ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Αγαπητοί συμπολίτες,
Πιστοί στη θεσμική μας υποχρέωση είμαστε σήμερα εδώ για να
απολογηθούμε για την έβδομη χρονιά της διακυβέρνησης του τόπου μας
από την Διοίκησή μας.
Πέντε μήνες προ των εκλογών του Μαΐου του 2019 θα
λειτουργήσουμε έτσι ώστε ο Απολογισμός μας να μην λάβει την μορφή
προεκλογικής ομιλίας αλλά να περιλάβει απολογιστικά στοιχεία για το 2017,
στοιχεία της παρούσας κατάστασης του Δήμου και της προοπτικής του σε
όλους τους τομείς μέχρι τη λήξη αυτής μας της θητείας.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Το πλαίσιο της ενημέρωσής σας θα ακολουθήσει το περίγραμμα που
φαίνεται στη διαφάνεια, ήτοι:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Γενική Στρατηγική Διοίκησης.
Γραφείο Δημάρχου.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Διεύθυνση Υποδομών Πόλης.
Διεύθυνση
Προγραμματισμού,
Οργάνωσης,
Πληροφορικής,
Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.
Διεύθυνση Κοιν. Αλληλεγγύης-Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (Ο.Κ.Π.Α.).
Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ο.Π.ΑΘ.).
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❖ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Στη λειτουργία μας τηρούμε πιστά και απαρέγκλιτα τις παρακάτω αρχές
γενικής στρατηγικής που έχουν τεθεί και έχουν σφυρηλατηθεί μέσα από
διαβούλευση στις προεκλογικές διαδικασίες της πρώτης και δεύτερης
θητείας μας στην Καλλικρατική διακυβέρνηση:
➢ Αυτονομία-Αυτάρκεια σε τοπικό επίπεδο κάθε Δημοτικής
Κοινότητας. Με συντονισμό και έλεγχο από τον κεντρικό Δήμο.
➢ Ανεξαρτησία στη λειτουργία των τεσσάρων (4) Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με έλεγχο και συντονισμό από τον
Δήμο και το Δήμαρχο σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
➢ Κανένα παιδί εκτός Βρεφονηπιακών Σταθμών.
➢ Αθλητισμό και πολιτισμό στο Δήμο υλοποιούν οι Σύλλογοι του
Δήμου Πεντέλης με διάθεση μέσων και εγκαταστάσεων του
Δήμου σε πλήρη συντονισμό και έλεγχο από αυτόν δια του
Ο.Π.ΑΘ.
➢ Νοικοκύρεμα των οικονομικών για μηδενισμό των χρεών των
προηγούμενων διοικήσεων.
➢ Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης.
➢ Πιστή τήρηση των διαδικασιών.
➢ Καθημερινότητα που θα στηρίζει το τρίπτυχο αίτημα–άμεσα
αυτοψία- υλοποίηση – ενημέρωση του πολίτη.
➢ Αδειοδοτημένες αθλητικές εγκαταστάσεις και πιστοποιημένες
παιδικές χαρές και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.
➢ Νομιμοποίηση, ηλεκτροφωτισμός όλων των Κοιμητηρίων του
Δήμου και σύννομη λειτουργικότητα τους.
➢ Καμία κεραία κινητής τηλεφωνίας εντός οικιστικού ιστού.
➢ Δεν υπάρχουν δασικά και αυθαίρετα στο Δήμο Πεντέλης εντός
του οικιστικού ιστού.
➢ Κανένα σπίτι χωρίς φαγητό στο Δήμο Πεντέλης και κανένας
δημότης άστεγος.
➢ Ποιότητα ζωής στα ΚΑΠΗ και λειτουργικότητα με κέντρο τον
άνθρωπο.
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➢ Εργοδότης μας ο δημότης στον οποίο και δίνουμε λόγο.
➢ Κόμμα μας η Αυτοδιοίκηση.
➢ Κέντρο μας το παιδί και ο νέος.
➢ Διεκδίκηση και αξιοποίηση πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για έργα στον τόπο μας.
➢ Σχολεία καλοσυντηρημένα με σωστή λειτουργικότητα.
➢ Λειτουργία με πλήρη καθημερινό και εβδομαδιαίο εσωτερικό
έλεγχο, πάνω σε μια στοχοποίηση εξελισσόμενη, δομημένη σε
στόχους πρώτου και δεύτερου χρόνου και αξιολόγηση με βάση
την αποτελεσματικότητα με μετρήσιμα αποτελέσματα.
➢ Σεβασμό άμεση εξυπηρέτηση του εργοδότη μας δημότη.
➢ Επαγγελματισμό, διαδικασίες και εκπαίδευση για τα στελέχη.
➢ Νοικοκύρεμα και διαφάνεια στα οικονομικά.
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❖ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Λειτούργησε υπό την διεύθυνση της υπαλλήλου κας Όλγας
Δουκάκου και εξασφάλισε:
- Τον εσωτερικό έλεγχο του Δήμου καθημερινό και εβδομαδιαίο.
- Την παρακολούθηση της στοχοποίησης των Διευθύνσεων και των
Τμημάτων.
- Την παρακολούθηση της λειτουργίας των τεσσάρων (4) Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου.
- Την παρακολούθηση των νομικών υποθέσεων του Δήμου.
- Την επικοινωνία.
- Τον έλεγχο υλοποίησης των αιτημάτων του δημότη.
- Τις εισηγήσεις του Δημάρχου και την επικοινωνία (εθνικά και
ευρωπαϊκά οσάκις απαιτήθηκε).
- Την σφυρηλάτηση της στοχοποίησης κατά Διεύθυνση και
υλοποίησή της όπως και την παρακολούθηση της αξιολόγησης
φορέων,
Διευθύνσεων
και
Τμημάτων
με
βάση
αποτελεσματικότητα επί της στοχοποίησης στα πλαίσια
Εσωτερικού Ελέγχου του Δημάρχου.
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την
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την
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❖ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χειρίστηκε με επιτυχία όλα τα θέματα αρμοδιότητας της και πέτυχε
μέχρι σήμερα:
- Την στήριξη της Διοίκησης στα θέματα του προσωπικού και την
εξασφάλιση της καθημερινότητας.
- Την προώθηση και την υλοποίηση της αξιολόγησης του προσωπικού
σε ποσοστό ογδόντα και πλέον τοις εκατό με βάση τη στοχοποίηση
κατά Διεύθυνση, Τμήμα και υπάλληλο και την τήρηση των φακέλων
τους.
- Την προώθηση της τροποποίησης του Καλλικρατικού Ο.Ε.Υ. με βάση
την υφιστάμενη εμπειρία από την επτάχρονη Καλλικρατική
διακυβέρνηση του Δήμου.
- Την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και τις
διαδικασίες εισηγήσεων και λήψης αποφάσεων.
- Τις προσλήψεις προσωπικού.
- Την μισθοδοσία του προσωπικού.
- Ολοκλήρωσε τις ενέργειες που αφορούν σε αναθεωρήσεις εκλογικών
καταλόγων, μεταβολών δημοτολογίου, μητρώου αρρένων,
στρατολογικών πινάκων, ληξιαρχικών γεγονότων.
- Ξεκίνησε η λειτουργία του μητρώου πολιτών.
- Κυρίως όμως εξυπηρέτησε τον δημότη με επαγγελματισμό τήρηση
των διαδικασιών και σεβασμό.
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❖

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Διευθύντρια Βασιλική Καπετσώνη)

