
1 
 

          
 

               Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ    

A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 27/2015 Ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου 
Αριθµ.Απόφασης: 286/2015  
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Aπολογισµός πεπραγµένων της δηµοτικής αρχής, σε ότι 
αφορά την οικονοµική κατάσταση, τη διοίκηση του ∆ήµου και 

την εφαρµογή του προγράµµατος δηµοτικής δράσης έτους 
2014» 

 
Στα Μελίσσια και στο κλειστό Γυµναστήριο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων, 

σήµερα 18 του µηνός Νοεµβρίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε Ειδική 
δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτοκόλλου 22499/11.11.2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε 
όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).   
          ∆ιαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν 
παρόντα είκοσι δύο (22) µέλη και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:              

1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ- ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
2. ΜΑΣΜΑΝΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ           - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ∆.Σ.   
3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ   - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
4. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ           - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                     
5. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ     - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
6. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
7. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ             - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
8. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                     - ∆ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
9. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ       « 

10. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ                 « 
11. ΠΑΛΑΙΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ              « 
12. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ        « 
13. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      « 
14. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ    « 
15. ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     « 
16. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      « 
17. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ       « 
18. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       « 
ΑΠΟΝΤΕΣ:       Αν  και νόµιµα προσκλήθηκαν 

1. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ 
2. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     - ∆ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
3. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        «              (προσήλθε) 
4. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ       «             
5. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                        « 
6. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ              « 
7. ΚΕΧΑΓΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ      « 
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8. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ            « 
9. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ     « 

10. ΛΙΓΚΑΣ – ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    « 
11. ∆ΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      « 
12. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ       « 
13. ΦΕΙ∆ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ            « 
14. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                 « 
15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ     « 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Μουαµελετζής Γεώργιος προσήλθε µετά την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

� Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κος Στεργίου – Καψάλης ∆ηµήτριος. 
� Παρόντες ήταν επίσης οι δηµοτικοί υπάλληλοι κα Φυλακτού Σοφία και κα Μπουσίου Ζωή 

για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης και οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων του 
∆ήµου: ∆ιοικητικού – Κούκουνα Αγγελική, Οικονοµικού κα Καπετσώνη Βασιλική,  Τεχνικών 
Υπηρεσιών, ∆ιοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου: Χριστίδης Αναστάσιος,  
Πολεοδοµίας–Περιβάλλοντος  Λειτουργιών Πόλης & Πολιτικής Προστασίας – Εθελοντισµού 
κος Ξανθάκος Ιωάννης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης–Παιδείας - Πολιτισµού–Αθλητισµού: κα 
Κουλάκου Παναγιώτα, Προγραµµατισµού-Οργάνωσης Πληροφορικής–∆ιαφάνειας & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: κα Μπούσια Ιωάννα, Κ.Ε.Π.: κος Αδριανός Σοφοκλής.  
� Μετά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανέγνωσε 

επιστολή  του Επικεφαλής του συνδυασµού «Συµπολιτεία Μελίσσια – Ν.Πεντέλη – Πεντέλη», 
κου Γραφάκου Εµµανουήλ η οποία  έχει ως εξής:  

«Σας ενηµερώνουµε ότι η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ δεν θα παρευρεθεί στη σηµερινή λογοδοσία, 
όπως και τα προηγούµενα χρόνια, για τους λόγους που έχουν τεθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
αφορούν τις διαφωνίες σχετικά µε την διαδικασία και το χρόνο τοποθέτησης της αντιπολίτευσης, 
που δεν κρίνεται επαρκής». 

 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το µοναδικό θέµα  της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

εξέθεσε τα εξής: 
Σήµερα, κυρίες και  κύριοι  συνάδελφοι , η  συνεδρίαση  είναι  ειδική  µε  

µοναδικό  θέµα τη  λογοδοσία των πεπραγµένων της διοίκησης για το  έτος 2014.  
Σύµφωνα  µε  τις διατάξεις του  Ν.3463/2006  και  ιδιαίτερα του  άρθρου  217 

όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει , τις  διατάξεις του  3852/2010 και  το  άρθρο  14 του 
Κανονισµού  Λειτουργίας του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  (Α .∆.Σ.154/2011) κληθήκατε  
σήµερα για την πραγµατοποίηση  Ειδικής Συνεδρίασης του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  
για τον Απολογισµό  πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2014. 

Με  την υπ ’αριθµ .124/2015 απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  
καθορίστηκε  η  πραγµατοποίηση  της Ειδικής αυτής Συνεδρίασης στον χώρο  του 
κλειστού  Γυµναστηρίου  του  Λυκείου Μελισσίων, την 23.09.2015 και  µε  την  
υπ ’αριθµ . 205/2015 απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου , αποφασίσαµε  την 
αναβολή  της παραπάνω συνεδρίασης , για σήµερα 18 Νοεµβρίου  2015. Ο χρόνος 
τοποθέτησης των Επικεφαλής των Συνδυασµών καθορίστηκε  στα οκτώ (8) λεπτά, 
των ∆ηµοτικών Συµβούλων στα τρία (3) λεπτά και  των Προέδρων των ∆.Κ . στα 
τρία (3) λεπτά. Ο χρόνος τοποθέτησης των κατοίκων που  επιθυµούν να  
τοποθετηθούν θα καθοριστεί  ανάλογα µε  τον αριθµό  τους.   
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Με  πρόσκληση  που  κοινοποιήθηκε  προ  δεκαπέντε  ηµερών σε  τοπικό  τύπο , 
συλλόγους, σχολεία, φορείς του  ∆ήµου  και  αναρτήθηκε  σε  δηµόσια κτίρια, 
υπηρεσίες, εκκλησίες, αθλητικούς  χώρους  κλπ. ειδοποιήθηκαν οι  κάτοικοι  και 
φορείς του  ∆ήµου . Το  κείµενο  του  απολογισµού  στάλθηκε  στα µέλη  του 
∆ηµοτικού  Συµβουλίου  πέντε  (5) ηµέρες πριν την συνεδρίαση  ήτοι  την 
11.11.2015. 

