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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 203-206 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) 

θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. Είναι το πρώτο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα που καταρτίζεται μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 

και συνεπώς η πρώτη προσπάθεια να παρουσιαστεί η περιοχή ως ενιαίος Δήμος ο 

οποίος επιπρόσθετα αναλαμβάνει καινούργιες αρμοδιότητες από την πρώην 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αττικής.  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του νέου Δήμου Πεντέλης συνιστά ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 

2011-2014, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών 

στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τριετίας, για 

την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των 

υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια το επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά όχι 

μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στην περιοχή του Δήμου Πεντέλης, 

αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του 

Δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου 

περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των 

δημοτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. 

Ουσιαστικά, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί ένα απαραίτητο 

εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά:  

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 

διοικητικής ικανότητας του Δήμου: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών 

και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα που αποκοπεί στη βελτίωση της 

υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων 

που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με 

εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που 
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απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καλύπτει όλο το φάσμα των 

αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  

 

β. Αποτελεί το τριετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών προσώπων 

του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα 

της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη 

στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και τέλος σε 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του Δήμου. 

 

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και 

μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού 

προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή 

αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των 

προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του. 

 

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου: Σκοπός της 

σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού 

τριετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο 

ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς 

προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού 

προγράμματος.  

 

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία 

σύνταξής του συμμετέχουν: Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και 

ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη 

λειτουργία του Δήμου, Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας. 
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στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει 

μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων 

παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την 

παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία 

(εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που 

τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 

ενός Δήμου. 

 

Με βάση την Υπουργική απόφαση 18183 (ΦΕΚ534/Β/13.04.2007) η οποία 

τροποποιήθηκε με την 5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ καθορίστηκε το 

περιεχόμενο και η δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια: 

• Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός 

Κεφάλαιο1.1:Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

Κεφάλαιο1.2: Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες 

• Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός 

Κεφάλαιο2.1:Στόχοι και δράσεις 

Κεφάλαιο2.2:Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων 

• Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης 

Κεφάλαιο 3.1.:Οικονομικός προγραμματισμός 

Κεφάλαιο 3.2.: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος 

Η ‘Α Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πεντέλης αναφέρεται 

στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια.  

Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, την σκοπιμότητα και τη 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της Α΄ Φάσης του 

Επιχειρησιακού σχεδίου. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην παρουσίαση και 

αξιολόγηση των βασικών γεωγραφικών, ιστορικών, διοικητικών, δημογραφικών, 

οικονομικών περιβαλλοντικών και χωροταξικών χαρακτηριστικών της περιοχής του 

νέου Δήμου Πεντέλης, και στην καταγραφή των τεχνικών, κοινωνικών και άλλων 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012- 2014  -  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

 
5 

υποδομών του δήμου. Έμφαση δίδεται στις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν 

ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη την τελευταία περίοδο σε διάφορες περιοχές 

του Δήμου. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την περιγραφή της αναπτυξιακής 

φυσιογνωμίας της περιοχής και τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων 

ανάπτυξης της, που καλείται ο Δήμος να αντιμετωπίσει την επόμενη περίοδο. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Πεντέλης και 

των Νομικών του Προσώπων και πιο συγκεκριμένα η οργανωτική τους δομή, οι 

δραστηριότητες και οι λειτουργίες που επιτελούν, η στελέχωση και η υποδομή τους 

και τα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου όπως αυτή  

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στη συνέχεια καταγράφονται τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία τους και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής 

ανάπτυξης. 

Η Ά Φάση ολοκληρώνεται με το 5ο κεφάλαιο. Σε αυτό το δημοτικό αναπτυξιακό 

πλαίσιο, το οποίο μαζί με τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που εντοπίστηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια, αλλά και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και τις 

ευκαιρίες από το εξωτερικό περιβάλλον, αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό του 

οράματος και των κατευθυντηρίων αρχών του Δήμου, που στη συνέχεια θα 

εξειδικευτούν σε συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας, μέτρα και γενικούς 

στόχους. 
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Ανάλυση και αξιολόγηση των οικονομικών 
του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

Αποτύπωση του συνολικού δανεισμού  
Η καταγραφή του συνόλου των δανείων του Δ. Πεντέλης από εγχώρια 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έδειξε ότι τα ενεργά δάνεια του Δήμου είναι έντεκα 

στο σύνολό τους. Τα δέκα από αυτά τα δάνεια έχουν συναφθεί με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, εκ των οποίων τα επτά συνάφθηκαν από τον πρώην 

Δήμο  Μελισσίων, τα δύο από τον πρώην Δήμος Πεντέλης και ένα από τον πρώην Δ. 

Ν. Πεντέλης. Το ενδέκατο και μεγαλύτερο σε ύψος, αρχικού κεφαλαίου, δάνειο 

συνάφθηκε το 2009 από τον πρώην Δήμο Μελισσίων με την Εμπορική Τράπεζα και 

έχει ύψος 4.853.699,11.  

Σήμερα το ανεξόφλητο κεφάλαιο από όλα τα προαναφερθέντα δάνεια ανέρχεται 

στα  5.102.597,18 ευρώ, έχοντας δηλαδή εξοφλήσει 1.519.735,9 ευρώ του αρχικού 

κεφαλαίου. Τα ετήσια τοκοχρεολύσια για τα επόμενα χρόνια ανέρχονται στα  

523.355,48 ευρώ έως το 2012, ενώ από το 2013 και τουλάχιστον ως το 2016 το 

τοκοχρεολύσιο μειώνεται στα 494.483,63ευρώ.  

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος είναι απόλυτα συνεπής στην εξυπηρέτηση των 

δανειακών υποχρεώσεών του και δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές.  

Ακολουθεί πίνακας με όλα τα ενεργά δάνεια του Δήμου και τους αντίστοιχους 

βασικούς όρους αυτών.  

Δ.Ε 
ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΚΟ 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5.485.010,00 4.641.011,23 366.113,54 
Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 748.068,74 270.896,51 101.157,58 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 389.254,34 190.689,44 56.084,36 
ΣΥΝΟΛΑ 6.622.333,08 5.102.597,18 523.355,48 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

A/A Δ.Κ 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΚΟ 
ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 

1.         ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2009 4.853.699,10 4.208.591,01 297.393,12 

2.         ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2007 209.254,34 137.681,69 27.212,51 

3.         ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2005 180.000,00 53.007,75 28871,85 

4.         ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2003 118.664,00 86.507,31 10.261,84 

5.         ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2003 90.036,00 65.637,23 7.786,14 

6.         ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2005 121.800,00 89.004,29 9.995,29 

7.         ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2006 97.855,00 55.891,82 13.232,44 

8.         ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2007 105.050,91 70.073,08 14.205,51 

9.         ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2007 49.822,99 33.233,91 6.737,31 

10.     ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2007 48.082,00 32.072,58 6.501,89 

11.     Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ 2004 748.068,74 270.896,51 101.157,58 

  ΣΥΝΟΛΑ   6.622.333,00 5.102.597,18 523.355,48 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ 

 

 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (μακροχρόνιες ρυθμίσεις οφειλών κλπ) 

Δεν υπάρχουν άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, πέραν αυτών των δανείων.  

Αναλυτική παρουσίαση των λοιπών υποχρεώσεων του δήμου.  

Στην συνέχεια παρατίθενται  οι λοιπές υποχρεώσεις του Δήμου που αφορούν 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δηλαδή  αυτές που δεν έχουν εξοφληθεί ενενήντα (90) 

ημέρες από την ημερομηνία βεβαίωσης της αντίστοιχης υποχρέωσης.  
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 Ανάλυση Υποχρεώσεων – Ληξιπρόθεσμες οφειλές 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (31/10/2011) 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ με οφειλές 
>80.000€ 

ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΤΑΛΘ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΗΡΩΘ. 

