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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 

 

Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, 

κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

κυρίες και κύριοι Εκπρόσωποι των Συλλόγων και Σωματείων της Πόλης, 

αγαπητοί Συνδημότες, 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής  του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 που 

προβλέπει ο κώδικας και της υπ’  αριθμόν205/2015απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σας παρουσιάζω τα απολογιστικά στοιχεία των 

πεπραγμένων του Δήμου, σ΄αυτή τη δημόσια εκδήλωση με στόχο, την 

έγκυρη ενημέρωση των δημοτικών παρατάξεων, αλλά και των πολιτών, 

για όλα όσα έγιναν από πλευράς Δημοτικής Αρχής τη διαχειριστική 

περίοδο από 1-1-2014 ως τις 31-12-2014. 

Το 2014 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για το Δήμο μας, αφού 

από την μία αντιμετωπίζουμε ακόμη προβλήματα κακοδιαχείρισης του 

χτες στη Δ.K. Μελισσίων και από την άλλη έχουμε όπως όλοι οι Δήμοι 

της Χώρας, υποστεί περικοπή χρημάτων από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, εξαιτίας της δημοσιονομικής προσαρμογής και της 

εφαρμογής των μνημονιακών μέτρων.  

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ 

Το 2014 ήταν η  τελευταία χρονιά της πρώτης θητείας της 

Διοίκησης μας, που ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση αρμονικά της 

Καλλικρατικής διαδικασίας, στο νέο μεγάλο Καλλικρατικό Δήμο 

Πεντέλης.  

Όλα αυτά βέβαια και στα πλαίσια της αυτοδιοικητικής εκλογικής 

αναμέτρησης (εκλογές Μάιος 2014), που εξελίχτηκε μέσα στη σοβαρή 

οικονομική κρίση και τη δύσκολη πορεία της Πατρίδας μας, που 

επηρέασε τις λειτουργίες του κεντρικού κράτους.  
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Στον αγώνα μας να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο των 

υπηρεσιών που προσφέρουμε στο Δήμο Πεντέλης, με λιγότερα 

χρήματα, με λιγότερο προσωπικό, στηριχθήκαμε στο δικό μας μοντέλο 

διοίκησης, που επιβάλλει μετρημένες κινήσεις πάντα με γνώμονα τις 

βασικές αρχές μας: 

- Επαγγελματισμός και Διαφάνεια παντού. 

- Μηδενική ανοχή στα φαινόμενα κακοδιαχείρισης. 

- Σχέδιο, προγραμματισμός, στόχοι με μετρήσιμα αποτελέσματα. 

- Με Ευθύνη και Σεβασμό απέναντι στον πολίτη, χωρίς 

εμπάθειες, ρεβανσισμούς, έχθρες, ίντριγκες και συμφέροντα. 

- Με δίκαιο, λιτό και καθαρό αγώνα, επιλέξαμε συνειδητά να μη 

βάλουμε το Δήμο μας σε τροχιά ελλειμμάτων αλλά να τον 

νοικοκυρέψουμε. 

- Με πειθαρχημένη εργατικότητα, ανθρωπιά, συλλογικότητα και 

έλεγχο στις διαδικασίες. 

- Με 24ωρη καθημερινή προσφορά και Διοίκηση Δικαίου και 

Παραδείγματος.  

- Με κέντρο τον δοκιμαζόμενο άνθρωπο. 

- Με λιτότητα και μηδενικό κόστος σε έξοδα φιλοφρονήσεων. 

 

 

Φίλες και φίλοι, 

Με κύριο μήνυμα τη συνέπεια  λόγων και έργων «προχωράμε 

μπροστά», αξιοποιώντας τις δεξιότητες και εκμηδενίζοντας τις 

αδυναμίες του προσωπικού μας, αναδεικνύοντας νέους, ικανούς, 

καθαρούς και άξιους στη Διοίκηση και στη λειτουργία του Δήμου, προς 

όφελος πάντα του πολίτη. 

Τον Μάιο του 2014, ολοκληρώσαμε την πρώτη θητεία της 

Διοίκησής μας στον Καλλικρατικό Δήμο Πεντέλης και θέσαμε εκ νέου 

την ομάδα μας, στην κρίση των δημοτών.  



 
3 

Με το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου, οι δημότες 

ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους σ΄εμάς, αναθέτοντας μας τη 

συνέχιση της Διοίκησης του Δήμου για άλλα  πέντε χρόνια. 

Έμπρακτα φάνηκε ότι πείσαμε του δημότες μας πως δουλεύουμε 

για την οικονομική και λειτουργική εξυγίανση, την εξοικονόμηση 

πόρων, ταυτόχρονα με την εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης, 

την ενδυνάμωση και στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

 

 

Αγαπητοί συμπολίτες, 

Στη συνέχεια και προκειμένου να οδηγηθούμε στα κύρια 

συμπεράσματα του Απολογισμού της Δημοτικής Αρχής, θα σας 

παρουσιάσουμε το έργο του 2014 της διοίκησής μας, στα Συμβούλια, 

τις Επιτροπές και κατά διεύθυνση και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου, όπως υλοποιήθηκε με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των 

συμπολιτών μας. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:  

Λειτούργησε για την λήψη των απαραίτητων αποφάσεων που     

εξασφάλισαν την λειτουργία του Δήμου σύμφωνα με το 

υφιστάμενο Εθνικό θεσμικό πλαίσιο: 

Έγιναν το 2014 :  29   Συμβούλια 

Ελήφθησαν              :  306   Αποφάσεις 

Ομόφωνα                 :  179 

Κατά πλειοψηφία :  127 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  

Λειτούργησε με επιτυχία για την εξασφάλιση της οικονομικής 

λειτουργίας του Δήμου χωρίς προβλήματα:  

Έγιναν το 2014 :  32  Συμβούλια 

Ελήφθησαν              :  256   Αποφάσεις 

Ομόφωνα                 :  211 

Κατά πλειοψηφία :  45 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ:  

Λειτούργησε χωρίς προβλήματα: 

Έγιναν το 2014 :  14  Συμβούλια 

Ελήφθησαν              :  51   Αποφάσεις 

Ομόφωνα                 :  44 

Κατά πλειοψηφία :  7 
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ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

ΓΕΝΙΚΑ:  

- Το οικονομικό νοικοκύρεμα του Δήμου κύριος στόχος στη 

λειτουργία μας.  

- Δεν υπάρχουν αδιαφανείς διακινήσεις του Δημοσίου χρήματος. 

- Καταργήθηκαν όλες οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δήμου,         

εξ ων πέντε και μία διαδημοτική επιχείρηση Α.Ε. στη Δ.Κ. 

Μελισσίων. 

- Καταργήθηκε το τέλος των μεγάλων επιχειρήσεων, που 

αναστείλαμε ευτυχώς με την ανάληψη της Διοίκησής μας και 

φόρτωσε σήμερα το Δήμο, καταρχήν με επί πλέον χρέη ενενήντα 

χιλιάδες ευρώ (90.000 €) περίπου, με τις πρώτες δικαστικές 

αποφάσεις υπ’ αρ. 4096/2015 και 4104/2015 υπέρ των 

επιχειρήσεων «Μουστάκας» και «Σκλαβενίτης» αντίστοιχα και 

αναμένουμε την εξέλιξη και των άλλων διεκδικήσεων των 

μεγάλων επιχειρήσεων που είναι στα δικαστήρια.  

- Αποπληρώσαμε και συνεχίζουμε να αποπληρώνουμε παλιά 

συσσωρευμένα χρέη: 

 Διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000 €) Οικ. Ιωαννίδη 

για απαλλοτρίωση οικοπέδου που έγινε το Κλειστό 

Γυμναστήριο Δ.Κ. Μελισσίων (Είμαστε σε διαπραγμάτευση 

για την αποπληρωμή της οφειλής). 

 Αποπληρωμή δανείου Δ.Κ. Μελισσίων. Ετήσιο 

τοκοχρεολύσιο 242.514,50€ (το αποπληρώνουμε). 

 65.643,26€  χρέος για το χώρο του τένις της Δ.Κ. Μελισσίων 

(το αποπληρώνουμε). 

 Πεντακόσιες έξη χιλιάδες ευρώ (506.000 €) για την 

απαλλοτρίωση του οικοπέδου στο χώρο του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Μελισσίων. (κατατεθήκαν στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων ). 

 Συνεχίζουμε να αποπληρώνουμε τα χρέη των Κοινωφελών 

Επιχειρήσεων της Δ.Κ. Μελισσίων προς ΙΚΑ και ΔOΥ,  ύψους 
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ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ   (1.100.000 €) 

περίπου. 

 Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του οικοπέδου προ του 

Κολυμβητηρίου που αγοράσαμε, ύψους ενός 

εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ   

(1.250.000 €) περίπου. 

 Επεστράφησαν στο Κράτος (50.000 €), μέρος χρημάτων για 

αποπληρωμή χρέους (130.000€ προς την Εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ 

για έργο της Δ.Κ. Μελισσίων του 2009) το οποίο 

αποπληρώθηκε από το κράτος δύο (2) φορές, μία (1) με 

χρήματα που δόθηκαν στη Δ.Κ.Μελισσίων το 2010 και δεν 

αποδόθηκαν για το σκοπό που διατέθηκαν και μία από 

ληξιπρόθεσμα που τα εντάξαμε το 2011.   

