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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αναρτητέα στο διαδίκτυο  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 26/2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Αριθμ.Απόφασης: 277/2015  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος – Ενότητα 1η: Στρατηγικός Σχεδιασμός 2015-2019 (Εισήγηση 

Εκτελεστικής Επιτροπής)» 
Στα Μελίσσια και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 16 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2015 ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης 

ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 22498/11.11.2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε 

όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη 

και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:              

1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ- ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

2. ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Δ.Σ.  

3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

4. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                               

5. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

6. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

7. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                   

8. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

9. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     « 

10. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ               « 

11. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ      « 

12. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ      « 

13. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ     « 

14. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    « 

15. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 

16. ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     «       

17. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            « 

18. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ      « 

19. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         « 

20. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ        « 

21. ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ      «        

22. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    «      

23. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ     « 

24. ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ               « 

25. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    « 

26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ            «                         

ΑΠΟΝΤΕΣ:       Αν  και νόμιμα προσκλήθηκαν 

1. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (δικαιολογημένα απών) 

2. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                    

3. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    «       
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4. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ                        «        

5. ΛΙΓΚΑΣ-ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                «    (προσήλθε) 

6. ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     «    

7. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ     «    (προσήλθε) 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Σιώμος Βλάσιος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Λίγκας – Καπλάνης Νικόλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης  

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΨΗΦΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ: 

Ο Επικεφαλής του συνδυασμού «Πεντέλη εν δράση – Ριζοσπαστική συνεργασία πολιτών» κος Φειδοπιάστης 
Αντώνιος απουσίαζε κατά  την ψήφιση του 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Σιώμος Βλάσιος απουσίαζε κατά την ψήφιση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

• Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κος Στεργίου – Καψάλης Δημήτριος. 

• Παρούσα ήταν και η δημοτική υπάλληλος κα Φυλακτού Σοφία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

• Παρίστατο επίσης για την υποβοήθηση της παρουσίασης του  

 Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε το λόγο στον κο Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε  

υπόψη του Συμβουλίου την υπ’αριθμ. 7/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρει ότι: 
 Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 εκπονείται πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο στη 

συνέχεια εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης και προϋπολογισμού.  Επιπρόσθετα, με την Υπουργική 

Απόφαση 41179/04.11.2014 (ΦΕΚ 2970 τ.Β) καθορίσθηκε η δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α., ενώ με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ τ. Α’/213/29.9.2011),  τροποποιήθηκε το Προεδρικό 

Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού», το οποίο καθόριζε τη διαδικασία 

κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.   

Σήμερα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα εκπονούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο : 

• Τα άρθρα 203-207 του κεφαλαίου Ζ’ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).  

• Την Υπουργική Απόφαση 41179/04.11.2014 (ΦΕΚ 2970 τ.Β)  

• Το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ τ. Α’/213/29.9.2011) 

ΤΑ   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   ΤΗΣ 1
ης 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ Ε.Π. 2015-2019 

Κεφάλαιο 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

2. Ορισμός και Δομή του Ε.Π. 

3. Κύρια χαρακτηριστικά του Ε.Π. 
4. Τα κύρια μέρη του Ε.Π. 

5. Οργάνωση & μεθοδολογία του έργου 

6. Διαδικασία σύνταξης Ε.Π. 

Κεφάλαιο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. Η σύσταση του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης & ο ρόλος των ΟΤΑ 

2. Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Πεντέλης  

3. Ιστορικά στοιχεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πεντέλης 

4. Περιγραφή της Υφιστάμενης κατάστασης 

5. H Υφιστάμενη Δομή του Δήμου Πεντέλης 
6. Περιγραφή για το Περιβάλλον &  την Ποιότητα Ζωής του Δήμου Πεντέλης 

7. Ο Δήμος Πεντέλης στο Σύμφωνο των Δημάρχων 

8. Απορρίμματα & Ανακύκλωση 

9. Οχήματα 

10. Κτιριακές  εγκαταστάσεις 

11. Πληροφορική & Διαδίκτυο 

12. Αιτήματα Δημοτών   

13. Τα  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πεντέλης 

14. Απολογισμοί Διευθύνσεων   

15. Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων 
16. SWOT   Ανάλυση ανά Διεύθυνση 
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17. SWOT   Ανάλυση ανά Τομέα 

18. SWOT   Ανάλυση ανά ΝΠΔΔ 

19. Σημαντικές Δράσεις προς ανάπτυξη 

Κεφάλαιο 3. ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

1. Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες 

2. Άξονες  Προτεραιότητας &  Αναπτυξιακοί  Στόχοι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Λεξικό όρων του Ε.Π. 

2. Πηγές άντληση στοιχείων για την κατάρτιση του Ε.Π. 

3. Ερωτηματολόγιο ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου Πεντέλης 
Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού προγράμματος 

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης και Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 

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

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

κύκλου  

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και των Νομικών προσώπων  

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων  

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης  

Τα Κύρια μέρη του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Τα κύρια μέρη και οι ενότητες του Ε.Π. 2015-2019 περιλαμβάνουν: 

• Ενότητα 1:  Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Κεφάλαιο  1.1:  Σκοπός και κύρια χαρακτηριστικά του Ε.Π. 

Κεφάλαιο  1.2:  Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης  κατάστασης 

Κεφάλαιο  1.3:  Στρατηγική  του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες 

• Ενότητα 2:  Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 

Κεφάλαιο 2.1: Μέτρα, Στόχοι  και Δράσεις 

Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής  προγραμματισμός  των δράσεων 

• Ενότητα 3:  Οικονομικός προγραμματισμός &  Δείκτες  παρακολούθησης &  αξιολόγησης 

Κεφάλαιο 3.1.: Οικονομικός προγραμματισμός 

Κεφάλαιο 3.2.: Δείκτες  παρακολούθησης & αξιολόγησης του προγράμματος 

Συνοπτικά, η Διαδικασία Σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος : 

1. Συνάντηση Εκτελεστικής Επιτροπής  για την αρχική συζήτηση του Οράματος, της Αποστολής, της Γενικής 

Στρατηγικής και των Στρατηγικών Δράσεων του Δήμου Πεντέλης 

2. Συλλογή στοιχείων στρατηγικών δράσεων για το διάστημα 2015-2019 από τις Διευθύνσεις, τα ΝΠΔΔ και τις 

Τοπικές Κοινότητες 

3. Συνάντηση φορέων για τις στρατηγικές δράσεις 2015-2019  
4. Ερωτηματολόγιο σε Διευθύνσεις, ΝΠΔΔ και Τοπικές Κοινότητες 

5. SWOT ανάλυση στις Διευθύνσεις και  ΝΠΔΔ 

6. Συλλογή στοιχείων για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Πεντέλης και του 

απολογισμού δράσεων για το διάστημα 2011-2014 

7. Σύνταξη Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού 

8. Συζήτηση σε Εκτελεστική Επιτροπή και εισήγηση στο Δ.Σ. 

9. Απόφαση Δ.Σ. για το Στρατηγικό Σχεδιασμό  

10. Διαβούλευση δύο (2) εβδομάδων στο διαδίκτυο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και έρευνα γνώμης με 

ερωτηματολόγιο 

11. Σύνταξη Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσεων 2015-2019 
12. Συναντήσεις Δ. Προγραμματισμού και Διευθύνσεων και ΝΠΔΔ και Τοπικών Κοινοτήτων για τον 

προγραμματισμό αναλυτικών δράσεων 2015-2019 (Ενότητα 2α) 

13. Οικονομικός Προγραμματισμός των αναλυτικών δράσεων 2015-2019  (Ενότητα 2β) 

14. Ορισμός δεικτών αξιολόγησης του Ε.Π. 2015-2019 (Ενότητα 3) 

15. Σύνταξη Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ενότητες 1, 2 και 3) για την Ε.Ε. 