ΥΠΟΛ. ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΛΜ. 

ΥΠΟΛ. 
ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΤΑΛΑΝΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 85.669,5 46.309,5 0,0 39.360,0 85.669,5 
Ε.Υ.Δ.Α.Π. 650.516,1 0,0 0,0 650.516,1 650.516,1 
ALPHA  GREEN  ABEE 160.021,1 0,0 0,0 160.021,1 160.021,1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Α.Ε.Β.Ε.. 184.500,0 52.565,2 46.282,6 131.934,8 138.217,4 
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε. 137.400,0 137.400,0 0,0 0,0 137.400,0 
ΑΛΥΣΟΣ  Α.Τ.Ε. 134.205,8 134.205,8 45.000,0 0,0 89.205,8 
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε. 271.704,9 86.504,6 86.504,6 185.200,3 185.200,3 
ΓΗΓΕΡΤΟΝ   Α.Ε. 2.059.267,6 0,0 0,0 2.059.267,6 2.059.267,6 
ΕΥΡΥΘΜΟΣ -  Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  
Ε.Ε. 143.247,7 0,0 0,0 143.247,7 143.247,7 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 3.826.533 456.985 177.787 3.369.548 3.648.745 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ με οφειλές             
< 80.000€ 

ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΤΑΛΘ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΗΡΩΘ. 

ΥΠΟΛ. ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΛΜ. 

ΥΠΟΛ. 
ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.710.551 1.588.093 1.170.167 2.122.458 2.540.384 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.537.084 2.045.078 1.347.954 5.492.006 6.189.130 
 

 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία / ληξιπρόθεσμες οφειλές 

Ο Δήμος Πεντέλης έχει έρθει σε διακανονισμό με το Ι.Κ.Α για την εξόφληση των 

οφειλών στον φορέα κατά την περίοδο από 01/01/2005 έως 09/2010 συνολικής 
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αξίας 38.230,39ευρώ. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων ανέρχεται στις 15 και η κάθε 

δόση είναι ύψους 2.063,91ευρώ. Η πρώτη δόση πληρώθηκε στις 31/10/2011. 

Παράλληλα ισχύει και ένας παλαιότερος διακανονισμός της Δημοτικής Κοινότητας 

Μελισσίων με το ΙΚΑ για ποσό που στις 31/12/2010 ανερχόταν στις 172.625,55ευρώ 

ενώ στις 30/10/2011 είχε μειωθεί στα 111.389,41ευρώ, με μηνιαία δόση 

6.185,95ευρώ και για 22 ακόμα δόσεις.   

Υποχρεώσεις σε Ελληνικό Δημόσιο (φόροι κλπ) 

Δεν υπάρχουν άλλες Υποχρεώσεις στο Ελληνικό Δημόσιο  (φόροι κτλ) ή λοιπές 

υποχρεώσεις.  

Αναφορά στην οικονομική κατάσταση των νομικών προσώπων του 

Δήμου. 

Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης που ελήφθησαν 

εντός του 2011 λύθηκαν και τέθηκαν σε εκκαθάριση πέντε (5) Κοινωφελείς 

Επιχειρήσεις των πρώην Δήμων Μελισσίων και Νέας Πεντέλης. 

 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νέας Πεντέλης 

 Κοινωφελής Επιχείρηση Νεολαίας και Απασχόλησης Δήμου Μελισσίων 

(Κ.Ε.Ν.Α.Δ.Μ.) 

 Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Μελισσίων 

 Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Κ.Α.) 

 Δημοτική Αθλητική Επιχείρηση Μελισσίων 

Την ίδια περίοδο λύθηκαν κα τέθηκαν σε εκκαθάριση δύο αμιγείς επιχειρήσεις των 

πρώην Δήμων Πεντέλης και Μελισσίων. 

 Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Πεντέλης 

 Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Μελισσίων (ΔΕΤΕΜ) 
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Τέλος τελεί υπό εκκαθάριση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην 

Δήμου Μελισσίων ο Οργανισμός Εργασίας Δήμου Μελισσίων (Αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία). 

Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που αφορούν: 

 Αμοιβές εργαζομένων 

 Οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο 

 Οφειλές σε προμηθευτές και εργολάβους 

Αν και οι διαδικασίες των εκκαθαρίσεων δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, οι οφειλές 

των επιχειρήσεων προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και παρατίθενται αναλυτικά 

στον πίνακα που ακολουθεί. Εκτιμάται ότι παρά τις αυξομειώσεις που είναι πιθανόν 

να επέλθουν με την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων το συνολικό ποσό των οφειλών 

θα είναι της τάξης των 2,3 εκ € . 

Με δεδομένη την εκφρασμένη πρόθεση της Διοίκησης του Δήμου Πεντέλης να 

προχωρήσει σε αναδοχή των οφειλών των Δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών 

μέσω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου όταν αυτές οριστικοποιηθούν το 

ποσό των 2.3 εκ € θα βαρύνει τον Δημοτικό Προϋπολογισμό στα επόμενα 2 έτη.  

  Α/Α 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ                    

υπό εκκαθάριση ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 31/12/2010 (€) 
1 Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Κ.Α.) 727.944,70 
2 Δημοτική Αθλητική Επιχείρηση Μελισσίων 369.511,10 
3 Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου 

Μελισσίων. 283.502,90 
4 Κοινωφελής Επιχείρηση Νεολαίας και 

Απασχόλησης Δήμου Μελισσίων 
(Κ.Ε.Ν.Α.Δ.Μ.) 29.809,50 

5 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νέας 
Πεντέλης. 81.140,60 

6 ΔΕΤΕΜ 290.922,27 
7 Οργανισμός Εργασίας Δ.Ε. Μελισσίων  531.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.313.831,07 

 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012- 2014  -  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

 
11 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

 

 

ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΗΚΑΝ ΟΙ ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Πρώην Δ. Ν. Πεντέλης 81.140,60 
Πρώην Δ. Μελισσίων 2.232.690,47 
ΣΥΝΟΛΟ 2.313.831,07 

 

Υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από εκκρεμείς ή τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις για το δήμο και τα νομικά του πρόσωπα. 
 

Ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων εκκρεμεί πλήθος αγωγών εργαζομένων και 

συναλλασσόμενων των πρώην Δήμων που συνενώθηκαν στην Καλλικρατικό Δήμο 

Πεντέλης.  

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις 

ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Πεντέλης, ενώ στο τέλος ακολουθεί 

συγκεντρωτική κατάσταση του ποσού των δικαστικών αγωγών εις βάρος του 

Δήμου. 

Είναι σκόπιμο να επισημανθούν τα παρακάτω: 
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 Ο κατάλογος των αγωγών δεν είναι οριστικός και είναι δυνατόν να 

συμπληρωθεί με νέες στο άμεσο μέλλον, γεγονός που θα οδηγήσει σε 

αύξηση του συνολικά διεκδικούμενου ποσού. 

 Τα ποσά που αναφέρονται είναι πρόδηλο ότι δεν είναι οριστικά και σε καμία 

περίπτωση δεν τα έχει αποδεχθεί ο Δήμος. Αποτελούν βέβαια μία ένδειξη 

και το ανώτερο όριο που θα κληθεί, σε περίπτωση δικαίωσης όσων 

προσέφυγαν, να καταβάλει ο Δήμος.   

