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«Ο Δήμος Πεντέλης – Μοντέλο Απολογισμού Δημάρχου»
Ως θεσμική μα και ηθική υποχρέωση που κάθε αιρετός πρέπει να τηρεί εφόσον
σέβεται τους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν, ο Δήμαρχος Πεντέλης και
επικεφαλής του Συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» Δημήτριος ΣτεργίουΚαψάλης, πραγματοποίησε τον Ετήσιο Απολογισμό του σε δημόσια
συνεδρίαση, όπως ανελλειπώς τηρεί στα 16 χρόνια θητείας του, την Τετάρτη 12
Νοεμβρίου το απόγευμα, σε ένα γεμάτο πολίτες κλειστό Γυμναστήριο του
Λυκείου Μελισσίων.
Ο Δήμαρχος εκφώνισε την ομιλία του η οποία παρουσιάστηκε και σε
οπτικοακουστικό και σε έντυπο υλικό για τους πολίτες, με αντίστοιχα ανά
διεύθυνση στοιχεία υπογεγραμμένα από τους διευθυντές των υπηρεσιών του
Δήμου μας, οι οποίοι ήταν παρόντες στη συνεδρίαση.
«Η χρονιά που πέρασε σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας τετραετίας, της πρώτης
τετραετίας Διοίκησης του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης που άλλαξε πλήρως το
αυτοδιοικητικό πλαίσιο θεσμικά και λειτουργικά στην περιοχή μας και στην
Ελλάδα ευρύτερα. Κάνοντας πράξη τις βασικές μας αρχές για λιτότητα στην
εξουσία, εργατικότητα, ανθρωπιά, διαφάνεια και τιμιότητα με δίκαιο και
παράδειγμα στην Διοίκησή μας, χωρίς τίποτα να αφήνουμε στην τύχη πάντοτε με
ανοιχτές πόρτες από τις 06.00 το πρωΐ, συνεχίζουμε εστιάζοντας στο Όραμα και
την Στρατηγική της νέας μας θητείας...»

Η αντιπολίτευση ήταν και φέτος απούσα, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει, σε
μία θεσμοθετημένη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου πλήρους έκφρασης
δημοκρατίας, όπου οι δήμαρχοι απολογούνται και οι πολίτες έχουν το λόγο να
εκφέρουν γνώμη και κριτική άποψη...

Για το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Θέκλα Παρασκευούδη

Συνημμένο 1: Το κείμενο της Λογοδοσίας του Δημάρχου Πεντέλης όπως παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση:

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Συμπολίτισσες, συμπολίτες,

-Πιστοί στις δεσμεύσεις μας και τηρώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
είμαστε και φέτος εδώ για τον ετήσιο απολογισμό μας.
-Η χρονιά που πέρασε σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας τετραετίας, της πρώτης
τετραετίας Διοίκησης του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης που άλλαξε πλήρως το
αυτοδιοικητικό πλαίσιο θεσμικά και λειτουργικά στην περιοχή μας και στην Ελλάδα
ευρύτερα.
-Κάνοντας πράξη τις βασικές μας αρχές για λιτότητα στην εξουσία,
εργατικότητα, ανθρωπιά, διαφάνεια και τιμιότητα με δίκαιο και παράδειγμα στην
Διοίκησή μας, χωρίς τίποτα να αφήνουμε στην τύχη πάντοτε με ανοιχτές πόρτες από
τις 06.00 το πρωΐ:
-Εγκαταστήσαμε και λειτουργήσαμε τον Καλλικράτη στην περιοχή.
-Περάσαμε στους πολίτες το νέο πνεύμα του Καλλικρατικού Δήμου
Πεντέλης.
-Εγκαταστήσαμε στους εργαζόμενους την υπευθυνότητα, την καθαρότητα,
τη σοβαρότητα, τον επαγγελματισμό και την σταθερή μας θέση ότι αφεντικό τους
είναι ο πολίτης που υπηρετούν.
-Θεσπίσαμε και λειτουργήσαμε στο νέο Δήμο νέο Οργανόγραμμα, νέο
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας με βάση καθηκοντολόγιο, προσοντολόγιο,
στοχοποίηση με μετρήσιμα αποτελέσματα που σηματοδοτούν και τον
επαγγελματισμό και την απόδοση των εργαζομένων.
-Νοικοκυρέψαμε οικονομικά και διοικητικά το Δήμο και κυρίως την Δημοτική
Κοινότητα Μελισσίων που είχε προβλήματα σοβαρά οικονομικά και διοικητικά.
-Προωθήσαμε τα σοβαρά θέματα όπως κατά διεύθυνση θα σας
αναπτυχθούν.
-Στο γενικό απαξιωτικό ηθικά και υλικά σημερινό αυτοδιοικητικό πνεύμα της
Πατρίδας μας σύμφωνα με το οποίο η αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζεται ως ο πυλώνας
της διαφθοράς του Κράτους, της κακοδιαχείρισης και ο υπεύθυνος για όλα τα δεινά