Μετά τα παραπάνω παρακαλώ τον ∆ήµαρχο  για την έκθεση  του  κειµένου  
του  απολογισµού .  

Ακολούθησε  η  έκθεση  πεπραγµένων από  τον κο  ∆ήµαρχο , όπως  ακολουθεί  
παρακάτω.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αφού άκουσε τις εισηγήσεις της Προέδρου και του κου ∆ηµάρχου. 
Έλαβε υπόψη του: 
 Τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) και  
 Το άρθρο 14 του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α.∆.Σ.154/2011). 
 Την έκθεση πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής του έτους 2014 του ∆ηµάρχου. 

Β Ε Β Α Ι Ω Ν Ε Ι   
 Ότι τα πεπραγµένα της ∆ηµοτικής Αρχής του έτους 2014, σε ότι αφορά την οικονοµική 
κατάσταση, τη διοίκηση του ∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος δηµοτικής δράσης, 
εξετέθησαν από τον ∆ήµαρχο και εµφανίζονται παρακάτω: 
Κυρία Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
κυρίες και κύριοι ∆ηµοτικοί 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σας παρουσιάζω τα απολογιστικά 
στοιχεία των πεπραγµένων του ∆ήµου, σ΄αυτή τη δηµόσια εκδήλωση µε στόχο, την έγκυρη 
ενηµέρωση των δηµοτικών παρατάξεων, αλλά και των πολιτών, για όλα όσα έγιναν από 
πλευράς ∆ηµοτικής Αρχής τη διαχειριστική περίοδο από 1-1-2014 ως τις 31-12-2014. 
Το 2014 ήταν µια πολύ δύσκολη χρονιά για το ∆ήµο µας, αφού από την µία αντιµετωπίζουµε 
ακόµη προβλήµατα κακοδιαχείρισης του χτες στη ∆.K. Μελισσίων και από την άλλη έχουµε 
όπως όλοι οι ∆ήµοι 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 ∆ιοίκησης µας, που ολοκληρώσαµε 
την εγκατάσταση αρµονικά της Καλλικρατικής διαδικασίας, στο νέο µεγάλο Καλλικρατικό ∆ήµο 
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.  
Στον αγώνα µας να διατηρήσουµε το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουµε στο 
∆ήµο 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 ∆ιαφάνεια 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. 
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- Με δίκαιο, λιτό και καθαρό αγώνα, επιλέξαµε συνειδητά να µη βάλουµε το ∆ήµο µας σε 
τροχιά ελλειµµάτων αλλά να τον νοικοκυρέψουµε. 
- Με πειθαρχηµένη εργατικότητα, ανθρωπιά, συλλογικότητα και έλεγχο στις 
διαδικασίες. 
- Με 24ωρη καθηµερινή προσφορά και ∆ιοίκηση ∆ικαίου 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 ∆ιοίκηση και στη λειτουργία του ∆ήµου, προς όφελος πάντα 
του πολίτη. 
Τον Μάιο του 2014, ολοκληρώσαµε την πρώτη θητεία της ∆ιοίκησής µας στον Καλλικρατικό 
∆ήµο Πεντέλης και θέσαµε εκ νέου την οµάδα µας, στην κρίση των δηµοτών.  
Με το αποτέλεσµα των εκλογών του Μαΐου, οι δηµότες ανανέωσαν την εµπιστοσύνη τους 
σ΄εµάς, αναθέτοντας µας τη συνέχιση της ∆ιοίκησης του ∆ήµου 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 
∆ηµοτικής Αρχής, θα σας παρουσιάσουµε το έργο του 2014 της διοίκησής µας, στα Συµβούλια, 
τις Επιτροπές και κατά διεύθυνση και Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, όπως υλοποιήθηκε 
µε γνώµονα πάντα την εξυπηρέτηση των συµπολιτών µας. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:  
Λειτούργησε για την λήψη των απαραίτητων αποφάσεων που     εξασφάλισαν την 
λειτουργία του ∆ήµου 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 ∆ήµου 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 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΠ∆∆ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: 
� ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

ΓΕΝΙΚΑ:  
- Το οικονοµικό νοικοκύρεµα του ∆ήµου κύριος στόχος στη λειτουργία µας.  
- ∆εν υπάρχουν αδιαφανείς διακινήσεις του ∆ηµοσίου χρήµατος. 
- Καταργήθηκαν όλες οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του ∆ήµου,  εξ ων πέντε και µία 
διαδηµοτική επιχείρηση Α.Ε. στη ∆.Κ. Μελισσίων. 