 Λεπτομερέστερα στους παρακάτω τρείς (3) πίνακες:  

- Οι επιβαρύνσεις του Δήμου μηνιαία από τις 

δόσεις που καταβάλλονται για αποπληρωμή 

παλαιών υποχρεώσεων της Δ.Κ Μελισσίων          

(ο πρώτος πίνακας)  

- Οι αναμενόμενες επιβαρύνσεις που τυχόν θα 

προκύψουν, με αποφάσεις των εν εξελίξει 

δικαστικών διεκδικήσεων. 

(ο δεύτερος πίνακας) 

- Οι εξοφλημένες μέχρι σήμερα υποχρεώσεις 

του Δήμου πλέον αυτών που καλύφθηκαν από 

τα ληξιπρόθεσμα των πέντε εκατομμυρίων 

(5.000.000€) που διεκδικήσαμε και πετύχαμε 

να πάρουμε από το κράτος. (ο τρίτος πίνακας) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  1.  ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ  ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΑΠΟ 

2011-2015 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΣ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

Δάνειο ALPHA 

BANK 

4.700,000,00€ 23.500,00€ 1.333.654,51€ 3.366.345,85€ 

Συμψηφισθέντα 

λόγω οφειλών 

κοινωφελών 

προς Δ.Ο.Υ και 

Ι.Κ.Α 

1.027.593,45€ 40.169,00€ 993.913,22€ 33.680,23€ 

Ρύθμιση ΕΥΔΑΠ 153.526,83€ 7.550,55€ 75.505,50€ 78.021,33€ 

ΕΥΡΥΘΜΟΣ για 

γήπεδα τένις 

65.643,26€ 5.470,00€ 16.410,81€ 49.232,45€ 

Κατάσχεση 

Τσουκλείδη 

300.000,00€ 30.000,00€ 270.000,00€ 30.000,00€ 

Δάνεια από 

Παρακαταθηκών 

640.011,71€ 2.669,09€ 133.457,92€ 506.553,79€ 

Ληξιπρόθεσμα 

ΕΥΔΑΠ (22%) 

393,966,54€ 2.477,13€ 17.339,91€ 376.626,63€ 

Ν  ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Απαλ. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

270.000,00€ Πρόταση 

12.500,00€ 

0 0 

Επιστροφή 

ποσού ΤΕΡΚΑΤ 

50.000,00€ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙ 

ΑΚΟΜΑ ΑΠΟ 

ΕΠΙΘΕΟΡΗΤΡΙΕΣ 

0 0 

Επιστροφή 

ποσού 

ΓΗΓΕΡΤΟΝ 

300.000,00€ 

 

>> 0 

 

0 

 

Τόκοι που 

απαιτεί η 

ΓΗΓΕΡΤΟΝ 

200.000,00€ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

0 0 

Υπόθεση 

Παπαναστασίου 

και Κρήτης 

31.000,00€ 

ΒΕΒ.  Δ.Ο.Υ. 

 

0 

 

0 

 

31.000,00€ 

 

Πλατεία Πόγκα 1.000,000,00€ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ 

0 0 

Τέλος Μεγάλων 

Επιχειρήσεων 

1.550.000,00€ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Αποφάσεις Διοικητικού Πρωτ. Αθηνών για  

α)ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ61.687,68 ευρώ 

β)ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ22.739,93 ευρώ. 

Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές διεκδικήσεις από τις 

υπόλοιπες μεγάλες επιχειρήσεις για το τέλος που είχε 

επιβάλει ο τέως Δήμος Μελισσίων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 

Οικόπεδο έναντι 

Κολυμβητηρίου  

1.320.000,00€ 0 1.320.000,00€ 0 

Παλατιανός 510.000,00€ 0 510.000,00€ 0 

Ρύθμιση Ι.Κ.Α. 137.000,00€ 0 137.000,00€ 0 

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΗΜΕΡΑ 

ΑΠΑΙΤΗΤΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

124.335,22€ 4.807.281,87€ 

(2011 ΕΩΣ 2015) 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ  

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                  Ο ΤΑΜΙΑΣ 
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 Τμήμα Προμηθειών: 

Με πλήρη διαφάνεια έγιναν οι διαγωνισμοί για την ανάδειξη μειοδοτών 

προμήθειας και υλοποιήθηκαν οι προμήθειες για τις ανάγκες 

λειτουργίας του Δήμου. 

 Τμήμα Ταμείου: 

Εφαρμόστηκε η πληρωμή των προμηθευτών μέσω τραπεζών εντός 

εξήντα(60) ημερών από την κατάθεση των τιμολογίων, ως ο Νόμος 

ορίζει.  

 Τμήμα Λογιστηρίου: 

Δεν απερρίφθη κανένα ένταλμα από τον επίτροπο. 

 Τμήμα Εσόδων: 

Λειτούργησε με αρχές το Δημόσιο συμφέρον και την στήριξη του 

δοκιμαζόμενου συμπολίτη μας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο με 

διαφάνεια και καθαρότητα. 

 Τμήμα Κοιμητηρίων: 

Προωθούμε και στα κοιμητήρια το πνεύμα νοικοκυρέματος, 

δρομολογώντας την αναθεώρηση των κανονισμών λειτουργίας τους 

που σύντομα θα ολοκληρωθεί.  

 

 

Αγαπητοί Συμπολίτες,  

Ο μεγάλος μας στόχος στην απόκτηση χώρων στη Δ.Κ. Μελισσίων που 

είναι η αγορά της Πλατείας Πόγκα, δρομολογήθηκε το 2014 και ήδη 

σήμερα συζητάμε τη δυνατότητα αγοράς του. Αγκάθι στην απόκτησή 

του, οι μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις που υπάρχουν και 

καθημερινά εμφανίζονται για την αποπληρωμή παλαιών οφειλών.  
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Αρχές μας στην Οικονομική Διαχείριση:  

- Διαφάνεια - Καθαρότητα παντού. 

- Νόμιμη και ανθρώπινη συμπεριφορά προς τους δημότες στην 

αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους.  

- Καμία παρέμβαση στις προμήθειες. 

- Αποπληρωμή ενταλμάτων σε 60 ημέρες πάντα με 

προτεραιότητες και μέσω Τραπεζών. 

- Έξοδα φιλοφρονήσεων, μηδέν. 

- Επαγγελματισμός και εξειδίκευση στο προσωπικό της 

οικονομικής υπηρεσίας. 

- Πιστή τήρηση της ιεραρχικής Διοίκησης της Διεύθυνσης 

(υπάλληλος-τμηματάρχης-διευθυντής), πάντοτε με έγγραφη 

εισήγηση, γνωμοδοτήσεις και απόφαση της διοικητικής ιεραρχίας 

του Δήμου, που παραμένει στο αρχείο. 

- Επιδοτήσεις καθόλου ή τις αναγκαίες με δίκαιο χωρίς 

εξαιρέσεις.  

 

«ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΥΟΥΜΕ – ΞΕΧΡΕΩΝΟΥΜΕ – ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ   

με σεβασμό στον πολίτη και τον κόπο του, που μας 

εμπιστεύεται» 
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

1. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 
 

 ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΠΡΟΗΓ.ΕΤΗ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΗ 2014 ΠΡΟΗΓ.ΕΤΗ 2014 ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΤΑΠ 240.643,35 53.612,63 294.255,98 42.736,97 69.673,36 112.410,33 197.906,38 -16.060,73 181.845,65 38,21% 

2 
0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 224.675,44 30.391,78 255.067,22 16.055,85 14.955,01 31.010,86 208.619,59 15.436,77 224.056,36 12,16% 

3 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 12.065,00 29.273,92 41.338,92 2.511,38 12.587,59 15.098,97 9.553,62 16.686,33 26.239,95 36,53% 

 4 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 18.305,71 26.268,92 44.574,63 1.812,36 17.554,36 19.366,72 16.493,35 8.714,56 25.207,91 43,45% 

5 ΕΙΣΦΟΡΑ 384.402,07 14.567,01 398.969,08 91.237,44 2.573,48 93.810,92 293.164,63 11.993,53 305.158,16 24,06% 

6 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 122.365,31 26.702,75 149.068,06 23.027,54 8.577,91 31.605,45 99.337,77 18.124,84 117.462,61 21,21% 

7 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 200.352,70 53.697,58 254.050,28 62.257,79 29.858,11 92.115,90 138.094,41 23.839,47 161.933,88 36,26% 

8 ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ 38.316,25 15.565,29 53.881,54 17.286,41 13.060,43 30.346,84 21.029,84 2.504,86 23.534,70 56,33% 

9 Κ.Ο.Κ 42.436,56 4.250,00 46.686,56 2.039,58 40,00 2.079,58 40.396,98 4.210,00 44.606,98 4,46% 

10 ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ 44.875,91 38.181,30 83.057,21 14.815,22 20.007,45 34.822,67 30.060,69 18.173,82 48.234,51 41,93% 

11 Δ.Ε.Τ.Ε.Μ 104.196,05 
 

104.196,05 
     

104.196,05 
 12 ΛΟΙΠΑ 98.727,88 

 
98.727,88 

     
98.727,88 

 

            

 
ΣΥΝΟΛΟ 1.531.362,23 292.511,18 1.823.873,41 273.780,54 188.887,70 462.668,24 1.054.657,26 103.623,45 1.361.204,64 

 

            

                      Ποσοστό 30-35% 
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2. ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

1.  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Ν.4257/2014 

2.ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

3. ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΗΞΙΠΟΡΘΕΣΜΩΝ 

ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ (ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ –ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 

ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ) ΔΥΟ (2) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΩΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑ. 