16. Συνάντηση της Ε.Ε. και εισήγηση του Ε.Π. στο Δ.Σ. 

17. Απόφαση του Δ.Σ. 
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18. Υποβολή εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την έγκριση του Ε.Π. 2015-2015 του Δήμου 

Πεντέλης 

Σημαντικές δράσεις προς ανάπτυξη όπως προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης : 

Άξονας Προτεραιότητας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Απόκτηση και ανάπτυξη νέων χώρων πρασίνου στον οικιστικό ιστό 

της Δ.Κ. Μελισσίων 

Επίλυση του μεγάλου θέματος των Δασικών χαρτών στη Δ.Κ. 

Πεντέλης 

Υπογραφή Γ.Π.Σ.  Δ.Κ. Πεντέλης 

Ολοκλήρωση των εντάξεων στο Σχέδιο 3ης – 4ης γειτονιάς Δ.Κ. 

Μελισσίων και 25ης Μαρτίου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης και των 

πράξεων εφαρμογής 

Ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Σχεδίου στη Δ.Κ. Μελισσίων 

Ολοκλήρωση της νομιμοποίησης και του ηλεκτροφωτισμού των 

κοιμητηρίων 

Η προώθηση των δικαστικών διεκδικήσεων μας από την Τουρκία για 

αναδάσωση του καμένου Πεντελικού όρους. 

Ανάδειξη διαδημοτικής συνεργασίας με άξονα δράσης στο νέο ΕΣΠΑ 

της διαδρομής Πεντέλη – Παρθενώνας 

Διαμόρφωση λύσεων για την απομάκρυνση των πυλώνων της ΔΕΗ 

Πρόγραμμα συντήρησης υποδομών & εξοπλισμού 

Ενίσχυση ευαισθητοποίησης Πολιτών σε θέματα καθαριότητας & 

πρασίνου και παροχή οδηγιών σε πολίτες & επιχειρήσεις  

Αντικατάσταση των Proper ανά Δ.Κ. με Δημοτικούς Κάδους 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη μείωση της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης  στις Δ.Κ. Μελισσίων & Νέας Πεντέλης 

Διερεύνηση και σχεδιασμός νέων χώρων στάθμευσης. Ανάπτυξη 

σχεδίου για δημοτική στάθμευση. 

Ενίσχυση εθελοντισμού σε δράσεις για το Περιβάλλον & τον 

Άνθρωπο 

Εφαρμογή σχεδίων δράσης & οργάνωσης πολιτικής προστασίας.  

Εκπαίδευση – πρόληψη για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 

Σχεδιασμός μόνιμων μέτρων ασφαλείας για την προστασία από 

καταστροφικά φαινόμενα (πλημμύρες, φωτιές, σεισμοί, χιονοπτώσεις 

κτλ) 

Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης και 

ανάδειξη νέων χώρων αναψυχής.   

Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πολιτικών για την προστασία των 

φυσικών πόρων.  Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια. 

Σχεδιασμός και δημιουργία «Πράσινου Σημείου» 

Ενίσχυση του προγράμματος «Ανακύκλωση» 

Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος 
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όπως την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση κλπ 

Πλήρης αποκατάσταση από τις εργασίες τρίτων δημόσιων  φορέων 

(ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ) στις δημοτικές οδούς  

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 

Έργα οδοποιίας (διάνοιξη οδών & συντήρηση παλαιών) 

Διεκδίκηση τακτικών δρομολογίων από τον ΟΑΣΑ στις Δ.Κ. Πεντέλης 

& Νέας Πεντέλης 

Ανανέωση εξοπλισμού δημοτικών παιδικών χαρών 

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας 

Ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 

Περιβαλλοντική ανάδειξη της οδού Λιθαγωγείας 

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, 

Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Διερεύνηση λειτουργίας  Δημοτικών  Πολυϊατρείων 

Επέκταση υποδομών & αρμοδιοτήτων (κοινωνικής πρόνοιας, 

παιδείας, πολιτιστικών δράσεων, αθλητικών δράσεων) 

Πρόληψη & αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών 

ομάδων 

Διεύρυνση κάλυψης αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  

Λειτουργία One-Stop-Shop για την εξυπηρέτησή τους. 

Ανάπτυξη υποδομών για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

Βελτίωση εξοπλισμού (κοινωνικών υπηρεσιών, πολιτιστικών & 

αθλητικών δράσεων) 

Δημιουργία Κέντρου Νεότητας 

Προσθήκη αιθουσών σε σχολικές μονάδες.  Βελτίωση του εξοπλισμού 

των σχολικών μονάδων. 

Ενίσχυση των πολιτισμικών δράσεων τοπικής και υπερ-τοπικής 

σημασίας 

Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανάδειξη των 

πολιτισμικών μνημείων και της οδού Λιθαγωγίας. 

Ανάπτυξη δημοτικών προγραμμάτων (πολιτισμού & αθλητισμού) για 

Α.Μ.Ε.Α.  

Ανάπτυξη του εθελοντισμού & των χορηγιών για όλες τις δράσεις 

πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής και παιδείας 

Διερεύνηση λύσης για τη μεταφορά των μαθητών του Νταού 

Πεντέλης 

Δημιουργία κτιρίου ΚΑΠΗ Δ.Κ. Ν. Πεντέλης & Δ. Κ. Μελισσίων 

Ανάπτυξη Κέντρου  Πρόνοιας & Φροντίδας στη Δ.Κ.Νέας Πεντέλης 

Κατασκευή κτιρίου Βρεφ/κού Σταθμού στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 

Προώθηση ανάπτυξης νέων Σχολικών κτιρίων Α΄ βάθμιας & Β΄ 

βάθμιας εκπαίδευσης στη Δ.Κ. Μελισσίων και Α΄ βάθμιας 

εκπαίδευσης στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 
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Ανάπτυξη του Αθλητικού Κέντρου στο Κλειστό Γυμναστήριο στο 122 

Ο.Τ. στη Δ.Κ. Πεντέλης 

Αναπαλαίωση του Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας 

Εκσυγχρονισμός του ανοικτού Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Νέας 

Πεντέλης 

Φύλαξη των σχολικών κτιρίων 

Τοπική Οικονομία - Απασχόληση 

Δημιουργία Γραφείου Ενίσχυσης Απασχόλησης 

Μελέτη αδειοδότησης Κ.Υ.Ε. στη Δ.Κ. Μελισσίων (Π. Τσαλδάρη) και 

στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου) 

Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Διευθέτηση λύσεων στάθμευσης για την ενίσχυση της τοπικής 

αγοράς 

Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 

Ενίσχυση χρήσεων λογισμικού που ενισχύει την αποτελεσματικότητα 
των υπηρεσιών του Δήμου (πχ ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, λογισμικό 

διαχείρισης προσωπικού, λογισμικό κοιμητηρίου, λογισμικό 

διαχείρισης υλικού, λογισμικό αρχιτεκτονικού σχεδίου, κλπ) 

Ενίσχυση λειτουργίας με ΤΠΕ και ηλεκτρονικές διαδικασίες σε όλες 

τις Υπηρεσίες του Δήμου.  Αντικατάσταση Η/Υ και πεπαλαιωμένου - 

μη λειτουργικού εξοπλισμού 

Ενίσχυση διαδικασίας είσπραξης εσόδων & τελών 

Διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

Ένταξη έργων σε προγράμματα χρηματοδότησης. 