της κοινωνίας, με μισή ετήσια οικονομική επιχορήγηση με αρμοδιότητες χωρίς
θεσμικό πλαίσιο τελεσίδικων αποφάσεων στο Δημοτικό μας Συμβούλιο με έναν
Καλλικράτη που καθιστά τους Δήμους γίγαντες με ξύλινα πόδια, με αιρετούς από τη
μία εθελοντές στις αποδοχές και από την άλλη με απαιτήσεις πλήρους
επαγγελματισμού στη λειτουργία τους, μπορεί να είστε υπερήφανοι για το ότι εδώ
στο Δήμο Πεντέλης δεν υπάρχει διαφθορά, υπάρχει από όλους (αιρετούς και
εργαζόμενους) επαγγελματισμός και διάθεση προσφοράς για την πόλη μας, το
βουνό μας εσάς την ιστορία της περιοχής μας.
-Με αδρές γραμμές θα αναφερθώ στο έργο κατά Διεύθυνση και θα παραμείνω
περισσότερο στο Όραμα και την Στρατηγική της νέας μας θητείας.

1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-Λειτουργώντας με πολύ κόπο και προσωπικές θυσίες το δικό μας ISO
το ISO του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης που η εμπειρία, οι γνώσεις μας, οι
απαιτήσεις της περιοχής και κυρίως οι ανάγκες υπηρέτησης του πολίτη
επέβαλαν με καθημερινή μελέτη και εκπαίδευση όλων μας πετύχαμε υψηλή
αποδοτικότητα σε όλους τους τομείς.
-Ολοκληρώθηκε η ένταξη του Δήμου μας στο Εθνικό Δημοτολόγιο καθώς και
η ένταξη των τριών ληξιαρχείων των Δημοτικών Κοινοτήτων Μελισσίων, Νέας
Πεντέλης και Πεντέλης στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΕΣ.
-Αντιμετώπισαμε όλες τις δικαστικές διεκδικήσεις, στηρίζοντας τα
συμφέροντα του Δήμου σε πλήρη καθημερινή συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο
του Δημάρχου και τους εντεταλμένους κατά περίπτωση δικηγόρους από την
Οικονομική Επιτροπή.

2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
-Την πρώτη μας τετραετία αν υπήρξε σε κάποιον τομέα άλμα προς τα εμπρός
αυτός ήταν ο τομέας των οικονομικών του Δήμου και η σωστή και διαφανής
διαχείρισή τους.
-Το τεράστιο χρέος που αναλάβαμε των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ
σύμφωνα με την αρχική οικονομική καταμέτρηση της αρμόδιας επιτροπής και ο
όμιλος των πέντε (5) Κοινωφελών Επιχειρήσεων και μιας Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.)
που βρήκαμε στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων με χρέη παντού και οι οποίες
είναι σήμερα στην τελική φάση λύσης και εκκαθάρισής τους, αντιμετωπίστηκαν και

αντιμετωπίζονται χωρίς απ’ ότι φαίνεται τα βάρη αυτά να έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στους πολίτες ακόμα.
-Έτσι μέχρι σήμερα:
-Απορροφήσαμε και διαθέσαμε στους πολίτες που ο Δήμος χρώσταγε μέχρι 3112-2010 το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τριών
χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (4.993.296,98€)
που εξασφαλίσαμε από το Κράτος όπως παρακάτω:

Το ποσό που εκταμιεύτηκε ανά Δημοτική Κοινότητα είναι το εξής:
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Υποχρεώσεις

