
ΣΥΓΧΡΟΝΗ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

� Δήµοι µε αυξηµένους πόρους και αρµοδιότητες
ενάντια στο µνηµονιακό πλαίσιο του
«Καλλικράτη» και του «Κλεισθένη»

� Συµµετοχή και διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων
� Συµµετοχικός Προϋπολογισµός
� Τοπικά Δηµοψηφίσµατα. Συνοικιακές Συνελεύσεις
� Δήµοι κύτταρα Δηµοκρατίας στο πλευρό των κατοίκων
� Μέτωπο απέναντι στο φασισµό, το ρατσισµό 

και την ξενοφοβία.

� Που λειτουργεί συλλογικά και δηµοκρατικά
� Παίρνει αποφάσεις µαζί µε τους πολίτες
� Παρέχει ποιοτικά υψηλές και ουσιαστικές υπηρεσίες
� Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες
� Ασκεί κοινωνική πολιτική συναισθανόµενος

 το ανθρωπιστικό και πολιτικό του καθήκον

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Όχι στη µεταφορά του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι

Να αποσυρθούν από τις λίστες του Υπερταµείου
το δάσος Συγγρού, το ΟΑΚΑ, το Δάσος Παραδείσου, 

η Κεραµική, τα ΧΕΥ και τα λοιπά 160 ακίνητα του Δηµοσίου

Το Mall να αποζηµιώνει διαχρονικά την πόλη 
για την περιβαλλοντική και οικονοµική ζηµιά 

που έχει προκαλέσει.

ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ  - ΔΥΝΑΤΑ - ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Γνωρίζουµε πολύ καλά τα προβλήµατα του Δήµου
και κάθε γειτονιάς του Αµαρουσίου

 στη Δηµόσια Διοίκηση µεΈχουµε γνώσεις και εµπειρία
δεκαετή αδιάλειπτη παρουσία στο Δηµοτικό Συµβούλιο

 για να ανταποκριθούµεΔουλεύουµε σκληρά
στις προσδοκίες των πολιτών που µας εµπιστεύτηκαν

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

www.giatomarousi.gr 
giatomarousi@gmail.com

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΟΧΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ
� Μόνιµη και σταθερή δουλειά 

µε διεύρυνση των εργασιακών δικαιωµάτων.
� Ασφάλεια και Υγιεινή. 
� Αναγνώριση της προσφοράς τους.

� Διευθέτηση - Ανάδειξη ρέµατος Σαπφούς
� Σχολικά Συγκροτήµατα
� Γήπεδο µε στίβο στου Καρέλα, χωρίς όχληση 

της γειτονιάς
� Πεζογέφυρες Κηφισίας
� Κατασκευή Δηµοτικού Θεάτρου

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΑΣ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

� Υπογειοποίηση Κηφισίας
� Υπογειοποίηση γραµµών ΗΣΑΠ
� Κάλυψη Αττικής Οδού
� Διάνοιξη Λ. Κύµης προς Εθνική Οδό
� Κατασκευή της Γραµµής 4 Μετρό

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Οραµατιζόµαστε ένα Δήµο: 

ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΑ

ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΑ



� Κανείς συµπολίτης χωρίς στέγη, φαγητό, ηλεκτρικό ρεύµα, 
νερό, περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη

� Όχι σε κατασχέσεις και πλειστηριασµούς Α΄κατοικίας

� Υποδοµές στις γειτονιές µε συµµετοχικό προγραµµατισµό
� Όχι στα έργα βιτρίνας
� Προτεραιότητα σε Παιδεία, Πολιτισµό, Αθλητισµό, Τρίτη Ηλικία,

ΑµεΑ & Ευπαθείς Οµάδες
� Διαφύλαξη και Διαµόρφωση των Ελεύθερων Κοινόχρηστων χώρων
� Αξιοποίηση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων προς όφελος 