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραδοχές εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό που 

θα κληθεί ο Δήμος να καταβάλει μετά την εκδίκαση των αγωγών θα ανέλθει στο 

ποσό των 2,8 εκ €.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

Α/Α ΑΓΩΓΕΣ Δ.Ε. ΠΟΣΟ 

1. ΚΟΝΤΑΡΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ” ποσού 2.467,35 
βάσει τις υπ ‘αριθμ 421/2001 απόφασης του Δ.Σ. Μελισσίων το 
οποίο αποφάσισε την οικονομική της ενίσχυση, για μεταστέγαση 
τις οικογένειας της λόγω των κακών συνθηκών διαβίωσης της 
ιδίας, των 5 τέκνων της και των υπερήλικων γονέων της. 

ΑΓΩΓΗ 2.467,35 

2. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΠΟΛΥΞΕΝΗ –ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ποσού 6.000 ευρώ νομιμοτόκως για ατύχημα που έλαβε χώρα στη 
συμβολή των οδών Τραπεζούντος και Σπάρτης επί των οποίων 
υπάρχει φρεάτιο στις 14/11/2009.  

ΑΓΩΓΗ 6.000,00 

3. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΑΚΡΟΠΟΛ” “ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ” νομιμοτόκως  για 
διανυχτερεύσεις για το χρονικό διάστημα 9-9-2010 έως 12-9-2010. ΑΓΩΓΗ 2.030,00 

4. ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ποσού 1.406,00 
νομιμότοκα έκαστος για παροχή υπηρεσιών στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δήμου Μελισσίων κατά την εκδήλωση στις 28-6-2009.  

ΑΓΩΓΕΣ 
1.406,00 

+1.406,00 

5. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ για κατάληψη εδαφικών 
τμημάτων ιδιοκτησίας του από το Δήμο Μελισσίων για τη 
διαμόρφωση πεζόδρομων συνολικής επιφάνειας 380 τμ.  

ΑΓΩΓΗ 210.696,33 

6. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ “ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ” 
νομιμοτόκως από μισθούς υπερημερίας και λοιπών επιδομάτων 
από σύμβαση υλοποίησης προγράμματος για την απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας (stage) με το Δήμο Μελισσίων. 

ΑΓΩΓΗ 30.000,00 

7. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Κ.Ε.Κ.Α. δεδουλευμένες αποδοχές AΓΩΓΗ 254.381,14 

8.  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Κ.Ε.Κ.Α. δεδουλευμένες αποδοχές ΑΓΩΓΗ 111.119,22 
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9. (14) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
δεδουλευμένες αποδοχές. 

ΑΓΩΓΗ 165.604,81 

10.  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για προμήθεια αρτοσκευασμάτων 
στους παιδικούς σταθμούς Σερίφου και Σκιάθου 

ΑΓΩΓΕΣ 2.057,22 

11. 4 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΝΕΠ για δεδουλευμένες αποδοχές ΑΓΩΓΗ 92.180,28 

12. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΚΟΣ ΑΓΩΓΗ 7.000,00 

13. ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΥΡΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΚΕΚΑ για τακτικές αποδοχές/δώρα ΑΓΩΓΗ 22.134,53 

14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ σύμβαση έργου με αντικείμενο τη διενέργεια 
εργασιών σχετικά με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τη 
διαμόρφωση των καθισμάτων στο θερινό CINE ΠΑΝΟΡΑΜΑ του Δ. 
Μελισσίων. 

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΜΝΕΠ & 

ΔΗΜΟΥ 
5,355 

15. 84 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ για το επίδομα των 176 € ΑΓΩΓΗ 734.976 

16. 29 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ για το επίδομα των 176 € ΑΓΩΓΗ 216.656 

17. 10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ για το επίδομα των 176 € ΑΓΩΓΗ 88.176 

18. 49 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ για το επίδομα των 176 € ΑΓΩΓΗ 501.957 

19. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ για το επίδομα των 176 € ΑΓΩΓΗ 5.456 

20. 2 ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΚΕΚΑ για δεδουλευμένες αποδοχές ΑΓΩΓΗ 15.750 

21. 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΚΕΚΑ για δεδουλευμένες 
αποδοχές ή αναγνώριση της εργασιακής τους σχέσης σαν 
αορίστου η μισθούς υπερημερίας 

ΑΓΩΓΗ 25.625 

22. 3 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΣΤΟ ΚΕΚΑ για δεδουλευμένες αποδοχές ΑΓΩΓΗ 21.729,02 

23. 2 Εργαζόμενοι στην ΑΜΝΕΠ ΑΕ (CINE PANORAMA) ΑΓΩΓΗ 6.665 

 ΣΥΝΟΛΟ  2.525.478,26 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Α/Α ΑΓΩΓΕΣ Δ.Ε. ΠΟΣΟ 

1 22 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ για το επίδομα των 176 € ΑΓΩΓΗ  147.136,00 

2 3 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ για το επίδομα των 176 € 

ΑΓΩΓΗ 20.064 

 ΣΥΝΟΛΟ:  167.200,00 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Α/Α ΑΓΩΓΕΣ Δ.Κ. ΠΟΣΟ 

1 ΠΟΛΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΕ για είδη σήμανσης ΑΓΩΓΗ 3.842,56 

2 ΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΩΓΗ 92.866,47 

3 ΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑ ΚΕΠ  ΑΓΩΓΗ 15,741,53 

 ΣΥΝΟΛΟ:   112.450,56 

 

Α/Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΓΩΝ  ΑΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΠΟΣΟ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  2.525.478,26 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 167.200,00 

3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 112.450,56 

 ΣΥΝΟΛΟ:  2.805.128,82 

 

 

 
Εκτίμηση της πορείας υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2011 με βάση την εξέλιξη των εσόδων και των δαπανών μέχρι 
την σύνταξη του Ε.Π.Ε. 
 

Εκτιμήσεις της πορείας είσπραξης των εσόδων για το 2011. 
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Η εξέλιξη είσπραξης των εσόδων μέχρι την σύνταξη του Ε.Π. παρουσιάζεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩ-

ΘΕΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΕΣΟΔΩΝ 
9ΜΗΝΟΥ (%) 

0 Τακτικά έσοδα 
              

18.511.856,6            8.782.871,3                  8.572.200,5   46,31% 

1 
Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιουσία 

                    
144.000,0                  31.305,0                        31.305,0   21,74% 

2 
Πρόσοδοι από 
κινητή περιουσία 

                      
33.000,0                  17.538,8                        17.538,8   53,15% 

3 

Έσοδα από 
ανταποδοτικά 
τέλη και 
δικαιώματα 

                
6.162.751,1            3.310.597,2                  3.310.597,2   

53,72% 

4 

Έσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώματα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

                
2.967.756,3            1.074.557,4                  1.051.112,4   

35,42% 

5 
Φόροι και 
εισφορές 

                
1.739.619,2                681.279,0                      494.053,2   28,40% 

6 
Έσοδα από 
επιχορηγήσεις 

                
7.285.000,0            3.579.476,1                  3.579.476,1   49,13% 

7 
Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

                    
179.730,0                  88.117,8                        88.117,8   49,03% 

1 Έκτακτα έσοδα 
              

11.769.022,3            1.567.703,5                  1.564.113,5   13,29% 

11 

Έσοδα από την 
εκποίηση κινητής 
και ακίνητης 
περιούσιας 

                    
890.000,0                     6.326,3                          6.326,3   

0,71% 

12 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 

                
4.847.485,6                987.595,3                      987.595,3   

20,37% 

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

                
5.542.670,9                344.096,7                      344.096,7   

6,21% 

14 
Δωρεές - 
κληρονομιές - 
κληροδοσίες 

                      
55.000,0                  20.000,0                        20.000,0   

36,36% 

15 
Προσαυξήσεις - 
πρόστιμα - 
παράβολα 

                    
168.200,0                  38.596,1                        35.006,1   

20,81% 

16 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

                    
265.665,9                171.089,1                      171.089,1   64,40% 

2 
Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονομικών ετών  

                
2.124.875,7            1.687.824,4                  1.523.862,9   

71,72% 
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21 Τακτικά έσοδα 
                

1.944.583,0            1.683.727,1                  1.519.765,6   78,15% 

22 Έκτακτα έσοδα 
                    

180.292,8                     4.097,3                          4.097,3   2,27% 

3 

Εισπράξεις από 
δάνεια και 
απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 