Αποτελεσματικός συντονισμός Διευθύνσεων για την υλοποίηση του 

Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού καθώς και την 

αποτελεσματική συνεργασία με τον Ετήσιο Προϋπολογισμό και το 

ΟΠΔ του Δήμου 

Ενίσχυση συντονισμού της υλοποίησης των Τεχνικών Έργων με την 

υλοποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου.  Διατήρηση του κόστους 

λειτουργίας & υλοποίησης των έργων υποδομής σε χαμηλά επίπεδα. 

Εκπαίδευση προσωπικού σε θεματικά πεδία που επηρεάζουν  την 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Δήμου (Η/Υ, ΕΣΗΔΗΣ, 

ΚΗΜΔΣ, διαδικασίες προμηθειών, λογισμικό διαχείρισης 

προσωπικού, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση υλικού, κλπ) 

Πρόγραμμα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού & οχημάτων. 

Ενίσχυση με νέας τεχνολογίας οχήματα & εξοπλισμό. 

Ανάπτυξη διαχείρισης του Μητρώου Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων. 
Διερεύνηση λύσεων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

Προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού (μέσω μετατάξεων ή 

κινητικότητας)  για ενίσχυση όλων των τομέων που έχουν έλλειψη 

προσωπικού 

Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 

πρακτικής σε πεδία αθλητισμού, πολιτισμού, εθελοντισμού, 

κοινωνικής πρόνοιας & αλληλεγγύης 
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Εκσυγχρονισμός του Ο.Ε.Υ. με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα και 

τα δεδομένα του ISO του Δήμου 

Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού 
λειτουργίας της πολιτικής προστασίας του Δήμου 

Βέλτιστη χρήση των υποδομών πολιτισμού, αθλητισμού & παιδείας 

για την εξοικονόμηση σε κόστος λειτουργίας και συντήρησης 

Όραμα, Στρατηγική  &  Βασικές Αξίες 

Ο Δήμος Πεντέλης, τηρώντας τις απαιτήσεις που επιβάλλονται μέσω της νομοθεσίας και των θεσμών, αναλαμβάνει 

την Κοινωνική Ευθύνη για το σεβασμό στον Άνθρωπο, στο  Περιβάλλον και στο Δημότη.  Για τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής ορεινής πόλης, που είναι καθαρή, όμορφη, σύγχρονη, ελκυστική και ευημερούσα, σεβόμενη τις 

επερχόμενες γενιές, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και εξυπηρετεί τις ανάγκες των Δημοτών της. 
Μετά την 1η τετραετία διακυβέρνησης υπό το ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»  o Δήμος Πεντέλης για την 

τετραετία 2015-2019 έχει ως   ΌΌρρααμμαα  : 

• να δημιουργήσει  μια Ανθρώπινη, Καθαρή και Λειτουργική Πόλη με Κοινωνική Συνοχή, Αλληλεγγύη, 

Αειφόρο Ανάπτυξη και Διαφάνεια και με κυρίαρχο σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας ζωής ως  περιοχή, 

κατά βάση, Αμιγούς Κατοικίας  

• να βελτιώσει την Ποιότητα Ζωής των Πολιτών αναβαθμίζοντας το Περιβάλλον, ενισχύοντας την 

Απασχόληση, την  Τοπική Οικονομία, την Ασφάλεια των πολιτών με ταυτόχρονη  Προστασία των 

Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και στήριξη του Πεντελικού Περιβάλλοντος 

• να αναπτύξει Υποδομές και να δημιουργήσει Θεσμούς και Δράσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

που να υπηρετούν τον Πολίτη - Δημότη 

• να πετύχει  μια Ανοιχτή  Συμμετοχική  Κοινωνία  

• να εξασφαλίσει μια Μετρήσιμη, Αποτελεσματική και Αποδοτική Διοίκηση με Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό 

και με γνώμονα την Εργατικότητα και τη Λιτότητα στην οικονομική διαχείριση 

• να δημιουργήσει ένα Σύγχρονο Δήμο Πεντέλης βασισμένο στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης, με 
σεβασμό στις επόμενες γενεές, αντάξιο της Ιστορίας του Τόπου και με κύρια προτεραιότητα την 

Εξυπηρέτηση του Πολίτη 

• να αναπτύξει τον Εθελοντισμό και τη Χορηγία για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής. 

• Να καταστήσει γνωστό Εθνικά και Παγκόσμια ότι η Πεντέλη είναι η γενέτειρα του Παρθενώνα.  

Στα πλαίσια του Οράματος,    ηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  του Δήμου Πεντέλης  είναι: 

• Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των Πολιτών.  Λειτουργία με «Κέντρο τον Πολίτη» 

• Συνεπής και ποιοτική εξυπηρέτηση  

• Ειλικρινής και ανθρώπινη αντιμετώπιση κοντά στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας 

• Πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση και διαφάνεια διοικητικής δράσης 

• Ανάδειξη  αισθήματος  αλληλοκατανόησης  και ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο 

• Ορθολογική και αξιοκρατική διοικητική οργάνωση και λειτουργία 

• Πνεύμα συνεργασίας με αξίες εσωτερικής συμπεριφοράς 

• Οικονομία πόρων και βέλτιστη οικονομική δραστηριοποίηση 

• Διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και παροχή δημόσιων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των 

αναγκών των Πολιτών με σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

• Ευαισθητοποίηση Πολιτών για την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων  

• Δημιουργία περιαστικού πρασίνου και διαφύλαξη και ανάδειξη υπάρχοντος πρασίνου 

• Ευαισθητοποίηση Πολιτών για την αξία της αναδάσωσης και της διατήρησης του πρασίνου της πόλης μας 

• Ενίσχυση σχολικού περιβάλλοντος για τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των μαθητών και 

την αύξηση της μαθησιακής τους απόδοσης 

• Λειτουργία με βάση Στοχοθεσία, Καθημερινό Έλεγχο και Αποτελεσματικότητα  

• Ανάδειξη και στήριξη του άξονα ΠΕΝΤΕΛΗ – ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ – ΛΟΝΔΙΝΟ με διαδημοτικές συνεργασίες εντός 

του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) και με μεγάλα έργα κατά μήκος της οδού Λιθαγωγίας και του Ποδονύφτη, μέσω της 

οποίας διακινήθηκαν τα μάρμαρα από την Πεντέλη στον Παρθενώνα.  

Άξονες  Προτεραιότητας  &  Αναπτυξιακοί  Στόχοι 

ΑΔΑ: Ω76ΩΩΞ3-Σ64



8 
 

Η στρατηγική του Δήμου οργανώνεται σε τέσσερις άξονες όπως ορίζονται από το Π.Δ. 89/2011 και την Υ.Α. 

