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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 
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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: 
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-Απορροφήσαµε και διαθέσαµε στους πολίτες που ο Δήµος 
χρώσταγε µέχρι 31-12-2010 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: 
 Δ.Κ.  

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
Δ.Κ. 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Δ.Κ. 
Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Ληξιπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 

3.922.928,02 517.440,95 309.296,11 4.993.296,98 

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€) τριµηνιαία από τα έσοδά του µέχρι τον Δεκέµβριο του 
2015. 

Αποπληρώνουµε  δάνεια της Δηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων 
ύψους4.075.565,34€ µε ετήσιο τοκοχρεωλύσιο279.591,19€ 

-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. 
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-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. 
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{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 
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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 Πόντου- Ψαθά 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 
Γυµνασίου- Λυκείου 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. 
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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. 
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-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. 
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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 
Δήµου700.000,00€). 
 -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. 
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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: 
-Την λειτουργία πέντε (5) βρεφονηπιακών σταθµών µε συνολικό 

αριθµό εξακοσίων (600) παιδιών (νήπια και βρέφη) χωρίς κανένα παιδί 
δηµότης µας εκτός Βρεφονηπιακού Σταθµού. 

-Την λειτουργία τριών (3) ΚΑΠΗ ένα σε κάθε πόλη (Μελίσσια- 
Νέα Πεντέλη- Πεντέλη) και δύο (2) παραρτηµάτων ΚΑΠΗ στα 
Μελίσσια µε πλούσια δράση. 

-Την λειτουργία του προγράµµατος  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. 
-Την 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. 
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-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 
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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. 
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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 