Ρυθμίσαμε ληξιπρόθεσμα χρέη των επιχειρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας
Μελισσίων προς ΙΚΑ και Δ.Ο.Υ. ύψους ενός εκατομμυρίου είκοσι έξι χιλιάδων
τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (1.026.438,57€) με την
παρακράτηση των παρακρατηθέντων από το Κράτος. Η ρύθμιση αυτή στερεί στο
Δήμο το ποσό των σαράντα χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι
λεπτών (40.169,46€) μηνιαία από τα έσοδά του μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015.
Αποπληρώνουμε
δάνεια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων ύψους
4.075.565,34€ με ετήσιο τοκοχρεωλύσιο 279.591,19€
-Αποπληρώσαμε και σε υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων χρέη της Δημοτικής
Κοινότητας Μελισσίων ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα χιλιάδων
ευρώ (1.340.000,00€) που έπρεπε άμεσα να εξοφληθούν.
-Αποκαταστήσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο Δήμο:
-Με πληρωμή εντός εξήντα (60) ημερών των υποχρεώσεών μας ως ο Νόμος
ορίζει.
-Με εσωτερικό έλεγχο και άμεση απομάκρυνση υπαλλήλων που ενέχονται
για κακοδιαχείριση.
-Με πλήρη διαφάνεια της λειτουργίας μας στα οικονομικά.

-Με εξάλειψη κάθε σπατάλης.
-Με έξοδα φιλοφρονήσεων του Δήμου για όλη μας την τετραετία μηδενικά.
-Λειτουργήσαμε για να μην επιβαρύνουμε το Δήμο για μία τετραετία χωρίς
Γενικό Γραμματέα με την υπηρεσία αυτή να εκτελεί ο Δήμαρχος.
-Προσπαθούμε στην οικονομική μας λειτουργία να στηρίζουμε την τοπική
αγορά.
-Σε μία δύσκολη για την κοινωνία και την οικογένεια περίοδο διεκδικούμε με
δίκαιο, ανθρωπιά και νομιμότητα τα έσοδα του Δήμου.
-Μπροστά σε αυτό το δύσκολο οικονομικό χτες που αναλάβαμε σε ένα
κράτος που απαξιώνει και οικονομικά την αυτοδιοίκηση και σε μία κοινωνία που
μεγάλο της ποσοστό πασχίζει για τα αυτονόητα, ο Δήμος Πεντέλης είναι εδώ για να
αξιοποιήσει παραγωγικά και τον μόχθο σας χωρίς καμία σπατάλη, υπεξαίρεση ή
κακοδιαχείριση, προσπαθώντας να κλείσει τις πληγές του κακού χτες στην Δημοτική
Κοινότητα Μελισσίων και να φύγει μπροστά στην ανάπτυξη.
-Από το Τέλος του 0,50 της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων που από τότε
που θεσπίστηκε δεν αξιοποιήθηκε για το σκοπό που θεσπίστηκε ούτε ένα ευρώ,
εμείς αγοράσαμε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οικόπεδο προ του
Κολυμβητηρίου ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων
ογδόντα ευρώ (1.328,680€), προωθούμε και σύντομα θα αποκτήσουμε το οικόπεδο
στον περίβολο του 1ου-6ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων (κόστους 510.000,00€).
Σχεδιάζουμε και μέσα στο 2015 θα προωθήσουμε για υλοποίηση την απόκτηση της
πλατείας Πόγκα, όνειρο πολλών Μελισσιωτών για την απόκτηση της οποίας
πάρθηκε δάνειο από τις προηγούμενες Διοικήσεις που δεν διατέθηκε για το σκοπό
που ελήφθη και η σημερινή διοίκηση με τα χρήματά σας αποπληρώνει.
-Αγαπητοί συμπολίτες με αυτή σε γενικές γραμμές την κακή οικονομική
κατάσταση της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων που παραλάβαμε πάμε μπροστά
και στα οικονομικά με διαφάνεια, χωρίς καμία σπατάλη, χρηστή διαχείριση και
σεβασμό του χρήματός σας με στόχο να βγάλει ο Δήμος από πάνω του τη ρετσινιά
του κακοπληρωτή, τα παλιά του χρέη και να δρομολογήσει τους αναπτυξιακούς του
στόχους.
3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
-Δεκάδες μικροέργα υλοποιήθηκαν και στις τρεις (3) Δημοτικές
Κοινότητες στις υποδομές των πόλεων, στα σχολεία μας, στις αθλητικές και
πολιτιστικές μας εγκαταστάσεις με στόχο την διατήρηση των υποδομών μας
σε κατάσταση αξιοπρεπούς λειτουργίας για τον πολίτη. {Συνολικό κόστος

