Μήνυμα Δημάρχου Πεντέλης Δημήτριου Στεργίου-Καψάλη
για την Πρωτοχρονιά 2019

Αγαπητοί συμπολίτες,
-μια ακόμα δύσκολη μνημονιακή χρονιά πέρασε κλείνοντας ελπίζουμε το
δύσκολο μνημονιακό κεφάλαιο που ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί όλους μας.
Δυστυχώς η χρονιά που πέρασε άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς κατάσταση που
ανέδειξε τις τεράστιες αδυναμίες Διοίκησης, λειτουργίας και γραφειοκρατίας της
κεντρικής εξουσίας κατά βάση.
-Σε ένα πλαίσιο εθνικό και παγκόσμιο που οι εξουσίες δεν φαίνεται να
εμπεδώνουν στις κοινωνίες τους τα αισθήματα ελπίδας και ασφάλειας ο Δήμος μας
με καθημερινό αγώνα συνέπειας και προσφοράς έφτασε στην 9η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
-Με σκληρό εννιαετή αγώνα εγκαταστήσαμε ένα Δήμο αξιοπρέπειας και
σεβασμού από όλους με οικονομική αυτάρκεια στο δύσκολο εθνικό οικονομικό
πλαίσιο που ζούμε και υποδειγματική διοικητική λειτουργία. Κυρίως όμως
πετύχαμε αλλαγή πνεύματος λειτουργίας με κέντρο τον άνθρωπο, ανοιχτές
πόρτες και αφεντικό μας τον πολίτη- δημότη.
-Η επίτευξη των στόχων μας δεν είναι τυχαίο γεγονός είναι αποτέλεσμα:








συνέπειας.

24ωρης εργασίας χωρίς τίποτα στην τύχη.
Με εσωτερικό καθημερινό έλεγχο.
Με μηδέν έξοδα φιλοφρονήσεων όπως πάντα.
Με καθαρότητα και διαφάνεια.
Με κέντρο τον άνθρωπο.
Με αφεντικό μας τον δημότη.
Χωρίς επιχειρήσεις Ιδιωτικού Δικαίου.
Με διοίκηση δικαίου και παραδείγματος, σοβαρότητας και

-Λάθη προφανώς και έγιναν και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε
αυτόν τον τιτάνιο αγώνα. Το μεγάλο λάθος όμως δεν έγινε.
-Σήμερα κοιτάμε μπροστά για την ανάπτυξη των Μελισσίων, της Πεντέλης και
της Ν. Πεντέλης με άμεσα έργα που ωριμάσαμε με πολυετή αγώνα και θα
υλοποιήσουμε μέχρι το τέλος αυτής μας της θητείας και έργα μακρόπνοα που θα
περιληφθούν στην πρότασή μας για την νέα μας θητεία εφόσον ο Θεός και εσείς το
εγκρίνετε.
Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

Οι Ασφαλτοστρώσεις των κατεστραμμένων δρόμων όπως ο πίνακας
που σας έχει γνωστοποιηθεί.







υλοποιηθούν
αναδόχων.

Οι Σημειακές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στα φρεάτια.
Η αλλαγή του τάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου του ΑΟΜ.
Τα δύο νέα οχήματα αρπάγες που προμηθευόμαστε
Η ολοκλήρωση αναβάθμισης των παιδικών χαρών.
Η αγορά του οικοπέδου (Πράσινο Σημείο).
Η αγορά 2,5 τονης αλατιέρας είναι έργα και προμήθειες που θα
άμεσα αφού ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάδειξης των

Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης

Οι Ασφαλτοστρώσεις των κατεστραμμένων δρόμων όπως ο πίνακας
που σας έχει γνωστοποιηθεί.

Το έργο ανάπλασης του λατομείου Ράϊκου.

Η παιδική χαρά της 25ης Μαρτίου.

Η τοποθέτηση του τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του
Νεοπεντελικού.

Η μεταφορά των πυλώνων υπερυψηλής τάσης.

Οι πινακίδες οδοθέτησης.

Η αγορά οχήματος αρπάγης.

Η αγορά του οικοπέδου (Πράσινο Σημείο).

Η συνέχιση του αγώνα για εγκατάσταση της λαϊκής στο άλσος του
ΝΑΤ.

Διαγραμμίσεις.

Είναι έργα και προμήθειες που άμεσα θα υλοποιηθούν αφού ήδη
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάδειξης των αναδόχων.
Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

Οι Ασφαλτοστρώσεις των κατεστραμμένων δρόμων όπως ο πίνακας
που σας έχει γνωστοποιηθεί.

Η γέφυρα του Βαλανάρη.

Τα 4 γεφυράκια (Κοιμητηρίου Πεντέλης και Νταού Πεντέλης)

Η αγορά οχήματος αρπάγης.

Η αγορά του οικοπέδου (Πράσινο Σημείο).

Το έργο του αγωγού της αποχέτευσης στο 122 Ο.Τ. Καλλιθέας
Πεντέλης.

Η αγορά 2,5τονης αλατιέρας για τους εκχιονισμούς.
 Είναι έργα και προμήθειες που άμεσα θα υλοποιηθούν αφού ήδη
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάδειξης των αναδόχων.

-Αγαπητοί συμπολίτες το 2019 θα είναι μία δύσκολη αυτοδιοικητική χρονιά
όπως ο Νόμος του «Κλεισθένη» φαίνεται να την προδιαγράφει και δεν θα πρέπει
να κάνει την επόμενη αυτοδιοικητική θητεία καταστροφική για ότι με αίμα
επιτύχαμε.
Το πολύ κακό 2018 πέρασε αφήνοντας πίσω του καταστροφή και θάνατο.
Τι δίδαξε τι άλλαξε δεν ξέρω, πιστεύω τίποτα, ελπίζω πολλά. Ευχές και ελπίδα για
μια άλλη, καλύτερη χρονιά που οι κοινωνίες θα επιλέγουν τις εξουσίες τους με
βάση το συμφέρον τους, την αξιοκρατία, την καθαρότητα, την αυτοδημιουργία και
όχι με βάση το κόμμα, το φίλο, το καλό παιδί.
Καλή Χρονιά μαζί και του χρόνου αν ο θεός και εσείς το αποφασίσετε.

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης
Δήμαρχος Πεντέλης