41179/04.11.2014 και κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σε Μέτρα και Στόχους : 

Άξονας 1ος: “Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής” 

Άξονας 2ος: “Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός” 

Άξονας 3ος: “Τοπική Οικονομία και Απασχόληση” 

Άξονας 4ος: “Εσωτερική Ανάπτυξη 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  

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.: Συνεργασίες  

Μέτρο 4.5.: Εξυπηρέτηση του πολίτη & των επιχειρήσεων  

Μέτρο 4.6.: Ψηφιακή Σύγκλιση  

Μέτρο 4.7.: Διαφάνεια –Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

Μέτρο 4.8.: Δημοτικές Κοινότητες  

Η αναλυτική διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων και των γενικών στόχων του Ε.Π. του  Δήμου Πεντέλης 2015- 2019  

παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα:  

Άξονας 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.1. : Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων 

Κωδ. Στόχος 

1.1.1 Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 1.1.2 Διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης των Πολιτών 

1.1.3 Προστασία και ανάδειξη πάσης φύσεως πρασίνου 

1.1.4 Προστασία και ανάδειξη των ρεμάτων της περιοχής 

1.1.5 Προστασία φυσικών πόρων από κάθε μορφής ρύπανση 

1.1.6 Διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης των Πολιτών 

1.1.7 Ανάδειξη της οδού Λιθαγωγείας 

Μέτρο 1.2.:Υποδομές περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας 

Κωδ. Στόχος 
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1.2.1 Αναβάθμιση & ανασχεδιασμός λειτουργιών καθαριότητας & διαχείρισης απορριμμάτων 

1.2.2 Αναβάθμιση & βελτίωση στην καθαριότητα των οδών και κοινοχρήστων χώρων 

1.2.3 Ανάδειξη, συντήρηση και αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων 

1.2.4 Βελτίωση - επέκταση υποδομών ύδρευσης - αποχέτευσης 

1.2.5 Προστασία και ανάδειξη πάσης φύσεως πρασίνου 

1.2.6 Προστασία της δημόσιας υγείας 

1.2.7 Προώθηση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης των απορριμμάτων 

1.2.8 Συντήρηση και βελτίωση των υποδομών (παιδικών χαρών, πλατειών, προσβασιμότητας ΑΜΕΑ,  

κλπ) 

1.2.9 Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 

1.2.10 Συντήρηση υποδομών κοιμητηρίων 

Μέτρο 1.3.: Οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη 

Κωδ. Στόχος 

1.3.1 Ανάδειξη φυσικών πόρων για τη  δημιουργία υποδομών άθλησης & ψυχαγωγίας 

1.3.2 Αναθεώρηση ΓΠΣ και Πολεοδομικών Σχεδίων Δ.Κ. Μελισσίων και Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 

1.3.3 Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης 

1.3.4 Επίλυση δασικών θεμάτων 

1.3.5 Νομιμοποίηση Δημοτικών Κοιμητηρίων 

1.3.6 Περιφρούρηση της τήρησης των χρήσεων γης και προστασία των περιοχών αμιγούς κατοικίας 

1.3.7 Έκδοση Γ.Π.Σ. Δ.Κ. Πεντέλης 

1.3.8 Νομοθετική ρύθμιση για στήριξη Κλειστών και Ανοικτών Ο.Τ. του Σχεδίου Γεωργοκτηνοτρόφων 

Πεντέλης 

1.3.9 Αναθεώρηση των Δασικών χαρτών με το υπόβαθρο του 1990 & καμία κύρωση των υφιστάμενων 

με  υπόβαθρο 1939-1945 και 1947. 

Μέτρο 1.4.:Υποδομές προσβασιμότητας και κινητικότητας 

Κωδ. Στόχος 

1.4.1  Συντήρηση και Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου & Ενίσχυση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 

1.4.2 Αντιμετώπιση των  προβλημάτων στάθμευσης 

1.4.3 Βελτιώσεις  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

1.4.4 Βελτιώσεις δημοτικού οδικού δικτύου 

1.4.5 Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας και ενθάρρυνση εναλλακτικών επιλογών μετακίνησης 

Μέτρο 1.5.: Ασφάλεια και πολιτική προστασία 

Κωδ. Στόχος 

1.5.1 Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού των οδών και των κοινοχρήστων χώρων 

1.5.2 Ανάπτυξη διαδικασιών και ενίσχυση υποδομών & εξοπλισμού  Πολιτικής Προστασίας 

1.5.3 Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

1.5.4 Ευαισθητοποίηση Πολιτών σε θέματα εθελοντισμού και πολιτικής προστασίας 

Άξονας 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
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Μέτρο 2.1.:Κοινωνική ανάπτυξη, μέριμνα και ενσωμάτωση 

Κωδ. Στόχος 

2.1.1. Αναβάθμιση  υποδομών Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας 

2.1.2 Ανάπτυξη δομών & πρωτοβουλιών Κοινωνικής Πρόνοιας &  Προστασίας 

2.1.3 Ανάπτυξη εθελοντισμού σε υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας & Προστασίας 

Μέτρο 2.2: Εκπαίδευση 

Κωδ. Στόχος 

2.2.1 Ανάπτυξη υποδομών και δράσεων εκπαίδευσης & κατάρτισης 

2.2.2 Βελτίωση υφιστάμενων και Δημιουργία νέων υποδομών  

2.2.3 Ενίσχυση δομών, πρωτοβουλιών και διαδικασιών της σχολικής κοινότητας 

2.2.4 Ενίσχυση εξοπλισμού εκπαιδευτικών μονάδων 

2.2.5 Υλοποίηση προγραμμάτων για ενίσχυση κοινωνικών ομάδων 

Μέτρο 2.3.: Αθλητισμός και νεολαία 

Κωδ. Στόχος 

2.3.1 Δημιουργία κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή των νέων  

2.3.2 Κατασκευή, αξιοποίηση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 

2.3.3 Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προγραμμάτων άθλησης 

2.3.4 Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού για τη νεολαία 

2.3.5 Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς και εθνικούς αθλητικούς συλλόγους  

2.3.6 Στήριξη του ομαδικού και ατομικού πρωταθλητισμού 

Μέτρο 2.4.: Πολιτισμός 

Κωδ. Στόχος 

2.4.1 Αναβάθμιση προγραμμάτων Πολιτισμού 

2.4.2 
Ανάδειξη και αξιοποίηση των θρησκευτικών & ιστορικών μνημείων της περιοχής & του 

Πεντελικού όρους 

2.4.3 Ανάπτυξη  δράσεων και προγραμμάτων Πολιτισμού 

2.4.4 Αξιοποίηση και δημιουργία υποδομών για δράσεις  Πολιτισμού 

Άξονας 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Μέτρο 3.1: Απασχόληση και ανθρώπινο δυναμικό 

Κωδ. Στόχος 

3.1.1 Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης 

Μέτρο 3.2: Τοπική επιχειρηματικότητα και οικονομία 

Κωδ. Στόχος 

3.2.1 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας 

Μέτρο 3.3: Καινοτομίας και οικονομία της γνώσης 

Κωδ. Στόχος 

3.3.1 
Αξιοποίηση ακαδημαϊκού & ερευνητικού δυναμικου για την ανάπτυξη & χρήση καινοτομιών της 

λειτουργίες του Δήμου 

Άξονας 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Μέτρο 4.1. : Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
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Κωδ. Στόχος 

4.1.1 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας & αποδοτικότητας του Δήμου 

4.1.2 Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των ΝΠΔΔ 

4.1.3 
Ενίσχυση διοικητικής λειτουργίας με ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ενίσχυση παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Πολίτες. 