- Καταργήθηκε το τέλος των µεγάλων επιχειρήσεων, που αναστείλαµε ευτυχώς µε την 
ανάληψη της ∆ιοίκησής 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: 
� ∆ιακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000 €) Οικ. Ιωαννίδη για απαλλοτρίωση οικοπέδου 
που έγινε το Κλειστό Γυµναστήριο ∆.Κ. Μελισσίων (Είµαστε σε διαπραγµάτευση για την 
αποπληρωµή της οφειλής). 
� Αποπληρωµή δανείου ∆.Κ. Μελισσίων. Ετήσιο τοκοχρεολύσιο 242.514,50€ (το 
αποπληρώνουµε). 
� 65.643,26€  χρέος για το χώρο του τένις της ∆.Κ. Μελισσίων (το αποπληρώνουµε). 
� Πεντακόσιες έξη χιλιάδες ευρώ (506.000 €) για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου στο 
χώρο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μελισσίων. (κατατεθήκαν στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ). 
� Συνεχίζουµε να αποπληρώνουµε τα χρέη των Κοινωφελών Επιχειρήσεων της ∆.Κ. 
Μελισσίων προς ΙΚΑ και ∆OΥ,  ύψους 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 ∆.Κ. Μελισσίων του 2009) το οποίο 
αποπληρώθηκε από το κράτος δύο (2) φορές, µία (1) µε χρήµατα που δόθηκαν στη 
∆.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 ∆ήµου µηνιαία από τις δόσεις που καταβάλλονται για 
αποπληρωµή παλαιών υποχρεώσεων της ∆.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 ∆ήµου 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) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1.  ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ  ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ ∆ΟΣΗΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΑΠΟ 
2011-2015 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

∆άνειο ALPHA BANK 4.700,000,00€ 23.500,00€ 1.333.654,51€ 3.366.345,85€ 

Συµψηφισθέντα λόγω 

οφειλών κοινωφελών 

1.027.593,45€ 40.169,00€ 993.913,22€ 33.680,23€ 
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προς ∆.Ο.Υ και Ι.Κ.Α 

Ρύθµιση ΕΥ∆ΑΠ 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€ 

∆άνεια από 

Παρακαταθηκών 

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

Ληξιπρόθεσµα ΕΥ∆ΑΠ 

(22%) 

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

Ν  ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Απαλ. ΙΩΑΝΝΙ∆Η 270.000,00€ Πρόταση 

12.500,00€ 

0 0 

Επιστροφή ποσού 

ΤΕΡΚΑΤ 

50.000,00€ ∆ΕΝ 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.  ∆.Ο.Υ. 

 

0 

 

0 

 

31.000,00€ 

 

Πλατεία Πόγκα 1.000,000,00€ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ 
0 0 

Τέλος Μεγάλων 

Επιχειρήσεων 

1.550.000,00€ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Αποφάσεις ∆ιοικητικού 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 ∆ήµος 

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) 
∆ΕΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ  

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                         Ο ΤΑΜΙΑΣ 

� Τµήµα Προµηθειών: 
Με πλήρη διαφάνεια έγιναν οι διαγωνισµοί για την ανάδειξη µειοδοτών προµήθειας και 
υλοποιήθηκαν οι προµήθειες για τις ανάγκες λειτουργίας του ∆ήµου. 
� Τµήµα Ταµείου: 
Εφαρµόστηκε η πληρωµή των προµηθευτών µέσω τραπεζών εντός εξήντα(60) ηµερών από 
την κατάθεση των τιµολογίων, ως ο Νόµος ορίζει.  
� Τµήµα Λογιστηρίου: 
∆εν απερρίφθη κανένα ένταλµα από τον επίτροπο. 
� Τµήµα Εσόδων: 
Λειτούργησε µε αρχές το ∆ηµόσιο συµφέρον και την στήριξη του δοκιµαζόµενου συµπολίτη 
µας σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο µε διαφάνεια και καθαρότητα. 
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� 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 ∆.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.  

 

Αρχές µας στην Οικονοµική ∆ιαχείριση:  

- ∆ιαφάνεια - 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 ∆ιοίκησης της ∆ιεύθυνσης (υπάλληλος-

τµηµατάρχης-διευθυντής), πάντοτε µε έγγραφη εισήγηση, γνωµοδοτήσεις και απόφαση της 

διοικητικής ιεραρχίας του ∆ήµου, που παραµένει στο αρχείο. 

- Επιδοτήσεις καθόλου ή τις αναγκαίες µε δίκαιο χωρίς εξαιρέσεις.  

 

«ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΥΟΥΜΕ – ΞΕΧΡΕΩΝΟΥΜΕ – ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΜΕ   

µε σεβασµό στον πολίτη και τον κόπο του, που µας εµπιστεύεται» 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  
1. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΣΟ∆ΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ   ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟ- 
ΤΗΤΑΣ 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 ∆.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 1.531.362,23292.511,181.823.873,41273.780,54 188.887,70 462.668,24 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.ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 
3. ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΗΞΙΠΟΡΘΕΣΜΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟΤΕΣ (∆ΕΣΜΕΥΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ –
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ) ∆ΥΟ (2) 
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΩΝ ΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑ. 
4.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 
5.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 
6.ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΧΡ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
7.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 
Ν.3463/2006 
8.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
9.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΚΗΜ∆ΗΣ 
10. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ 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. ΑΠΟ∆ΟΣΗ  ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
Β.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ. 
Γ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. 
∆.  ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ  ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    ΓΙΑ 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
Ε. ∆ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΕΤΟΥΣ  2013. 
Ζ.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
∆ΡΑΣΗΣ (Ο.Π.∆.) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 
ΤΟΥ Ν. 4111/2013» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΥΑ  7261/2013. 