Χειριστήκαμε τα οικονομικά του Δήμου για μια ακόμη χρονιά με πνεύμα
σύνεσης, χωρίς καμία σπατάλη, με διαφάνεια και σεβασμό και εκτίμηση στο
δημότη που μας έχει εμπιστευτεί την διαχείριση του κόπου του και
πετύχαμε:
Το χρέος του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης σήμερα από
13.393.804,01€ (Ισολογισμός έναρξης 1/1/2011) όπως το παραλάβαμε να
είναι 3.413.198,05€ (Ισολογισμός 31/12/2017). Αποπληρώθηκε έως το 2017
χρέος 9.980.605,96€. Σήμερα το χρέος είναι 3.413.198,05€.
Το χρέος προς τις Τράπεζες από το 2010 που το παραλάβαμε στο
ποσό των 4.950.213,69€ (Ισολογισμός έναρξης 01/01/2011) να είναι σήμερα
2.901.988,27€ (Ισολογισμός 31/12/2017) αποπληρωμή έως το 2017 ποσό
2.048.225,42 σήμερα το χρέος στις Τράπεζες είναι 2.901.988,27 €.
Ο Δήμος έχει αποπληρώσει το ενενήντα και σαράντα πέντε τοις εκατό
(90,45%) του χρέους του από τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κράτους
καταλαμβάνοντας στον τομέα αυτό την πρώτη θέση μεταξύ όλων των
φορέων του Κράτους.
Σύμφωνα με την υπ.αρ.6188 2/4/2018 έκθεση του ελέγχου
ληξιπρόθεσμων από το εκλεκτικό συνέδριο για την περίοδο 31/12/2016
έως 30/9/2017 αναφέρεται στις συστάσεις του ότι ο Δήμος Πεντέλης έχει
σχεδόν εξαλείψει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του.
Αποπλήρωσε από τα ληξιπρόθεσμα ποσό το έτος 2013 4.993.297,00€,
το έτος 2016 108.899,79 € ενώ το έτος 2017 για δικαστικά 1.446.355,20 €.
Την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεών μας προς τους
προμηθευτές και τους εργολήπτες εντός της υπό του νόμου καθορισμένης
προθεσμίας.
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Το Τμήμα Εσόδων
Εισπράχθηκαν πάσης φύσεως έσοδα (πλην ΚΑΠ) το 2017 ποσό από
βεβαιωθέν 186.233,50 € ενώ από οίκοθεν 787.871,20 €.
Το Τμήμα Προμηθειών
Η εφαρμογή των διαδικασιών προμήθειας υλικών, αναλώσιμων,
ανταλλακτικών και άλλων για την λειτουργία του Δήμου.
Νοικοκυρέψαμε το Δήμο βγάζοντας την Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων
από το σοβαρό διοικητικό και οικονομικό τέλμα που είχε περιέλθει κυρίως
λόγω της λειτουργίας του τέως Δήμου Μελισσίων με βάση τις Δημοτικές
Επιχειρήσεις.
Τμήμα Λογιστηρίου:
Διαχειρίστηκε την απόδοση των επιχορηγήσεων (ΚΑΠ ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ) των Ν.Π.Δ.Δ. ήτοι:
- ΟΚΠΑ: 540.137,40€
- ΟΠΑΘ: 466.000,00€
- Α΄βάθμια Σχολική Επιτροπή:199.190,23€
- Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή:121.553,60€
Σχεδίασε και διαχειρίστηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ)
του Δήμου.
Προέβη στην ένταξη των προγραμμάτων του ΥΠΕΣ των Δικαστικών
Αποφάσεων και των ληξιπρόθεσμων.
Δήλωσε και εξόφλησε την Φορολογία Εισοδήματος 2016 και
ολοκλήρωσε τον Ισολογισμό του 2016.
Υλοποίησε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για την
υλοποίηση της αποστολής του.
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Τμήμα Ταμείου.
Εξόφλησε τα εντάλματα εντός του υπό του νόμου τασσόμενες
προθεσμίες, διαχειρίστηκε την παγία προκαταβολή του Δήμου και
εισέπραξε τις απαιτήσεις του Δήμου.
Προέβη στην εξόφληση των Δικαστικών Αποφάσεων και των
ληξιπρόθεσμων.
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Τέλος 0,50.
Από την επιβολή του ανταποδοτικού τέλους του 0,50 (πράσινο
ταμείο) στους δημότες του πρώην Δήμου Μελισσίων και πλέον Δημοτική
Κοινότητα Μελισσίων εισπράχθηκαν τα κατωτέρω:
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 0,50 € ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΕΩΣ 30/11/2018
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΑ/Κ.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

ΕΤΟΣ

1692.001

347.500,00 €

347.500,00 €

2008

1692.001

633.548,32 €

633.548,32 €

2009

1692.001

636.605,51 €

636.605,51 €

2010

0471.001

550.162,64 €

1692.001

130.699,69 €

680.862,33 €

2011

0471.001

648.582,07 €

2116

124.971,59 €

773.553,66 €

2012

2116.

127.426,54 €

0471.001

642.495,27 €

769.921,81 €

2013

2116.

121.874,18 €

0471.001

631.922,13 €

753.796,31 €

2014

2116.

122.073,57 €

0471.001

642.842,86 €

764.916,43 €

2015

2116.

137.661,06 €

0471.001
2116.

601.558,45 €
135.862,09 €

739.219,51 €

2016

0471.001

598.188,31 €

734.050,40 €

2017

2116.

114.268,54 €

0471.001
ΣΥΝΟΛΟ

500.644,28 €

614.912,82 €
7.448.887,10 €
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2018 (ΕΩΣ 30/11/2018)

Κ.Α.
1692.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2008
Τέλη σε
347.500,00
ιδιώτες (0,50)

Την 1-1-2011 η νέα
συγκεκριμένο κωδικό
παρακάτω ποσό το 2017
Υπόλοιπο και κατά
1.578.088,64.

2009
633.548,32

2010
636.605,51

Διοίκηση του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης στον
βρήκε μηδενικό υπόλοιπο και εισέπραξε το
734.050,40 €.
την 31-12-2017 υπάρχει υπόλοιπο στο ταμείο €

Πληρώθηκε το 2017 από τον Κ.Α. 0,50 ποσό
αναλύεται στο παρακάτω πίνακα.

245.955,72€

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ο.Τ.

ΠΟΣΟ

ΕΤΟΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΚΟΣΙΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

287

10.000,00 €

2017

ΔΙΔΑΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

301 Γ

6.402,00 €

2017

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

301 Γ

19.206,00 €

2017

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

271-272

16.532,64 €

2017

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

271-272

16.534,64 €

2017

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

271-272

19.288,08 €

2017

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

271-272

73.796,52 €

2017

ΛΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΩΗ

271-272

84.195,84 €

2017

ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ
1.617.653,83

245.955,72 €
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όπως

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10-4-2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 1957/2013

ΤΟΚΟΙ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΚΥΡΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
ΤΟΚΟΥ
ΜΕ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ
2014
545.000,00
7-3-2009
103.550,00
30-6-2009
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1958/2013

ΚΥΡΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 2014
240.000,00
214.809,72
45.600,00
40.813,85

359.015,52
65.238,38
6.052,40

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ

ΚΥΡΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ
ΤΟΚΟΥ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ
2014
199.200,00
7-3-2009
60.800,00
30-6-2009
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1897/2013

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ €

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ €

131.221,82
38.305,10
2.656,00

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΚΟΥ

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ €

6-3-2009
3-6-2009
20-1-2009
11-1-2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 1897/2013

158.164,33
136.724,39
30.613,40
23.805,56
ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ.

ΚΥΡΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ €
ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ
ΤΟΚΟΥ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ
2014
162.600,00
6-3-2009
107.156,36
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
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Μακροχρόνιες υποχρεώσεις και δάνεια, χρέη -Κοινωφελών
Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης της 31-12-2010.
31-12-2010
Μελίσσια: 10.881.482,44 €
Πεντέλη:
1.237.813,78 €
Ν.Πεντέλη:
889.081,09 €
ΣΥΝΟΛΟ:
13.008.377,31 €

του

Σήμερα
Ισολογισμός
3.413.198,05€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
3.038.684,96€