μικροέργων για το έτος 2013 ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ
ευρώ και πενήντα λεπτά (80.588,50€)} από ιδίους πόρους.
-Σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν το έτος 2013 από ιδίους πόρους
είναι:
-Η ανακατασκευή Διαφόρων Οδών και στις τρεις (3) Δημοτικές
Κοινότητες Δήμου Πεντέλης προϋπολογισμού 161.657,03€.
-Οι τοπικές αποκαταστάσεις στις Πλατείες Αγ. Σύλλα και Ηρώων
Πολυτεχνείου και Ασφαλτόστρωση της Οδού Αλ. Διάκου προϋπολογισμού
26.894,66€.
-Η συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Ανακαίνιση χώρων υγιεινής μαθητών
Κρυστάλλειου Δημοτικού Σχολείου) προϋπολογισμού 45.014,45€
-Η ανακατασκευή Οδού Παπαδιαμάντη προϋπολογισμού 17.636,50 €.
Σημαντικά έργα που εκτελούνται στο Δήμο μας από άλλους φορείς είναι:
-Η ολοκλήρωση του έργου απορροής των ομβρίων υδάτων που έγινε στην
Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων από την Περιφέρεια Αττικής ύψους 5.257.000,00€.
-Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών που έγινε από τον ΟΤΕ κυρίως στη
Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης.
-Μεγάλα έργα σε εξέλιξη:
-Κατασκευή του 2ου Δημοτικού, του 2ου Νηπιαγωγείου του Κλειστού και
Ανοικτού Γυμναστηρίου στο Ο.Τ. 122 Ο.Τ. της περιοχής Καλλιθέας της Δημοτικής
Κοινότητας Πεντέλης. Έργο Σ.Δ.Ι.Τ. που γίνεται σε οικόπεδο 13 στρεμμάτων που
παραχώρησε η Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων.
{Προϋπολογισμού πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€)} περίπου, έργο για
την υλοποίηση του οποίου αγωνίζομαι μία 15ετία.
-Κατασκευή του 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Δημοτική Κοινότητα
Μελισσίων έργο που υλοποιεί ο Δήμος ύψους 2.200.000,00€.
-Υλοποίηση των έργων του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι για την ενεργειακή αναβάθμιση
των σχολείων του Δήμου.
Ήδη είναι σε εξέλιξη το έργο της ενεργειακής
αναβάθμισης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων του 1ου Γυμνασίου Μελισσίων
και η φύτευση δώματος στο 1ο Παιδικό Σταθμό Μελισσίων ύψους 422.000,00€ και η
διαμόρφωση των οδών Πίνδου- Ροδώνης ύψους 214.600,00€.

-Τα έργα του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ για την ενεργειακή
αναβάθμιση και των άλλων σχολείων και της ανάπλασης των περιοχής ΠόντουΨαθά δρομολογούνται και σύντομα θα αρχίσει η υλοποίησή τους.
-Ολοκληρώθηκε το έργο προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος με στέγη
του Δημαρχείου Πεντέλης για τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης, Κέντρου
Κοινωνικής Μέριμνας και Κέντρου Πρόνοιας μέσω του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
-Ήδη ο Δήμος αξιοποιώντας χορηγίες συμπολιτών μας σε έργο και είδος,
διαμορφώνει τον περιβάλλοντα χώρο του παλαιού Δημαρχείου της Δημοτικής
Κοινότητας Πεντέλης σε κήπο.