της πόλης

� Δηµιουργούµε σήµερα, το αύριο για το Μαρούσι που µας αξίζει.
� Έξυπνες, καινοτόµες λύσεις, για εκσυγχρονισµό των Υπηρεσιών 

του Δήµου µε την αποτελεσµατική χρήση των νέων τεχνολογιών 
� Στόχος η γρήγορη βελτίωση της καθηµερινότητας στην πόλη µας

� Διεκδικούµε αύξηση των κρατικών επιχορηγήσεων
� Απόδοση στην ΤΑ των παρακρατηθέντων από το κράτος 

(22 δις µέχρι το 2021)
� Ρύθµιση χρέων του Δήµου (157 εκ.) µε διαγραφή µεγάλου 

µέρους των
� Επαναφορά του τέλους 2% στο Golden Hall
� Μείωση δηµοτικών τελών
� Όχι στην επιβολή τοπικών φόρων από τους Δήµους και τη 

µεταφορά του ΕΝΦΙΑ
� Απόλυτο τέλος της σπατάλης της διοίκησης Πατούλη 
� Αύξηση των δαπανών για Έργα, Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία

και Πολιτισµό κατά 2εκ. € ετησίως, µε ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ

� Ο Λευτέρης Μαγιάκης γεννήθηκε στην Πάτρα
� Εγκαταστάθηκε και εργάζεται στο Μαρούσι από το 1991

Είναι Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και 
κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

� Εργάστηκε στον Ιδιωτικό Τοµέα, στη Βιοµηχανία και τις 
Κατασκευές σε στελεχικές θέσεις

� Δραστηριοποιήθηκε στο αντιδικτατορικό κίνηµα
� Διετέλεσε µέλος Δ.Σ. επαγγελµατικών οργανώσεων των 

Μηχανικών και φορέων του γονεϊκού αναπηρικού κινήµατος
� Από το 2006 µέχρι το 2014 ήταν επικεφαλής της παράταξης 

«ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ»
� Είναι δηµοτικός σύµβουλος από το 2011 έως σήµερα και 

επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας από το 2014
� Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου από το 2011 - 

2019 και Πρόεδρος του Εποπτικού Συµβουλίου ΠΕΔΑ 
από το 2014

� Στόχος του είναι να γίνει το Μαρούσι ένας Δήµος ανοιχτός σε 
όλες και όλους, µε επίκεντρο την αλληλεγγύη και τις 
καθηµερινές ανάγκες των πολιτών

� Με αναβαθµισµένο δηµόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα
� Διεκδικητικός και Ανυπότακτος απέναντι στις µνηµονιακές 

πολιτικές λιτότητας και υποβάθµισης της Αυτοδιοίκησης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

� Καθαρή πόλη στο κέντρο και τις γειτονιές
� Διαλογή στην πηγή, κατασκευή πράσινων σηµείων
� Ανακύκλωση, κοµποστοποίηση
� Όχι στην παραχώρηση σε ιδιώτες και τα σχέδια

της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

� Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας
� Πεζοδρόµια - Διάνοιξη Δρόµων
� Απρόσκοπτη µετακίνηση των πεζών, των ευπαθών 

οµάδων, των ΑµεΑ. Ασφαλείς Ποδηλατόδροµοι
� Δωρεάν Δηµοτική Ελεγχόµενη Στάθµευση
� Ενίσχυση και αναδιάρθρωση της Δηµοτικής 

Συγκοινωνίας

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΨΗΦΙΑΚΗ «ΕΞΥΠΝΗ» ΠΟΛΗ

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ - ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΑ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

� Όχι άλλες υπερτοπικές χρήσεις σε ένα πολεοδοµικά 
κορεσµένο Μαρούσι

� Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου
� Ένταξη περιοχών εκτός σχεδίου µε χρήσεις αµιγούς κατοικίας
� Στήριξη Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Εµπόρων
� Προστασία του Δάσους Συγγρού και Παραδείσου
� Μείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα
� Προστασία και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων


	Page 1
	Page 2