4.1.4 
Ευαισθητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού στη νέα Στρατηγική Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

4.1.5 Βελτιώσεις στον Ο.Ε.Υ. και στο ISO 

Μέτρο 4.2.: Ανθρώπινο δυναμικού και υλικοτεχνική υποδομή 

Κωδ. Στόχος 

4.2.1 

Ανασχεδιασμός, Βελτιώσεις και Αναβαθμίσεις του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων & 

διαδικασιών για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας λειτουργίας όλων των 

υπηρεσιών του Δήμου 

4.2.2 Ευαισθητοποίηση - Ενεργοποίηση Εργαζομένων & Πολιτών στην Ηλεκτρονική Επικοινωνία 

4.2.3 
Ολοκληρωμένη υλοποίηση και παρακολούθηση υλοποίησης  Στρατηγικού & Επιχειρησιακού 

Σχεδίου 2015-2019 

4.2.4 Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

Μέτρο 4.3.: Προγραμματισμός και εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου 

Κωδ. Στόχος 

4.3.1 
Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων του Δήμου και των 
ΝΠΔΔ 

4.3.2 Οικονομική αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας 

4.3.3 
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Εθνικών Προγραμμάτων χρηματοδότησης 

επενδύσεων 

4.3.4 Βέλτιστος προγραμματισμός  δημοτικών υπηρεσιών.  

4.3.5 
Ολοκληρωμένη υλοποίηση και παρακολούθηση υλοποίησης  Στρατηγικού & Επιχειρησιακού 

Σχεδίου 2015-2019 

Μέτρο 4.4.: Συνεργασίες 

Κωδ. Στόχος 

4.4.1 Ενίσχυση συνεργασιών (τοπικών και διεθνών) 

4.4.2 Συμμετοχή σε διαδημοτικά προγράμματα Πολιτικής Προστασίας 

Μέτρο 4.5.: Εξυπηρέτηση του Πολίτη και των Επιχειρήσεων 

Κωδ. Στόχος 

4.5.1 Ανάπτυξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην επικοινωνία με τον Πολίτη 

4.5.2 Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών στον Πολίτη 

Μέτρο 4.6.: Ψηφιακή σύγκλιση 

Κωδ. Στόχος 

4.6.1 Ανάπτυξη ψηφιακών και ηλεκτρονικών διαδικασιών για τις υπηρεσίες του Δήμου 

Μέτρο 4.7.: Διαφάνεια & Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

Κωδ. Στόχος 

4.7.1 Ενίσχυση Διαφάνειας  & Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

Μέτρο 4.8.: Δημοτικές Κοινότητες   

Κωδ. Στόχος 
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4.8.1 Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Δημοτικών Κοινοτήτων 

Μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο θα πρέπει να τεθεί για 

διαβούλευση μέσω της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Δήμου ( άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007).  

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ:  

Κατάρτισε και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Ενότητα 

1η: Στρατηγικός Σχεδιασμός 2015-2019.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Δημάρχου. 

Έλαβε υπόψη του: 

Την υπ’αριθμ. 7/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Την παρ.1 του άρθρου 266, και την περίπτ.β’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 

Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’)  

Τα άρθρα 203-207 του κεφαλαίου Ζ’ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).  

Την Υπουργική Απόφαση 41179/04.11.2014 (ΦΕΚ 2970 τ.Β)  

Το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ τ. Α’/213/29.9.2011) 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών που περιέχονται αναλυτικά στα επίσημα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

���� Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού «Συμπολιτεία Μελίσσια – Νέα Πεντέλη – Πεντέλη» κος 

Σταυρόπουλος Δημήτριος ανέφερε τα παρακάτω: 

• Έχουμε ξεχάσει στο θέμα του Κοιμητηρίου να προσθέσουμε την υδροδότηση. 

• Να δοθεί προσοχή στις ράμπες ΑΜΕΑ, υπάρχουν στις δύο μεγάλες οδούς της πόλης μας Παν.Τσαλδάρη και 

Ελ.Βενιζέλου αλλά παρκάρουν και διπλοπαρκάρουν αυτοκίνητα. 

• Δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που είναι η μεταφόρτωση 
απορριμμάτων, κάτι που θα εξοικονομήσει  και εργατοώρες και χρήματα. 

• Τέλος πολύ σωστά αναφέρεται ο περιφερειακός δρόμος Πεντέλης – Νέας Πεντέλης. Είχε ξεκινήσει ο δρόμος επί 

της πρώτης θητείας του Δημάρχου, τον είχαμε ετοιμάσει, είχαμε ρίξει κα πετρελαϊκό, αλλά κάποιοι ενοχλήθηκαν, 

δεν ήθελαν να γίνει και τώρα το βρίσκουμε μπροστά μας. 

• Πρέπει να δούμε την κυκλοφοριακή μελέτη των Μελισσίων. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και πρέπει να 

λυθούν.  
Ακολούθησε η ψήφιση του θέματος κατά την οποία: 

� Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού «Συμπολιτεία Μελίσσια – Νέα Πεντέλη – Πεντέλη» κα 

Κοσμοπούλου Αναστασία, κα Κεχαγιά Δήμητρα, κος Σταυρόπουλος Δημήτριος και κα Μητροπούλου Γεωργία 

ψήφισαν ΥΠΕΡ με τις επισημάνσεις του μέλους του Συνδυασμού κ.Σταυρόπουλου Δημητρίου. 

Διαφώνησαν και ψήφισαν ΚΑΤΑ: 

� Ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Πεντέλη εν δράσει – Ριζοσπαστική συνεργασία πολιτών» κος 

Φειδοπιάστης Αντώνιος και ο Δημοτικός Σύμβουλος του ιδίου Συνδυασμού κος Τζουμάκας Κων/νος. 

� Ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κος Κωνσταντάς Σπυρίδων.  

Με ψήφους είκοσι τρεις (23) ΥΠΕΡ – τρεις (3) ΚΑΤΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων  κ.Φειδοπιάστη Αντωνίου, κ.Τζουμάκα Κων/νου και κ.Κωνσταντά 

Σπυρίδωνα 

Εγκρίνει την Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Ενότητα 1η: Στρατηγικός Σχεδιασμός 2015-2019 

όπως αυτή καταρτίστηκε με την υπ’αριθμ. 7/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και επισυνάπτεται της 

παρούσας, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτής, προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσω της 

ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Δήμου ( άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007). 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 277/2015 

   Γι’αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 

       1. ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
       2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

       3. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ – ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
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  ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    4. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 

         5. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

         6. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

         7. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

         8. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

         9. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

       10. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 

       11. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

       12. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   13. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 14. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   15. ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

       16. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     17. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

     18. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

     19. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

   ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           20. ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

     21. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

22. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

23. ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
24. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                            25. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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∆ΗΜΟΣ   ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«2015-2019» 
 
 

Ενότητα 1η:    
Στρατηγικός Σχεδιασµός 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  

Όραµα, Στρατηγική  &  Βασικές Αξίες 

Ο ∆ήµος Πεντέλης, τηρώντας τις απαιτήσεις που επιβάλλονται µέσω της νοµοθεσίας 
και των θεσµών, αναλαµβάνει την Κοινωνική Ευθύνη για το σεβασµό στον Άνθρωπο, 
στο  Περιβάλλον και στο ∆ηµότη.  Για τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής ορεινής πόλης, 
που είναι καθαρή, όµορφη, σύγχρονη, ελκυστική και ευηµερούσα, σεβόµενη τις 
επερχόµενες γενιές, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και εξυπηρετεί τις ανάγκες 
των ∆ηµοτών της. 
Μετά την 1η τετραετία διακυβέρνησης υπό το ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»  o ∆ήµος Πεντέλης για την τετραετία 2015-2019 έχει ως   ΌΌρρααµµαα  : 