Έργα στόχοι άμεσης προτεραιότητας:
-Διαμόρφωση χάνδακος στο αριστερό κατερχόμενοι την οδό Καλισσίων
αμέσως μετά το Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης {έργο
προϋπολογισμού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000,00€) από ιδίους
πόρους}.
-Κατασκευή τεσσάρων (4) γεφυριδίων στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης
δύο (2) εκατέρωθεν του Κοιμητηρίου Πεντέλης και δύο (2) στον οικισμό Νταού
Πεντέλη {έργο προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00€)
περίπου για ένταξη στα ΠΕΠ}.
-Κατασκευή δαπέδου αθλητικού χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου ΓυμνασίουΛυκείου Ν. Πεντέλης {έργο προϋπολογισμού εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (154.000,00€) ενταγμένο στα ΠΕΠ Περιφέρειας Αττικής}.
-Μεταφορά πυλώνων υψηλής τάσης εκτός οικισμού της Δημοτικής
Κοινότητας Ν. Πεντέλης προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα
χιλιάδων ευρώ (1.860.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. Υπάρχει δέσμευση από Περιφέρεια
Αττικής για χρηματοδότηση του έργου με ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00€).
-Παρεμβάσεις σε όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου. Είναι σε εξέλιξη η
σχετική μελέτη.
-Αποχέτευση περιοχής Καλλιθέας Πεντέλης για εξυπηρέτηση από τον
Σεπτέμβριο του 2016 και του σχολικού συγκροτήματος του Ο.Τ. 122. Διερευνούμε
σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ τη χρηματοδότηση της μελέτης του έργου.
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ
-Κύρια έργα της Διεύθυνσης:

-Η έκδοση νομοθετικής ρύθμισης για ένταξη στο Σχέδιο των ιδιοκτησιών της αναθεώρησης του Σχεδίου Γεωργοκτηνοτρόφων που είναι
εντός των κλειστών οικοδομικών τετραγώνων της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης.
-Η προώθηση της διαδικασίας ένταξης στο σχέδιο της περιοχής 25ης Μαρτίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Πεντέλης.
-Η προώθηση εκδίκασης ενστάσεων δευτέρου σταδίου τμημάτων της 3ης- 4ης γειτονιάς της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων για
ένταξη στο σχέδιο περιοχών Λάκκα Ρήγα, Παλιάγιαννη, Ηπειρώτικα, Κακιά Σκάλα.
-Η προώθηση της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.
-Η προώθηση της υπογραφής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης.
-Η προώθηση υλοποίησης της νομοθετικής ρύθμισης για την νομιμοποίηση των Κοιμητηρίων.
-Η προώθηση του κτηματολογίου στην περιοχή.
-Η έκδοση σημειακών παρεμβάσεων για διορθώσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων κυρίως.
- Η συνεχής μάχη κατά της προσπάθειας για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή.
-Η προώθηση της διαδικασίας καθορισμού ορίων μεταξύ της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης και του Δήμου Γέρακα- Παλλήνης.
-Η συνεχής και καθημερινή ενασχόληση για την αδειοδότηση και τον έλεγχο λειτουργίας των ΚΥΕ του Δήμου.

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΑΣΙΝΟΥ
-Λειτούργησε Γραφείο Κίνησης κατά Δημοτική Κοινότητα για τον έλεγχο της
συντήρησης της κυκλοφορίας και της καυσοδοσίας των οχημάτων του Δήμου.
-Οργανώθηκε σύστημα διαπίστωσης, θεραπείας, ενημέρωσης του πολίτη επί
θεμάτων της καθημερινότητας που αφορούν λάμπα, λακούβα, στερεά απόβλητα.
-Συντηρήθηκαν και εξωραϊστηκαν τη χρονιά αυτή με ιδίους πόρους
κοινόχρηστοι και αύλειοι χώροι στα περισσότερα σχολεία του Δήμου. 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.
-Στα θέματα πολιτικής προστασίας συντηρήθηκαν και προετοιμάστηκαν για τις
πυρκαγιές με εθελοντές κατά βάση τα αστικά και περιαστικά δάση και
ολοκληρώσαμε την σχεδίαση πολιτικής προστασίας για όλες τις φυσικές
καταστροφές.

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

-Διαχειρίζεται τo πρόγραμμα «Διαύγεια» του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. και τη
δημοτική ιστοσελίδα www.penteli.gov.gr με καθημερινές αναρτήσεις και
διαχείριση περιεχομένου.
-Τεχνική υποστήριξη σε Η/Υ & εκτυπωτές προγράμματα και εφαρμογές που
χρησιμοποιούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες, τα
ΝΠΔΔ και τα σχολεία του Δήμου.