                
2.214.593,5                686.046,4                        46.733,2   

2,11% 

31 
Εισπράξεις από 
δάνεια 

                
1.500.000,0                               -                                       -     0,00% 

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούμενων 
οικονομικών ετών 

                    
714.593,5                686.046,4                        46.733,2   

6,54% 

4 
Εισπράξεις υπέρ 
Δημοσίου και 
τρίτων 

      
3.700.311,2            1.838.196,4                  1.734.000,4   

46,86% 

41 
Εισπράξεις υπέρ 
του δημόσιου 

                
3.339.620,0            1.723.433,0                  1.723.433,0   51,61% 

42 
Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

                  
360.691,2                114.763,4                        10.567,4   2,93% 

5 
Χρηματικό 
υπόλοιπο προηγ. 
Έτους 

                    
609.291,7                609.292,1                      609.292,1   

  

 
Σύνολα  εσόδων 38.929.951,1 15.171.934,1 14.050.202,5 36,09% 

 

Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την πορεία εξέλιξης των εσόδων που 

παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, ο οποίος απεικονίζει την πορεία των 

εσόδων που πραγματοποιήθηκαν στο πρώτο 9μηνο του 2011 είναι τα ακόλουθα: 

 Ο επιδιωκόμενος στόχος υλοποίησης του Προϋπολογισμού στους πρώτους 9 

μήνες του 2011 είναι 75%. 

 Σε σχέση με τον στόχο του 9μήνου όλες οι κατηγορίες εσόδων παρουσιάζουν 

υστέρηση. 

 Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στην υστέρηση των επιχορηγήσεων από 

τον Τακτικό σκέλος του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΑΠ) και των 

επιχορηγήσεων για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ) συνέπεια της κακής πορείας 

των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

 Μοναδική εξαίρεση στην υστέρηση των εσόδων αποτελούν τα έσοδα 

παρελθόντων Οικονομικών Ετών όπου παρουσιάζεται επίτευξη 72% 
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(1.523.862,9 €)  και που οφείλεται στις επίπονες προσπάθειες της διοίκησης 

και των υπηρεσιών του Δήμου να βεβαιώσουν και να εισπράξουν τις οφειλές 

προηγούμενων ετών . 

Εκτιμήσεις των δαπανών για το 2011  

Η εξέλιξη των δαπανών στο 9μηνο του 2011 παρουσιάζεται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

Κ.Α 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ  ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ  

 ΤΕΛΙΚΑ 
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ  

 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σ 
ΠΡΟΥΠΟΛ 
ΕΞΟΔΩΝ  
9ΜΗΝΟΥ 

(%) 

6. Έξοδα 18.749.477,5 8.708.510,5 8.480.650,0 45,23% 

60 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

    
8.161.037,3   

          
5.032.761,9   

                
4.955.918,9   60,73% 

61 
Αμοιβές αιρετών και 
τρίτων 

                 
1.433.737,8   

              
555.317,3   

                   
532.418,1   37,13% 

62 Παροχές τρίτων 
                 

1.521.797,8   
              

733.918,9   
                   

708.863,3   46,58% 

63 Φόροι - τέλη 
                       

69.600,0   
                

23.486,4   
                      

23.486,4   33,74% 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 
                     

334.000,0   
                

32.049,2   
                      

25.254,7   7,56% 

65 
Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση δημοσίας 
πίστεως 

                     
600.383,5   

              
382.766,4   

                   
382.752,4   

63,75% 

66 
Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 

                 
1.145.027,7   

              
325.397,3   

                   
239.143,1   20,89% 

67 
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις 
σε τρίτους 

                 
5.466.793,4   

          
1.620.338,3   

                
1.610.338,3   29,46% 

68 Λοιπά Έξοδα 
         

17.100,0   
                  

2.474,8   
                        

2.474,8   14,47% 

7. Επενδύσεις 
                 

9.369.488,3   
              

306.890,8   
                   

237.438,3   
2,53% 

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προμήθειες 
παγίων 

                 
2.664.868,8   

                
28.824,8   

                      
22.047,4   

0,83% 

73 Έργα 
                 

4.812.499,4   
              

208.475,8   
                   

162.155,2   3,37% 

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραματικές εργασίες 
κλπ 

                 
1.892.120,1   

                
69.590,2   

                      
53.235,6   

2,81% 

8. 
Πληρωμές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις  

               
10.718.613,9   

          
3.996.546,8   

                
3.298.808,2   

30,78% 
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81. Πληρωμές Π.Ο.Ε. 
                 

7.501.978,7   
          

2.186.061,6   
                

1.488.516,1   19,84% 

82. Αποδόσεις 
                 

3.186.135,2   
          

1.810.485,3   
                

1.810.292,1   56,82% 

85. Προβλέψεις μη είσπραξης 
        

30.500,0   
                             

-     
                                  

-     0,00% 

9 Αποθεματικό 
                       

92.371,2   
                             

-     
                                  

-     
0,00% 

 
Σύνολα δαπανών 38.929.951,0 13.011.948,1 12.016.896,4 30,87% 

  

Τα έξοδα στο 9μηνο του 2011 παρουσιάζουν και αυτά μία όμοια εικόνα με αυτή των 

εσόδων.  

Το συνολικό ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού στο σκέλος των  εξόδων 

ανέρχεται στο 30,8%, σε ύψος σημαντικά μικρότερο από αυτό των εσόδων (36%). 

Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις περισσότερες 

από όσες τα έσοδα επιτρέπουν και κατά συνέπεια δεν δημιουργούνται νέα χρέη. 

Σε ότι αφορά τις πληρωμές για Οφειλές Παρελθόντων Οικ. Ετών (που 

δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/2010) εδώ παρατηρείται ότι στο 9μηνο του 2011 έχει 

αποπληρωθεί το 20% αυτών των οφειλών (ποσό 1.488.516€) στοιχείο ιδιαίτερα 

σημαντικό αν ληφθεί υπόψη η ταυτόχρονη υστέρηση των εσόδων. 

Η πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού 2011 στα σκέλη των εσόδων και των 

εξόδων όπως παρουσιάσθηκε στο 9μηνο του 2011 καθοδηγεί και την εκτίμηση για 

το κλείσιμο του 12μήνου του Προϋπολογισμού 2011  

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκτίμηση διαμόρφωσης του 

προϋπολογισμού του 2011. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2011 

0 Τακτικά έσοδα               18.511.856,6            8.782.871,3                  8.572.200,5             12.711.298,5   

1 
Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιουσία                     144.000,0                  31.305,0                        31.305,0                     70.110,0   

2 
Πρόσοδοι από κινητή 
περιουσία                       33.000,0                  17.538,8                        17.538,8                     38.000,0   
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3 
Έσοδα από ανταποδοτικά 
τέλη και δικαιώματα                 6.162.751,1            3.310.597,2                  3.310.597,2               4.661.099,3   

4 
Έσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώματα και παροχή 
υπηρεσιών                 2.967.756,3            1.074.557,4                  1.051.112,4               1.611.963,5   

5 Φόροι και εισφορές                 1.739.619,2                681.279,0                      494.053,2                   744.659,2   

6 Έσοδα από επιχορηγήσεις                 7.285.000,0            3.579.476,1                  3.579.476,1               5.473.239,1   