• να δημιουργήσει  μια Ανθρώπινη, Καθαρή και Λειτουργική Πόλη με Κοινωνική Συνοχή, 

Αλληλεγγύη, Αειφόρο Ανάπτυξη και Διαφάνεια και με κυρίαρχο σκοπό τη διατήρηση της 

ποιότητας ζωής ως  περιοχή, κατά βάση, Αμιγούς Κατοικίας  

• να βελτιώσει την Ποιότητα Ζωής των Πολιτών αναβαθμίζοντας το Περιβάλλον, ενισχύοντας την 

Απασχόληση, την  Τοπική Οικονομία, την Ασφάλεια των πολιτών με ταυτόχρονη  Προστασία των 

Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και στήριξη του Πεντελικού Περιβάλλοντος 

• να αναπτύξει Υποδομές και να δημιουργήσει Θεσμούς και Δράσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας που να υπηρετούν τον Πολίτη - Δημότη 

• να πετύχει  μια Ανοιχτή  Συμμετοχική  Κοινωνία  

• να εξασφαλίσει μια Μετρήσιμη, Αποτελεσματική και Αποδοτική Διοίκηση με Ευρωπαϊκό 

Προσανατολισμό και με γνώμονα την Εργατικότητα και τη Λιτότητα στην οικονομική διαχείριση 

• να δημιουργήσει ένα Σύγχρονο Δήμο Πεντέλης βασισμένο στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης, 

με σεβασμό στις επόμενες γενεές, αντάξιο της Ιστορίας του Τόπου και με κύρια προτεραιότητα 

την Εξυπηρέτηση του Πολίτη 

• να αναπτύξει τον Εθελοντισμό και τη Χορηγία για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής. 

• Να καταστήσει γνωστό Εθνικά και Παγκόσμια ότι η Πεντέλη είναι η γενέτειρα του Παρθενώνα.  

  
Στα πλαίσια του Οράµατος,    ηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  του ∆ήµου Πεντέλης  είναι: 
• Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των Πολιτών.  Λειτουργία με «Κέντρο τον Πολίτη» 

• Συνεπής και ποιοτική εξυπηρέτηση  

• Ειλικρινής και ανθρώπινη αντιμετώπιση κοντά στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας 

• Πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση και διαφάνεια διοικητικής δράσης 

• Ανάδειξη  αισθήματος  αλληλοκατανόησης  και ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο 

• Ορθολογική και αξιοκρατική διοικητική οργάνωση και λειτουργία 

• Πνεύμα συνεργασίας με αξίες εσωτερικής συμπεριφοράς 

• Οικονομία πόρων και βέλτιστη οικονομική δραστηριοποίηση 

• Διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και παροχή δημόσιων υπηρεσιών για την ικανοποίηση 

των αναγκών των Πολιτών με σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

• Ευαισθητοποίηση Πολιτών για την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων  
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• Δημιουργία περιαστικού πρασίνου και διαφύλαξη και ανάδειξη υπάρχοντος πρασίνου 

• Ευαισθητοποίηση Πολιτών για την αξία της αναδάσωσης και της διατήρησης του πρασίνου της 

πόλης μας 

• Ενίσχυση σχολικού περιβάλλοντος για τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των 

μαθητών και την αύξηση της μαθησιακής τους απόδοσης 

• Λειτουργία με βάση Στοχοθεσία, Καθημερινό Έλεγχο και Αποτελεσματικότητα  

• Ανάδειξη και στήριξη του άξονα ΠΕΝΤΕΛΗ – ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ – ΛΟΝΔΙΝΟ με διαδημοτικές 

συνεργασίες εντός του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) και με μεγάλα έργα κατά μήκος της οδού Λιθαγωγίας και 

του Ποδονύφτη, μέσω της οποίας διακινήθηκαν τα μάρμαρα από την Πεντέλη στον Παρθενώνα.  

Η στρατηγική του Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών 

δράσης που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής του και στην επίτευξη του 

οράματος του Δήμου. 

Για τις ανάγκες του στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρηματικού προγραμματισμού 

του Δήμου απαιτείται η οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης αποφάσεων:  

α) Το επίπεδο του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και  

β) το επίπεδο των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών προσώπων του 

Στο παρακάτω Σχήµα παρουσιάζεται αναλυτικά τα επίπεδα Στρατηγικού Σχεδιασµού : 

 
Σχήµα : Επίπεδα στρατηγικού σχεδιασµού 

 

 

Μερικές από τις  ΒΒαασσιικκέέςς    ΑΑξξίίεεςς  που συνδράµουν στην υλοποίηση του Οράµατος  
και της Γενικής Στρατηγικής : 

• Δίκαιο και Παράδειγμα   

• Ποιότητα 

• Διαφάνεια και προσβασιμότητα 

• Ανταπόκριση στις ανάγκες του πολίτη 
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• Αριστεία στηριγμένη στην καινοτομία και την υιοθέτηση νέων ιδεών και πρακτικών 

• Προσαρμοστικότητα 

• Ευσυνειδησία 

• Επαγγελματισμός 

• Αξιοπιστία 

• Ομαδικό πνεύμα εργασίας 

• Διαβούλευση και συνεργασία με τους αποδέκτες των υπηρεσιών μας και των άλλων 

εμπλεκομένων στην επιτέλεση του έργου μας 

• Ίση μεταχείριση, αμεροληψία, αντικειμενικότητα 

• Δημιουργικότητα 

• Τίποτα στην τύχη 

• Προγραμματισμός, Στοχοθεσία, Έλεγχος, Μετρήσιμα Αποτελέσματα 

 
Άξονες  Προτεραιότητας  &  Αναπτυξιακοί  Στόχοι 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός  του Δήμου αποτελείται από ένα σύνολο αξόνων  

ανάπτυξης, μέτρων, γενικών στόχων και πολιτικών δράσης που έχουν ως σκοπό την 

εκπλήρωση της αποστολής και την επίτευξη του οράματος για τον τόπο μας.  

Η στρατηγική του Δήμου οργανώνεται σε τέσσερις άξονες όπως ορίζονται από το 

Π.Δ.89/2011 και την Υ.Α. 41179/04.11.2014 και κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται 

σε Μέτρα και Στόχους : 

Άξονας 1ος: “Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής” 

Άξονας 2ος: “Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός” 

Άξονας 3ος: “Τοπική Οικονομία και Απασχόληση” 

Άξονας 4ος: “Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου” 

Συγκεκριμένα οι στόχοι και τα μέτρα δράσης που θα ακολουθήσουν προσβλέπουν σε 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων του Δήμου 

Πεντέλης και  σε μια διαρθρωτική αντιμετώπιση αδυναμιών του εσωτερικού 

περιβάλλοντος με παρεμβάσεις που θα προσθέσουν αξία για το Δήμο Πεντέλης.  

