την παραχώρηση των παιδικών κατασκη-
νώσεων του Οίκου Ναύτου (ΝΑΤ) µετά την εξαγγελία του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή 
του στο Μάτι στις 30 Ιουλίου και προχωράµε σε έργα ανάπλα-
σης, όπως η κατασκευή χώρου άθλησης και αναψυχής στο Ν. 
Βουτζά. 

Επίσης, από την πρώτη στιγµή ενισχύσαµε την προσπάθεια 
καθαρισµού οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων συνερ-
γαζόµενοι µε την ΜΚΟ «ΔΕΣΜΟΣ», και βέβαια συνεχίζεται η 
δωρεάν παροχή ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ έως του ποσού 
των 300.000 € το εξάµηνο. 

Αναγέννηση των πυρόπληκτων περιοχών10
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Διαβούλευση για το ΕΠΣ για το Μάτι
Συµµετείχαµε στη διαβούλευση για το Ειδικό Πολεοδοµικό 
Σχέδιο για το Μάτι, προβάλλοντας τις απόψεις του Δήµου που 
συνδιαµορφώθηκαν σε διαβούλευση µε τους τοπικούς φορείς 
και βέβαια, προωθήσαµε και όλες τις απόψεις των ενδιαφε-
ροµένων φορέων και κατοίκων της περιοχής. Ήδη από τις 13-
9-2019 (αρ. πρωτ. 19824) καταθέσαµε τις προτάσεις µας προς 
το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, ενώ στις 14-8-2020 είχαµε 
υποβάλει τις προτάσεις µας (αρ. πρωτ. 14202) στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επιπροσθέτως, στις 31-8-2020 υποβάλαµε  διοικητικές πρά-
ξεις στην Γενική Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης Αττικής, ειδικά για το θέµα το αποχαρακτηρισµού των 
περιοχών Προβαλίνθου, Αµπελούπολης κ.ά.

11
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ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος
Μέσω χρηµατοδότησης του ΕΣΠΑ, είµαστε σε διαδικασία ίδρυ-
σης και λειτουργίας για πρώτης φορά Κέντρα Δηµιουργικής 
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για περίπου 200 παιδιά.

12
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Προχωράµε στην επίλυση των προβληµάτων της σχολικής 
στέγης. Ήδη κατασκευάζεται το 2ο Δηµοτικό Σχολείο 
Νέας Μάκρης, δηµοπρατήθηκε και ξεκινά η κατασκευή του 
Νηπιαγωγείου Ανατολής στην περιοχή Ερυθρού και λάβαµε 
καταλληλότητα για οικόπεδο ώστε να προχωρήσουµε στην 
ανέγερση του Λυκείου Μαραθώνα εντός του οικισµού. 

Έχουµε ξεκινήσει τις διαδικασίες καταλληλόλητας σε δυο προ-
τεινόµενες εκτάσεις για την ανέγερση 2ου Λυκείου Νέας 
Μάκρης και έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την εύρε-
ση κατάλληλου χώρου για την ανέγερση Νηπιαγωγείου στο 
Γραµµατικό.

Ολοκληρώνουµε τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών 
πυρασφάλειας για όλες τις σχολικές µας µονάδες. Ο Δήµος 
µας διαθέτει συνολικά 29 σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και 5 βρεφονηπιακούς 
και παιδικούς σταθµούς. Διασφαλίζουµε σε όλες την υγιεινή 
και ασφάλεια παιδιών και εργαζοµένων, λαµβάνοντας όλα τα 
αναγκαία µέτρα, µε συνεχείς απολυµάνσεις και καθαρισµούς.

Λειτουργία σχολικών μονάδων – σχολική στέγη13
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Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα
Το Δηµοτικό Θέατρο Μαραθώνα το Νοέµβριο του 2019 διοργά-
νωσε µε απόλυτη επιτυχία κάτι πραγµατικά πρωτοποριακό, το 
«1ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων Δήµου Μαραθώ-
να», µε προσέλευση θεατών που ξεπέρασαν τους 2.000!

Η Κεντρική Σκηνή & η Σκηνή Βαρνάβα σύντοµα θα πλαι-
σιωθούν από την Θεατρική Σκηνή Νέας Μάκρης ενώ τόσο 
τα παιδιά όσο και οι νέοι συνεχίζουν να αγκαλιάζονται από το 
Δηµοτικό µας Θέατρο.

14
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15 Με χορηγία του ΣΕΓΑΣ (µελέτη & κατασκευή) προγραµµατίζου-
µε την ανάπλαση του άλσους πλησίον του παραλιακού 
πεζοδρόµου της Νέας Μάκρης, έκτασης περίπου 11 στρ. µε 
τη δηµιουργία χώρου αναψυχής και περιπάτου.