-Μηχανογραφική υποστήριξη Συστημάτων & Χρηστών - 85 χρήστες στο
Δημαρχείο και στις δύο Δημοτικές Κοινότητες και 22 χρήστες συνολικά στα τέσσερα
ΝΠΔΔ (χρήστες = θέση εργασίας με Η/Υ).
-Υποστήριξη χρηστών για τις διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και διαχείρισης
(κόμβος διαλειτουργικότητας, βάση δεδομένων ΕΕΤΑΑ, ΕΣΥΠ, ΚΗΜΔΣ, Διαύγεια,
Παρατηρητήριο ΟΤΑ κ.λ.π)
-Ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το γραφείο Δημότη. Σχεδιασμός &
υλοποίηση διαχείρισης αιτημάτων μέσω του www.penteli.gov.gr.
-Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου για την Πρόσκληση 59-Ψηφιακή σύγκλιση της
ΕΕΤΑΑ.
-Μελέτες συμβάσεων συντήρησης και προμήθειας λογισμικού.
-Διερεύνηση και εισηγήσεις για Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Στον τομέα της δημόσιας υγείας
Υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων ,συνεχής Υγειονομικός έλεγχος όλων των πηγών του Δήμου ,
ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δημόσιας υγείας
Β. Στον Τομέα Κοινωνικής Μέριμνας
-Υλοποιήθηκε η δέσμευσή μας ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.
Υλοποίηση προγράμματος της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» με την ένταξη σε αυτό ωφελούμενων μητέρων των οποίων
τα παιδιά φιλοξενούνται σε παιδικούς σταθμούς του δήμου μας, δωρεάν τροφεία
για 238 παιδιά. (επιχορήγηση του Δήμου 700.000,00€).
-Συνεχίστηκε το Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ από τα κοινοτικά
αποθέματα της Ε.Ε.
-Υλοποίηση
του
Προγράμματος
“Βοήθεια
Στο
Σπίτι”.
-Προληπτική ιατρική για όλες τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού κυρίως παιδιά και
ηλικιωμένους, η ίδρυση δημοτικών ιατρείων σε συνεργασία με εθελοντές ιδιώτες
γιατρούς, ίδρυση κοινωνικού φαρμακείου σε συνεργασία με γιατρούς και
φαρμακοποιούς, συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και την ΕΠΑΨΥ. Λειτουργία τράπεζας
Αίματος.

Γ.
Στον
Τομέα
Παιδείας,
Πολιτισμού,
Αθλητισμού
- Υλοποίηση προγραμμάτων καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης, Ενίσχυση
των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, Πρόγραμμα Εκμάθησης ποντιακής διαλέκτου,
εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα και τον Ελληνικό πολιτισμό, Σχολή
Γονέων,
Ενισχυτική
Διδασκαλία
με
εθελοντές
καθηγητές.
-Μέριμνα για εφαρμογή προγραμμάτων πολιτισμού όπως Φεστιβάλ Πεντέλης,
Πολιτιστικό Καλοκαίρι κλπ. , διατήρηση-αναβίωση εθίμων ΚΕΚΕΣΚΙ κ.α., ενώ
προετοιμάζεται η ίδρυση Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
- Ενίσχυση-αναβάθμιση και των τριών (3) Πολιτιστικών Κέντρων και των Δημοτικών
Βιβλιοθηκών, λειτουργία φιλαρμονικής, χορωδίας.
- Ανανέωση αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων
8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
Συνοπτικά τα ΚΕΠ διεκπεραίωσαν τις κάτωθι διαδικασίες για το 2013:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΚΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

3.278

ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2.359
ΚΕΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

829

ΣΥΝΟΛΑ

6.466

Από 12 Σεπτεμβρίου 2014 ξεκίνησε να λειτουργεί το ΚΕΠ της Δημοτικής Κοινότητας
Μελισσίων στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου.

9. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
-Εξασφάλισε με την λειτουργία του:
-Τη λειτουργία πέντε (5) βρεφονηπιακών σταθμών με συνολικό αριθμό
εξακοσίων (600) παιδιών (νήπια και βρέφη) χωρίς κανένα παιδί δημότης μας εκτός
Βρεφονηπιακού Σταθμού.
-Τη λειτουργία τριών (3) ΚΑΠΗ ένα σε κάθε πόλη (Μελίσσια- Νέα ΠεντέληΠεντέλη) και δύο (2) παραρτημάτων ΚΑΠΗ στα Μελίσσια με πλούσια δράση.