 

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  

 
Περιλαµβάνονται µέτρα και δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των πολιτών µέσα από την βελτίωση των τοπικών υποδοµών καθώς και στην 
προστασία και ανάδειξη του φυσικού - δασικού περιβάλλοντος της περιοχής. 
Αναλυτικότερα, ο συγκεκριµένος άξονας περιέχει δράσεις που αφορούν θέµατα της 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων, θέµατα καθαριότητας, των νεκροταφείων καθώς 

επίσης περιλαµβάνεται το σύνολο των δράσεων για την βελτίωση του οδικού δικτύου 

και την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Τέλος, εµπεριέχονται δράσεις για 

την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασµού και της αναβάθµισης των υφιστάµενων 

δηµοτικών υποδοµών. 
 
ΑΞΟΝΑΣ  2 :  Κοινωνική Πολιτική –Υγεία – Παιδεία – Αθλητισµός - Πολιτισµός  
Περιλαµβάνει τα εξής µέτρα:  

ΑΔΑ: Ω76ΩΩΞ3-Σ64



18 
 

• Μέτρο 2.1.: Κοινωνική Ανάπτυξη, Μέριμνα και Ενσωμάτωση  

• Μέτρο 2.2.: Εκπαίδευση 

• Μέτρο 2.3.: Αθλητισμός και Νεολαία  

• Μέτρο 2.4.: Πολιτισμός  

 
Περιλαµβάνονται µέτρα & δράσεις που στοχεύουν στην εκπλήρωση του κοινωνικού 

ρόλου του ∆ήµου 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 ∆ήµος καθώς 

επίσης και δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης µέσα από τη 

βελτίωση των υποδοµών εκπαίδευσης της περιοχής του ∆ήµου 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 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  

 
Στα πλαίσια του συγκεκριµένου άξονα εµπεριέχονται δράσεις που στοχεύουν στην 

ενδυνάµωση της επιχειρηµατικότητας των κατοίκων  του ∆ήµου µας.  
Αναλυτικότερα, περιλαµβάνονται 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 κατάρτισης καθώς και δράσεις 

για την ενηµέρωση των επιχειρηµατιών  του ∆ήµου. 
 
ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας & της Οικονοµικής 

κατάστασης του ∆ήµου  
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.: Συνεργασίες  

• Μέτρο 4.5.: Εξυπηρέτηση του πολίτη & των επιχειρήσεων  

• Μέτρο 4.6.: Ψηφιακή Σύγκλιση  

• Μέτρο 4.7.: Διαφάνεια –Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

• Μέτρο 4.8.: Δημοτικές Κοινότητες  

 
Ο συγκεκριµένος άξονας περιλαµβάνει το σύνολο των µέτρων και των δράσεων που 

αφορούν τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της σχέσης µεταξύ του ∆ήµου, 

των Νοµικών του Προσώπων ως οργανισµών καθώς και των λοιπών τοπικών φορέων.  
Αναλυτικότερα, περιλαµβάνονται δράσεις για την βελτίωση της οργανωτικής δοµής 

του ∆ήµου, 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 ∆ήµου. Επιπρόσθετα περιλαµβάνονται θέµατα για την ενίσχυση 

της συµµετοχής των ∆ηµοτών στις διεργασίες του ∆ήµου και γενικότερα για τη 

βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των δηµοτών και των υπηρεσιών του ∆ήµου.  
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Η διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων και των γενικών στόχων του Ε.Π. του  ∆ήµου 

Πεντέλης  παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα:  
 

Άξονας 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.1. : Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων 

Κωδ. Στόχος 

1.1.1 Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 1.1.2 Διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης των Πολιτών 

1.1.3 Προστασία και ανάδειξη πάσης φύσεως πρασίνου 

1.1.4 Προστασία και ανάδειξη των ρεμάτων της περιοχής 

1.1.5 Προστασία φυσικών πόρων από κάθε μορφής ρύπανση 

1.1.6 Διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης των Πολιτών 

1.1.7 Ανάδειξη της οδού Λιθαγωγείας 

Μέτρο 1.2.:Υποδομές περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας 

Κωδ. Στόχος 

1.2.1 Αναβάθμιση & ανασχεδιασμός λειτουργιών καθαριότητας & διαχείρισης απορριμμάτων 

1.2.2 Αναβάθμιση & βελτίωση στην καθαριότητα των οδών και κοινοχρήστων χώρων 

1.2.3 Ανάδειξη, συντήρηση και αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων 

1.2.4 Βελτίωση - επέκταση υποδομών ύδρευσης - αποχέτευσης 

1.2.5 Προστασία και ανάδειξη πάσης φύσεως πρασίνου 

1.2.6 Προστασία της δημόσιας υγείας 

1.2.7 Προώθηση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης των απορριμμάτων 

1.2.8 Συντήρηση και βελτίωση των υποδομών (παιδικών χαρών, πλατειών, προσβασιμότητας 

ΑΜΕΑ,  κλπ) 

1.2.9 Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 

1.2.10 Συντήρηση υποδομών κοιμητηρίων 

Μέτρο 1.3.: Οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη 

Κωδ. Στόχος 

1.3.1 Ανάδειξη φυσικών πόρων για τη  δημιουργία υποδομών άθλησης & ψυχαγωγίας 

1.3.2 Αναθεώρηση ΓΠΣ και Πολεοδομικών Σχεδίων Δ.Κ. Μελισσίων και Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 

1.3.3 Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης 

1.3.4 Επίλυση δασικών θεμάτων 

1.3.5 Νομιμοποίηση Δημοτικών Κοιμητηρίων 

1.3.6 Περιφρούρηση της τήρησης των χρήσεων γης και προστασία των περιοχών αμιγούς 

κατοικίας 

1.3.7 Έκδοση Γ.Π.Σ. Δ.Κ. Πεντέλης 

1.3.8 Νομοθετική ρύθμιση για στήριξη Κλειστών και Ανοικτών Ο.Τ. του Σχεδίου 

Γεωργοκτηνοτρόφων Πεντέλης 

1.3.9 Αναθεώρηση των Δασικών χαρτών με το υπόβαθρο του 1990 & καμία κύρωση των 

υφιστάμενων με  υπόβαθρο 1939-1945 και 1947. 

Μέτρο 1.4.:Υποδομές προσβασιμότητας και κινητικότητας 
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Κωδ. Στόχος 

1.4.1 
 Συντήρηση και Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου & Ενίσχυση προσβασιμότητας 

ΑΜΕΑ 

1.4.2 Αντιμετώπιση των  προβλημάτων στάθμευσης 

1.4.3 Βελτιώσεις  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

1.4.4 Βελτιώσεις δημοτικού οδικού δικτύου 

1.4.5 
Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας και ενθάρρυνση εναλλακτικών επιλογών 

μετακίνησης 

Μέτρο 1.5.: Ασφάλεια και πολιτική προστασία 

Κωδ. Στόχος 

1.5.1 Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού των οδών και των κοινοχρήστων χώρων 

1.5.2 Ανάπτυξη διαδικασιών και ενίσχυση υποδομών & εξοπλισμού  Πολιτικής Προστασίας 

1.5.3 Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

1.5.4 Ευαισθητοποίηση Πολιτών σε θέματα εθελοντισμού και πολιτικής προστασίας 

Άξονας 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Μέτρο 2.1.:Κοινωνική ανάπτυξη, μέριμνα και ενσωμάτωση 

Κωδ. Στόχος 

2.1.1. Αναβάθμιση  υποδομών Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας 