Ανάπλαση άλσους στην Παραλία Νέας Μάκρης
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Οικονομική εξυγίανση
και μείωση δαπανών
Στον τοµέα της οικονοµικής εξυγίανσης του Δήµου, επιτύχαµε 
την επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής της προµή-
θειας των απορριµµατοφόρων οχηµάτων, από 4 σε 8 έτη, 
χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση. 

Ολοκληρώσαµε επιτυχώς τη διαγωνιστική διαδικασία για την 
προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του Δήµου για δι-
άρκεια τριών ετών. 

Επίσης, δώσαµε έµφαση και προχωρήσαµε όλες τις διαδικασί-
ες για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσε-
ων του Δήµου. 

Εκµεταλλευόµενοι τη ραγδαία πτώση της τιµής του πετρελαί-
ου, µεριµνήσαµε έγκαιρα για την προµήθεια πετρελαίου 
θέρµανσης για όλες τις σχολικές µας µονάδες, µειώνο-
ντας έτσι σηµαντικά την αντίστοιχη δαπάνη.

Στον τοµέα των εσόδων, παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία 
λόγω της πανδηµίας COVID-19, ολοκληρώσαµε επιτυχώς 28 
µισθώσεις για την απλή χρήση αιγιαλού. 

Λόγω του µεγάλου αριθµού διορθωτικών δηλώσεων επιφανει-
ών για την επιβολή δηµοτικών τελών, αναµένουµε τη σε βάθος 
χρόνου τόνωση των αντίστοιχων εσόδων.

16
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17 Με την πρώτη απόφαση του Δηµοτικού µας Συµβουλίου, αµέ-
σως µετά τη συγκρότησή του σε σώµα, η οποία υπερψηφί-
στηκε οµόφωνα, προχωρήσαµε σε αλλαγή του δηλωτικού 
σήµατος του Δήµου Μαραθώνος, επαναφέροντας τον 
εµβληµατικό Μιλτιάδη. Δίνουµε έτσι το στίγµα για την επα-
ναφορά του Δήµου µας στο ιστορικό του υπόβαθρο και για την 
κοινή µας προσπάθεια να ανακτήσει ο Μαραθώνας την αίγλη 
που του πρέπει.

Αλλαγή Σήματος - Λογοτύπου Δήμου
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18

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων
στην Αφετηρία Μαραθωνίου δρόμου
Σε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό και συµβολικό χώρο ο οποίος 
µετατρεπόταν συχνά – πυκνά σε χώρο ανεξέλεγκτης στάθµευ-
σης, απαγορεύσαµε την κυκλοφορία, σεβόµενοι ακριβώς τον 
ιστορικό του χαρακτήρα και αναδεικνύοντάς τον.
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19 Υπεύθυνη και ουσιαστική συνδροµή του Δήµου µας στην 
επιτυχή υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράµµατος 
ΑµεΑ για το 2020 και ασφαλής φιλοξενία των κατασκηνωτών 
στον χώρο της 5ης παιδικής εξοχής του Αγίου Ανδρέα. 

Με επιστολή της, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων 
Γονέων και Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑµεΑ) 
εκφράζεται -όχι µόνο η ικανοποίηση- αλλά και η ευγνωµοσύνη 
των Γονέων ΑµεΑ που φιλοξενήθηκαν στους συγκεκριµένους 
κατασκηνωτικούς χώρους.

Επιτυχής λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων ΑμεΑ
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20

Σύστημα πρόσβασης ατόμων 
με κινητικά προβλήματα «Seatrac»
Εγκαταστήσαµε σύστηµα πρόσβασης ατόµων µε κινητι-
κά προβλήµατα Seatrac στην παραλία Νέας Μάκρης και 
προγραµµατίζουµε την εγκατάσταση ακόµα τεσσάρων τέτοιων 
συστηµάτων για την εξυπηρέτηση ατόµων µε κινητικά προ-
βλήµατα και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε διάφορα 
σηµεία του παραλιακού µας µετώπου. 

Ο Δήµος µας γίνεται έτσι από τους λίγους δήµους πανελ-
λαδικά που θα διαθέτουν αυτό τον αριθµό συστηµάτων πρό-
σβασης στην παραλία, ατόµων µε κινητικά προβλήµατα. 
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21 Στον τοµέα της ζωοφιλίας και περίθαλψης αδέσποτων ο Δήµος 
αύξησε τις αντίστοιχες δαπάνες, προώθησε τη στείρωση δε-
σποζόµενων και αδέσποτων, διοργανώντας µε ιδιαίτερη 
επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή διήµερη δράση στει-
ρώσεων, υπερδιπλασιάζοντας το συνολικό αριθµό ζώων που 
στειρώθηκαν σε σχέση µε το προηγούµεο έτος.

