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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.

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.

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.

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 Νηπιαγωγείου στο Ζούµπερι, το οποίο ετοιµάστηκε σε ελάχιστο
χρόνο και λειτούργησε από το Νοέµβριο του 2019, στεγάζοντας περί τους 100 µαθητές.
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Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων
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.
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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.
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Πεζοδρόμηση σε Παραλιακό Μέτωπο
Νέας Μάκρης και πλατεία Γραμματικού
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Ο Δήμος μας μετά από διαβούλευση με τους καταστηματάρχες, 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, προχώρησε 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, αυξάνοντας 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.
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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 πολιτιστικούς και συνεδριακούς χώρους.
Θυµίζω πως το έργο απεντάχθηκε κατά την θητεία της
προηγούµενης ∆ηµοτικής Αρχής, με εξασφαλισµένη
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απένταξη αυτή δε,
επιβάρυνε τον ∆ήµο µας µε 1 εκατ. ευρώ χρέος, από το οποίο
προσπαθουμε να απαλλαγούμε.
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Αγώνας κατά του ΧΥΤΑ Γραμματικού
Νέα αντίληψη και δράση για τη διαχείριση απορριμμάτων & αποβλήτων
Συνεχίζοντας, επιγραµµατικά, µε δράσεις και έργα εµβληµατικού χαρακτήρα για το ∆ήµο, δεν πρέπει να ξεχνάµε τον αγώνα
µας ενάντια στη λειτουργία της εγκατάστασης ΧΥΤΑ
Γραµµατικού.

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

Εδώ ειδικά πρέπει να τονίσουµε ότι ταυτόχρονα µε την ανακίνηση της υπόθεσης και την προσφυγή στα δικαστήρια, προωθούµε την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριµµάτων και ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
ενεργειών και παρεµβάσεων για την ανακύκλωση, το διαχωρισµό στην πηγή, το διαχωρισµό βιοδιασπώσιµων και οργανικών
απορριµµάτων και κλαδεµάτων.
Πρόκειται για έναν προγραµµατισµό που θα αποδώσει εξοικονόµηση 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 οργανικών και καφέ κάδων και προετοιµάζουµε ειδικούς χώρους
– «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ» και «ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ».
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Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών
Κτιρίων Βαρνάβα
Ενεργήσαµε άµεσα και προωθήσαµε τη µελέτη για την ενεργειακή αναβάθµιση δηµοτικών κτιρίων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βαρνάβα. Η µελέτη που ολοκληρώθηκε µε συνολικό
προϋπολογισµό 345.000€ για την ενεργειακή αναβάθµιση του Νηπιαγωγείου, του Δηµοτικού Σχολείου και του
Δηµοτικού Καταστήµατος στο Βαρνάβα.
Επιδίωξή µας παραµένει η επέκταση τέτοιων έργων και στις
υπόλοιπες ∆ηµοτικές Κοινότητες, ώστε συνολικά να αναβαθµιστούν όλες οι κτιριακές µας εγκαταστάσεις.

07
9

Απολογισμός 2019 - 2020

/ Δήμος Μαραθώνος

08

Εκσυγχρονισμός Παιδικών Χαρών
Αξιοποιώντας τις αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις
ολοκληρώσαµε τον εκσυγχρονισµό έξι παιδικών χαρών,
ενώ τέσσερις ακόµα είναι υπό κατασκευή σε όλες τις
περιοχές του ∆ήµου µας.
Κατά την ανάληψη των καθηκόντων μας παραλάβαμε μόνο
μια πιστοποιημένη παιδική χαρά σε όλο το Δήμο.
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Εργοστάσιο Πορσελάνης
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 μελετητές και εκπρόσωποι της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, οι οποίοι ανέλαβαν σε
πρώτη φάση την εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας – Σκοπιμότητας, 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 βιωσιμότητα ώστε να μην επιβαρύνει τους δημότες και, γιατί όχι,
να αποφέρει έσοδα στο Δήμο μας.
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Αναγέννηση των πυρόπληκτων περιοχών
Τονίζω για µια ακόµα φορά ότι αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη ∆ηµοτική µας Αρχή η αναγέννηση των πυρόπληκτων 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.