-Τη λειτουργία του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
-Τη λειτουργία του εθελοντικού ιατρείου και λοιπών θεμάτων Κοινωνικής
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης για την στήριξη των δημοτών μας την δύσκολη περίοδο
που περνάμε.

10. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-Λειτούργησε τα Αθλητικά μας Κέντρα, τα Γυμναστήρια και το Κολυμβητήριο
αξιοποιώντας τους αθλητικούς μας χώρους με βάση τους αθλητικούς συλλόγους και
των τριών μας πόλεων και τα αθλήματα που ο καθένας δραστηριοποιείται.
-Λειτούργησε τα Πολιτιστικά Κέντρα και των τριών πόλεων με δράσεις
ανάδειξης του πολιτισμού και της ιστορίας μας.
-Συνεργάστηκε με όλους τους συλλόγους της περιοχής στηρίζοντας τις
εκδηλώσεις και τις δράσεις τους.
-Γενικά ο ΟΠΑΘ στήριξε τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στο Δήμο μας
πάντοτε με βάση τους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο Δήμο και την
ανταποδοτική προσφορά για μηδενικά έξοδα στο Δήμο.

11. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-Στήριξαν τη λειτουργία των Σχολείων μας με συντήρηση των Σχολικών μας
εγκαταστάσεων, εξασφάλιση της καλής τους λειτουργίας, επίλυσης όλων των
καθημερινών θεμάτων, προβλημάτων αρμοδιότητάς τους. Συντόνισαν με τη μηνιαία
σύσκεψη με τον Δήμαρχο την προώθηση και επίλυση όλων των μικρών και μεγάλων
θεμάτων συντήρησης των Σχολείων μας.

Αγαπητοί συμπολίτες,
με πνεύμα ευθύνης και σεβασμού στην ιερή αποστολή της διακυβέρνησης του
τόπου που μας έχετε αναθέσει και έχουμε αναλάβει, συναισθανόμενοι πλήρως την
δύσκολη οικονομικά εθνικά και παγκόσμια περίοδο που περνάμε πάντοτε πιστοί
στις δεσμεύσεις μας και στο εγκεκριμένο από εσάς πρόγραμμά μας, σας δηλώνουμε
ότι:
-Συνεχίζουμε να υλοποιούμε χρηστή διοίκηση της περιοχής με δίκαιο,
παράδειγμα, αρχές και αξίες.

-Συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε τα χρήματα που μας εμπιστεύεστε με
ασήμαντη ή καθόλου αμοιβή χωρίς πληρωμή αλλά με πλήρη επαγγελματισμό
νοικοκυρεμένα, χωρίς καμία σπατάλη με πλήρη διαφάνεια.
-Έχουμε θέσει ως βάση στη λειτουργία αιρετών και εργαζομένων την αρχή
αφεντικό μας ο πολίτης τον οποίο υπηρετούμε.
-Σημαία μας η «Ανθρωπιά» αφού άνθρωπος είναι η απάντηση στην όποια
ερώτηση.
-Διοικούμε με δίκαιο και παράδειγμα χωρίς τίποτα στην τύχη.
-Δείχνουμε με την λειτουργία μας ντορό στις νέες γενιές ελπίζοντας ότι όσοι
βλέπουν ή καλύτερα όσοι θέλουν να βλέπουν θα συστρατευθούν αφού μόνο έτσι με
αξιοκρατία, εργατικότητα, επαγγελματισμό, σεβασμό στις αρχές και στις αξίες,
τιμιότητα, ανθρωπιά, περιβαλλοντική ευαισθησία και σεβασμό στην ιστορία του
βουνού και των πόλεων μας μπορούμε να σταθούμε όρθιοι στην λαίλαπα
καταβρόχισης των αρχών και των αξιών. Όρθιοι μακριά από κόμματα, ίντριγκες,
σχήματα και συστήματα για να πάμε τον τόπο μας παραπέρα για την ελπίδα μας, τα
παιδιά μας που αμήχανα και προβληματισμένα στέκουν στην σημερινή ηθική,
κοινωνική, εθνική και παγκόσμια κατάντια.
Κλείνοντας, ευχαριστώ τους συναδέλφους μου της διοίκησης του Δήμου που
με πίστεψαν και στήριξαν χωρίς κανένα όφελος την προσπάθειά μας αυτή με
ανιδιοτέλεια και διαφάνεια, με ακολούθησαν στον 24ωρο αγώνα για τον τόπο μας
χωρίς κανένα υλικό όφελος.
Ευχαριστώ όλους εσάς γιατί με την ψήφο σας στις τελευταίες δημοτικές
εκλογές και την καθημερινή ηθική σας στήριξη ανταμείψατε τον αγώνα μας,
εγκρίνατε την πορεία μας και την λειτουργία μας και μας δώσατε εφαλτήριο και
δύναμη να συνεχίσουμε.
Ευχαριστώ την μειοψηφία για την καλόπιστη κριτική αν και όπου αυτή έγινε
που μας βοήθησε και την κατηγορώ για την κακόπιστη που στέρησε εν πολλοίς τον
τόπο από αρκετά άλλα κυρίως όμως από το κτίριο του Αστυνομικού Τμήματος
Πεντέλης, το οποίο και βέβαια θα επαναφέρουμε για ψήφιση.
Μέμφομαι τους Δημοτικούς Συμβούλους του συνδυασμού μας που για
προσωπικούς λόγους εγκατέλειψαν τον αγώνα στο πλευρό μας, δυσκόλεψαν τη
διοίκησή μας την πρώτη δύσκολη τετραετία που πέρασε, η ψήφος σας μας
δικαίωσε.