31/12/2017

30-11-2018

Ισολογισμός 2017.
Είναι ο καλύτερος ισολογισμός κατά την επταετή θητεία ως
Δήμαρχος του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης.
Σημαντικά σημεία για επισήμανση:
α. Απομείωσε το χρέος του 2011 κατά 65,14 % ήτοι επτά
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (7.500.000,00€) περίπου στοιχείο
το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν λάβει κανείς υπόψη του τη μείωση
κατά 35% (2.000.000,00€) περίπου της κρατικής επιχορήγησης και κατά
21% (2.000.000,00€) περίπου των ιδίων πόρων.
β. Εξυπηρετήθηκαν τα δάνεια του Δήμου Πεντέλης (Τ.Π. και Δ. και
Τράπεζα ALPHA) πλήρως με υπόλοιπο δύο εκατομμύρια εννιακόσιες μία
χιλιάδες εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά
(2.901.988,27€) έναντι τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακόσια πενήντα
χιλιάδων διακόσια δέκα τρία ευρώ και εξήντα εννιά λεπτών (4.950.213,69€)
που είχε αναλάβει το 2011.
γ. Μεγάλη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου από το
2011 στο 2017. Αλλά και μηδενισμού των εξόδων φιλοφρονήσεων και
δημόσιων σχέσεων του Δήμου όπως πάντα άλλωστε στη θητεία μας.
δ. Με το κλείσιμο του 2017 υπάρχει ένα λειτουργικό κέρδος
πλεόνασμα ύψους διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων
ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (294.788,97€).
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ε. Ο Δήμος φέρεται με ένα σοβαρό χρηματικό υπόλοιπο ημέρας
31/12/2017 ύψους τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα πέντε
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και σαράντα έξι λεπτών
(3.955.581,46) που τηρεί ο Δήμος στις Τράπεζες και ΤΠΔ .
στ. Το γεγονός αυτό αποτελεί δείγμα χρηστής διαχείρισης του
δημόσιου χρήματος από όλους τους αιρετούς και τους εργαζόμενους.
ζ. Ο Δήμος μας σήμερα σε μία περίοδο που οι περισσότεροι αν όχι
όλοι οι φορείς του δημοσίου αγκομαχούν για να επιβιώσουν αυτός να
παρουσιάζει άριστη λειτουργικότητα και οικονομικό πλεόνασμα.
Οικονομική Κατάσταση Σήμερα 30-11-2018:
Χρηματικό υπόλοιπο ημέρας: 4.982.083,96 €.
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας σε λειτουργία συνέπειας,
διαφάνειας και καθαρότητας με τις οδηγίες και τον έλεγχο της Διοίκησής
μας έχει πετύχει μέχρι σήμερα:
- Να νοικοκυρέψει τα οικονομικά του Δήμου.
- Να απομειώσει το χρέος της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων σε
Δήμο και επιχειρήσεις σε μεγάλο ποσοστό σύμφωνα και με τις εικόνες που
σας δόθηκαν.
- Να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του πολίτη.
- Να είναι συνεπής εφαρμόζοντας την εντός 30ημέρου αποπληρωμή
των ενταλμάτων χωρίς καμία πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να μην
υπάρξει κανένας προμηθευτής – ανάδοχος απλήρωτος.
- Να έχει επαγγελματικό αξιόπιστο και εξειδικευμένο προσωπικό
που λειτουργεί σύννομα.
- Να χαίρει της εκτίμησης των συναρμόδιων υπηρεσιών του
Κράτους.
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ΤΕΛΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ ( για επιστροφή)
ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ
Α/Α

1
2
3
4

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΓΩΓΗ

Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΕΒΕ
Ι.&Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΑΑΕ
PROBANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ

139.642,72€
573.659,81
45.232.02
17.775,00
776.309,55

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
38.809,59€
19.573,31
4.809.26
0
63.192,16

Από τα ανωτέρω ποσά έχει εξοφληθεί το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων
οκτακοσίων εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (38.809,59 €) που
οφείλεται στην εταιρεία ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΕΒΕ.

ΑΓΩΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ
Α/Α
1

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MARFIN

2

ALPHA BANK

3

Β. ΤΣΙΠΑΣ-Β.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ – Φ.
ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ Ο.Ε.
(Θεραπευτήριο
Μελισσίων)

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΓΩΓΗ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
(161/2007)
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
(161/2007)
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
(161/2007) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
EUROBANK
ALPHA
ΠΡΩΗΝ MILLENIUM
ΤΩΡΑ MARFIN
ΕΘΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
CITIBANK
ΕΓΝΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ
PRO BANK
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΛΙΝΤΛ
ΛΥΡΑΚΟΣ
ΠΑΛΛΑΔΙΟ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
18.042,4332
29.405,9196
6.190,8552
21.660,1956
12.059,2116
10.946,052
10.667,7648
14.795,7228
14.981,2488
14.842,1052
16.456,4604
14.565,5792
109.080,00
259.452,00
134.208,00
88.632,00
146.160,00
14.824,00
18.180,00
1.089.158,5484
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δημοτικές Επιχειρήσεις
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΧΡΕΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υπόλοιπο
ΧΡΕΟΣ
ΔΑΕΜ
400.204,00
ΔΕΤΕΜ
277.139,00
ΚΕΚΑ
751.395,66
ΟΕΔΜ
510.525,00
ΚΕΝΑΔΜ
45.927,00
ΚΕΠ
533.112,93
ΟΚΠΑ
213.710,00
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
99.732,00
ΣΥΝΟΛΟ
3.181.699
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΧΡΕΟΣ
ΔΗΚΕΝΕΠ
49.359,90
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΔΕΑΠ
1.680,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

3.260.378,90
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Χρέη των Δημοτικών Επιχειρήσεων που έχουν καταβληθεί (Πίνακας εξτρά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΧΡΕΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΑΕΜ

39.700,00

ΤΡΙΤΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Κ.Λ.Π) ΔΗΜΟΣΙΟ- ΔΕΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
255.625,00
175.423,00
30.000,00

ΔΕΤΕΜ
ΚΕΚΑ

365.000,00

204.615,00

ΟΕΔΜ

ΣΥΝΟΛΟ
500.748,00

108.336,00

168.803,00

277.139,00

285.444,00

138.497,00

993.556,00

495.525,00

15.000,00

510.525,00

ΚΕΝΑΔΜ

3.578,00

12.196,00

20.153,00

10.000,00

45.927,00

ΚΕΠ

230.000,00

98.633,00

256.596,00

10.000,00

595.229,00

129.124,00

599.124,00

ΑΜΝΕΠ

470.000,00 (50%)

ΟΚΠΑ

213.710,00

ΣΧΟΛ.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

23.390,00

76.342,00

1.278.169,00

1.417819,00

ΣΥΝΟΛΟ

638.278,00

213.710,00
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99.732,00
501.424,00

3.835.690

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΙΤΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κ.Λ.Π)
ΔΗΚΕΝΕΠ

ΔΗΜΟΣΙΟ- ΔΕΚΟ

31.359,00

ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

18.000,00

49.359,00

ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

-1.608,00

-1.608,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΙΤΟΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κ.Λ.Π)

ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΕΚΟ

ΔΕΑΠ

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

3.835.690,00
49.359,00
1.680,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.883.369,00
[18]

ΑΜΝΕΠ
ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
Δ.Ο.Υ. – ΙΚΑ
Αρχικό κεφάλαιο
Εργαζόμενοι
Προμηθευτές
Εκκαθαριστές- Δικηγόροι
Προσαυξήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ
87.000
258.000,00
56.200,00
220.000,00
57.452,00
678.652,00
1.357.304,00

Ο Δήμος μας οφείλει το 50% (678.652,00€) του ενώ ποσοστό 25%
(339.326, 00) έκαστος οφείλουν οι Δήμοι Κηφισιάς και Αγίας Παρασκευής.
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❖ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ
(Διευθυντής κος Ιωάννης Ξανθάκος)

1. Στον τομέα εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και στα
πλαίσια ανάρτησης των δασικών χαρτών, οριοθετήθηκαν περιγράμματα με
τα οποία απαλλάσσονται κατ’ αρχάς του δασικού χαρακτήρα, ιδιοκτησίες
και κτίσματα των Δ.Κ. Πεντέλης, Ν. Πεντέλης και Μελισσίων εντασσόμενες
στους χρωματισμούς πορτοκαλί, κίτρινο και ιώδες.
2. Στον τομέα των Πολεοδομικών θεμάτων :
α. Ολοκληρώθηκε η Αναθεώρηση του Σχεδίου της Δ.Κ. Μελισσίων
με επαναφορά του συντελεστή δόμησης στο 0,8, μετά την έγκριση από το
αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ και δρομολογείται η διαδικασία έκδοσης του σχετικού
Π.Δ.
β. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και εστάλη στη Περιφέρεια προς
έγκριση για την ένταξη στο σχέδιο πόλης της 3ης και 4ης Πολεοδομικής
γειτονιάς της Δ.Κ. Μελισσίων.
γ. Ομοίως συμπληρώθηκε και εστάλη ο φάκελος της ένταξης στο
σχέδιο της περιοχής Ανατολικά της 25ης Μαρτίου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης.
δ. Με ενέργειες του Δήμου ξεκίνησε η διοικητική διαδικασία
καθορισμού ορίων μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και του Δήμου Παλλήνης
στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κουφού Πεντέλης.
ε. Έγινε έλεγχος όλων των αμφισβητούμενων κτηματολογικών
εγγραφών και στις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες ώστε να προωθηθούν
ενέργειες μέσω της δικαστικής οδού.
στ. Προασπίστηκαν τα δικαιώματα του Δήμου με την παροχή
απόψεων και την παρουσία προσωπικού της Δ/νσης στα Διοικητικά
δικαστήρια.
ζ. Ολοκληρώνεται η διαδικασία διάστρωσης συνθετικού
χλοοτάπητα στο Γήπεδο ποδοσφαίρου Νέας Πεντέλης. Μετά την έγκριση
του συμπολίτη μας αρμόδιου Υπουργού και την χρηματοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής του σχετικού κόστους.
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η. Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε μεγάλο μέρος των διαδικασιών
Προγραμματικής σύμβασης για την αξιοποίηση και ανάπλαση του Παλαιού
Λατομείου «Ράϊκου» κατόπιν χρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
3. Στον τομέα της απόκτησης χώρων:
Μελετήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση χώρου
για ίδρυση Πράσινου Σημείου του Δήμου. Ήδη προωθούνται οι διαδικασίες
διαγωνισμού αγοράς οικοπέδου.
4. Στο τομέα των γενικότερων δραστηριοτήτων της Δ/νσης:
α. Σχεδιάστηκαν και
εμποροπανήγυρεις του Δήμου.