 
 
Α. ΑΠΟ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ. 
 
Β. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ. 
 
Γ. ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 
 

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

4. ΤΜΗΜΑ Ν.Π.∆.∆. 
Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ Ν. 
4111/2013 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – 
ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ. 
 
Β. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΕΠ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ 
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΝ. 
 
Γ. ΕΚ∆ΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΛΠ. 
 
∆. ΈΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Ο.Π.ΑΘ. 
- ΆΜΕΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. 
- ΈΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ  

 
Α. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ 
ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΤΑ ΝΠ∆∆. 
 
 
Β. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. 
 
 
Γ. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. 
 
 
 
∆. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΑΔΑ: 6ΤΦ1ΩΞ3-ΗΞ3
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5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 2014 
 

Α) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

1 
∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠ∆∆ 
448.502,42 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

2 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΠ∆∆ 
ΟΚΠΑ 

126.244,75 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

3 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

15.994,50 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

4 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

13.999,98 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

5 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

48.640,00 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

6 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ 

15.594,00 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

7 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩ∆ΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

119.997,20 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Β) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
4.403,40 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ 
        

Γ) ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 

1 

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠ∆∆ 
2015 

507.395,21 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΜΕΣΩ ΕΣΗ∆ΗΣ ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 2015 

2 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
62.539,35 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 

2015 

3 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

31.394,34 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 

2015 

4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 28.455,06 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 

2015 
Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Βασιλική Καπετσώνη 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΤΦ1ΩΞ3-ΗΞ3
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� ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 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  ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου 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 ∆ιοίκησή µας δεν ξεχνάµε:  
• Άνθρωπος, η απάντηση στην όποια ερώτηση. 
• ∆ιοίκηση µε ∆ίκαιο και Παράδειγµα. 
• ∆ηµόσιο είναι ∆ιαδικασίες –∆ιαδικασίες- ∆ιαδικασίες, 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. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  
Πεπραγµένα: 
• Υπήρξε αύξηση των εγγεγραµµένων δηµοτών στα ∆ηµοτολόγια του ∆ήµου 
Πεντέλης. Το 2013 διενεργήθηκαν 522 µεταδηµοτεύσεις από άλλους ∆ήµους ενώ το 2014 
διενεργήθηκαν 905. Παραίνεση προς τους κατοίκους του ∆ήµου να είναι και δηµότες. 
• Ολοκληρώθηκε η ένταξη του ∆ήµου στο Εθνικό ∆ηµοτολόγιο. 
• 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 ∆ήµο Πεντέλης και τα ΝΠ∆∆ αυτού µετατάχθηκαν 
12 υπάλληλοι προς άλλους φορείς (11 υπάλληλοι από το ∆ήµο Πεντέλης και 1 από το ΝΠ∆∆ 
«Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης») και προς το ∆ήµο Πεντέλης και τα ΝΠ∆∆ 
αυτού µετατάχθηκαν 11 υπάλληλοι (7 υπάλληλοι στο ∆ήµο Πεντέλης και 4 στο ΝΠ∆∆ 
«Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης»). 
• Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η εκλογική διαδικασία για α) τις ∆ηµοτικές και 
Περιφερειακές  Εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και β) τις Ευρωεκλογές της 25ης 
Μαΐου 2014. 
• Έγιναν µε αποφάσεις ∆ηµάρχου, κατόπιν κρίσεως του αρµόδιου Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου, οι τοποθετήσεις των Πρ/νων ∆/νσεων και των Πρ/νων Τµηµάτων καθώς και οι 
τοποθετήσεις των υπαλλήλων στις ∆/νσεις και τα Τµήµατα. Συγκεκριµένα, έγινε τοποθέτηση 9 
Πρ/νων ∆/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 ∆ήµος. 
Εκκρεµότητες: 
• Είναι έτοιµη η εισήγηση για την τροποποίηση του ΟΕΥ για να περάσει Ε.Ε. και 
∆.Σ. 
• ∆εν έχει προχωρήσει η σύνταξη των ΟΕΥ των ΝΠ∆∆. 
• Με την πρόσληψη των 5µηνιτών γίνεται προσπάθεια για την εκκαθάριση και 
τακτοποίηση του Αρχείου του ∆ήµου και την παραλαβή του αρχείου των επιχειρήσεων που 
έκλεισαν. 

ΑΔΑ: 6ΤΦ1ΩΞ3-ΗΞ3
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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 ∆/νσης για την αξιολόγηση των 
υπαλλήλων. 
• Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στον πολίτη. 
• Προώθηση απασχόλησης στο ∆ήµο µας µέσω προγραµµάτων.                                                                      
  

ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΩΝ 

Α/Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ 
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΛΠ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 

1 Α∆ΕΙΕΣ 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 ∆ιεύθυνσης 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Αγγελική Κούκουνα 
 

� 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 ∆ηµοτικού 
Τριακοσίων εξήντα (360) παιδιών  και Νηπιαγωγείου εβδοµήντα (70) παιδιών και κλειστού 
και ανοικτού Γυµναστηρίου στο 122 ΟΤ της περιοχής Καλλιθέας της ∆.Κ. Πεντέλης 
(Χηµατοδότηση Σ∆ΙΤ). 
- Ξεκίνησε η κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στο ΟΤ Γ290 της ∆.Κ. Μελισσίων 
(Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ). 
 