Ζωοφιλία και Μέριμνα για τα αδέσποτα
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22

Φεστιβάλ πρόωθησης 
τοπικών προϊόντων & παραγωγών
Για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι διοργανώσαµε µε µεγάλη 
επιτυχία και µε έµφαση στην τήρηση των υγειονοµικών πρω-
τοκόλλων λόγω της πανδηµίας, το πρώτο Φεστιβάλ προώ-
θησης τοπικών προϊόντων και παραγωγών. 

Δυστυχώς, ο προγραµµατισµός µας για τη διενέργεια και ενός 
Φεστιβάλ Γευσιγνωσίας, αλλά και η ετήσια Γιορτή Κρασιού, 
εξαιτίας της πανδηµίας δεν ολοκληρώθηκε.
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Το ΝΠΔΔ «Τετράπολις» λειτουργεί όλους τους παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθµούς, καθώς και τα ΚΑΠΗ και τη δη-
µοτική φιλαρµονική του Δήµου µας. Επίσης, διαχειρίζεται τα 
προγράµµατα κοινωνικού χαρακτήρα «Κοινωνική Μέριµνα» και 
«Βοήθεια στο Σπίτι», µέσω των οποίων παρέχεται βοήθεια και 
υποστήριξη στους συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη. Αξίζει να 
σηµειωθεί η σηµαντική συνδροµή του «Τετράπολις» κατά την 
περίοδο της καραντίνας, όταν το προσωπικό εξυπηρέτησε τους 
συµπολίτες µας που δεν ήταν σε θέση ή δεν έπρεπε να µετα-
κινηθούν (παροχή γευµάτων καθηµερινά, αγορά τροφίµων και 
φαρµάκων κλπ.).

Για την περίοδο 2020-2021, επαναλειτούργησε ο παιδικός 
σταθµός «Πολυτέκνων» στη Δηµοτική Κοινότητα Μαρα-
θώνα σε ιδιόκτητο κτήριο και στους παιδικούς και βρεφονη-
πιακούς σταθµούς εντάχθηκαν 224 παιδιά, εκ των οποίων 
τα 156 µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ. Επίσης υλοποιείται το 
έργο «Αναβάθµιση υποδοµών & υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας Δήµου Μαραθώνος» που αφορά προµήθεια εξο-
πλισµού σε παιδικούς σταθµούς και ΚΑΠΗ. 

Οι κοινωνικές µας υπηρεσίες στελεχώθηκαν µε κοινωνικό 
λειτουργό και εντάχθηκαν οργανικά στο Δήµο µας οι 
υπάλληλοι της δοµής «Βοήθεια στο Σπίτι», εξυπηρετώ-
ντας πολλούς συµπολίτες µας, ειδικά λόγω της πανδηµίας 
COVID-19 καθόλη τη δύσκολη περίοδο της καραντίντας. Πα-
ράλληλα συνεχίζουν τη λειτουργία τους το πρόγραµµα ΤΕΒΑ, 
το κοινωνικό παντοπωλείο και φαρµακείο και το Κέντρο Κοινό-
τητας.

Τετράπολις Κοινωνική μέριμνα 23
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Πρωτοπορώντας για µια ακόµα φορά, ιδρύσαµε µαζί µε τους 
Δήµους Καρύστου, Λαυρεωτικής και Ραφήνας-Πικερµί-
ου, τον Αναπτυξιακό Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», αξιοποιώντας το πρόσφατο νοµοθετικό 
πλαίσιο (ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

Θέτουµε έτσι τις βάσεις για ένα καλύτερο µέλλον για το Δήµο 
µας, µε σκοπό την αξιοποίηση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων 
για την εκπόνηση και ωρίµανση µελετών και την κατασκευή 
έργων. 

Πρόκειται για µια νέα εταιρεία, της οποίας η βιωσιµότητα δια-
σφαλίζεται από τον τρόπο λειτουργία της και σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία θα παρέχει επιστηµονική, συµβουλευτική 
και τεχνική υποστήριξη στους Δήµους µας, αλλά και ευρύτερα 
σε ΟΤΑ, µε στόχο – µεταξύ άλλων – τη βελτίωση και τον εκσυγ-
χρονισµό των βασικών υποδοµών τους, την επανεκκίνηση της 
κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, εξοµαλύνοντας τις συνέπειες 
της οικονοµικής κρίσης, την εφαρµογή αναπτυξιακών και πε-
ριβαλλοντικών πολιτικών, σε κάθε επίπεδο τοπικής και υπερ-
τοπικής δραστηριότητας. Συνεργαζόµαστε ήδη στενά, ώστε 
µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα να έχουµε τα πρώτα απτά 
αποτελέσµατα. 