2.1.2 Ανάπτυξη δομών & πρωτοβουλιών Κοινωνικής Πρόνοιας &  Προστασίας 

2.1.3 Ανάπτυξη εθελοντισμού σε υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας & Προστασίας 

Μέτρο 2.2: Εκπαίδευση 

Κωδ. Στόχος 

2.2.1 Ανάπτυξη υποδομών και δράσεων εκπαίδευσης & κατάρτισης 

2.2.2 Βελτίωση υφιστάμενων και Δημιουργία νέων υποδομών  

2.2.3 Ενίσχυση δομών, πρωτοβουλιών και διαδικασιών της σχολικής κοινότητας 

2.2.4 Ενίσχυση εξοπλισμού εκπαιδευτικών μονάδων 

2.2.5 Υλοποίηση προγραμμάτων για ενίσχυση κοινωνικών ομάδων 
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Μέτρο 2.3.: Αθλητισμός και νεολαία 

Κωδ. Στόχος 

2.3.1 Δημιουργία κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή των νέων  

2.3.2 Κατασκευή, αξιοποίηση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 

2.3.3 Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προγραμμάτων άθλησης 

2.3.4 Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού για τη νεολαία 

2.3.5 Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς και εθνικούς αθλητικούς συλλόγους  

2.3.6 Στήριξη του ομαδικού και ατομικού πρωταθλητισμού 

Μέτρο 2.4.: Πολιτισμός 

Κωδ. Στόχος 

2.4.1 Αναβάθμιση προγραμμάτων Πολιτισμού 

2.4.2 
Ανάδειξη και αξιοποίηση των θρησκευτικών & ιστορικών μνημείων της περιοχής & του 

Πεντελικού όρους 

2.4.3 Ανάπτυξη  δράσεων και προγραμμάτων Πολιτισμού 

2.4.4 Αξιοποίηση και δημιουργία υποδομών για δράσεις  Πολιτισμού 

Άξονας 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Μέτρο 3.1: Απασχόληση και ανθρώπινο δυναμικό 

Κωδ. Στόχος 

3.1.1 Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης 

Μέτρο 3.2: Τοπική επιχειρηματικότητα και οικονομία 

Κωδ. Στόχος 

3.2.1 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας 

Μέτρο 3.3: Καινοτομία και οικονομία της γνώσης 

Κωδ. Στόχος 

3.3.1 
Αξιοποίηση ακαδημαϊκού & ερευνητικού δυναμικου για την ανάπτυξη & χρήση 

καινοτομιών της λειτουργίες του Δήμου 

Άξονας 4 :  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Μέτρο 4.1. : Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 

Κωδ. Στόχος 

4.1.1 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας & αποδοτικότητας του Δήμου 

4.1.2 Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των ΝΠΔΔ 

4.1.3 
Ενίσχυση διοικητικής λειτουργίας με ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ενίσχυση παροχής 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Πολίτες. 

4.1.4 
Ευαισθητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού στη νέα Στρατηγική Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

4.1.5 Βελτιώσεις στον Ο.Ε.Υ. και στο ISO 

Μέτρο 4.2.: Ανθρώπινο δυναμικού και υλικοτεχνική υποδομή 

Κωδ. Στόχος 

4.2.1 

Ανασχεδιασμός, Βελτιώσεις και Αναβαθμίσεις του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων & 

διαδικασιών για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας λειτουργίας 

όλων των υπηρεσιών του Δήμου 
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4.2.2 
Ευαισθητοποίηση - Ενεργοποίηση Εργαζομένων & Πολιτών στην Ηλεκτρονική 

Επικοινωνία 

4.2.3 
Ολοκληρωμένη υλοποίηση και παρακολούθηση υλοποίησης  Στρατηγικού & 

Επιχειρησιακού Σχεδίου 2015-2019 

4.2.4 
Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού 

Μέτρο 4.3.: Προγραμματισμός και εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου 

Κωδ. Στόχος 

4.3.1 
Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων του Δήμου 

και των ΝΠΔΔ 

4.3.2 Οικονομική αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας 

4.3.3 
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Εθνικών Προγραμμάτων χρηματοδότησης 

επενδύσεων 

4.3.4 Βέλτιστος προγραμματισμός  δημοτικών υπηρεσιών.  

4.3.5 
Ολοκληρωμένη υλοποίηση και παρακολούθηση υλοποίησης  Στρατηγικού & 

Επιχειρησιακού Σχεδίου 2015-2019 

Μέτρο 4.4.: Συνεργασίες 

Κωδ. Στόχος 

4.4.1 Ενίσχυση συνεργασιών (τοπικών και διεθνών) 

4.4.2 Συμμετοχή σε διαδημοτικά προγράμματα Πολιτικής Προστασίας 

Μέτρο 4.5.: Εξυπηρέτηση του Πολίτη και των Επιχειρήσεων 

Κωδ. Στόχος 

4.5.1 Ανάπτυξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην επικοινωνία με τον Πολίτη 

4.5.2 Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών στον Πολίτη 

Μέτρο 4.6.: Ψηφιακή σύγκλιση 

Κωδ. Στόχος 

4.6.1 Ανάπτυξη ψηφιακών και ηλεκτρονικών διαδικασιών για τις υπηρεσίες του Δήμου 

Μέτρο 4.7.: Διαφάνεια & Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

Κωδ. Στόχος 

4.7.1 Ενίσχυση Διαφάνειας  & Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

Μέτρο 4.8.: Δημοτικές Κοινότητες   

Κωδ. Στόχος 

4.8.1 Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Δημοτικών Κοινοτήτων 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. 

 

Ονοματεπώ

νυμο   

Διεύθυνση 

 Τηλέφωνο   

           Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά  

 

Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό;  

Από το Δήμο και εκπροσώπους του Δήμου 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου 

Από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

Από το Δι@ύγεια 

Από τοπικά μέσα ενημέρωσης 

Από άλλο Δημότη 

Από τοπικό Σύλλογο ή Φορέα 

Άλλο 

(Προσδιορίστε:..........................................................................................................................)

  

 

1.ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

α)Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου στον τομέα του 

Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής; (π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, διαχείριση 

απορριμμάτων, αποχέτευση, πολεοδομικά θέματα, υποδομές και τεχνικά έργα, κλπ.)   
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β)Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα 

προβλήματα που αναφέρατε; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

α)Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη 

σχετικών υποδομών, κλπ.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

β)Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα 

προβλήματα που αναφέρατε; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

α)Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και της 

Απασχόλησης; (π.χ. Κ.Υ.Ε.,  κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ενίσχυση απασχόλησης, ενίσχυση της τοπικής 

επιχειρηματικότητας, κλπ.) 
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β)Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα 

προβλήματα που αναφέρατε; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

α)Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Διοικητικής Ικανότητας; (π.χ. 

εξυπηρέτηση Δημότη, δημοτικά καταστήματα, ΚΕΠ, ανταπόκριση σε αιτήματα Δημότη κλπ.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

β)Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα 

προβλήματα που αναφέρατε; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ποια θεωρείται ότι είναι τα δυνατά σημεία του Δήμου Πεντέλης μέσα από τα οποία μπορεί να  

επιταχυνθεί η ανάπτυξη; 

1  
2  
3  
4  
 

Ποιες ενέργειες / δράσεις θεωρείται ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

του Δήμου Πεντέλης; 

1  
2  
3  
4  
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Σχόλια –Παρατηρήσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο εδώ : 

diavoulefsidp@0142.syzefxis.gov.gr 
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