- Ολοκληρώθηκε το Κέντρο Πρόνοιας – Παλαιό ∆ηµαρχείο – στη ∆.Κ. Πεντέλης 
(Χρηµατοδότηση Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ). 
- Στα πλαίσια των προγραµµάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι & ΙΙ υλοποιούνται τα έργα 
ενεργειακής αναβάθµισης Σχολείων:  
� 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο της ∆.Κ. Μελισσίων. 
� 1ο Γυµνάσιο της ∆.Κ. Μελισσίων. 

ΑΔΑ: 6ΤΦ1ΩΞ3-ΗΞ3
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� 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο της ∆.Κ. Νέας Πεντέλης. 
� 1ο Νηπιαγωγείο της ∆.Κ. Πεντέλης και  
� Η κατασκευή των οδών ΡΟ∆ΩΝΗΣ και ΠΙΝ∆ΟΥ στη ∆.Κ. Μελισσίων. 
- Από ίδιους πόρους ολοκληρώσαµε εντός του 2014 την ασφαλτόστρωση όλων των 
οδών  και την εγκατάσταση του αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή Γκατζολέϊκα στη ∆.Κ. 
Μελισσίων. 
- Ενταχθήκαµε στο «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων της Ευρώπης» και εγκρίθηκε το «Σχέδιο 
∆ράσης και Αειφόρου Ενέργειας του ∆ήµου», που υποβάλαµε. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
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 
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 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 
∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 

876.440,35€ - 
(ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΘΗΣΕΑ 
777.242,21€ ΚΑΙ ΑΠΟ  

ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ  99.198,14€) 

ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2014 

2. 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 
ΡΟ∆ΩΝΗΣ & ΠΙΝ∆ΟΥ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι) 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 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 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, 
ΦΥΤΕΥΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ κ.λπ. 
ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι). 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 422.655,00€ 
 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΚΑΙ 
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 

4. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
(ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 1.311.331,35€ 
 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΚΑΙ 
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

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 

ΑΔΑ: 6ΤΦ1ΩΞ3-ΗΞ3
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1 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ∆.Κ.. 
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
(20/12/2013) 

6.621,52 

ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2014. 

2 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ  Ο∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΥ 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 ∆ράσης  Αειφόρου  Ενέργειας του ∆ήµου Πεντέλης» 
εγκρίθηκε από την αρµόδια επιτροπή του  Συµφώνου των ∆ηµαρχών. 

 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 

Η εκπόνηση του «Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αστικών Στερεών Απόβλητων στο ∆ήµο 
Πεντέλης ». 

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Αναστάσιος Χριστίδης 
 

� ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ: 
ΓΕΝΙΚΑ:  
Το 2014 έκλεισε µε επιτυχία. Αρκετά από τα σοβαρά πολεοδοµικά και περιβαλλοντικά θέµατα 
που ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν το ∆ήµο για πολλά χρόνια, επιλύθηκαν ή προωθείται η 
επίλυσή τους. 
 ∆υστυχώς υπάρχουν ακόµα σοβαρά Πολεοδοµικά και Περιβαλλοντικά θέµατα, κυρίαρχο 
των οποίων είναι το ∆ασικό στη ∆.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 ∆ηµοτικής 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 ∆ασικούς Χάρτες. 
2. Πολεοδοµικά Ζητήµατα 
 α) Εκδίκαση ενστάσεων δευτέρου σταδίου τµηµάτων της 3ης και 4ης γειτονιάς της 
∆.Κ. Μελισσίων για ένταξη στο σχέδιο περιοχών Λάκκα – Ρήγα, Παληάγιαννη, Ηπειρώτικα, 
Κακιά Σκάλα  και προώθηση της µελέτης στις διαδικασίες του τελικού σταδίου. 

ΑΔΑ: 6ΤΦ1ΩΞ3-ΗΞ3
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 β) Ολοκλήρωση της Αναθεώρησης του Ρυµοτοµικού Σχεδίου της ∆.Κ. Μελισσίων 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. για επαναφορά του Σ.∆. στο 0.8 και καθορισµό 
χρήσεων γης. 
 γ) Προώθηση της διαδικασίας ένταξης στο σχέδιο της περιοχής 25ης Μαρτίου της ∆.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 ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων. 
 ε) Παράσταση στην εκδίκαση των ενστάσεων του Κτηµατολογίου των ∆.Κ. Πεντέλης 
και Νέας Πεντέλης. 
 στ) Παράταση προγραµµατικής σύµβασης µε ∆ήµο Αγίας Παρασκευής για 
αρµοδιότητες Πολεοδοµίας. 
 ζ) Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για σηµειακές παρεµβάσεις µε σκοπό 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις όπως π.χ. Αγίας Μαρίνας – Περικλέους ∆.Κ. Μελισσίων. 
3. ∆ιαχείριση Λειτουργίας Πόλης 
 α) ∆ιαχείριση 335 καταστηµάτων Υγειονοµικού ενδιαφέροντος και καθηµερινή 
ενασχόληση για νέες αδειοδοτήσεις, προεγκρίσεις, άδειες µουσικής, σφραγίσεις. 
 β) ∆ιενέργεια επτά (7) εµποροπανηγύρεων (διαχείριση 350 αιτήσεις). 
 γ) Οργάνωση – παρακολούθηση διαδικασίας Εθνικού Μητρώου Σηµείων Υδροληψίας. 
 δ) Οµαλή αδειοδότηση Οργανισµών Κοινής Ωφελείας. 
 ε) Εξυπηρέτηση αιτηµάτων ∆ηµοτών αρµοδιότητας ∆ιεύθυνσης (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 ∆ήµου. 