4.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

5.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

6.ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΧΡ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

7.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3463/2006 

8.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ 

9.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ 

10. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4223/2013 

 
 
 
1.ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
 
 
2.ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 
 
3.ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 
 
 
 
 
4. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 
 
5. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 
 
6. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 
7. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 
 
8. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 

9. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 

10. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
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3. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Α. ΑΠΟΔΟΣΗ  ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Β.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ. 

Γ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

Δ.  ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 

ΚΑΙ  ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    ΓΙΑ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Ε. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ  

2013. 

Ζ.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

(Ο.Π.Δ.) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 4111/2013» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΥΑ  7261/2013. 

 
 
Α. ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 
 
Β. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ. 
 
Γ. ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ 
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 
 

Δ. ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ  ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟ (ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΙ   ΟΛΕΣ ΟΙ  ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ 2014. 
 
Ε. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2013. 
 
Ζ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ  ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ   ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 

4. ΤΜΗΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. 
Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ Ν. 
4111/2013 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ. 
 
Β. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΕΠ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΝ. 
 
Γ. ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ , 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΛΠ. 
 
Δ. ΈΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.ΑΘ. 
- ΆΜΕΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΤΩΝΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. 
- ΈΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ  

 
Α. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ 
ΤΑ ΝΠΔΔ. 
 
 
Β. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. 
 
 
Γ. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. 
 
 
 
Δ. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
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5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 2014 
 

Α) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

1 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΝΠΔΔ 
448.502,42 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

2 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ 
126.244,75 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

3 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

15.994,50 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

4 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
13.999,98 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

5 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
48.640,00 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

6 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΛΑΤΟΣ 
15.594,00 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

7 ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 119.997,20 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

        

Β) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 4.403,40 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ 

        

Γ) ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 

1 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ 2015 

507.395,21 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΩ 
ΕΣΗΔΗΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

ΤΟ 2015 

2 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
62.539,35 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 2015 

3 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

31.394,34 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 2015 

4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 28.455,06 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 2015 

    
Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της Διεύθυνσης 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Βασιλική Καπετσώνη 
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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 

 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Συνεχίσαμε και το 2014 την 24ωρη προσφορά υπηρεσιών στον πολίτη, 
τηρώντας πιστά τις βασικές αρχές της διοίκησης μας, που εγγυώνται την 
επιτυχίας της:  

- Ιεραρχία με βάση το οργανόγραμμα του ΟΕΥ.   
Ο Προϊστάμενος μίας  Διεύθυνσης του Δήμου έχει ευθύνες και 
αρμοδιότητες, που οφείλει να ανταποκριθεί, για να απολαύσει τα 
προνόμια που έχει.  

- ISO που εξασφαλίζει εργασία με πρόγραμμα – στόχους και μετρήσιμα 
αποτελέσματα.  
Εισήγηση καλά σφυρηλατημένη και απόφαση επίκαιρη και 
τεκμηριωμένη. 
Καθημερινό έλεγχο και προγραμματισμό (καθημερινή πρωινή 
σύσκεψη). 

- Επαγγελματισμό των στελεχών με συνεχείς μετεκπαιδεύσεις. 
- Πιστή εφαρμογή του προβλεπόμενου  θεσμικού πλαισίου (Νόμους και 

διαδικασίες εφαρμόζουμε). 
- Στη Διοίκησή μας δεν ξεχνάμε:  

 

 Άνθρωπος, η απάντηση στην όποια ερώτηση. 

 Διοίκηση με Δίκαιο και Παράδειγμα. 

 Δημόσιο είναι Διαδικασίες –Διαδικασίες- Διαδικασίες, που δεν 
παρακάμπτονται αλλά μόνο συντμείται ο χρόνος μεταξύ τους με 
την λειτουργία μας.  

 Εντολή εκδιδόμενη  και μη ελεγχόμενη, είναι καλύτερα να μην 
εκδίδεται. 

 Μία απόφαση που εκδίδεται έγκαιρα, είναι καλύτερη από την 
άριστη απόφαση που εκδίδεται άκαιρα. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

 

Πεπραγμένα: 

 Υπήρξε αύξηση των εγγεγραμμένων δημοτών στα Δημοτολόγια του 
Δήμου Πεντέλης. Το 2013 διενεργήθηκαν 522 μεταδημοτεύσεις από 
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άλλους Δήμους ενώ το 2014 διενεργήθηκαν 905. Παραίνεση προς τους 
κατοίκους του Δήμου να είναι και δημότες. 

 Ολοκληρώθηκε η ένταξη του Δήμου στο Εθνικό Δημοτολόγιο. 

 Λειτούργησε και το 2014 η καταβολή μισθοδοσίας του Προσωπικού 
μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. 

 Ολοκληρώθηκε μέχρι τέλους 2014 η διαδικασία των μετατάξεων της 
ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Από το Δήμο Πεντέλης και τα ΝΠΔΔ 
αυτού μετατάχθηκαν 12 υπάλληλοι προς άλλους φορείς (11 υπάλληλοι 
από το Δήμο Πεντέλης και 1 από το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής 
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης») και προς το Δήμο Πεντέλης και τα ΝΠΔΔ 
αυτού μετατάχθηκαν 11 υπάλληλοι (7 υπάλληλοι στο Δήμο Πεντέλης και 
4 στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης»). 

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκλογική διαδικασία για α) τις Δημοτικές 
και Περιφερειακές  Εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και β) τις 
Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014. 

 Έγιναν με αποφάσεις Δημάρχου, κατόπιν κρίσεως του αρμόδιου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι τοποθετήσεις των Πρ/νων Δ/νσεων και 
των Πρ/νων Τμημάτων καθώς και οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων στις 
Δ/νσεις και τα Τμήματα. Συγκεκριμένα, έγινε τοποθέτηση 9 Πρ/νων 
Δ/νσεων και 30 Πρ/νων Τμημάτων. 

 Επιδιώχθηκε η αρχική λήψη απόφασης με εισήγηση / απόφαση όπως 
προβλέπεται από το αυτοδιοικητικό σύστημα ISO που έχει συστήσει και 
εφαρμόζει ο Δήμος. 

 

Εκκρεμότητες: 

 Είναι έτοιμη η εισήγηση για την τροποποίηση του ΟΕΥ για να περάσει 
Ε.Ε. και Δ.Σ. 

 Δεν έχει προχωρήσει η σύνταξη των ΟΕΥ των ΝΠΔΔ. 

 Με την πρόσληψη των 5μηνιτών γίνεται προσπάθεια για την 
εκκαθάριση και τακτοποίηση του Αρχείου του Δήμου και την παραλαβή 
του αρχείου των επιχειρήσεων που έκλεισαν. 
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Σχεδιαζόμενες Ενέργειες: 

 Καλύτερη διαχείριση υπάρχοντος προσωπικού και αξιολόγηση 
οργανικών μονάδων. 

 Συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση του  υπάρχοντος προσωπικού. 

 Έλεγχος υποχρεώσεων και στοχοθεσίας της κάθε Δ/νσης για την 
αξιολόγηση των υπαλλήλων. 

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη. 

 Προώθηση απασχόλησης στο Δήμο μας μέσω προγραμμάτων.                                                                      
  

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΩΝ 

Α/Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΛΠ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 

1 ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ -2- 

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ -30- 

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -50- 

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ -5- 

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ -4- 

6 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ -5- 

7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗΣ -1- 

8 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ  -10- 

9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΑΜΟΥ -15- 

 

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της Διεύθυνσης 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Αγγελική Κούκουνα 
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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 
 

ΓΕΝΙΚΑ:  
 

Από πλευράς έργων το 2014 ήταν μία καλή χρονιά αφού:  
 

- Ολοκληρώθηκε το όνειρό μας - που παλεύουμε για την υλοποίησή 
του,  εδώ και δέκα επτά (17) έτη - και ξεκίνησε η κατασκευή του 
συγκροτήματος Σχολείων Δημοτικού Τριακοσίων εξήντα (360) 
παιδιών  και Νηπιαγωγείου εβδομήντα (70) παιδιών και κλειστού 
και ανοικτού Γυμναστηρίου στο 122 ΟΤ της περιοχής Καλλιθέας της 
Δ.Κ. Πεντέλης (Χηματοδότηση ΣΔΙΤ). 
 

- Ξεκίνησε η κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ Γ290 της 
Δ.Κ. Μελισσίων (Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ). 
 

- Ολοκληρώθηκε το Κέντρο Πρόνοιας – Παλαιό Δημαρχείο – στη Δ.Κ. 
Πεντέλης (Χρηματοδότηση Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ). 
 

- Στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι & ΙΙ υλοποιούνται 
τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης Σχολείων:  

 
 2ο Δημοτικό Σχολείο της Δ.Κ. Μελισσίων. 
 1ο Γυμνάσιο της Δ.Κ. Μελισσίων. 
 1ο Δημοτικό Σχολείο της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. 
 1ο Νηπιαγωγείο της Δ.Κ. Πεντέλης και  
 Η κατασκευή των οδών ΡΟΔΩΝΗΣ και ΠΙΝΔΟΥ στη Δ.Κ. 

Μελισσίων. 
 

- Από ίδιους πόρους ολοκληρώσαμε εντός του 2014 την 
ασφαλτόστρωση όλων των οδών  και την εγκατάσταση του αγωγού 
αποχέτευσης στην περιοχή Γκατζολέϊκα στη Δ.Κ. Μελισσίων. 
 

- Ενταχθήκαμε στο «Σύμφωνο των Δημάρχων της Ευρώπης» και 
εγκρίθηκε το «Σχέδιο Δράσης και Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου», 
που υποβάλαμε. 
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
 

 
1.  ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ κλπ. 
 

Α/Α ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(€) ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ 
ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 Γ.Ο.Κ. 85 
3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
(Α' ΦΑΣΗ). 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΟΥ 876.440,35€ - 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΘΗΣΕΑ 
777.242,21€ ΚΑΙ ΑΠΟ  
ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

99.198,14€) 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 

2. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΩΝΗΣ 
& ΠΙΝΔΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι) 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
191.064,66€ 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2014 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

3. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ& ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ &2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ 
κ.λπ. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι). 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
422.655,00€ 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2014 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ. 

4. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1.311.331,35€ 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2014 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
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2.  ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ, 

Ν.1337/83, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.ΛΠ.). 
 

Α/Α ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ  

(€) ΣΥΜΠ. 
Φ.Π.Α. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ.. ΝΕΑΣ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ (20/12/2013) 

6.621,52 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014. 

2 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

145.177,01 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014. 

 
 
 
3. ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΕΝΟΣ (1) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 122 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 
Το έργο ξεκίνησε το έτος 2014 και θα ολοκληρωθεί το έτος 2016. 
 

 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

 
Το έργο ξεκίνησε το έτος 2013 και ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2014. 
 
 
 
4. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

 
Στις 09/02/2015 το «Σχέδιο Δράσης  Αειφόρου  Ενέργειας του Δήμου 
Πεντέλης» εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του  Συμφώνου των 
Δημαρχών. 
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 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 
 

Η εκπόνηση του «Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Απόβλητων στο Δήμο 
Πεντέλης ». 
 

 
Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της Διεύθυνσης 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
Αναστάσιος Χριστίδης 
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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ: 
 

ΓΕΝΙΚΑ:  
 

Το 2014 έκλεισε με επιτυχία. Αρκετά από τα σοβαρά πολεοδομικά και 
περιβαλλοντικά θέματα που ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν το Δήμο για 
πολλά χρόνια, επιλύθηκαν ή προωθείται η επίλυσή τους. 
 Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα σοβαρά Πολεοδομικά και Περιβαλλοντικά 
θέματα, κυρίαρχο των οποίων είναι το Δασικό στη Δ.Κ. Πεντέλης που   
απαιτούν και περιμένουν την επίλυσή τους, για την απελευθέρωση των 
πολιτών από την ομηρία.  
 

1. Σε Νομοθετικό Επίπεδο 
 
 α) 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 
(άρθρο 22 Ν. 4258/14). 

 β) Έκδοση νομοθετικής ρύθμισης για τη νομιμοποίηση των 
Κοιμητηρίων (άρθρο  11 Ν. 4237/14 και άρθρο. 52 Ν. 4280/14). 

 γ) Σύνταξη τροπολογίας για τους Δασικούς Χάρτες. 

 
2. Πολεοδομικά Ζητήματα 

 
 α) Εκδίκαση ενστάσεων δευτέρου σταδίου τμημάτων της 3ης και 4ης 
γειτονιάς της Δ.Κ. Μελισσίων για ένταξη στο σχέδιο περιοχών Λάκκα – Ρήγα, 
Παληάγιαννη, Ηπειρώτικα, Κακιά Σκάλα  και προώθηση της μελέτης στις 
διαδικασίες του τελικού σταδίου. 

 β) Ολοκλήρωση της Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Δ.Κ. 
Μελισσίων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. για επαναφορά του Σ.Δ. 
στο 0.8 και καθορισμό χρήσεων γης. 

 γ) Προώθηση της διαδικασίας ένταξης στο σχέδιο της περιοχής 25ης 
Μαρτίου της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υ.Π.Α.ΠΕ.Ν. για έκδοση διατάγματος. 

 δ) Σύνταξη Μελετών Γεωλογικής και Υδρολογικής Καταλληλότητας για 
τη νομιμοποίηση Δημοτικών Κοιμητηρίων. 
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 ε) Παράσταση στην εκδίκαση των ενστάσεων του Κτηματολογίου των 
Δ.Κ. Πεντέλης και Νέας Πεντέλης. 

 στ) Παράταση προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Αγίας Παρασκευής 
για αρμοδιότητες Πολεοδομίας. 

 ζ) Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για σημειακές παρεμβάσεις με 
σκοπό κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως π.χ. Αγίας Μαρίνας – Περικλέους Δ.Κ. 
Μελισσίων. 

 

3. Διαχείριση Λειτουργίας Πόλης 
 
 α) Διαχείριση 335 καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
καθημερινή ενασχόληση για νέες αδειοδοτήσεις, προεγκρίσεις, άδειες 
μουσικής, σφραγίσεις. 

 β) Διενέργεια επτά (7) εμποροπανηγύρεων (διαχείριση 350 αιτήσεις). 

 γ) Οργάνωση – παρακολούθηση διαδικασίας Εθνικού Μητρώου Σημείων 
Υδροληψίας. 

 δ) Ομαλή αδειοδότηση Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. 

 ε) Εξυπηρέτηση αιτημάτων Δημοτών αρμοδιότητας Διεύθυνσης (π.χ. 
βεβαιώσεις αρίθμησης, δηλώσεις ιδιοκτησίας κ.λ.π.). 

 στ) Αυτοψίες και σύνταξη σχετικών πράξεων (για διαφημιστικές 
πινακίδες, τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα). 

 ζ) Συνεχής μάχη κατά της προσπάθειας για εγκατάσταση κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή. 

 η) Συνδρομή σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου. 

 
Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της Διεύθυνσης 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
 

Ιωάννης Ξανθάκος 
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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 
 

ΓΕΝΙΚΑ: 

 Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε καθημερινά για την λειτουργία των 

Τμημάτων Καθαριότητας και Πρασίνου στον τόπο μας και ήδη έχουμε επιτύχει και 

υψηλή προσφορά υπηρεσιών στο  Πράσινο και στην Καθαριότητα. 

 

- Πιστεύουμε στη διαλογή στην πηγή, στην κομποστοποίηση και στην ανάπτυξη 

της ανακύκλωσης, που προωθήσαμε σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ.  Το 

σύμμεικτο σκουπίδι αποτελεί περιβαλλοντική καταστροφή.  

- Εφαρμόζουμε την θεραπεία των καθημερινών προβλημάτων  με βάση τη 

σειρά: αίτημα, αυτοψία, θεραπεία, ενημέρωση του πολίτη, ΑΜΕΣΑ και ει 

δυνατόν αυθημερόν. Θεωρούμε βασική μας την υποχρέωση άμεσης επίλυσης 

των προβλημάτων: «Λάμπα-Λακούβα-Σκουπίδι». 

- Το προσωπικό μας εργάζεται ευσυνείδητα, χωρίς προβλήματα και τους 

στηρίζουμε ευρισκόμενοι δίπλα του όλο το 24ωρο και διοικώντας το με Δίκαιο 

και Παράδειγμα. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

 

 Αναβαθμίστηκε η καθαριότητα οδών (οδοκαθαρισμός) και 
κοινόχρηστων χώρων και η περισυλλογή οικιακών απορριμμάτων 
και ανακύκλωσης, με βάση την συνεργασία και των τριών Δημοτικών 
Κοινοτήτων. 

 Τοποθετήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε τμήμα 
του οικιστικού ιστού της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης, όπου 
δεν λειτουργούσε η επιβαλλόμενη μηχανική αποκομιδή των 
απορριμμάτων. 

 Συντηρηθήκαν και επισκευαστήκαν τα οχήματα του Δήμου σε 
καθημερινή βάση, έπειτα από προμήθεια υλικών. 

 Επιτεύχθηκαν κλαδέματα, αποψιλώσεις, κοπές δένδρων και 
περιποιήσεις κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και με την προοπτική 
καλύτερου προγραμματισμού έπειτα από πλήρωση θέσεων εργατών 
ορισμένου χρόνου, λόγω έλλειψης προσωπικού. 
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 Συντηρήθηκε ο δημοτικός φωτισμός, επισκευάστηκαν κοινόχρηστοι 
χώροι (παιδικές χαρές, πλατείες, δρόμοι), και έγιναν σε όλα τα 
σχολεία επεμβάσεις συντήρησης με βάση την στόχευσή μας, τον 
προγραμματισμό μας και τα οικονομικά μας, έπειτα από 
προγραμματισμό εργασιών. 