διεξήχθησαν

επιτυχώς

οι

έξι

(6)

β. Αγωνιζόμαστε με κάθε μέσο Διοικητικό και Δικαστικό ώστε να
μην τοποθετηθούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην Ζ.Ε. του Δήμου μας.
γ. Καταγράφηκε το Μητρώο υδροληψιών
δ. Συντάχθηκαν φάκελοι πράξεων αναλογισμού, διορθωτικών
πράξεων και τροποποιλησεων σχεδίων και στις τρείς (3) Δημοτικές
Κοινότητες του Δήμου Πεντέλης.
ε. Συντάχθηκαν τοπογραφικά διαγράμματα, για την υποστήριξη
έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
στ. Παρακολουθήθηκε με επιτυχία η λειτουργία των Κ.Υ.Ε στο
Δήμο, με έκδοση νέων αδειών, επιβολή κυρώσεων σε παραβάτες και
συστηματική αντιμετώπιση κάθε έκτακτου γεγονότος.
ζ.
Συντάχθηκαν
μελέτες
σημειακών,
παρεμβάσεων με στόχο την εξυπηρέτηση των δημοτών.

κυκλοφοριακών

5. Τέλος η καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών αποτέλεσε τον
κύριο στόχο της Διεύθυνσης και θα εξακολουθεί να είναι ο βασικός στόχος
μας.
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❖

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Διευθυντής Αναστάσιος Χριστίδης)
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι- ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 2017

Α/Α
ΕΡΓΟ
1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2017
2
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)
3
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΗΓ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗ
4
ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΣΤΗΝ
ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΗ ΚΑΙ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
5
ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
6 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ Ο.Τ. 129
ΤΗΣ 3ΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ) ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ
7
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
8
9

10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΟΜ

ΠΟΣΟ (€)
150.000, 00

175.370,33
4.290,00

5.682,97
86.845,14

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΥΔΑΠ
29.820,69
1.452.115,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ 2017
Α/Α
1

2

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ.
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΝΕΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ.
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ Ενέργειες για την
Απόκτηση του χώρου
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ
ΣΔΑΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ –
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (€)
1.100.000,00

12.351,44

3

4

6

8

9

10

11

12

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΔΑΕ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
(Ασφαλτοστρώσεις)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
(28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΚΥΠΡΟΥΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ) ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2017
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2017
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ
ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ.
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
(Γεφυράκια τέσσερα (4))
(Αφορά επεμβάσεις σε
τέσσερεις υφιστάμενους
σωληνωτούς οχετούς –
τέσσερα τεχνικά – στα όρια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ -ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΔΑΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

21.100,38

4.720.067,00

187.984,00

29.608,39

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΟΣΟ ΤΟΥ 1.500.000,00€ ΠΟΥ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ Η
ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ
ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ
ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ
Χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Αττικής

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ
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2.306.400,00

232.000,00

13

14

15

16

της Δημοτικής Κοινότητας
Πεντέλης έτσι ώστε να
παροχετεύουν με ασφάλεια
την αντίστοιχη πλημμυρική
περιοχή του Πεντελικού
όρους.
Ειδικότερα τα δυο τεχνικά
έργα βρίσκονται επί της οδού
Καλισσίων και τα άλλα δυο
στη διαδρομή Πεντέλης,
Ντράφι, Νταού Πεντέλης,
εντός του οικισμού
Πεντέλης)- Ήδη είμαστε στη
φάση εγκατάστασης του
εργολάβου
ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΑΝΑΡΗ (Αφορά
την αποκατάσταση των
πρανών και του
οδοστρώματος)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ Ο.Τ. 122 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΥΔΑΠ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
122 Ο.Τ. ΟΔΟΣ ΠΙΝΔΟΥ
(ΓΕΡΑΚΑΣ)
Αντικατάσταση τάπητα
Χρηματοδότηση από την
γηπέδου ΑΟΜ στην Δημοτική Περιφέρεια Αττικής
Κοινότητα Μελισσίων
Προωθείται η αντικατάσταση
του παρκέ του Κλειστού
Γυμναστηρίου (Γεννηματά)
της Δημοτικής Κοινότητας
Μελισσίων. Σε εκτέλεση
μελέτης που η Υπηρεσία
συνέταξε
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❖ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ
(Διευθυντής Αναστάσιος Χριστίδης)
Η Διεύθυνση Υποδομών και τη χρονιά αυτή:
• Αντιμετωπίστηκαν οι ανάγκες συντήρησης των υποδομών του Δήμου,
υλοποιώντας τα αιτήματα των δημοτών σε συνεργασία με τους Τοπικούς
Αντιδημάρχους.
• Συνεργάστηκαν και οι τρεις Δημοτικές Κοινότητες με ικανοποιητικά
αποτελέσματα, στην όσο δυνατόν καλύτερη περισυλλογή οικιακών
απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
• Οργανώθηκε με επιτυχία η ανακύκλωση των μπλε κάδων, της
κομποστοποίησης, της ανακύκλωσης χαρτιού, ρούχων και μπαταριών.
• Οργανώθηκε με επιτυχία η περισυλλογή και η απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) από τα διοικητικά όρια του Δήμου
Πεντέλης.
• Λειτούργησε Γραφείο Κινήσεως κατά Δημοτική Κοινότητα για τον
έλεγχο της συντήρησης της κυκλοφορίας και της καυσοδοσίας των
οχημάτων του Δήμου
• Επιτεύχθηκαν κλαδέματα, αποψιλώσεις,
περιποιήσεις κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

κοπές

δένδρων

και

• Συντηρηθήκαν και επισκευάστηκαν κοινόχρηστοι χώροι (παιδικές
χαρές, πλατείες), έπειτα από προγραμματισμό εργασιών.
- Έγιναν σε όλα τα σχολεία επεμβάσεις συντήρησης με βάση την
στόχευσή μας, τον προγραμματισμό μας τα οικονομικά μας και την
προτεραιότητα που δίνουμε στα σχολεία και την εκπαίδευση.
• Συντηρήθηκε ο δημοτικός φωτισμός, έπειτα από προγραμματισμό
εργασιών.
• Αποκαταστάθηκαν βλάβες οδοστρώματος (λακκούβες, πεζοδρόμια),
έπειτα από προγραμματισμό εργασιών.
• Συντηρηθήκαν και επισκευαστήκαν τα οχήματα του Δήμου σε
καθημερινή βάση, έπειτα από προμήθεια υλικών.
• Λειτουργήσαμε αποτελεσματικά και σε συνεργασία με την Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας, στην αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων στηριζόμενοι
στον καλό εξοπλισμό που διαθέτουμε, την εμπειρία μας και κυρίως στα
εθελοντικά κλιμάκια των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέας Πεντέλης και
Πεντέλης.
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- Συντηρήθηκαν και προετοιμάστηκαν για τις πυρκαγιές με εθελοντές
κατά βάση τα αστικά και περιαστικά δάση.
- Στηρίξαμε τις πολιτιστικές και όχι μόνο δράσεις των συλλόγων.
• Ενέργειες αναβάθμισης οργάνωσης της λειτουργίας των Κοιμητηρίων.
Βασικοί μας στόχοι:
- Κανένα κλαδί με τα σύμμεικτα για θάψιμο στη χωματερή.
Θρυμματισμό των κλαδιών με θρυμματιστή που σήμερα νοικιάζουμε και
αύριο θα αγοράσουμε.
- Άμεση προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων οχημάτων με
ενσωματωμένη αρπάγη
- Προώθηση των ενεργειών μας για απόκτηση του πράσινου σημείου
του Δήμου και ενεργοποίησή του.
- Διαλογή στην πηγή τουλάχιστον σε σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα.
- Προώθηση όλων των γραμμών ανακύκλωσης λάδια καμένα,
μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο, βιολογικά
(κομπόστ), ρούχα, αυτοκίνητα κ.τ.λ.
- Στη χωματερή μείωση του όγκου των αποβλήτων του Δήμου στο
ελάχιστο και ευαισθητοποίηση του πολίτη στην κατεύθυνση αυτή.
Θεωρούμε ότι η πρόσληψη στην καθαριότητα 40 νέων εργαζομένων
κοινωφελούς εργασίας με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και η αγορά δύο νέων
μηχανημάτων αποκομιδής κλαδιών θα βοηθήσει αρκετά στον τομέα
απομάκρυνσης των κλαδιών.
Μελετάμε και προωθούμε διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό του
μηχανολογικού εξοπλισμού στην καθαριότητα και το πράσινο και για τις
τρεις Δημοτικές Κοινότητες.
Η αγορά χώρου για το Πράσινο Σημείο που είναι σε εξέλιξη προφανώς
και θα επιλύσει και το σοβαρό θέμα διαχείρισης των κλαδιών και των
ογκωδών αποβλήτων.
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❖ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(Διευθύντρια Ιωάννα Μπούσια)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