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Ιωάννης Ξανθάκος 
 

� ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 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 ∆ίκαιο και Παράδειγµα. 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  
� Αναβαθµίστηκε η καθαριότητα οδών (οδοκαθαρισµός) και κοινόχρηστων χώρων και 
η περισυλλογή οικιακών απορριµµάτων και ανακύκλωσης, µε βάση την συνεργασία και των 
τριών ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 
� Τοποθετήθηκαν κάδοι απορριµµάτων και ανακύκλωσης σε τµήµα του οικιστικού 
ιστού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης, όπου δεν λειτουργούσε η επιβαλλόµενη 
µηχανική αποκοµιδή των απορριµµάτων. 
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� Συντηρηθήκαν και επισκευαστήκαν τα οχήµατα του ∆ήµου 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. 
� 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 ∆ιεύθυνσης 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Αναστάσιος Χριστίδης 

 
� ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 
ΓΕΝΙΚΑ :  
- Με βάση ότι η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση αποτελεί σήµερα την κυρίαρχη στόχευση στη 
λειτουργία του ∆ηµοσίου, αναπτύξαµε και στηρίξαµε τη ∆ιεύθυνση αυτή µε εξοπλισµό και 
εκπαίδευση των στελεχών της.  
- Σήµερα καίτοι υποστελεχωµένη η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ∆ήµου, 
λειτουργεί υποδειγµατικά µε άριστα αποτελέσµατα και προοπτική κυρίως λόγω του 
υψηλού επαγγελµατισµού των εργαζοµένων στη ∆ιεύθυνση. 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
Παραχθέν Έργο το έτος 2014: 
1. ∆ιαχείριση 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  ΝΠ∆∆. 
3. Επισκευές εξοπλισµού Η/Υ του ∆ήµου, των ΝΠ∆∆ και των σχολείων όλων των 
∆ηµοτικών 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 «∆ιαύγεια ΙΙ». Eποπτεία, συντονισµός και 
πιστή εφαρµογή του προγράµµατος από όλες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου. 
6. Επεξεργασία – προετοιµασία στοιχείων για τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου 2015-
2019. 
7. Μελέτες συντήρησης λογισµικού ∆ήµου Πεντέλης. 
8. Αναδιοργάνωση τηλεπικοινωνιών του ∆ήµου στο Σύζευξις Ι.  Μείωση δαπανών 
τηλεπικοινωνιών λόγω ενσωµάτωσης όλων στο Σύζευξις Ι.  Ένταξη του ∆ήµου στο Ε.Σ.Υ.Π. 
και πλήρης εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου εντός της θεσµικής προθεσµίας. 
9. Παρακολούθηση µηνιαίας Στοχοθεσίας υπηρεσιών του ∆ήµου. 
10. Ένταξη ∆ήµου Πεντέλης στο Κεντρικό Μητρώο Ψηφιακών Υποδοµών του Υ∆ΙΜΗ∆. 
11. Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης για το έργο της ΕΕΤΑΑ – «∆ιαχείριση ευάλωτων 
κοινωνικών οµάδων – πρόσκληση 59/2013». 
Εκκρεµότητες: 
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1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Πεντέλης 2015-
2019 
2. Μελέτη και ανασχεδιασµός για την προµήθεια νέου εξοπλισµού Η/Υ για το ∆ήµο. 
Στόχοι  και Προοπτικές: 

• Ενίσχυση ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε τον Πολίτη. 
• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στις λειτουργίες του ∆ήµου και αναδιοργάνωση 
υπηρεσιακών ηλεκτρονικών διαδικασιών. 
• Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασµού 2015-2019. 
• Απόκτηση τεχνογνωσίας σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα για ενίσχυση των 
δράσεων του ∆ήµου. 
• Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας της λειτουργίας του ∆ήµου µε την ανάρτηση όλων των 
αποφάσεων που ενδιαφέρουν τους δηµότες. 

 
Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Ιωάννα Μπούσια 

 
� ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ – 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.  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
- 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. 
- ∆ωρεάν µαθήµατα πρώτων βοηθειών από εθελοντή γιατρό. 
- ∆ωρεάν προληπτικές εξετάσεις και στις τρείς ∆.Κ.: 
• ∆ωρεάν Σπιροµέτρηση σε συνεργασία µε την Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία. 
• ∆ωρεάν 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 ∆ήµου 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. 
- ∆ιενέργεια αντιφυµατικού εµβολιασµού σε όλα τα σχολεία του ∆ήµου Πεντέλης. 
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- Ο ∆ήµος 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 ∆ήµου Πεντέλης. 