7 Λοιπά τακτικά έσοδα                     179.730,0                  88.117,8                        88.117,8                   112.227,5   

1 Έκτακτα έσοδα               11.769.022,3            1.567.703,5                  1.564.113,5               5.359.634,0   

11 
Έσοδα από την εκποίηση 
κινητής και ακίνητης 
περιούσιας                     890.000,0                     6.326,3                          6.326,3                     50.001,0   

12 
Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών                 4.847.485,6                987.595,3                      987.595,3               2.147.796,3   

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές δαπάνες                 5.542.670,9                344.096,7                      344.096,7               2.868.745,9   

14 
Δωρεές - κληρονομιές - 
κληροδοσίες                       55.000,0                  20.000,0                        20.000,0                     30.000,0   

15 
Προσαυξήσεις - πρόστιμα 
- παράβολα                     168.200,0                  38.596,1                        35.006,1                     63.300,0   

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα                     265.665,9                171.089,1                      171.089,1                   199.790,9   

2 
Έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών                  2.124.875,7            1.687.824,4                  1.523.862,9               1.693.591,6   

21 Τακτικά έσοδα                 1.944.583,0            1.683.727,1                  1.519.765,6               1.683.298,8   

22 Έκτακτα έσοδα                     180.292,8                     4.097,3                          4.097,3                     10.292,8   

3 
Εισπράξεις από δάνεια 
και απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε.                 2.214.593,5                686.046,4                        46.733,2                   714.593,5   

31 Εισπράξεις από δάνεια                 1.500.000,0                               -                                       -                                    -     

32 
Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούμενων 
οικονομικών ετών                     714.593,5                686.046,4                        46.733,2                   714.593,5   

4 
Εισπράξεις υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων                 3.700.311,2            1.838.196,4                  1.734.000,4               3.700.311,2   

41 
Εισπράξεις υπέρ του 
δημόσιου                 3.339.620,0            1.723.433,0                  1.723.433,0               3.339.620,0   

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων                     360.691,2                114.763,4                        10.567,4                   360.691,2   

5 
Χρηματικό υπόλοιπο 
προηγούμενου Έτους                     609.291,7                609.292,1                      609.292,1                   609.291,7   

  Σύνολα  εσόδων                38.929.951,1          15.171.934,1                14.050.202,5             24.788.720,6   

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2011 

6. Έξοδα                18.749.477,5             8.708.510,5                   8.480.650,0              15.691.644,4   

60 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού                  8.161.037,3             5.032.761,9                   4.955.918,9                7.519.071,8   

61 
Αμοιβές αιρετών και 
τρίτων                  1.433.737,8                 555.317,3                      532.418,1                1.361.175,0   
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62 Παροχές τρίτων                  1.521.797,8                 733.918,9                      708.863,3                1.466.757,8   

63 Φόροι - τέλη                        69.600,0                   23.486,4                         23.486,4                      70.100,0   

64 Λοιπά Γενικά έξοδα                      334.000,0                   32.049,2                         25.254,7                   329.025,0   

65 
Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση δημοσίας 
πίστεως                      600.383,5                 382.766,4                      382.752,4                   595.000,0   

66 
Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων                  1.145.027,7                 325.397,3                      239.143,1                1.030.052,7   

67 
Πληρωμές - 
Μεταβιβάσεις σε τρίτους                  5.466.793,4             1.620.338,3                   1.610.338,3                3.303.362,1   

68 Λοιπά Έξοδα                        17.100,0                     2.474,8                           2.474,8                      17.100,0   

7. Επενδύσεις 
                 9.369.488,3                 306.890,8                      237.438,3                4.172.724,6   

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προμήθειες 
παγίων                  2.664.868,8                   28.824,8                         22.047,4                   362.868,8   

73 Έργα 
                 4.812.499,4                 208.475,8                      162.155,2                3.319.524,6   

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραματικές εργασίες 
κλπ                  1.892.120,1                   69.590,2                         53.235,6                   490.331,2   

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις)                                     -                                  -                                       -                                    -     

8. 
Πληρωμές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις                 10.718.613,9             3.996.546,8                   3.298.808,2              10.718.622,9   

81. Πληρωμές Π.Ο.Ε. 
                 7.501.978,7             2.186.061,6                   1.488.516,1                7.501.987,7   

82. Αποδόσεις                  3.186.135,2             1.810.485,3                   1.810.292,1                3.186.135,2   

85. Προβλέψεις μη είσπραξης                        30.500,0                                -                                       -                        30.500,0   

9 Αποθεματικό 
                       92.371,2                                -                                       -                        94.847,0   

  Σύνολα δαπανών                 38.929.951,0           13.011.948,1                  12.016.896,4              30.677.838,9    

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                  0,0             2.159.986,1                   2.033.306,1   -            5.889.118,3   

 

Συμπεράσματα: 

 Η πρόβλεψη για τα τελικό ύψος των εσόδων, που μειώνονται από τα 38εκ 

€ στα 24,8 εκ €,  είναι απόλυτα ρεαλιστική και σε καμία περίπτωση δεν 

είναι υπερτιμημένα.  

 Τα έξοδα, ενώ έγινε προσπάθεια περιορισμού χωρίς να επηρεαστεί η 

εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν τελικά 

στο ύψος των 30,68 εκ €.  Η αιτία για το τελικό ύψος των εξόδων είναι το 
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δυσανάλογα υψηλό ποσό των οφειλών από παρελθόντα οικονομικά έτη 

που ανέρχεται στο ποσό των 7,5 εκ €.  

 Εάν δεν υπήρχαν τα 7,5 εκ € ο προϋπολογισμός του 2011 θα παρουσίαζε 

πλεόνασμα 1,6 εκ €. 

 Σήμερα εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός του 2011 θα παρουσιάσει 

έλλειμμα ύψους 5.889.118,3€ 

 

Συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται σε 11.008.088 €. 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (€)  

1 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 5.889.128,3 

2 ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΠΔΔ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.313.831,1 

3 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ 2.805.128,8 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11.008.088,2 

 

 

Το ποσό των 11.008.088 € καλείται να καταβάλει ο Δήμος σε χρονικό διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τα 3 έτη από σήμερα. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα 
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υπέρογκο ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες χρηματοδότησής του από 

τον Δημοτικό Προϋπολογισμό. 

Η αδυναμία αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οικονομική βιωσιμότητα 

του Δήμου. Η μη εξόφληση των υποχρεώσεων θα οδηγήσει σε ενέργειες 

αναγκαστικής είσπραξης των οφειλόμενων από τους πιστωτές με συνέπεια την 

αδυναμία λειτουργίας του Δήμου.  

Η αναγκαιότητα οικονομικής εξυγίανσης μέσω της ένταξης του Δήμου στο 

Πρόγραμμα Εξυγίανσης που προβλέπεται στο ν 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) είναι 

προφανής. 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  & 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
Το όραμα και οι αρχές του Δ. Πεντέλης  
 

Μετά τον εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης 

που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος Πεντέλης  την επόμενη χρονική περίοδο 

ακολουθεί ο προσδιορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος για να 

αντιμετωπίσει τα κρίσιμα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί. 

 

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Δήμος θα γίνει μέσω του καθορισμού των 

γενικών στόχων και πολιτικών δράσης οι οποίοι θα ομαδοποιηθούν σε άξονες και 

μέτρα.    