• Υλοποίηση Ψηφιακών Υπογραφών
• Τεχνική υποστήριξη βάσεων δεδομένων : Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων
– Εθνικό Δημοτολόγιο - Εθνικό Ληξιαρχείο κ.α.
• Σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικού Τεχνικού Δελτίου Κέντρων
Κοινότητας για την ένταξη στο έργο της Περιφέρειας Αττικής.
• Μετάπτωση στο πρόγραμμα Διαχείρισης των Προνοιακών
Επιδομάτων.
• Επισκευές Η/Υ και εκτυπωτών με ίδια μέσα. Διατήρηση κόστους στο
ελάχιστο.
• Προετοιμασία για την υλοποίηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
• Μελέτη για την υλοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης
Εγγράφων.
• Μελέτη για την ανανέωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών
του Δήμου.
• Μελέτες ετήσιας ανανέωσης συμβάσεων συντήρησης των
πληροφοριακών συστημάτων.
• Αναβάθμιση της ταχύτητας σύνδεσης διαδικτύου μέσω Σύζευξις και της
ΚτΠ.
• Τήρηση του Μητρώου Ψηφιακών Υποδομών.
• Διερεύνηση και εισήγηση για προσκλήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
του ΥΠΕΣ.
• Ενέργειες για το Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου.
• Διασφάλιση υλοποίησης νομοθεσίας για την ενίσχυση της Διαφάνειας
(Διαύγεια & δημοτική ιστοσελίδα www.penteli.gov.gr)
• Υλοποίηση του ν.4305/2014 για την ανοικτή διάθεση των δεδομένων
του Δήμου στο opendata.gov.gr.
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❖

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
(Διευθυντής Δημήτρης Χρισταντώνης)

Η Δ/νση ΚΕΠ κατά το έτος 2017 διεκπεραίωσε πλήθος διαδικασιών
αρμοδιότητάς της, ήτοι :
• Διεκπεραίωση πιστοποιημένων διαδικασιών.
• Θεώρηση γνησίου υπογραφής, έκδοση ηλεκτρονικών
παραβόλων κ.α.
• Παροχή διοικητικών πληροφοριών-ενημέρωση πολιτών.
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
Συνοπτικά τα ΚΕΠ της Δ/νσης διεκπεραίωσαν για το έτος 2017,
σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
e-kep Ermis, -με σειρά κατάταξης- τα εξής:
1. ΚΕΠ 0790 Μελισσίων
Σύνολο Υποθέσεων : 4.992_
¨Δημοφιλείς¨ Διαδικασίες με βάση τον όγκο αιτήσεων
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης -2193• Ανανέωση άδειας οδήγησης -194• Ληξιαρχική πράξη γέννησης -378Γνήσια υπογραφής :-19.751e-Παράβολα Δημοσίου :-1.9802. ΚΕΠ 0631 Νέας Πεντέλης
Σύνολο Υποθέσεων : 3.608_
¨Δημοφιλείς¨ Διαδικασίες με βάση τον όγκο αιτήσεων
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης -1792• Ανανέωση άδειας οδήγησης -176• Ληξιαρχική πράξη γέννησης -2033. ΚΕΠ 0265 Πεντέλης
Σύνολο Υποθέσεων : 2.094_
¨Δημοφιλείς¨ Διαδικασίες με βάση τον όγκο αιτήσεων
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης -986• Ανανέωση άδειας οδήγησης -160• Ληξιαρχική πράξη γέννησης -115-

[28]

4. ΚΕΠ 0790Π Μελισσίων (παράρτημα Αγ. Γεωργίου)
Σύνολο Υποθέσεων : 557_
¨Δημοφιλείς¨ Διαδικασίες με βάση τον όγκο αιτήσεων
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 257
• Ανανέωση άδειας οδήγησης -30• Ληξιαρχική πράξη γέννησης -49-

Σύνολο πιστοποιημένων διαδικασιών : 11.251_

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
Οι εκκρεμότητες αυτή τη στιγμή αφορούν μόνο τρέχουσες υποθέσεις
προς διεκπεραίωση, έτους 2018.
ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στρατηγική
του
Υπουργείου
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
(εποπτεύοντος φορέα των ΚΕΠ), είναι η σταδιακή μετάπτωση του δικτύου
των ΚΕΠ από υπηρεσία διαμεσολάβησης στην υποβολή αιτήσεων, σε
υπηρεσία παροχής διοικητικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας για τους
πολίτες και της επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό ήδη έχουν ενταχθεί
διαδικασίες οι οποίες διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης
του πληροφοριακού συστήματος «e-kep Ermis», με το πληροφοριακό
σύστημα του καθ ύλην αρμόδιου φορέα (όπως η έκδοση Ποινικού
Μητρώου, Ηλεκτρονικού Παραβόλου, ΑΜΚΑ, ΟΑΕΔ, Απογραφή
στρατευσίμων), ενώ δίνετε έμφαση στην ένταξη και νέων διαδικασιών.
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❖

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Διευθυντής: Ξανθάκος Ιωάννης)

Αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία οι χιονοπτώσεις που έπληξαν την πόλη
μας σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό. Δεν έκλεισαν ούτε μία στιγμή
οι κεντρικοί δρόμοι καθώς και η πρόσβαση στα νοσοκομεία.
Αντιμετωπίστηκαν επίσης οι έκτακτες ανάγκες των πολιτών.
Έγινε αγορά λεπίδας και μικρής αλατιέρας για όχημα μικρού τύπου
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ. Κ. Μελισσίων.
Προωθείται η αγορά ενός σύγχρονου εκχιονιστικού της σειράς U από
τη Γερμανία για την Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης.
Η αντιπυρική περίοδος αντιμετωπίστηκε με κύριο μοχλό την πρόληψη
– επιτήρηση - άμεση επέμβαση που είχε σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν
ανθρώπινες απώλειες, καταστροφές στο περιβάλλον ή στις περιουσίες των
πολιτών καθώς κάθε συμβάν αντιμετωπίστηκε εν τη γενέσει του.
Κατά τις περιόδους του καύσωνα παρέμειναν ανοιχτοί καθ’ όλο το
24ωρο κλιματιζόμενοι χώροι και στις τρεις Δημοτικές Κοινότητας για την
παραμονή των πολιτών που είχαν ανάγκη.
Αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς οι σημαντικές
έπληξαν την πόλη μας.