 
Προοπτική μας και Κεντρική Στόχευση 
 

- Αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, με προώθηση των προμηθειών 
κάδων απορριμμάτων, μηχανικής αποκομιδής και ανακύκλωσης, 
μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και 
απορριμματοφόρων οχημάτων, σε όσο εύρος τα οικονομικά μας 
επιτρέπουν. 

- Αναδιοργάνωση του συστήματος συλλογής ανακυκλώσιμων και 
βιολογικών αποβλήτων με βάση την αρχή «διαλογή στην πηγή». 

 

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της Διεύθυνσης 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
Αναστάσιος Χριστίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 
 

ΓΕΝΙΚΑ :  
 

- Με βάση ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί σήμερα την 
κυρίαρχη στόχευση στη λειτουργία του Δημοσίου, αναπτύξαμε και 
στηρίξαμε τη Διεύθυνση αυτή με εξοπλισμό και εκπαίδευση των 
στελεχών της.  

- Σήμερα καίτοι υποστελεχωμένη η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Δήμου, λειτουργεί υποδειγματικά με άριστα 
αποτελέσματα και προοπτική κυρίως λόγω του υψηλού 
επαγγελματισμού των εργαζομένων στη Διεύθυνση. 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

 

Παραχθέν Έργο το έτος 2014: 

 

1. Διαχείριση δημοτικής ιστοσελίδας, καθημερινές αναρτήσεις και 
συντήρηση ιστοσελίδας. 

2. Καθημερινή διερεύνηση αναρτήσεων Εγκυκλίων, ΚΥΑ,  
Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν τους ΟΤΑ και ενημέρωση 
όλων των αρμοδίων  υπηρεσιών και  ΝΠΔΔ. 

3. Επισκευές εξοπλισμού Η/Υ του Δήμου, των ΝΠΔΔ και των 
σχολείων όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων. 

4. Μηνιαία διερεύνηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (πλην 
εκείνων που αφορούν σε Τεχνικά Έργα) που  αποστέλλονται από 
τα αρμόδια υπουργεία και σχετική εισήγηση. 

5. Υλοποίηση και εκπαίδευση χρηστών στο «Διαύγεια ΙΙ». Eποπτεία, 
συντονισμός και πιστή εφαρμογή του προγράμματος από όλες τις 
Υπηρεσίες του Δήμου. 

6. Επεξεργασία – προετοιμασία στοιχείων για τη σύνταξη του 
Στρατηγικού Σχεδίου 2015-2019. 

7. Μελέτες συντήρησης λογισμικού Δήμου Πεντέλης. 
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8. Αναδιοργάνωση τηλεπικοινωνιών του Δήμου στο Σύζευξις Ι.  
Μείωση δαπανών τηλεπικοινωνιών λόγω ενσωμάτωσης όλων στο 
Σύζευξις Ι.  Ένταξη του Δήμου στο Ε.Σ.Υ.Π. και πλήρης εφαρμογή 
του θεσμικού πλαισίου εντός της θεσμικής προθεσμίας. 

9. Παρακολούθηση μηνιαίας Στοχοθεσίας υπηρεσιών του Δήμου. 

10. Ένταξη Δήμου Πεντέλης στο Κεντρικό Μητρώο Ψηφιακών 
Υποδομών του ΥΔΙΜΗΔ. 

11. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο της ΕΕΤΑΑ – 
«Διαχείριση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – πρόσκληση 
59/2013». 

 

Εκκρεμότητες: 
 

1. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 
Πεντέλης 2015-2019 

2. Μελέτη και ανασχεδιασμός για την προμήθεια νέου εξοπλισμού Η/Υ για 
το Δήμο. 

 

Στόχοι  και Προοπτικές: 

 

 Ενίσχυση ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον Πολίτη. 

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στις λειτουργίες του Δήμου και 
αναδιοργάνωση υπηρεσιακών ηλεκτρονικών διαδικασιών. 

 Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού 2015-2019. 

 Απόκτηση τεχνογνωσίας σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για 
ενίσχυση των δράσεων του Δήμου. 

 Ενίσχυση της Διαφάνειας της λειτουργίας του Δήμου με την 
ανάρτηση όλων των αποφάσεων που ενδιαφέρουν τους δημότες. 

 
Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της Διεύθυνσης 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Ιωάννα Μπούσια 
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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 

 
Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

ΓΕΝΙΚΑ:  
 
 Για μας η Κοινωνική Πρόνοια και Αλληλεγγύη αποτελούν τη βάση για 
την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και με την αρμονική συνεργασία με 
το Εθελοντικό Κλιμάκιο της Πεντέλης, κάναμε πράξη καθημερινά το όραμά 
μας για στήριξη των δεινοπαθούντων της κοινωνίας, αξιοποιώντας και τις 
χορηγίες των συμπολιτών μας.  
 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
 

- Συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» με την ένταξη σε αυτό 285 
ωφελούμενων μητέρων των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται σε 
παιδικούς σταθμούς του δήμου μας. 
 

- Κανένα παιδί δεν έμεινε εκτός των παιδικών σταθμών  του δήμου μας 
Φιλοξενήθηκαν   περισσότερα από 600 παιδιά  (νήπια και βρέφη). 
 

- Σεμινάρια ψυχολογικής υποστήριξης με θέμα επικοινωνία, 
διαπροσωπικές σχέσεις, διαχείριση θυμού, στρες και τρόποι 
αντιμετώπισης. 
 

- Ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και γονείς των σχολείων του 
δήμου μας. 
 

- Υλοποίηση προγράμματος ελέγχου της υπέρτασης με μη 
φαρμακευτικές μεθόδους σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Αθηνών. 
 

- Υλοποίηση προγράμματος διατροφικής παρέμβασης για αντιμετώπιση 
των εκφυλιστικών παθήσεων. 
 

- Δωρεάν μαθήματα πρώτων βοηθειών από εθελοντή γιατρό. 
 

- Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και στις τρείς Δ.Κ.: 
 



 

28 

 Δωρεάν Σπιρομέτρηση σε συνεργασία με την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία. 

 Δωρεάν Μαστογραφίες για άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες. 
 

- Υλοποίηση εθελοντικών  αιμοδοσιών σε συνεργασία με τα νοσοκομεία 
Σισμανόγλειο και Αμαλία Φλέμινγκ. 
 

- Κοινωνική μέριμνα για ευπαθείς ομάδες μέσω  έκδοσης-ανανέωσης   
βιβλιαρίων ή πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας για την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά 
αδύνατων πολιτών του Δήμου Πεντέλης. 
 

- Κοινωνική μέριμνα και οικονομική ενίσχυση για τους πλημμυροπαθείς 
της 24-10-2014, μέριμνα αστέγων για τις ημέρες με ιδιαίτερα χαμηλές 
θερμοκρασίες. 
 

- Επανασύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα ατόμων που ανήκουν σε 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες - Ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο. 
 

- Διενέργεια αντιφυματικού εμβολιασμού σε όλα τα σχολεία του Δήμου 
Πεντέλης. 
 

- Ο Δήμος Πεντέλης πρωτοστάτησε στη δωρεάν διανομή 10 τόνων 
ροδάκινων σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και στην υλοποίηση του 
προγράμματος  δωρεάν διανομής φρούτων σε μαθητές των  σχολικών 
μονάδων του Δήμου Πεντέλης. 
 
 

Β.  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
 

ΓΕΝΙΚΑ:  
 

1. Στηρίξαμε το Σχολείο με όλες μας τις δυνάμεις, σε πλήρη και 
καθημερινή συνεργασία με τη Σχολική Κοινότητα, Διευθυντές 
Σχολείων, Συλλόγους Διδασκόντων, Γονέων και Κηδεμόνων, 
υπαλληλικό προσωπικό και πετύχαμε εύρυθμη λειτουργία 
καλοσυντηρημένων  Σχολείων. 

2. Λειτουργήσαμε και το 2014 με εργαλείο και την μηνιαία 
Συντονιστική Σύσκεψη των Διευθυντών των Σχολείων και των 
Προέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων που θεσπίσαμε.  
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3. Για εμάς τα Σχολεία αποτελούν ιερούς τόπους στη Ζώνη Ευθύνης 
μας και προσφέρουν θεάρεστο έργο, αφού μορφώνουν την Ελπίδα 
του τόπου μας που είναι τα παιδιά. 

4. Θεσπίσαμε και λειτουργήσαμε και το 2014 το θεσμό της Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας για το καλό των οικογενειών και των μαθητών που δεν 
μπορούν να την έχουν σε ιδιωτικό επίπεδο. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

 

- Υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά για παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, και στις 
τρείς Δημοτικές Κοινότητες, με εθελοντές καθηγητές  για στήριξη των 
οικονομικά ασθενέστερων μαθητών. 
 

- Λειτούργησε με επιτυχία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης όπου 
προσφέρθηκαν  50 προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στα 
πλαίσια των οποίων επιμορφώθηκαν περισσότερα από 600 άτομα σε 
ξένες γλώσσες, εκμάθηση Η/Υ, περιβάλλον, διακόσμηση κ.α., και η 
Σχολή Γονέων. 
 

- Υλοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Δωρεάν 
Εκμάθησης Ποντιακής Διαλέκτου. 
 

- Προωθήθηκαν οι ενέργειες για ίδρυση νέων σχολικών μονάδων καθώς 
και οι διαδικασίες για τη μη συγχώνευση σχολικών μονάδων του δήμου 
μας. 
 
 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ– ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ:  
 

1. Ο τόπος μας, η Πεντέλη και το Πεντελικό Βουνό, που χάρισε στην 
ανθρωπότητα το Σύμβολο της Δημοκρατίας τον Παρθενώνα, που 
πότισε νερό του Αθηναίους για δύο (2) χιλιετηρίδες, που φώλιασε η 
Χριστιανοσύνη τα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας, που έδωσε ζωή 
στους φυματικούς τη δεκαετία του ΄50, που αναπτύχθηκε ο θρύλος του 
έρωτα του λήσταρχου Νταβέλη και της Δούκισσας Πλακεντίας, δεν 
μπορεί να μην είναι το Πολιτιστικό Κέντρο της περιοχής.  



 

30 

2. Οι άριστες περιβαλλοντικές συνθήκες, οι σύγχρονες αδειοδοτημένες με 
αγώνα μας αθλητικές εγκαταστάσεις, κλειστά και ανοικτά Γήπεδα και 
γυμναστήρια, το Κολυμβητήριο και το αθλητικό πνεύμα των νέων μας 
κυρίως, προωθούν το αθλητικό πνεύμα και συντελούν στην ανάπτυξη 
του Αθλητισμού και του Πρωταθλητισμού στο Δήμο μας.  

3. Προωθήσαμε και το 2014 τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό στο Δήμο, 
με διάθεση των σχετικών εγκαταστάσεών μας στα Σωματεία, Συλλόγους, 
εξασφαλίζοντας και την συντήρησή τους και στηρίζοντας τον Αγώνα 
τους με μηδέν δαπάνες σχετικών εκδηλώσεων για το Δήμο.  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  
 

- Επιχορήγηση Πολιτιστικών  και Αθλητικών  Συλλόγων του δήμου μας. 
 

- Αδειοδότηση Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 
 

- Μέριμνα για εφαρμογή και ενίσχυση Προγραμμάτων Πολιτισμού 
όπως Φεστιβάλ Πεντέλης, Πολιτιστικό Καλοκαίρι, Διαδημοτικό 
Φεστιβάλ χορωδιών ΚΑΠΗ, διατήρηση-αναβίωση εθίμων ΚΕΣΚΕΚΙ, κ.α. 
 

- Για πρώτη φορά φιλοξενήθηκε στο Δήμο Πεντέλης το Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού μήκους της Δράμας. 
 

- Υλοποιήθηκαν οι δράσεις στο Πλαίσιο του Προγράμματος “Ταξίδι προς 
το Κέντρο Πολιτισμού Ι.Σ.Νιάρχος” με δωρεάν επίσκεψη-ξενάγηση στο 
κέντρο και δωρεάν  εργαστήρια ψηφιακού κινηματογράφου. 
 

- Εξασφαλίστηκαν για τους  δημότες  Δωρεάν θεατρικές  παραστάσεις  
όπως  ο ”ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ” του Ευριπίδη από το Εθνικό θέατρο στις 11 
Ιουλίου 2014 και “Η Όπερα της βαλίτσας” από την Εθνική Λυρική Σκηνή 
στις 6 Ιουλίου 2014. 
 

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

- Υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με  
επεμβάσεις σε φρεάτια και ρέματα και των τριών Δημοτικών 
Κοινοτήτων. 
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- Υλοποιήθηκε Πρόγραμμα Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων για 
παροχή υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού και κτηνιατρικών 
υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα. 
 

 

Στόχοι – Προοπτικές 2015: 
 

- Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για τους απόρους. 
 

- Λειτουργία Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 
 

- Επέκταση λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου και τους 
καλοκαιρινούς μήνες με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία των 
μαθητών της Γ΄ Λυκείου και την παροχή βοήθειας σε μετεξεταστέους 
μαθητές. 
 

- Διενέργεια Προληπτικών  Εξετάσεων για όλες τις ηλικιακές ομάδες του 
πληθυσμού. 
 

- Ολοκλήρωση αδειοδότησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 
 

- Ενίσχυση-αναβάθμιση  της Φιλαρμονικής και της Χορωδίας του 
Δήμου. 
 

- Βράβευση επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Πεντέλης στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
 

- Ενημερωτικές Ημερίδες σε θέματα επικαιρότητας. 
 

- Προώθηση ενεργειών για αδειοδότηση των Δημοτικών Παιδικών 
Σταθμών. 

 
Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της Διεύθυνσης 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
Παναγιώτα Κουλάκου 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ: 

ΓΕΝΙΚΑ:  

1. Προωθήσαμε τον επαγγελματισμό και την τεχνογνωσία στα ΚΕΠ με 
προγράμματα εκπαίδευσης και με καθημερινό έλεγχο και 
παρακολούθηση. 

2. Εμπεδώσαμε στους εργαζόμενους στα ΚΕΠ το αίσθημα ότι είναι 
ΥΠΗΡΕΤΗΣ του πολίτη που υπηρετεί και ο οποίος ουσιαστικά είναι το 
αφεντικό του.  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

 

Πεπραγμένα: 

Τα  ΚΕΠ  διεκπεραιώνουν  πιστοποιημένες  διαδικασίες, διαδικασίες  
ΑΜΚΑ  αλλά  και  άλλες  διαδικασίες, οι  οποίες  δεν  πιστοποιούνται  όπως: 

α) επικύρωση  για  το γνήσιο  της  υπογραφής 

β)  επικυρώσεις  γνησίων  αντιγράφων 

γ) διοικητικές  πληροφορίες, που  αφορούν το  σύνολο των  λειτουργιών  
της  Δημόσιας  Διοίκησης. 

Συνοπτικά  τα  ΚΕΠ  διεκπεραίωσαν  τις  κάτωθι  διαδικασίες  για  το  2014: 

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ  ΚΑΙ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΚΕΠ 790-ΚΕΝΤΡΙΚΟ 5.055 

ΚΕΠ 790Π – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ* 

 
275 

ΚΕΠ 631-ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3.739 

ΚΕΠ 265-ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1.943 

ΣΥΝΟΛΑ 11.012 
 

*ΤΟ ΚΕΠ 790Π-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12/09/2014 
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Εκκρεμότητες: 

Η  Διεύθυνση  ΚΕΠ  δεν έχει σήμερα εκκρεμότητες. 

 

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες: 

Η  συνεχής  αναβάθμιση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  των  ΚΕΠ  με  

την  μετάπτωση  στο  Νέο  Σύστημα  Διαχείρισης  Υποθέσεων  Πολιτών  e-kep 

Ermis, την  χρήση  ψηφιακών  υπογραφών  για  δημοσίους  υπαλλήλους  και  

πολίτες, την  επαλήθευση  και  επικύρωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένων  

εγγράφων  και  άλλες  εφαρμογές, βρίσκει  έτοιμα  τα  ΚΕΠ  του  Δήμου  μας  

καθόσον  επτά (7)  μόνιμοι  υπάλληλοι  από  τους  οκτώ (8)  ειδικότητας  Δ.Υ.Π  

παρακολούθησαν  σεμινάρια  εκπαίδευσης  στους  χώρους  του  Εθνικού  

Κέντρου  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΔΔΑ)  και έλαβαν  

πιστοποίηση. 

Η  άριστη  κατάρτιση  του  προσωπικού  των  ΚΕΠ  στις  διαδικασίες  
που  λαμβάνουν  χώρα  και  η  καλή  γνώση  της  Εγκυκλίου  του  αρμόδιου  
Υπουργείου  που  αφορά  στον  «Οδηγό  Ορθής  Διοικητικής  Συμπεριφοράς»  
και  αναφέρεται  στις  σχέσεις  δημοσίων  υπαλλήλων  και  πολιτών και  τα  
«Δικαιώματα  των  πολιτών και  επιχειρήσεων στις  συναλλαγές  τους  με  τις  
Δημόσιες  Υπηρεσίες». 
 
 

Στόχος  της  Διεύθυνσης  ΚΕΠ  ήταν, είναι και θα είναι  η  καλύτερη, 

πληρέστερη  και  ταχύτερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών  που  ζητούν  τις  

υπηρεσίες  των  ΚΕΠ  του  Καλλικρατικού  Δήμου  μας. 

 

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της Διεύθυνσης 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Σοφοκλής  Αδριανός 
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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 

ΓΕΝΙΚΑ:  

Σε ένα Κράτος που ξεχνά τις υποχρεώσεις του ή τις καλύπτει μερικώς, ο Δήμος 

Πεντέλης ήταν και το 2014 εδώ με το Εθελοντικό Κλιμάκιο Πολιτικής 

Προστασίας Πεντέλης για να αντιμετωπίσει τις φωτιές πριν εκδηλωθούν, για 

να κρατήσει ανοικτά τα δρομολόγια στις χιονοπτώσεις και τα κατάφερε 

άριστα.  