 
Η διατύπωση της αποστολής και του οράματος, είναι ένα στοιχείο κρίσιμης σημασία 

για τον Δήμο, όπως και για κάθε οργανισμό.  Σκοπός της διατύπωσης της αποστολή 

και του οράματος είναι να εξασφαλίσει πως όλοι οι ενδιαφερόμενοι, εσωτερικά και 

εξωτερικά του Δήμου, έχουν την ίδια αντίληψη για το που βρίσκεται σήμερα ο 

Δήμος και πολύ περισσότερο για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει και που 

σκοπεύει να φθάσει στο άμεσο μέλλον. Επιπρόσθετα, τόσο η αποστολή, όσο και το 

όραμα, βοηθούν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του, στοιχείο κρίσιμης 

σημασίας για την πορεία του Δήμου. 

 

Αποστολή: Η αποστολή αναφέρεται στον σκοπό της λειτουργίας του Δήμου. 

Ουσιαστικά περιγράφει τον λόγω της ύπαρξης του, ως φορέα και ως Οργανισμού. Η 

Αποστολή, περιγράφεται και αναλύεται σε σημαντικό βαθμό στον Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων.  Από το περιεχόμενο του άρθρου 75 του Κώδικα, προκύπτει 

ξεκάθαρα η Δήλωση της Αποστολής : 
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«Αποστολή του Δήμου Πεντέλης  είναι η Διεύθυνση και Ρύθμιση όλων των 

Τοπικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις αρχές της Επικουρικότητας και της 

Εγγύτητας, με στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος, την Ανάπτυξη και τη 

συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της Ποιότητας Ζωής της Τοπικής 

Κοινωνίας» 

 
Αναλύοντας εκτενέστερα την πιο πάνω διατύπωση της Αποστολής, μπορούμε να 
πούμε πως ο Δήμος έχει ως αποστολή τα παρακάτω: 
 
 Ενίσχυση της Προστασίας και Διαχείρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος 

 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και της Εύρυθμης Λειτουργίας του Δήμου 

 Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και της Αλληλεγγύης 

 Προώθηση της Παιδείας, του Αθλητισμού και του Πολιτισμού 

 Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας 

 Ενίσχυση της Τοπικής Ανάπτυξης 

 Ενίσχυση της Απασχόλησης 

 Τήρηση των αρμοδιοτήτων του ως Φορέας Κρατικού Χαρακτήρα 

 
Η εκπλήρωση της Αποστολής του Δήμου επιτυγχάνεται μέσα από την στελέχωσή 

του, όπως αυτή περιγράφεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του και 

μέσα από την αποτελεσματική κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων στα 

διαφορετικά τμήματα. 

Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να επιτύχει ο Δήμος τους μελλοντικούς του 

σκοπούς και τις επιδιώξεις του, είναι να έχει πλήρως αποσαφηνίσει ποιοι ακριβώς 

είναι αυτοί οι σκοποί και αυτές οι επιδιώξεις. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα 

από την αποκρυστάλλωση και την διατύπωση του Οράματος.  

Το Όραμα είναι η ιδεατή κατάσταση για το μέλλον. Αναλυτικότερα, το Όραμα 

αποτυπώνει την εικόνα του Δήμου όπως αυτή θα προκύψει στο μέλλον, εάν όλες οι 

ενδιάμεσες επιδιώξεις επιτευχθούν με απόλυτη επιτυχία. Ένα κρίσιμο στοιχείο για 

τη διατύπωση του οράματος του Δήμου είναι να είναι κατανοητό και να προσφέρει 

σε όλους τους ενδιαφερόμενους την αίσθηση για το ποια ακριβώς κατεύθυνση 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012- 2014  -  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

 
25 

σκοπεύει να ακολουθήσει ο Δήμος. Με βάση τα παραπάνω η Δήλωση του 

Οράματος του Δήμου Πεντέλης  μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

 

«Όραμά μας είναι να γίνει ο Δήμος Πεντέλης , στο σύνολό του, ένας 

νοικοκυρεμένος Δήμος και το Πεντελικό Προάστιο κατεξοχήν αμιγούς 

κατοικίας με λειτουργίες δημοτικές, που θα υπηρετούν τον Πολίτη, θα 

στηρίζουν τον άνθρωπο και θα σέβονται το περιβάλλον και το 

δημόσιο χρήμα.»  

 
Όσον αφορά στον ίδιο το Δήμο, το όραμα ως διοικητική μονάδα, μπορεί να 

διατυπωθεί ως εξής: 

 

« Όραμά μας στη Διοίκηση είναι η αξιοκρατική στελέχωση του ΟΕΥ, η 

λειτουργία με διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων με βάση το 

υφιστάμενο ISO, η νοικοκυρεμένη και καθαρή οικονομική διαχείριση , 

η στόχευση, με συνεργασία διοίκησης Δήμου και Διευθύνσεων και 

Υπηρεσιών, στις μέγιστες ποιοτικά και ποσοτικά υπηρεσίες με το 

χαμηλότερο κόστος και τον λιγότερο χρόνο.» 

 
 
Τρίτο και τελευταίο στοιχείο, εκτός από τη διατύπωση του Οράματος και της 

Αποστολής είναι η διατύπωση των Αξιών ή διαφορετικά, των κατευθυντήριων 

γραμμών.  

Οι Αξίες του Δήμου είναι αυτές οι οποίες τον καθοδηγούν διαρκώς κατά την 

εκπλήρωση της αποστολής του καθώς επίσης και στο ταξίδι της επίτευξης του 

Οράματος.  

 

Αναλυτικότερα, οι Αξίες είναι συγκεκριμένες νοοτροπίες ή πολιτικές που πρόκειται 

να ακολουθήσει ο Δήμος, και όλες οι στρατηγικές και οι δράσεις που θα 

διατυπωθούν και θα αναλυθούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα 
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είναι σύμφωνες με τις αδιαπραγμάτευτες Αξίες του Δήμου Πεντέλης  οι οποίες και 

αναφέρονται παρακάτω: 

 

 

Αξίες του Δήμου Πεντέλης: 

 Σεβασμός και Προστασία του Περιβάλλοντος 

 Σεβασμός στον Πολίτη  

 Σεβασμός και Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

 Σεβασμός και πιστή τήρηση των αρχών της χρηστής 

διακυβέρνησης, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. 

 Σεβασμός στη νομιμότητα, στη Διοίκηση, στη Διαχείριση του 

Δημόσιου χρήματος και Συντήρηση των διαδικασιών 

διαφάνειας - νομιμότητα παντού. 

 

 
Η Στρατηγική του Δ. Πεντέλης  
 

Εφόσον έχουν ξεκάθαρα διατυπωθεί το Όραμα, η Αποστολή και οι Αξίες του 

Δήμου Πεντέλης  και παράλληλα έχουν αποκρυσταλλωθεί τα Κρίσιμα Ζητήματα 

Ανάπτυξης, όπως αυτά προέκυψαν από την Ανάλυση της Υφιστάμενης 

Κατάστασης, την Ανάλυση S.W.O.T., το επόμενο βήμα είναι η διατύπωση της 

Γενικής Στρατηγικής και των Γενικών Στρατηγικών Στόχων.  

 

Η γενική στρατηγική παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος πρόκειται να 

εκπληρώσει την αποστολή του και να επιτύχει το Όραμά του και σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις Αξίες του Δήμου.  

Συνυπολογίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα που συνθέτουν 

την εικόνα του Δήμου Πεντέλης  και τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί στα πλαίσια 

της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει η γενική στρατηγική 
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κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος Πεντέλης  η οποία αναφέρεται 

παρακάτω: 

 
 

Γενική Στρατηγική: Η Οικονομική εξυγίανση και η Διοικητική 

ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να 

αποτελέσουν εμβατήριο προσφοράς στον άνθρωπο και στο 

περιβάλλον και στην Προστασία, Ανάδειξη και Προώθηση του 

Φυσικού Πλούτου της  περιοχής του Δήμου και ενίσχυση των 

υποστηρικτικών υποδομών καθώς και υπηρεσιών για την 

πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. 