βροχοπτώσεις που

Έγινε επικαιροποίηση του αντισεισμικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις
οδηγίες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.
Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε τη βοήθεια των
εθελοντών στην αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων.
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❖

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Διευθύντρια Παναγιώτα Κουλάκου)

α. Στην Κοινωνική Πρόνοια:
Παρακολούθησε και βοήθησε όπου απαιτείτο τις λειτουργίες του
ΟΚΠΑ στα έξι (6) ΚΑΠΗ του Δήμου και στους πέντε (5) βρεφονηπιακούς έξι
(6) τώρα.
Λειτούργησε προγράμματα προληπτικής ιατρικής για τους δημότες.
Λειτούργησε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας όπως το
πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους απόρους
(ΤΕΒΑ) και το πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων.
Εγκρίθηκε η πρόταση που υποβάλαμε σε συνεργασία με τη ΜΚΟ
ΕΠΕΚΑ για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου: «Δομές
παροχής βασικών αγαθών, Κοινωνικό παντοπωλείο, Κοινωνικό
φαρμακείο». Ήδη βρισκόμαστε στη φάση υλοποίησής τους.
Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας.
Γίνεται η χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων.
Βρίσκεται σε διαδικασία η αδειοδότηση των δημόσιων παιδικών
σταθμών.
β. Στην Παιδεία:
Λειτούργησε το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, την Ενισχυτική
Διδασκαλία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και τη Δωρεάν εκμάθηση της
Ποντιακής Διαλέκτου.
Συντόνισε τις λειτουργίες των Σχολικών Επιτροπών για την
λειτουργία των σχολείων και την συντήρηση των κτιρίων τους.
γ. Στον πολιτισμό και τον αθλητισμό:
Συντόνισε τις δράσεις των πολιτιστικών και αθλητικών κέντρων
των Δημοτικών Κοινοτήτων για προώθηση και υλοποίηση εκδηλώσεων των
συλλόγων και σωματείων της Ζ.Ε. του Δήμου μας.
Πρότεινε επιχορηγήσεις των Σωματείων.
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Στήριξε τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Στήριξε τη διοργάνωση αγώνων δρόμου όπως το 3ο ATTIKA RUN και το
ENERGY RUN
δ. Στη δημόσια υγεία:
Υλοποίησε τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών,
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και μυοκτονίας και εξασφάλισε τη
χρηματοδότηση του προγράμματος αδέσποτων ζώων από την Περιφέρεια
Αττικής.
Τα Νομικά Πρόσωπα ΟΚΠΑ, ΟΠΑΘ και οι Σχολικές Επιτροπές
χειρίστηκαν θέματα τις αρμοδιότητές τους με την στήριξη, τον συντονισμό
και τον έλεγχο του Δήμου.

[32]

❖ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΚΠΑ):
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ) :
Ο Ο.Κ.Π.Α. λειτούργησε με απόλυτη επιτυχία:
-Τους πέντε (5) Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Φοίτησαν συνολικά 539
βρέφη και νήπια .Από αυτά τα 245 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
αποφέροντας στον ΟΚΠΑ το ποσό των πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων
ευρώ (560.000,00€) περίπου.
-Τα έξι (6) ΚΑΠΗ. ( πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εκδρομές, μπάνια και
πληθώρα εκδηλώσεων, λειτούργησαν ως χώροι θερμαινόμενοι ή
κλιματιζόμενοι).
-Τα τρία (3) Κέντρα Πρόνοιας (Κοινωνικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων,
Κέντρο Πρόνοιας Δ.Κ. Νέας Πεντέλης, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και
Φροντίδας Δ.Κ. Πεντέλης)
-Το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”. Εξυπηρετήθηκαν 60 άτομα
-Την Εθελοντική Αιμοδοσία. Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) αιμοδοσίες
και συλλέχθηκαν 154 μονάδες αίμα.
συντονίζοντας ένα μεγάλο αριθμό δράσεων Κοινωνικής Πρόνοιας και
Αλληλεγγύης που έγιναν και στις τρεις (3) Δημοτικές κοινότητες.
Οικονομική κατάσταση ΟΚΠΑ
- Πληρώθηκαν (και συνεχίζουν να πληρώνονται) στην ώρα τους και οι
20 υπάλληλοι των παιδικών σταθμών ΙΔΟΧ-ΕΣΠΑ παρά τις καθυστερήσεις
πληρωμών από το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής” -ΕΣΠΑ- ΕΕΤΑΑ που πολλές φορές έφτανε τους έξι
μήνες.
Πολιτικά
• το Δ.Σ. έλαβε συνολικά το έτος 2017, 156 αποφάσεις
• 60,8% των αποφάσεων του Δ.Σ. (95 αποφάσεις) ελήφθησαν
ΟΜΟΦΩΝΑ
• 39,2% των αποφάσεων του Δ.Σ. (57 αποφάσεις) ελήφθησαν ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
[33]

Στόχοι:
Βραχυπρόθεσμοι: 2019
• Εξοικονόμηση με επαναδιαπραγμάτευση των τιμολογίων ΔΕΚΟ
• Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών α΄ βάθμιας φροντίδας υγείας
(προσελήφθη φυσικοθεραπευτής)
• Οργάνωση και λειτουργία κοινωνικής υπηρεσίας
• Ανάπτυξη ψυχαγωγικών δράσεων στα μέλη ΚΑΠΗ
• Ανάπτυξη συνεργασιών με τις υπάρχουσες υποδομές υγείας
• Συνέχιση και ανάπτυξη του θεσμού της αιμοδοσίας
• Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού, μέσω
ενθάρρυνσης συμμετοχής του σε προγράμματα κατάρτισης και
εκπαίδευσης
• Υπαγωγή του Ν.Π. σε εθνικά και υπερεθνικά προγράμματα
χρηματοδότησης
Όραμα για την «προσωπικότητα» του Ν.Π.
Το Ν.Π. μέσω των δράσεων και εργασιών του φιλοδοξεί να είναι ο
εκτελεστικός βραχίωνας, άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την ευρύτερη
περιοχή του Δήμου Πεντέλης, παρέχοντας υπηρεσίες σε άτομα

που

ανήκουν στις ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες της πρώτης και τρίτης ηλικίας,
και αναπτύσσοντας δράσεις προς άτομα ευπαθών ομάδων, αλλά και προς
κάθε πολίτη που είτε συγκυριακά είτε μονιμότερα το έχει ανάγκη.
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Απολογιστικά στοιχεία: Υλοποιήθηκε προϋπολογισμός έτους 2017
Υλοποιηθείς προϋπολογισμός ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

2.332.535,25 €

2.076.895,35 €

Υλοποιηθείς προϋπολογισμός ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

2.332.535,25 €

1.952.819,21 €

ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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2017
116.528,31 €
44.683,25 €
2,61 φορές

❖ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΟΠΑΘ):
Λειτούργησε:
Τα Αθλητικά και Πολιτιστικά Κέντρα του Νομικού Προσώπου υπό τον
συντονισμό και τον έλεγχο του Δήμου.
Ειδικότερα:
Αθλητικά Κέντρα
Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων
▪ Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μελισσίων- Γήπεδο 5Χ5
▪ Γήπεδα Αντισφαίρισης Μελισσίων
▪ Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Γυμνασίου – Μελισσίων
▪ Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Μελισσίων
▪ Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων
▪ Διασχολικό – Αθλητικό Κέντρο – Κολυμβητήριο
Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης
▪ Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Γυμνασίου- Λυκείου Ν. Πεντέλης
▪ Κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου- Λυκείου Νέας Πεντέλης
▪ Γήπεδο Ποδοσφαίρου ΘΑΛΩΣΣΙ
Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης
▪ Γήπεδο 5χ5
▪ Αίθουσα βαρών
▪ Νέο Κλειστό Γυμναστήριο (Κτιριακό Συγκρότημα Ο.Τ. 122)
Πολιτιστικοί Χώροι
Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων
▪ Ανοιχτό Θέατρο- Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως
▪ Ανοιχτό Θέατρο (Κτήμα Δαμανάκη)
▪ Πλ. Αγίου Γεωργίου
▪ Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Μελισσίων
▪ Δ.Α.Κ. Κολυμβητήριο
▪ Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων
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Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης
▪ Πλατεία Αγ. Σύλλα
▪ Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
▪ Πνευματικό Κέντρο Νέας Πεντέλης
▪ Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Γυμνασίου- Λυκείου
Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης
▪ Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης
▪ Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας
▪ Πλατεία Αγίας Τριάδας
➢ Συντήρησε και ανακαίνισε όπου απαιτείτο τις εγκαταστάσεις
Αθλητισμού- Πολιτισμού του Δήμου.
➢ Αδειοδότησε τις αθλητικές εγκαταστάσεις για αγώνες.
➢ Οργάνωσε και υλοποίησε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Οικονομική Κατάσταση ΟΠΑΘ
Υλοποιηθείς προϋπολογισμός έτους 2017
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
930.253,74€
879.772,93€
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
930.253,74€
659.095,23
Αδιάθετες πιστώσεις – Π.Ο.Ε. 271.158,51€
Χρηματικό Υπόλοιπο μεταφερόμενο στη νέα χρήση 220.677,00€
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Αγαπητοί συμπολίτες,
η Διοίκηση του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης συνεχίζεται για 2η
θητεία μετά μία σκληρή πρώτη θητεία για να:
✓ Νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά του Δήμου
✓ Διαρθρώσουμε, εξειδικεύσουμε, εκπαιδεύσουμε το προσωπικό, και το
αποκαταστήσουμε θεσμικά, οικονομικά και λειτουργικά.
✓ Κυρίως όμως να εγκαταστήσουμε νέο πνεύμα διοίκησης και
λειτουργίας του Δήμου με σεβασμό στον πολίτη, συνέπεια στην
λειτουργία μας χωρίς τίποτα στην τύχη, υπευθυνότητα, διαφάνεια,
εργατικότητα, αξιοκρατία και ήθος. Σήμερα προχωράμε με εφαλτήριο
τον επαγγελματισμό των στελεχών μας, την διαφάνεια, την σωστή
λειτουργικότητα και διαχείριση που εγκαταστήσαμε, στην ανάπτυξη,
πάντοτε με πνεύμα δικαίου και παραδείγματος στην Διοίκησή μας.
✓ Λειτουργούμε με βάση τον επαγγελματισμό του εργαζόμενου στου
οποίου την εκπαίδευση επενδύουμε. Εργοδότης μας ο δημότης
στόχος μας η καθημερινή επίλυση όλων των προβλημάτων του που
αφορούν στο Δήμο.
✓ Δομήσαμε εσωτερικό έλεγχο και αξιολόγηση με βάση την
στοχοποίηση κατά Διεύθυνση και τμήμα με μετρήσιμα
αποτελέσματα χωρίς ο Δήμος να επιβαρύνεται οικονομικά ούτε με
ένα (1) ευρώ.