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

ΔΡΑΣΕΙΣ 2014 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 
1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λειτούργησαν πυροφυλάκια, και ΚΕΠΙΧ 

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού 
Εθελοντισμός 

Καθαρισμός φυτικής βλάστησης 

Ενημέρωση πολιτών για παρακολούθηση 
του χάρτη επικινδυνότητας και εργασίες 
που δεν πρέπει να εκτελούνται στην 
ύπαιθρο 

Για την αντιμετώπιση της παραπάνω 
δράσης ο Δήμος μας έλαβε από την 
Πολιτεία 75.000 € τα οποία διέθεσε για 
μισθοδοσία εποχικού προσωπικού, 
καύσιμα, συντήρηση οχημάτων και 
συντήρηση πυροφυλακίων. 

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΥΣΩΝΑ Ενημέρωση πολιτών και προετοιμασία 
κλιματιζόμενων χώρων 

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ 
 
 

Αντιμετώπιση με επιτυχία των ισχυρών 
χιονοπτώσεων Δεκεμβρίου 2014 με 
λειτουργία ΚΕΠΙΧ υπηρεσιών και 
εθελοντικών ομάδων. 
 
Για την αντιμετώπιση της παραπάνω 
δράσης ο Δήμος δαπάνησε 80.000 € και 
έλαβε από την Πολιτεία επιχορήγηση 
μόνο 10.000 €. 

4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 Συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας. 
 

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ 
 

Συμμετοχή σε συντονιστικά όργανα. 
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Παραμένει συνεχής στόχος μας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και το 

Εθελοντικό Κλιμάκιο του Δήμου, η σχεδίαση, οι ενέργειες πρόληψης και η 

άμεση επέμβαση για τη προστασία των πολιτών έναντι κινδύνων από καιρικά 

φαινόμενα, πυρκαγιές και σεισμούς. 

 

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της Διεύθυνσης 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 
Ιωάννης Ξανθάκος 
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 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: 

ΓΕΝΙΚΑ:  

- Οι Τοπικοί Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 
λειτούργησαν χωρίς προβλήματα τις τρείς (3) Τοπικές Κοινότητες και τα 
Τοπικά τους Συμβούλια, εφαρμόζοντας πιστά τον Κώδικα του 
Καλλικράτη και την Στρατηγική μας για Αυτονομία – Αυτάρκεια σε 
Τοπικό Επίπεδο.  

- Οι Τοπικοί Αντιδήμαρχοι κάθε Δημοτικής Κοινότητας συνεργάστηκαν 
άψογα, με τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων για την άμεση 
επίλυση των καθημερινών θεμάτων των συμπολιτών μας, όπως για 
θέματα σχετικά με την καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό, πολιτική 
προστασία (Χειμώνα- Καλοκαίρι), συντήρηση οδικού δικτύου, σχολικών 
μονάδων και λοιπών κτιριακών υποδομών, με πνεύμα οικονομίας και 
αποτελεσματικότητας. 

- Αντιμετωπίστηκαν και διεκπεραιώθηκαν με επιτυχία τα αιτήματα των 
δημοτών με βάση το τετράπτυχο:  γνώση του προβλήματος, αυτοψία, 
θεραπεία, ενημέρωση του πολίτη. 
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 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: 

 

ΓΕΝΙΚΑ:  
 
      Τα Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. και Ο.Π.ΑΘ. με τους Προέδρους και τα Διοικητικά τους 
Συμβούλια λειτούργησαν και υλοποίησαν χωρίς κανένα πρόβλημα την 
αποστολή τους. 
 
 
ΟΚΠΑ : 
 

ΓΕΝΙΚΑ : 
 

- Ο  Ο.Κ.Π.Α. λειτούργησε με απόλυτη επιτυχία:  
 

 Τους έξι(6) Βρεφονηπιακούς Σταθμούς . 

 Τα έξι (6) ΚΑΠΗ . 

 Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας. 

 Το Βοήθεια στο Σπίτι. 

 Την Αιμοδοσία. 
 

           Συντονίζοντας ένα μεγάλο αριθμό δράσεων Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης που έγιναν και στις τρεις (3) Δημοτικές κοινότητες.  
 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  
 
1. Παιδικοί Σταθμοί – Κ.Δ.Α.Π. 

 

α) Πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ Α.Ε. - ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής” - 283 ωφελούμενες μητέρες έστειλαν δωρεάν τα 

παιδιά τους στις Παιδαγωγικές Δομές του Δήμου Πεντέλης.  

 

Πιο αναλυτικά: (Ωφελούμενες Μητέρες) 

 

- 42 Βρέφη στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Πεντέλης 

- 211 Νήπια για τους Παιδικούς Σταθμούς 

- 30 Παιδιά για το Κ.Δ.Α.Π. Μελίσσι 
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Ο Ο.Κ.Π.Α επιδοτήθηκε για τον παραπάνω σκοπό με 695.000€. (ποσό που 

μοιάζει αστρονομικό σε σύγκριση με τις επιδόσεις όμορων δήμων στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα)- (σ.σ. φέτος θα φτάσουμε τις 299 ωφελούμενες και 

το ποσό των 715.000€). 

 

β) Συνολικά 630 παιδιά φοίτησαν στους παιδικούς σταθμούς (15 από 
αυτά είναι παιδάκια από το ΠΙΚΠΑ που φυσικά φοίτησαν δωρεάν). 

γ) Ξεκίνησε η κατασκευή του Γ’ Παιδικού Σταθμού Μελισσίων. 

δ) Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς και τη 
συμμετοχή εθελοντών ψυχολόγων. 

 

2. ΚΑΠΗ 

- Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στη 
Δ.Κ. Πεντέλης (όπου και στεγάζεται το ΚΑΠΗ Πεντέλης). 

- Εγκαινιάστηκε το Β΄ ΚΑΠΗ Μελισσίων στο χώρο του Κοινωνικού 
Κέντρου Μελισσίων. 

- Αυτονομήθηκαν τα τέσσερα (4) ΚΑΠΗ των Μελισσίων (ξεχωριστός 
υπεύθυνος για κάθε ΚΑΠΗ) καλύπτοντας γεωγραφικά ολόκληρη τη 
Δ.Κ. Μελισσίων και αξιοποιήθηκαν πλήρως τα κτίρια του Δήμου.  

- Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν ημερήσιες εκδρομές, περίπατοι και  
καλοκαιρινά μπάνια για τα μέλη όλων των ΚΑΠΗ. 

- Πραγματοποιήθηκε πληθώρα εκδηλώσεων και δράσεων (χορός, 
χορωδία, γυμναστική, ζωγραφική, ραπτική κτλ.) στους χώρους των 
ΚΑΠΗ με τη βοήθεια πολύ μεγάλου πλήθους εθελοντών. 

 

3. Βοήθεια στο Σπίτι 

- Εξυπηρετήθηκαν 75 άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες (οικονομικές, 
κοινωνικές, κινητικές, υγείας). 

 

4. Αιμοδοσία 

- Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) εθελοντικές αιμοδοσίες (Απρίλιος και 
Νοέμβριος) και συλλέγησαν 100 φιάλες αίματος. 
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Ο.Π.ΑΘ.: 

ΓΕΝΙΚΑ :  
 
Ο Ο.Π.ΑΘ. λειτούργησε:  
 
 Τον Αθλητισμό: 

 

 Στο Κολυμβητήριο. 

 Στα δύο (2) κλειστά Γυμναστήρια. 

 Στα ανοικτά Γυμναστήρια Σχολείων και Τοπικών Κοινοτήτων. 

 Στην αίθουσα βόλεϊ του Λυκείου. 

 Στα γήπεδα ποδοσφαίρου. 
 

 Τον  Πολιτισμό:  
 

 Στα τρία (3) Πολιτιστικά Κέντρα, ένα σε κάθε Δημοτική Κοινότητα. 
 

 
Ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός λειτούργησε με την Εθελοντική  

δυναμική των Σωματείων και Συλλόγων της περιοχής μας, υπό τον έλεγχο του 
Δήμου δια του Ο.Π.ΑΘ., με άριστα αποτελέσματα και με μηδενικό κόστος.  
 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  
 

- 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 Ο.Π.ΑΘ. στήριξε τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στο Δήμο 
μας πάντοτε με βάση τους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο 
Δήμο και την ανταποδοτική προσφορά με αποτέλεσμα μηδενικά έξοδα 
για τον Δήμο. 
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 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:  

 
 

ΓΕΝΙΚΑ:  

         Οι Σχολικές Επιτροπές αντιμετώπισαν με επιτυχία, παρά τις οικονομικές 
δυσκολίες:  
 

 Την συντήρηση των Σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 Την χρηματοδότηση των Σχολείων. 

 Τα θέματα Καθαριστριών και Σχολικών Φυλάκων.   
 

Σε πλήρη στενή και συνεχή συνεργασία με την Σχολική Κοινότητα 
(Σύλλογοι Διδασκόντων και Γονέων και Κηδεμόνων, Υπάλληλοι, Μαθητές), 
σύμφωνα με τον συντονισμό και τις οδηγίες της Μηνιαίας υπό το Δήμαρχο 
σύσκεψης με τους Διευθυντές των Σχολείων και τους Προέδρους των 
Συλλόγων και Κηδεμόνων.  
 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

 
 Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή κατά το έτος 2014 πραγματοποίησε 
την καλοκαιρινή περίοδο, την ετήσια συντήρηση και τις επισκευές των 
σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων για την ευχάριστη και ασφαλή  
παραμονή των μαθητών μας σ’ αυτούς αλλά και για την παροχή ποιοτικότερου 
και υψηλότερου εκπαιδευτικού έργου. 
 