Αναπτυξιακή Προοπτική24
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25 Μία από τις πρώτες προτεραιότητες της νέας διοίκησης της 
ΚΕΔΜΑ ήταν να «ανασυγκροτήσει» τους αθλητικούς 
χώρους των οποίων έχει την ευθύνη, οι οποίοι κυριολεκτι-
κά βρίσκονταν σε κατάσταση διάλυσης. Τόσο τα γήπεδα στο 
Αθλητικό & Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης όσο και το κλειστό 
του Καβαρνού έχριζαν άµεσης βοήθειας.

Μία µικρή εικόνα πεπραγµένων που παραλάβαµε αλλά και η 
εξέλιξή τους στα χέρια µας:
 • Ανύπαρκτα ιατρεία µε εικόνες που παραπέµπουν 
  σε αποθήκες - (έγινε η αποκατάσταση).
 • Έλλειψη ιατροφαρµακευτικού υλικού - 
  (έγινε άµεση προµήθεια).
 • Έλλειψη απινηδωτών - (έγινε άµεση προµήθεια).
 • Αποδυτήρια χωρίς ζεστό νερό για πολλά χρόνια 
  στο Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης - 
  (έγινε αποκατάσταση).
 • Διαλυµένα κιγκλιδώµατα - (έγινε αποκατάσταση).
 • Άµεση προµήθεια οργάνων γυµναστικής στο Αθλητικό 
  Κέντρο Μαραθώνα µετά από αίτηµα των σωµατείων. 
 

Παράλληλα, η Κοινωφελής Επιχείρηση διοργάνωσε µε 
επιτυχία Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε όλες τις 
περιοχές του Δήµου µας, ενώ παρά την πανδηµία, κατάφερε 
να προγραµµατίσει ένα πλήρες πολιτιστικό πρόγραµµα µε την 
ονοµασία ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2020 το οποίο βέβαια λόγω 
ειδικών συνθήκων δεν ολοκληρώθηκε.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος (ΚΕΔΜΑ)



28

/ Δήμος Μαραθώνος Απολογισμός 2019 - 2020

26 Καταφέραµε να χρηµατοδοτηθεί ο Δήµος µας από το 
Υπουργείο Εσωτερικών µε 400.000 €, για την κατασκευή 
νέου καταθλιπτικού αγωγού που θα συνδέει µε το δίκτυο 
της ΕΥΔΑΠ την 4η δεξαµενή, η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο 
σηµείο στον οικισµό Δικαστών & Εισαγγελέων. 

Το έργο αυτό λύνει ριζικά ένα πρόβληµα που ταλαιπωρεί τους 
κατοίκους του οικισµού εδώ και 30 χρόνια. Εχει δηµοπρατηθεί 
και αναµένεται η έναρξη των εργασιών.

Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης
στον οικισμό Δικαστών & Εισαγγελέων
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27

Αποχέτευση Δήμου Μαραθώνος
Με την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας και συν αντίληψης 
µε την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΥΔΑΠ στις 30 Ιουλίου, το 
τεράστιο έργο της αποχέτευσης του Δήµου µας µπαίνει 
στην τελική ευθεία. 

Μέσα στους πρώτους 10 µήνες θητείας µας καταφέραµε να 
ξεµπλοκάρουµε όλες τις εκκρεµότητες, µελέτη κ.λπ., µε 
αποτέλεσµα ένα µείζονος σηµασίας περιβαλλοντικό έργο για 
τον Δήµο µας, να βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο πριν την 
υλοποίηση του.
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Αγαπητοί μου συμπολίτες,
Σε μόλις ένα χρόνο, με αδιάκοπη & σκληρή προσπάθεια, καταφέραμε να αλλάξουμε την 
εικόνα του Δήμου μας προς το καλύτερο. 

Εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να «παλεύουμε» καθημερινά για καλύτερες προοπτικές, 
υποδομές, ποιότητα ζωής και βιώσιμη ανάπτυξη που θα αποφέρουν οφέλη σε όλους μας… 
και κυρίως στα παιδιά μας. Σε αυτά οφείλουμε να παραδώσουμε έναν καλύτερο τόπο. 

Είναι προσωπικό μου στοίχημα, τον επόμενο Σεπτέμβριο να σας κοιτάξω και πάλι στα μάτια 
και να έχουμε κάνει πολλά ακόμα βήματα «μπροστά». 

Στέργιος Τσίρκας
Δήμαρχος Μαραθώνος