Αγαπητοί Συμπολίτες,
η διοίκησή μας με πολύ κόπο, σε 24ωρη λειτουργία όταν οι περιστάσεις
το απαίτησαν, με καθαρότητα, μέθοδο και ανθρωπιά πάντοτε με βάση το
συμφέρον του τόπου και του πολίτη πέτυχε με αγώνες:
➢ Την επίτευξη υποδειγματικής και οργανωτικής διοικητικής και
διαχειριστικής κατάστασης στο Δήμο.
➢ Το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου, το ξεχρέωμα στο
μεγαλύτερο ποσοστό του χρέους της Δημοτικής Κοινότητας
Μελισσίων.
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➢ Την λύση και εκκαθάριση επτά (7) Κοινωφελών Επιχειρήσεων (5
της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων και ανά μίας των Δημοτικών
Κοινοτήτων Πεντέλης και Νέας Πεντέλης) και μιας Α.Ε. της
Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.
➢ Εμπέδωσε πνεύμα δικαίου και παραδείγματος στη Διοίκηση,
σεβασμού στον πολίτη, συνέπεια στη λειτουργία χωρίς τίποτα
στην τύχη, υπευθυνότητα, διαφάνεια, εργατικότητα, αξιοκρατία
και ήθος.
➢ Ανέδειξε τον επαγγελματισμό ως την βάση για την πρόοδο και
αξιολόγηση του εργαζόμενου.
Κυρίως πετύχαμε:
▪ Με το Εθελοντικό μας Κλιμάκιο:
✓ Κανένας δημότης χωρίς φαγητό, κανένας άστεγος και
καθημερινή διανομή τροφίμων από χορηγίες.
✓ Κανένα παιδί εκτός Βρεφονηπιακού Σταθμού.
✓ ΚΑΠΗ, Κέντρα Πολιτισμού, ψυχαγωγίας, λιμάνια χορού και αγάπης.
✓ Λειτουργία με βάση την αρχή εργοδότης και αφεντικό μας ο
δημότης.
✓ Καθημερινό εσωτερικό έλεγχο, διοίκηση και αξιολόγηση με
μετρήσιμα αποτελέσματα.
✓ Διοίκηση με δίκαιο και παράδειγμα.
Στα οικονομικά:
✓ Νοικοκύρεμα και ξεχρέωμα
✓ Μείωση των δημοτικών τελών κατά δέκα τοις εκατό (10%) από το
έτος 2019.
✓ Εμπιστοσύνη στον
υποχρεώσεών μας.

πολίτη

με

άμεση

αποπληρωμή

✓ Διαχείριση των οικονομικών με διαφάνεια χωρίς σπατάλες.
Στα πολεοδομικά:
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των

✓ Ρυθμίσαμε τα δασικά όντας από τους πρώτους Δήμους που
αποστείλαμε χάρτη πορτοκαλί, κίτρινων και ιωδών που
υιοθετήθηκε.
✓ Περάσαμε από το ΣΥΠΟΘΑ την αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. της Δ. Κ.
Μελισσίων με επαναφορά κυρίως του συντελεστή δόμησης στο 08
για τις ιδιοκτησίες που είχε καταθέσει στο 07.
➢ Προωθούμε τις εντάξεις στο Σχέδιο της 3ης – 4ης γειτονιάς στην
Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων και της 25ης Μαρτίου στην
Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης.
➢ Στηρίζουμε τα όριά μας με τον αγώνα μας για την περιοχή του
οικισμού του Αγίου Δημητρίου.
➢ Σύντομα βάζουμε τον συνθετικό τάπητα στο ξηρό γήπεδο της
Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης μετά από έγκριση του
αρμόδιου συμπολίτη Υφυπουργού Περιβάλλοντος κου Γιώργου
Δημαρά και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και
αντικαθιστούμε τον συνθετικό τάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου
της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων
➢ Προωθούμε τις ενέργειές μας για την υλοποίηση της
Προγραμματικής μας Σύμβασης με το Πρόγραμμα που αφορά την
αξιοποίηση του λατομείου «Ράϊκου» με χρηματοδότησή του.
➢ Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την απόκτηση χώρου για το
Πράσινο Σημείο του Δήμου.
➢ Υλοποιούμε τον αγώνα μας για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας με
βάση την θέση μας καμία κεραία κινητής τηλεφωνίας εντός του
οικιστικού ιστού.
Από Έργα:
➢ Προωθούμε την ολοκλήρωση της αναβάθμισης των παιδικών
χαρών.
➢ Αναβαθμίζουμε, συντηρούμε τις αθλητικές, πολιτιστικές και
σχολικές εγκαταστάσεις.
✓ Ολοκληρώσαμε τα έργα οδοποιΐας Μελπομένης και Λεβιδίου.
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✓ Ολοκληρώσαμε δεκάδες άλλα μικροέργα εντός της Ζώνης
Ευθύνης του Δήμου και στις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες.
Δημοπρατήσαμε:
▪ Το μεγάλο έργο των ασφαλτοστρώσεων που ανεδείχθη ο
ανάδοχος και σύντομα αναμένεται να αρχίσει.
▪ Ανεδείχθη ο ανάδοχος στο έργο των αντιπλημμυρικών για
την κατασκευή των τεσσάρων γεφυριδίων στην Δημοτική
Κοινότητα Πεντέλης.
▪ Από την Περιφέρεια Αττικής έχουν αναδειχθεί οι ανάδοχοι
για το έργο αποχέτευσης 122 Ο.Τ. της περιοχής Καλλιθέας
Πεντέλης και γέφυρας Βαλανάρη.
▪ Δημοπρατήθηκε το έργο οδοποιΐας Αλεξανδρουπόλεως,
Ευκλείδη, Δονούσας στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων
και Κορυτσάς στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης.
▪ Υπογράφουμε σύμβαση με τον ΑΔΜΗΕ για υλοποίηση της
μεταφοράς των πυλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Νέας
Πεντέλης και ήδη είναι διαθέσιμο το ποσό του
1.500.00,00€ που διαθέτει η Περιφέρεια Αττικής.
➢ Την αγορά δύο (2) οχημάτων με αρπάγη.
Αγωνιζόμαστε και θα πετύχουμε:
➢

Το έργο εγκατάστασης πρότυπης λαϊκής αγοράς εντός του ΝΙΕΝ
σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση που έχουμε υπογράψει
με τον ΕΦΚΑ.

➢

Την αποχέτευσης της περιοχής Καλλιθέας Πεντέλης μόλις
ολοκληρωθεί το διαδημοτικό έργο της Περιφέρειας για το 122 Ο.Τ.

➢

Την αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες
θρυμματισμού των κλαδιών και αντικατάστασης των παλαιών
απορριμματοφόρων του Δήμου.