Ευχαριστώ τους εργαζόμενους γιατί λειτουργούν σε ένα σκληρό επαγγελματικό
ρυθμό με απαιτήσεις, με στόχους, με έλεγχο καθημερινό, λίγοι σε αριθμό,
υπηρετώντας σας με διαφάνεια, αυταπάρνηση και εν πολλοίς ολοήμερη εθελοντική
λειτουργία.
Σας ευχαριστώ όλους σας γιατί είμαστε «όλοι μαζί» γιατί δεν επηρεαστήκατε
από τα διλήμματα Πεντελιώτης- Μελισσιώτης, γέρος ή νέος, που ατυχώς σας
τέθηκαν προφανώς γιατί η λειτουργία μου, η λειτουργία μας με βάση τον άνθρωπο
σας έπεισε ότι και τα δύο ήταν κακοήθη προεκλογικά πυροτεχνήματα.
Ακόμα ευχαριστώ από την καρδιά μου όλους εσάς που επώνυμα ή ανώνυμα
στηρίζετε τον αγώνα που δίνουμε με την ΕΣΤΙΑ τροφίμων και ειδών ρουχισμού του
Εθελοντικού Κλιμακίου για την οποία οδηγήθηκα κατηγορούμενος στα δικαστήρια
και δικαιώθηκα γατί με την καθημερινή σας χορηγία μας δίνετε το δικαίωμα όλες οι
οικογένειες του Δήμου μας να έχουν τα αυτονόητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Τέλος σας δηλώνω από καρδιάς ότι είμαι και θα είμαι εδώ για όσο ο Θεός και
εσείς το θέλετε σε 24ωρο ανιδιοτελή αγώνα προσφοράς και μόνο προσφοράς για
τον τόπο και τα παιδιά μας μακριά από κόμματα, ίντριγκες και δείχνοντας «ντορό»
για όσους θέλουν να δουν χωρίς σπατάλες, κακοδιαχείριση του δημόσιου χρήματος
με διαφάνεια, λιτότητα στη λειτουργία μου, δίκαιο και παράδειγμα στην ενάσκηση
της διοίκησης.
Θα αγωνιστώ επίσης και από το νέο θεσμικό αυτοδιοικητικό μου ρόλο στην
ΠΕΔΑ να σταθεί θεσμικά και λειτουργικά η αυτοδιοίκηση με ηθική και υλική
αποκατάσταση αιρετών και εργαζομένων έξω από την κομματοκεντρική
αυτοδιοικητική κηδεμονία για την αυτοδιοίκηση για την πατρίδα, για τις κοινωνίες,
για τους πολίτες που την έχουν ανάγκη.
Στηρίξτε τον αγώνα μας, καθαρίζει την πόλη απ’ ότι την έβλαψε, νοικοκυρεύει
τα οικονομικά και τη διοίκηση, οδηγεί το Δήμο στην ανάπτυξη, δίνει άλλο πνεύμα
και άλλη προοπτική στον τόπο και στους πολίτες του, δίνει ελπίδα και ντορό στα
παιδιά μας.
Σας ευχαριστώ,

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Στεργίου-Καψάλης