 
Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι προκύπτουν από την ομαδοποίηση των κρίσιμων 

ζητημάτων ανάπτυξης, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση και αξιολόγηση 

της υφιστάμενης κατάστασης, τόσο της περιοχής του Δήμου όσο και του Δήμου 

και των Νομικών τους Προσώπων ως Οργανισμούς. 

 
Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου 
 

Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου 
Οι γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου Πεντέλης διακρίνονται σε αυτούς που 

αφορούν στο Δήμο ως χωρική ενότητα και είναι: 

1. Ορθολογική και δίκαιη πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη 

2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής με όρους βιώσιμης ανάπτυξης 

3. Ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης μέσω της προστασίας, προβολής και 

αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

4. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και 

διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης 

5. Στήριξη της τοπικής απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας 

6. Ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας των πολιτών. 
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7. Εξυπηρέτηση των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών και βελτίωση της ποιότητας 

στην καθημερινή ζωή 

8. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δημιουργία προϋποθέσεων 

ανάπτυξης και ευημερίας 

 

Και σε αυτούς που αφορούν το Δήμο ως Οργανισμό και είναι : 

 

1. Οικονομική Εξυγίανση του Δήμου και καθιέρωση κανόνων πλήρους διαφάνειας 

στην διαχείριση των οικονομικών του Δήμου. 

2. Άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη – αφεντικό μας ο πολίτης. 

3. Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας 

των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Δήμο 

4. Δημιουργία μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και αποκεντρωμένης διοικητικής 

δομής, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

5. Παροχή σύγχρονων κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών 

6. Συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, 

στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού και του αποτελεσματικού ελέγχου 

7. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με φορείς και οργανώσεις εντός 

και εκτός της χώρας. 

 
 

Ομαδοποίηση των Γενικών Στόχων σε Μέτρα και Άξονες 
 
Στα προηγούμενα κεφάλαια καθορίστηκαν οι γενικοί στόχοι πάνω της οποίου 

βασίζεται η στρατηγική του Δήμου Πεντέλης  . 

Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες  - Μέτρα και τα 

συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες  - Άξονες. 

Το όραμα του Δήμου Πεντέλης  αναλύεται σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας. 

Τα μέτρα και οι γενικοί στόχοι αποτυπώνονται στη συνέχεια. 
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ΑΞΟΝΑΣ 1: Προστασία του Περιβάλλοντος & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου Άξονα συμπεριλαμβάνονται μέτρα και δράσεις που 

στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από την βελτίωση 

των τοπικών υποδομών. Επίσης στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού - 

δασικού περιβάλλοντος της περιοχής. Αναλυτικότερα, ο συγκεκριμένος άξονας 

περιέχει δράσεις που αφορούν θέματα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων καθώς 

επίσης θέματα καθαριότητας και των νεκροταφείων. Παράλληλα, περιλαμβάνεται 

το σύνολο των δράσεων που αφορά την βελτίωση του οδικού δικτύου και την 

βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Επιπρόσθετα,  εμπεριέχονται δράσεις 

αναφορικά με την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και της ανάπλασης 

των υφιστάμενων τοπικών υποδομών. 

 
ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός 
Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και δράσεων που 

στοχεύουν στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου του Δήμου και της κοινωνικής 

συνοχής προς τους δημότες του. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται δράσεις για τη 

στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και για την υποστήριξη ατόμων που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα 

περιλαμβάνονται δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας σε 

δραστηριότητες που εμπλέκεται ο Δήμος, καθώς επίσης και δράσεις για την 

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσα από τη βελτίωση των υποδομών 

εκπαίδευσης της περιοχής του Δήμου και βελτίωσης του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος. Περιέχονται επίσης δράσεις σχετικά με την οργάνωση αθλητικών 

και πολιτιστικών χώρων και τη συμμετοχή σε αθλητικές και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. 

 
ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονομία & Απασχόληση 
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα  εμπεριέχονται δράσεις που στοχεύουν στην 

ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας των κατοίκων και κυρίως των νέων 

συμπολιτών μας. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις για την αύξηση της 

απασχόλησης και τη διασύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσα 

από την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ομάδων σε θέματα εκπαίδευσης και 
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κατάρτισης. Τέλος περιλαμβάνονται δράσεις για την ενημέρωση των 

επιχειρηματιών / επαγγελματιών του Δήμου όσον αφορά σε θέματα διασφάλισης 

ποιότητας των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τον 

εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων από 

Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους.   

 
ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας και της Οικονομικής κατάστασης 
του Δήμου.  
Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και των δράσεων που 

αφορούν τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της σχέσης μεταξύ του Δήμου, 

των Νομικών του Προσώπων ως οργανισμών καθώς και των λοιπών τοπικών 

φορέων. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την 

βελτίωση της Οργανωτικής Δομής του Δήμου, δράσεις για την εξασφάλιση των 

απαραίτητων υλικών και μη πόρων, την συνεχή παρακολούθηση των δυνατοτήτων 

ενσωμάτωσης εφαρμογών της πληροφορικής και την εξασφάλιση ενός 

ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου. 

Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται θέματα για την ενίσχυση της συμμετοχής των 

Δημοτών στις διεργασίες του Δήμου  και γενικότερα για τη βελτίωση της 

επικοινωνίας μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου.  

 
ΑΞΟΝΑΣ 1: Προστασία του Περιβάλλοντος & Βελτίωση της Ποιότητας ζωής  

Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:  

 Μέτρο 1.1: Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων 

 Μέτρο 1.2: Υποδομές περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας 

 Μέτρο 1.3: Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη 

 Μέτρο 1.4: Υποδομές προσβασιμότητας και κινητικότητας 

 Μέτρο 1.5: Ασφάλεια-Πολιτική Προστασία 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική –Υγεία – Παιδεία – Αθλητισμός - Πολιτισμός 

Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:  

 Μέτρο 2.1.: Κοινωνική Ανάπτυξη, Μέριμνα και Ενσωμάτωση 
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 Μέτρο 2.2.: Εκπαίδευση 

 Μέτρο 2.3.: Αθλητισμός και Νεολαία 

 Μέτρο 2.4.: Πολιτισμός 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση 

Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:  

 Μέτρο 3.1: Απασχόληση και ανθρώπινο δυναμικό 

 Μέτρο 3.2: Τοπική επιχειρηματικότητα και Οικονομία 

 Μέτρο 3.3: Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας & της Οικονομικής κατάστασης 

του Δήμου 

Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:  

 Μέτρο 4.1: Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών 

 Μέτρο 4.2: Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή 

 Μέτρο 4.3: Προγραμματισμός και Εξυγίανση των Οικονομικών Δήμου 

 Μέτρο 4.4.: Εταιρικές σχέσεις και Συνεργασίες 

 Μέτρο 4.5.: Εξυπηρέτηση του πολίτη & των επιχειρήσεων 

 Μέτρο 4.6.: Ψηφιακή Σύγκλιση 

 Μέτρο 4.7.: Δημοτικές Κοινότητες 

 Μέτρο 4.8.: Διαφάνεια –Ηλεκτ/νική Δημοκρατία 

 
Η διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων και των γενικών στόχων του ΕΠ Δήμου 

Πεντέλης, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα: 
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ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙ

-ΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
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ΜΕΤΡΟ 
1.1.:Προστασία και 
διαχείριση 
φυσικών πόρων 

1. Προστασία και αναδάσωση του Πεντελικού όρους 

2. Προστασία των φυσικών πόρων από κάθε μορφής ρύπανση 

3. Προστασία και Ανάδειξη των ρεμάτων της περιοχής του Δήμου 

4. Προστασία και ανάδειξη των πάσης φύσης χώρων πρασίνου 

εντός του αστικού ιστού  

5. Χαρτογράφηση και ανάδειξη των δασικών μονοπατιών και 

χώρων δασικής αναψυχής. 

6. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

7. Διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης των πολιτών 

ΜΕΤΡΟ 1.2: 
Υποδομές 
περιβάλλοντος και 
δημόσιας υγείας 

1. Προστασία της δημόσιας υγείας 

2.Βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης 

3. Αναβάθμιση του συστήματος αποκομιδής των απορριμμάτων 

4. Προώθηση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης των 

απορριμμάτων 

5. Βελτίωση των υπηρεσιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων  

6. Προώθηση της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή. 

ΜΕΤΡΟ 
1.3:Οικιστική και 
Πολεοδομική 
Ανάπτυξη 

1. Αναθεωρήσεις  ΓΠΣ και πολεοδομικών σχεδίων Δ.Ε. Μελισσίων 

& Ν. Πεντέλης 

2. Έγκριση ΓΠΣ της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης 

3. Επεκτάσεις σχεδίου πόλης 

4. Περιφρούρηση της τήρησης των χρήσεων γής και προστασία 

των περιοχών αμιγούς κατοικίας. 

5. Επίλυση δασικών θεμάτων Δημ. Κοινοτήτων Πεντέλης και Ν. 

Πεντέλης 

6. Ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματολογίου στις Δ.Ε. 

Πεντέλης και Ν. Πεντέλης . 

7. Αξιοποίηση περιοχών για τη δημιουργία κοινόχρηστων & 

κοινωφελών χώρων 

8. Σύνταξη προκαταρκτικών προτάσεων ανάπλασης οικιστικών 

συνόλων 
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ΜΕΤΡΟ 1.4: 
Υποδομές 
προσβασιμότητας 
και κινητικότητας 

1. Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου 

2. Βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών 

3. Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας - αποτροπή 

διαμπερών κινήσεων διαμέσου περιοχών κατοικίας 

4. Αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης 

5. Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας 

6. Ενθάρρυνση χρήσης ποδηλάτων 

ΜΕΤΡΟ 1.5: 
Ασφάλεια-
Πολιτική 
Προστασία 

1. Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών 

2. Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας 

3. Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού των οδών και των 

κοινόχρηστων χώρων 

4. Ανάπτυξη- Εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού Πολιτικής 

Προστασίας 
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ΜΕΤΡΟ 
2.1:Κοινωνική 
Ανάπτυξη, 
Μέριμνα και 
Ενσωμάτωση 

1. Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών 

προσχολικής αγωγής 

2. Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων προγραμμάτων 

και δομών κοινωνικής φροντίδας, μέριμνας και ενσωμάτωσης 

3. Βελτίωση και ανάπτυξη δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας 

4. Ανάπτυξη δομών και πρωτοβουλιών κοινωνικής Προστασία 

και Αλληλεγγύη 

5. Οργάνωση τομέα εθελοντών για κοινωνικοπρονοιακές 

υπηρεσίες 

6. Ανάπτυξη Υποδομών Πρόνοιας 

ΜΕΤΡΟ 2.2: 
Εκπαίδευση 

1. Ανέγερση-Συντήρηση σχολικών μονάδων και Αθλητικών 

μαθητικών κέντρων 

2. Ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και δημιουργικής 

απασχόλησης 

3. Μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο 

φοίτησης 

ΜΕΤΡΟ 2.3: 
Αθλητισμός και 
Νεολαία 

1. Κατασκευή νέων - αξιοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων 

αθλητικών εγκαταστάσεων 

2. Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προγραμμάτων 

άθλησης 

3. Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού 
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4. Δημιουργία κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή των νέων 

στην τοπική ανάπτυξη και θεσμική λειτουργία 

5. Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς και εθνικούς αθλητικούς 

φορείς και οργανώσεις 

6. Στήριξη του ομαδικού και ατομικού πρωταθλητισμού 

ΜΕΤΡΟ 2.4: 
Πολιτισμός 

1. Αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών για 

πολιτιστική χρήση 

2. Ανάδειξη και αξιοποίηση των θρησκευτικών και ιστορικών 

μνημείων της περιοχής και ειδικότερα του Πεντελικού Όρους 

(Αρχαίο Λατομείο οδός Λιθαγωνίας) 

3 . Διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής και εθνικής εμβέλειας 

4. Ανάδειξη ταυτότητας κτιρίων ιστορικού ή αρχιτεκτονικού 

ενδιαφέροντος (Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας) 

5. Αναβάθμιση προγραμμάτων πολιτιστικών εργαστηρίων 
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ΜΕΤΡΟ 3.1: 
Απασχόληση και 
ανθρώπινο 
δυναμικό 

1. Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης και ευκαιριών 

απασχόλησης. 

ΜΕΤΡΟ 3.2: Τοπική 
επιχειρηματικότητ
α και Οικονομία 

1. Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας με τις τοπικές επιχειρήσεις, 

οικονομικούς και λοιπούς φορείς της περιοχής του Δήμου. 

2. Προώθηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας 

ΜΕΤΡΟ 3.3: 
Καινοτομία και 
Οικονομία της 
Γνώσης 

1. Αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού της 

ευρύτερης περιοχής του  Δήμου για την ανάπτυξη και χρήση 

καινοτομιών σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του Δήμου. 
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ΜΕΤΡΟ 4.1: 
Διοίκηση, 
οργάνωση και 
λειτουργία των 
Υπηρεσιών 

1. Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας του  Δήμου 

2. Βελτίωση της οργάνωσης της  λειτουργίας των Νομικών 

Προσώπων του  Δήμου 

3. Εκπαίδευση στην πλήρη και αποτελεσματική εγκατάσταση και 

λειτουργία γενικού και ειδικού συστήματος ISO.  

ΜΕΤΡΟ 4.2: 
Ανθρώπινο 
δυναμικό και 
υλικοτεχνική 
υποδομή 

1. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού και των 

εγκαταστάσεων του  Δήμου 

2. Διαμόρφωση ενός ασφαλούς, υγιούς και λειτουργικού 

περιβάλλοντος εργασίας  

3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων – Επιμόρφωση 
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4. Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση μηχανολογικού, 

τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

ΜΕΤΡΟ 4.3: 
Προγραμματισμός 
και Εξυγίανση των 
Οικονομικών 
Δήμου. 

1. Εφαρμογή όσων προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Οικονομικής Εξυγίανσης του Δήμου. 

2. Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης των 

οικονομικών στοιχείων του Δήμου και των ΝΠΔΔ  

3. Αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας 

4. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εθνικών 

Προγραμμάτων χρηματοδότησης επενδύσεων. 

ΜΕΤΡΟ 4.4: 
Εταιρικές σχέσεις 
και Συνεργασίες 1. Ενίσχυση διαδημοτικών συνεργασιών 

ΜΕΤΡΟ 4.5: 
Εξυπηρέτηση του 
πολίτη & των 
επιχειρήσεων 

1. Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

2. Βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του  

Δήμου 

ΜΕΤΡΟ 4.6: 
Ψηφιακή Σύγκλιση 1. Αξιοποίηση και επέκταση της ευρυζωνικότητας 

ΜΕΤΡΟ 4.7: 
Δημοτικές 
Κοινότητες 

1. Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Δημοτικών 

Κοινοτήτων 

Μέτρο  4.8: 
Διαφάνεια –
Ηλεκτ/νική 
Δημοκρατία 

1. Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Δήμου για την ενίσχυση της 

ηλεκτρονικής δημοκρατίας  

 

 