➢

Την αντικατάσταση του τάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου της
Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων που την χρηματοδότησή του
ενέκρινε η Περιφέρεια Αττικής.
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➢ Την ολοκλήρωση αναβάθμισης όλων των παιδικών χαρών του
Δήμου.
➢ Το μάζεμα και την αξιοποίηση των αποβλήτων πρασίνου (κλαδιών)
με θρυμματισμό αξιοποιώντας τα σε κομπόστ ή πέλετς με την
αγορά και αξιοποίηση του πράσινου σημείου.
Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση πετύχαμε τις ψηφιακές
υπογραφές, την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων, την
εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, την λειτουργία βάσης δεδομένων και την
τήρηση του μητρώου ψηφιακών υποδομών.
Στη λειτουργία των ΚΕΠ πετύχαμε την υλοποίηση σύμφωνα με
απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης του
Πληροφοριακού Συστήματος e-kep-ermis.
Στην Πολιτική Προστασία ασφαλίσαμε το Δήμο μας από
πυροπροστασία-πυρασφάλεια και κρατήσαμε ανοιχτούς τους
δρόμους στη ζώνη ευθύνης μας με τις χιονοπτώσεις.
Στην Κοινωνική Πρόνοια: Εγκατεστάθη το Κέντρο Κοινότητας και
σύντομα σε συνεργασία με την ΜΚΟ θα λειτουργήσουν το Κοινωνικό
Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Ήδη ξεκινάει η λειτουργία
του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
-Λειτούργησαν και τα έξη (6) ΚΑΠΗ (4 στην Δημοτική Κοινότητα
Μελισσίων, 1 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης και1 στην
Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης).
-Λειτούργησαν και οι πέντε (5) Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (3 στην
Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων, 1 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας
Πεντέλης και 1 στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης).
-Γίνεται η χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων.
Στην Παιδεία: Συντονίστηκε η λειτουργία όλων των σχολικών
μονάδων.
Στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό: Συντονίστηκαν και
ενισχύθηκαν οι φορείς και οι σύλλογοι που τον υλοποιούν.
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Αγαπητοί Συμπολίτες,
Την 1η Ιανουαρίου 2011 πριν επτά (7) χρόνια το άνοιγμα του
Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης ήταν για μας ένα σκληρό και δύσκολο
αυτοδιοικητικό βήμα στοίχημα ζωής, μέτρημα προσφοράς, δοκιμασία.
Κοπιάσαμε και τελικά μέχρι σήμερα πετύχαμε να:
✓ Εγκαταστήσουμε το Καλλικρατικό Σύστημα διακυβέρνησης στις τρεις
(3) Δημοτικές Κοινότητες και να λειτουργούμε με επιτυχία.
✓ Νοικοκυρέψαμε τα διοικητικά και τα οικονομικά της Δημοτικής
Κοινότητας Μελισσίων.
✓ Σήμερα έχουμε εγκαταστήσει το καλύτερο αυτοδιοικητικό ISO στο
Δήμο μας που καθημερινά ξεκινάει με τον εσωτερικό έλεγχο.
✓ Έχουμε οργανόγραμμα και Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
που τηρούμε πιστά και προωθούμε τη βελτίωσή του.
✓ Λειτουργούμε με στοχοποίηση πρώτου και δεύτερου βήματος που
αποτελεί και την βάση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των
στελεχών μας.
✓ Μειώσαμε το μεγάλο χρέος της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων σε
ποσοστό 80% περίπου
✓ Πετύχαμε νομιμοποίηση και ηλεκτροφωτισμό στο Κοιμητήριο της Δημ.
Κοινότητας Μελισσίων.
✓ Πετύχαμε ρύθμιση των δασικών για τα εκτός σχεδίου κτίσματα κατά
τον καλύτερο τρόπο και για τις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες κυρίως
όμως για την Πεντέλη και τη Νέα Πεντέλη που είχαν αναρτηθεί οι
δασικοί χάρτες.
✓ Δρομολογήσαμε τις εντάξεις στο σχέδιο της περιοχής 25ης Μαρτίου
για την Δημ. Κοινότητα της Νέας Πεντέλης και της 3ης- 4ης γειτονιάς για
την Δημ. Κοινότητα Μελισσίων όπως και την αναθεώρηση του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημ. Κοινότητας Μελισσίων που
σύντομα ολοκληρώνεται.
✓ Εγκαταστήσαμε με το σύστημα εθελοντισμού, που δομήσαμε
εθελοντικές υπηρεσίες ανθρωπιάς και προσφοράς για τον Μελισσιώτη
και τον Πεντελιώτη.
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✓ Λειτουργήσαμε τον εθελοντισμό στα χιόνια, στη φωτιά, στην
αιμοδοσία, στην εκπαίδευση, στα ΚΑΠΗ, στα ιατρεία μας, στην
κοινωνική πρόνοια, στο παντοπωλείο στην Εστία ειδών ρουχισμού, στη
σίτιση με άριστα αποτελέσματα.
✓ Στηρίξαμε την ανάπτυξη του αθλητισμού και του πολιτισμού και στις
τρεις Δημοτικές Κοινότητες στους αθλητικούς και πολιτιστικούς
συλλόγους με τον πλήρη έλεγχο και συντονισμό του Δήμου.
✓ Συστήσαμε και λειτουργούμε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου
Πεντέλης.
✓ Λειτουργούμε με μηνιαίες συναντήσεις έλεγχου και συντονισμού από
το Δήμαρχο για τα σχολεία την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, τους
Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα,
τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ την πρώτη Τετάρτη κάθε
μήνα.
Πέρα και πάνω απ’ όλα όμως πετύχαμε να εγκαταστήσουμε άλλο πνεύμα
στη λειτουργία μας και στην επικοινωνία μας με το δημότη – πολίτη έτσι
ώστε το συμβόλαιο συνεργασίας μας να στηρίζεται στις αρχές:
❖
❖

Άνθρωπος η απάντηση στην όποια ερώτηση.
Προτεραιότητα στο δημότη εργοδότη μας.

Σήμερα είμαστε μία διοίκηση επαγγελματιών που λειτουργεί με
διαφάνεια και καθαρότητα πάνω σ’ ένα σύστημα προηγμένης διοίκησης
και εσωτερικού ελέγχου.
✓ Κουραστήκαμε, δουλέψαμε, νοικοκυρέψαμε, χτίσαμε, πετάξαμε
το σάπιο, εκπαιδευτήκαμε, εκπαιδεύσαμε, αποτελούμε για την
αυτοδιοίκηση σήμερα ζηλευτή ομάδα γνώσης και προσφοράς για τον
τόπο μας.
✓ Συγχαίρω όλους τους συνεργάτες μου Αιρετούς και το
υπηρεσιακό δυναμικό του Δήμου Πεντέλης, που πραγματικά δίνουν
τον καλύτερό τους εαυτό, για να αποτελεί υπόδειγμα στην
Αυτοδιοίκηση σωστής και νοικοκυρεμένης λειτουργίας ο Δήμος
Πεντέλης.
Τους ευχαριστώ όλους και ένα προς έναν ξεχωριστά !!
✓ Αποδεικνύουμε όλα αυτά τα χρόνια στην πράξη ότι σεβόμαστε τα
χρήματα των πολιτών μας και ανταποδοτικά επιστρέφουμε σε αυτούς
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ένα κομμάτι των θετικών οικονομικών μας αποτελεσμάτων, με την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών.
✓ Πρέπει όμως να γνωρίζετε όλοι ότι η θωράκιση της οικονομικής
λειτουργίας του Δήμου μέσα από τη διευθέτηση και της τελευταίας
εκκρεμότητας και υπό τον συνεχή έλεγχό μας θα συνεχίσει πιστά.
✓ Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την προσέλκυση κονδυλίων από
εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.
✓ Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να
δημιουργήσουμε, να λειτουργήσουμε και να εξασφαλίσουμε τη
βιωσιμότητα κοινωνικών δομών, που στοχεύουν στη στήριξη
πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται βαρύτατα από την οικονομική
κρίση.
✓ Δεσμευόμαστε ότι τα επόμενα έτη αυτής μας της θητείας το 2018
και κυρίως το 2019 με το ξεχρέωμα και της τελευταίας υποχρέωσης του
πρώην Δήμου Μελισσίων, ο δημότης του Δήμου Πεντέλης θα απολαύσει
σοβαρές οικονομικές ελαφρύνσεις στις δημοτικές επιβαρύνσεις.
Με Τιμιότητα, Διαφάνεια, Εργατικότητα, Λιτότητα, Ανθρωπιά,
Δίκαιο και Παράδειγμα, θα συνεχίσουμε σε συνεργασία αιρετών και
εργαζομένων προκειμένου να ολοκληρώσουμε το στόχο μας και για αυτή
τη θητεία, ο οποίος δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Έχει ως
αυτοδιοικητικό και ΜΟΝΟ όραμα το καλό των Μελισσίων, της Νέας
Πεντέλης και της Πεντέλης του Μελισσιώτη και του Πεντελιώτη.

Αγαπητοί μου,
Θέλω να σας ευχαριστήσω και για την σημερινή σας παρουσία.
Με τη δική σας εμπιστοσύνη συνεχίζουμε το έργο μας μαζί και για
όσο ο Θεός και εσείς το στηρίζετε.
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