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

Επιπλέον, αναμένουμε Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης ύψους 4,3 εκατ.€ στο Μάτι και στο Ζούμπερι, για την
οποία έχει ήδη συνταχθεί η σχετική μελέτη.
Εξασφαλίσαµε την παραχώρηση των παιδικών κατασκηνώσεων του Οίκου Ναύτου (ΝΑΤ) μετά την εξαγγελία του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή
του στο Μάτι στις 30 Ιουλίου και προχωράµε σε έργα ανάπλασης, όπως η κατασκευή χώρου άθλησης και αναψυχής στο Ν.
Βουτζά.
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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 ∆ήµου που
συνδιαµορφώθηκαν σε διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς
και βέβαια, προωθήσαµε και όλες τις απόψεις των ενδιαφεροµένων φορέων και κατοίκων της περιοχής. Ήδη από τις 139-2019 (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 πράξεις στην Γενική Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ειδικά για το θέμα το αποχαρακτηρισμού των
περιοχών Προβαλίνθου, Αμπελούπολης κ.ά.
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ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος
Μέσω χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, είµαστε σε διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας για πρώτης φορά Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης (Κ∆ΑΠ) για περίπου 200 παιδιά.
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Λειτουργία σχολικών μονάδων – σχολική στέγη
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 προτεινόμενες εκτάσεις για την ανέγερση 2ου Λυκείου Νέας
Μάκρης και έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την εύρεση 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.
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Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα
Το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα το Νοέμβριο του 2019 διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία κάτι πραγματικά πρωτοποριακό, το
«1ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων Δήμου Μαραθώνα», με προσέλευση θεατών που ξεπέρασαν τους 2.000!
Η Κεντρική Σκηνή & η Σκηνή Βαρνάβα σύντομα θα πλαισιωθούν από την Θεατρική Σκηνή Νέας Μάκρης ενώ τόσο
τα παιδιά όσο και οι νέοι συνεχίζουν να αγκαλιάζονται από το
Δημοτικό μας Θέατρο.
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Ανάπλαση άλσους στην Παραλία Νέας Μάκρης
Με χορηγία του ΣΕΓΑΣ (μελέτη & κατασκευή) προγραμματίζουμε την ανάπλαση του άλσους πλησίον του παραλιακού
πεζοδρόµου της Νέας Μάκρης, έκτασης περίπου 11 στρ. με
τη δημιουργία χώρου αναψυχής και περιπάτου.
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Οικονομική εξυγίανση
και μείωση δαπανών
Στον τοµέα της οικονοµικής εξυγίανσης του ∆ήµου, επιτύχαµε
την επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής της προµήθειας 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 διάρκεια τριών ετών.
Επίσης, δώσαµε έµφαση και προχωρήσαµε όλες τις διαδικασίες για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του Δήµου.
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Εκμεταλλευόμενοι τη ραγδαία πτώση της τιμής του πετρελαίου, μεριμνήσαμε έγκαιρα για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για όλες τις σχολικές μας μονάδες, μειώνοντας 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 επιφανειών για την επιβολή δηµοτικών τελών, αναµένουµε τη σε βάθος
χρόνου τόνωση των αντίστοιχων εσόδων.
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Αλλαγή Σήματος - Λογοτύπου Δήμου
Με την πρώτη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, η οποία υπερψηφίστηκε ομόφωνα, προχωρήσαμε σε αλλαγή του δηλωτικού
σήματος του Δήμου Μαραθώνος, επαναφέροντας τον
εμβληματικό Μιλτιάδη. Δίνουμε έτσι το στίγμα για την επαναφορά του Δήμου μας στο ιστορικό του υπόβαθρο και για την
κοινή μας προσπάθεια να ανακτήσει ο Μαραθώνας την αίγλη
που του πρέπει.
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Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων
στην Αφετηρία Μαραθωνίου δρόμου
Σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό και συμβολικό χώρο ο οποίος
μετατρεπόταν συχνά – πυκνά σε χώρο ανεξέλεγκτης στάθμευσης, απαγορεύσαμε την κυκλοφορία, σεβόμενοι ακριβώς τον
ιστορικό του χαρακτήρα και αναδεικνύοντάς τον.
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Επιτυχής λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων ΑμεΑ
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.
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Σύστημα πρόσβασης ατόμων
με κινητικά προβλήματα «Seatrac»
Εγκαταστήσαµε σύστηµα πρόσβασης ατόµων µε κινητικά προβλήµατα Seatrac στην παραλία Νέας Μάκρης και
προγραµµατίζουµε την εγκατάσταση ακόµα τεσσάρων τέτοιων
συστηµάτων για την εξυπηρέτηση ατόµων µε κινητικά προβλήµατα και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε διάφορα
σηµεία του παραλιακού µας µετώπου.
Ο Δήμος μας γίνεται έτσι από τους λίγους δήμους πανελλαδικά που θα διαθέτουν αυτό τον αριθμό συστημάτων πρόσβασης στην παραλία, ατόμων με κινητικά προβλήματα.
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Ζωοφιλία και Μέριμνα για τα αδέσποτα
Στον τομέα της ζωοφιλίας και περίθαλψης αδέσποτων ο Δήμος
αύξησε τις αντίστοιχες δαπάνες, προώθησε τη στείρωση δεσποζόμενων και αδέσποτων, διοργανώντας με ιδιαίτερη
επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή διήμερη δράση στειρώσεων, υπερδιπλασιάζοντας το συνολικό αριθμό ζώων που
στειρώθηκαν σε σχέση με το προηγούμεο έτος.
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Φεστιβάλ πρόωθησης
τοπικών προϊόντων & παραγωγών
Για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι διοργανώσαμε με μεγάλη
επιτυχία και με έμφαση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω της πανδημίας, το πρώτο Φεστιβάλ προώθησης 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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Τετράπολις