Β.  ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
 
ΓΕΝΙΚΑ:  
1. Στηρίξαµε το Σχολείο µε όλες µας τις δυνάµεις, σε πλήρη και καθηµερινή συνεργασία 
µε τη Σχολική Κοινότητα, ∆ιευθυντές Σχολείων, Συλλόγους ∆ιδασκόντων, Γονέων και 
Κηδεµόνων, υπαλληλικό προσωπικό και πετύχαµε εύρυθµη λειτουργία καλοσυντηρηµένων  
Σχολείων. 
2. Λειτουργήσαµε και το 2014 µε εργαλείο και την µηνιαία Συντονιστική Σύσκεψη των 
∆ιευθυντών των Σχολείων και των Προέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων που 
θεσπίσαµε.  
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 ∆ιδασκαλίας για 
το καλό των οικογενειών και των µαθητών που δεν µπορούν να την έχουν σε ιδιωτικό επίπεδο. 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  

- Υλοποιήθηκε το Πρόγραµµα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας για τρίτη συνεχόµενη χρονιά 
για παιδιά ∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου, και στις τρείς ∆ηµοτικές Κοινότητες, µε εθελοντές 
καθηγητές  για στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων µαθητών. 
- Λειτούργησε µε επιτυχία το Κέντρο ∆ια 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 ∆ωρεάν Εκµάθησης 
Ποντιακής ∆ιαλέκτου. 
- 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 ∆ηµοκρατίας 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 ∆ούκισσας Πλακεντίας, δεν µπορεί να µην είναι το Πολιτιστικό 
Κέντρο της περιοχής.  
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 ∆ήµο µας.  
3. Προωθήσαµε και το 2014 τον Πολιτισµό και τον Αθλητισµό στο ∆ήµο, 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 ∆ήµο.  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  
- 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, ∆ιαδηµοτικό Φεστιβάλ χορωδιών ΚΑΠΗ, διατήρηση-
αναβίωση εθίµων ΚΕΣΚΕΚΙ, κ.α. 
- Για πρώτη φορά φιλοξενήθηκε στο ∆ήµο Πεντέλης το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
µήκους της ∆ράµας. 
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- 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  ∆ωρεάν 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. 

∆. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
- Υλοποιήθηκε το Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών µε  επεµβάσεις σε φρεάτια 
και ρέµατα και των τριών ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 
- Υλοποιήθηκε Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης 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. 
- ∆ιενέργεια Προληπτικών  Εξετάσεων για όλες τις ηλικιακές οµάδες του πληθυσµού. 
- Ολοκλήρωση αδειοδότησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 
- Ενίσχυση-αναβάθµιση  της Φιλαρµονικής και της Χορωδίας του ∆ήµου. 
- Βράβευση επιτυχόντων µαθητών του ∆ήµου Πεντέλης στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση. 
- Ενηµερωτικές Ηµερίδες σε θέµατα επικαιρότητας. 
- Προώθηση ενεργειών για αδειοδότηση των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών. 

 
Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Παναγιώτα Κουλάκου 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 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.  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
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  ∆ηµόσιας  
∆ιοίκησης. 
Συνοπτικά  τα  ΚΕΠ  διεκπεραίωσαν  τις  κάτωθι  διαδικασίες  για  το  2014: 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ  ΚΑΙ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΚΕΠ 790-ΚΕΝΤΡΙΚΟ 5.055 
ΚΕΠ 790Π – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ* 

 
275 

ΚΕΠ 631-ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3.739 
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ΚΕΠ 265-ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1.943 
ΣΥΝΟΛΑ 11.012 
 

*ΤΟ ΚΕΠ 790Π-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12/09/2014 
Εκκρεµότητες: 
Η  ∆ιεύθυνση  ΚΕΠ  δεν έχει σήµερα εκκρεµότητες. 
 
Σχεδιαζόµενες Ενέργειες: 
Η  συνεχής  αναβάθµιση  των  παρεχόµενων  υπηρεσιών  των  ΚΕΠ  µε  την  
µετάπτωση  στο  Νέο  Σύστηµα  ∆ιαχείρισης  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  ∆ήµου  µας  καθόσον  επτά (7)  µόνιµοι  
υπάλληλοι  από  τους  οκτώ (8)  ειδικότητας  ∆.Υ.Π  παρακολούθησαν  σεµινάρια  
εκπαίδευσης  στους  χώρους  του  Εθνικού  Κέντρου  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης  
(ΕΚ∆∆Α)  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  ∆ιοικητικής  Συµπεριφοράς»  και  αναφέρεται  στις  σχέσεις  δηµοσίων  
υπαλλήλων  και  πολιτών και  τα  «∆ικαιώµατα  των  πολιτών και  επιχειρήσεων στις  
συναλλαγές  τους  µε  τις  ∆ηµόσιες  Υπηρεσίες». 
 
Στόχος  της  ∆ιεύθυνσης  ΚΕΠ  ήταν, είναι και θα είναι  η  καλύτερη, πληρέστερη  και  
ταχύτερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών  που  ζητούν  τις  υπηρεσίες  των  ΚΕΠ  του  
Καλλικρατικού  ∆ήµου  µας. 

 
Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Σοφοκλής  Αδριανός 

 
� ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 

ΓΕΝΙΚΑ:  
Σε ένα Κράτος που ξεχνά τις υποχρεώσεις του ή τις καλύπτει µερικώς, ο ∆ήµος 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.  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  
∆ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 

1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ 
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 ∆ήµος µας έλαβε από την 
Πολιτεία 75.000 € τα οποία διέθεσε για 
µισθοδοσία εποχικού προσωπικού, 

ΑΔΑ: 6ΤΦ1ΩΞ3-ΗΞ3



22 
 

καύσιµα, συντήρηση οχηµάτων και 
συντήρηση πυροφυλακίων. 