 Αντιμετώπισε  καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, άμεσα και με επιτυχία 
και παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, όλα τα λειτουργικά προβλήματα 
και τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου. Για το 
σκοπό αυτό η Σχολική Επιτροπή διέθεσε το ποσό των 187.183,97 €. 
 
 Έτσι με τη συνετή διαχείριση των διατεθέντων κονδυλίων αλλά και με την 
αγάπη και καθημερινή φροντίδα  και μόχθο του εκπαιδευτικού και υπηρετικού 
προσωπικού των σχολείων αλλά και του Προσωπικού του Δήμου τα σχολεία 
μας λειτούργησαν υποδειγματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους  γιατί για 
μας, η Εκπαιδευτική διαδικασία και η συνεχής βελτίωση του προσφερόμενου 
εκπαιδευτικού έργου στις νέες γενιές, στα παιδιά μας, αποτελεί δέσμευση, 
σκοπό και πρώτη προτεραιότητα. 
 
 



 

41 

 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

 
 

1. Πεπραγμένα 

 
Κατά την διάρκεια του έτους 2014 δαπανήθηκε για τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το ποσόν των 135.000€ περίπου. Εξ αυτών 
65.000€ για έργα συντήρησης και επισκευών και 70.000€ για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. 

 
 

2. Εκκρεμότητες 
 

Στο πλαίσιο της διαφανούς και ορθολογικής διαχείρισης του δημόσιου 
χρήματος, από την σχολική επιτροπή απαιτείται ο καθορισμός και η παγίωση 
των απαιτουμένων διαδικασιών λειτουργίας, έτσι ώστε τελικά οι όποιες 
ενέργειες να εκτελούνται πάντα με το ίδιο τρόπο, έγκαιρα και τεκμηριωμένα 
και συνεπώς διασφαλίζοντας τους διατιθέμενους πόρους.  

 
Για τις παραπάνω ενέργειες δεν απαιτούνται εκταμιεύσεις. 
 

 
3. Σχεδιαζόμενες Ενέργειες. 

 
Κρίνεται απαραίτητη η καταγραφή της παρούσας κατάστασης των 

σχολικών κτιρίων ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατάστασης 
τους στην διάρκεια του χρόνου και κατ αυτόν τον τρόπο να υλοποιείται 
προγραμματισμένα η συντήρηση τους. 

 
Η εργασία της καταγραφής πρέπει να εκτελεσθεί με την συνεργασία της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Σ.Ε. και των Διευθυντών των Σχολείων. 
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Αγαπητοί Συνδημότες, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συνεργάτες μου Αιρετούς 

αλλά και το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου Πεντέλης, που πραγματικά 

δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, για να αποτελεί υπόδειγμα στην 

Αυτοδιοίκηση σωστής και νοικοκυρεμένης λειτουργίας, ο Δήμος Πεντέλης. 

Τους ευχαριστώ όλους και ένα προς έναν ξεχωριστά !! 

Αποδεικνύουμε όλα αυτά τα χρόνια στην πράξη, ότι σεβόμαστε τα 

χρήματα των πολιτών μας και ανταποδοτικά του τα επιστρέφουμε, με την 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 

Πρέπει όμως να γνωρίζετε όλοι, ότι η θωράκιση και το νοικοκύρεμα της 

οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, μέσα από τη διευθέτηση και της 

τελευταίας εκκρεμότητας, θα συνεχίσει πιστά. 

Θα αποπληρώσουμε τα μεγάλα οικονομικά βάρη, που 

κληρονομήσαμε. 

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για  την προσέλκυση κονδυλίων από εθνικά 

και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. 

Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε, 

να λειτουργήσουμε και να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα κοινωνικών δομών, 

που στοχεύουν στη στήριξη πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται βαρύτατα 

από την οικονομική κρίση. 

 

Φίλες και φίλοι, 

 

Αναλάβαμε πριν πέντε (5)χρόνια με την εντολή σας, την εγκατάσταση 

και λειτουργία της Καλλικρατικής Αυτοδιοικητικής Διακυβέρνησης στην 

περιοχή, σε μία περίοδο όπου:  
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 Το κράτος κλυδωνιζόταν και κλυδωνίζεται από μία πρωτοφανή οικονομική   

και λειτουργική κρίση. 

 Η Αυτοδιοίκηση περνά τη θεσμική και οικονομική της απαξίωση. 

 Ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Πεντέλης αντιμετωπίζει από την πρώτη μέρα 

την κακή οικονομική και διοικητική κατάσταση της Δ.Κ. Μελισσίων.  

 Η Κοινωνία μας, οι εργαζόμενοι, όλοι μας, βρισκόμενοι προ του φάσματος 

της ανεργίας, της ανέχειας, των νέων δεδομένων και εκεί Εμείς, ο Δήμος 

μας, στέκεται όρθιος με:  

 

 Πολύ δουλειά και διάθεση προσφοράς. 

 Γνώση και εμπειρία στην Οργάνωση και  στη Διοίκηση. 

 Ανθρωπιά. 

 Αλλαγή πνεύματος. 

 Προώθηση και ανάδειξη του Επαγγελματισμού και του Χρέους 

Προσφοράς των Στελεχών του. 

 Ανάπτυξη του Εθελοντισμού και της Χορηγίας. 

 Νοικοκύρεμα στα Οικονομικά και Διοικητικά. 

 Λιτότητα στην Εξουσία. 

 Περιορισμό των δαπανών. 

 Διαφάνεια και Εντιμότητα. 

 

Σήμερα, ένα χρόνο μετά στη δεύτερή μας θητεία: 

- Έχουμε ένα Δήμο, με υποδειγματική καθημερινή λειτουργία που 

σέβεται και υπηρετεί τον πολίτη. 

- Παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση έχουμε σε εξέλιξη μεγάλα 

έργα που στηρίζουν το Παρόν και το Μέλλον του Τόπου μας.  

- Πέρα και πάνω από όλα όμως, αναδείξαμε στη Διοίκηση το σωστό 

πνεύμα της λειτουργίας σύμφωνα με το Θεσμικό πλαίσιο, της 

Διαφάνειας, της Καθαρότητας, της Ανθρωπιάς και του Δικαίου. 

- Με πολύ δουλειά, χωρίς τίποτε να αφήνετε στην τύχη, με ενεργοποίηση 

του Εθελοντισμού και της Χορηγίας των εχόντων, στηρίζουμε αυτούς 

που δεινοπαθούν να επιβιώσουν.  
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Η Διοίκησή μας είναι του Δικαίου και του Παραδείγματος, της 

Προσφοράς και της Αλληλεγγύης, της Διαφάνειας, του Επαγγελματισμού και 

της Εργατικότητας.  

Με αυτό το μοντέλο Γνώσης και Εμπειρίας που στήριζαν και στηρίζουν 

οι Εργαζόμενοι και κυρίως εσείς οι Δημότες, κρατήσαμε όρθιο το Δήμο, στη 

γενική Εθνική οικονομική τρικυμία, τον νοικοκυρέψαμε και βγήκαμε δυνατά 

στην Ανάπτυξη με μεγάλα έργα.  

Προχωράμε με Όραμα και Στόχους και αν δεν υπήρχαν οι καθημερινές 

νέες οικονομικές και διοικητικές μας υποχρεώσεις του χθες, που μας 

φρενάρουν, θα είχαμε περισσότερο προχωρήσει στην υλοποίηση του 

Οράματός μας.  

Ο Δήμος Πεντέλης και το Πεντελικό βουνό με βαριά ιστορική και 

πολιτιστική κληρονομιά, αφετηρία της διαδρομής των μαρμάρων του 

Παρθενώνα, οφείλουμε να εκπέμπει Εθνικά και Ευρωπαϊκά, πνεύμα 

Διοίκησης και Λειτουργίας ανάλογο και για αυτό μοχθούμε καθημερινά.  

 

Ευχαριστώ:   
 
Τα Αιρετά Στελέχη του Συνδυασμού μου, εκλεγμένους και μη  
Τα Αιρετά Στελέχη της Αντιπολίτευσης για τη Θετική τους κριτική όπου 

και όταν γίνεται. 
Τους Εργαζόμενους που με κόπο, αυταπάρνηση και μικρές αμοιβές, 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 
Όλους Εσάς τους Δημότες για την εμπιστοσύνη σας. Δεν κάνετε λάθος: 
 
Θα συνεχίσουμε με Όραμα, Στρατηγική, Στόχους και Ανθρωπιά για 

όσα χρόνια ο Θεός και Εσείς μας στηρίζετε.  
 
Αγαπητοί μου, 

Θέλω να σας ευχαριστήσω και για την σημερινή σας παρουσία. 

Με τη δική σας εμπιστοσύνη και στήριξη συνεχίζουμε το έργο μας. 
 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης 
 

 

Δημήτριος Στεργίου-Καψάλης 