Κοινωνική μέριμνα

Το ΝΠΔΔ «Τετράπολις» λειτουργεί όλους τους παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και τα ΚΑΠΗ και τη δημοτική 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 μετακινηθούν (παροχή γευμάτων καθημερινά, αγορά τροφίμων και
φαρμάκων κλπ.).

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

Για την περίοδο 2020-2021, επαναλειτούργησε ο παιδικός
σταθμός «Πολυτέκνων» στη Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα σε ιδιόκτητο κτήριο και στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς 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 εξοπλισμού σε παιδικούς σταθμούς και ΚΑΠΗ.
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Αναπτυξιακή Προοπτική
Πρωτοπορώντας για μια ακόμα φορά, ιδρύσαμε μαζί με τους
Δήμους Καρύστου, Λαυρεωτικής και Ραφήνας-Πικερμίου, 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 διασφαλίζεται 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 εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών τους, την επανεκκίνηση της
κοινωνικής και οικονομικής ζωής, εξομαλύνοντας τις συνέπειες
της οικονομικής κρίσης, την εφαρμογή αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, σε κάθε επίπεδο τοπικής και υπερτοπικής δραστηριότητας. Συνεργαζόμαστε ήδη στενά, ώστε
μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε τα πρώτα απτά
αποτελέσματα.
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Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος (ΚΕΔΜΑ)
Μία από τις πρώτες προτεραιότητες της νέας διοίκησης της
ΚΕΔΜΑ ήταν να «ανασυγκροτήσει» τους αθλητικούς
χώρους των οποίων έχει την ευθύνη, οι οποίοι κυριολεκτικά βρίσκονταν σε κατάσταση διάλυσης. Τόσο τα γήπεδα στο
Αθλητικό & Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης όσο και το κλειστό
του Καβαρνού έχριζαν άμεσης βοήθειας.

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.

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.
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Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης
στον οικισμό Δικαστών & Εισαγγελέων
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.
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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