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΥΣΩΝΑ Ενηµέρωση πολιτών και προετοιµασία 
κλιµατιζόµενων χώρων 

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ 
 
 

Αντιµετώπιση µε επιτυχία των ισχυρών 
χιονοπτώσεων ∆εκεµβρίου 2014 µε 
λειτουργία ΚΕΠΙΧ υπηρεσιών και 
εθελοντικών οµάδων. 
 
Για την αντιµετώπιση της παραπάνω 
δράσης ο ∆ήµος 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. 

Παραµένει συνεχής στόχος µας σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες και το Εθελοντικό Κλιµάκιο 

του ∆ήµου, 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 ∆ιεύθυνσης 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Ιωάννης Ξανθάκος 
 

� ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: 
ΓΕΝΙΚΑ:  
- Οι Τοπικοί Αντιδήµαρχοι και οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 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 ∆ηµοτικής 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. 
� ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ: 
ΓΕΝΙΚΑ:  
      Τα Ν.Π.∆.∆. Ο.Κ.Π.Α. και Ο.Π.ΑΘ. µε τους Προέδρους και τα ∆ιοικητικά 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. 
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           Συντονίζοντας ένα µεγάλο αριθµό δράσεων Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης που 
έγιναν και στις τρεις (3) ∆ηµοτικές κοινότητες.  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  
1. Παιδικοί Σταθµοί – Κ.∆.Α.Π. 
α) Πρόγραµµα ΕΕΤΑΑ Α.Ε. - ΕΣΠΑ “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής 
Ζωής” - 283 ωφελούµενες µητέρες έστειλαν δωρεάν τα παιδιά τους στις Παιδαγωγικές 
∆οµές του ∆ήµου Πεντέλης.  
Πιο αναλυτικά: (Ωφελούµενες Μητέρες) 
- 42 Βρέφη στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθµό Πεντέλης 
- 211 Νήπια για τους Παιδικούς Σταθµούς 
- 30 Παιδιά για το Κ.∆.Α.Π. Μελίσσι 
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 ∆.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 ∆.Κ. Μελισσίων και αξιοποιήθηκαν 
πλήρως τα κτίρια του ∆ήµου.  
- 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. 
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 ∆ηµοτική Κοινότητα. 
Ο Πολιτισµός και ο Αθλητισµός λειτούργησε µε την Εθελοντική  δυναµική των Σωµατείων και 
Συλλόγων της περιοχής µας, υπό τον έλεγχο του ∆ήµου δια του Ο.Π.ΑΘ., µε άριστα 
αποτελέσµατα και µε µηδενικό κόστος.  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  
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- 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 ∆ήµο µας πάντοτε 
µε βάση τους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο και την ανταποδοτική προσφορά 
µε αποτέλεσµα µηδενικά έξοδα για τον ∆ήµο. 
� 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 ∆ιδασκόντων και 
Γονέων και Κηδεµόνων, Υπάλληλοι, Μαθητές), σύµφωνα µε τον συντονισµό και τις οδηγίες της 
Μηνιαίας υπό το ∆ήµαρχο σύσκεψης µε τους ∆ιευθυντές 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 
∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του ∆ήµου. 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 ∆ήµου 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. 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 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 ∆ήµου και της Σ.Ε. και των ∆ιευθυντών των Σχολείων. 
Αγαπητοί Συνδηµότες, 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
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Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συνεργάτες µου Αιρετούς αλλά και το 
στελεχιακό δυναµικό του ∆ήµου Πεντέλης, που πραγµατικά δίνουν τον καλύτερό τους 
εαυτό, για να αποτελεί υπόδειγµα στην Αυτοδιοίκηση σωστής και νοικοκυρεµένης 
λειτουργίας, ο ∆ήµος 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 ∆ήµου, 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 ∆ιακυβέρνησης στην περιοχή, σε µία περίοδο όπου:  
• Το κράτος κλυδωνιζόταν και κλυδωνίζεται από µία πρωτοφανή οικονοµική   και 
λειτουργική κρίση. 
• Η Αυτοδιοίκηση περνά τη θεσµική και οικονοµική της απαξίωση. 
• Ο νέος Καλλικρατικός ∆ήµος Πεντέλης αντιµετωπίζει από την πρώτη µέρα την κακή 
οικονοµική και διοικητική κατάσταση της ∆.Κ. Μελισσίων.  
• Η Κοινωνία µας, οι εργαζόµενοι, όλοι µας, βρισκόµενοι προ του φάσµατος της 
ανεργίας, της ανέχειας, των νέων δεδοµένων και εκεί Εµείς, ο ∆ήµος µας, στέκεται όρθιος 
µε:  
� Πολύ δουλειά και διάθεση προσφοράς. 
� Γνώση και εµπειρία στην Οργάνωση και  στη ∆ιοίκηση. 
� 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 ∆ιοικητικά. 
� Λιτότητα στην Εξουσία. 
� Περιορισµό των δαπανών. 
� ∆ιαφάνεια και Εντιµότητα. 
Σήµερα, ένα χρόνο µετά στη δεύτερή µας θητεία: 
- Έχουµε ένα ∆ήµο, 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 ∆ιοίκηση το σωστό πνεύµα της λειτουργίας 
σύµφωνα µε το Θεσµικό πλαίσιο, της ∆ιαφάνειας, της Καθαρότητας, της Ανθρωπιάς και του 
∆ικαίου. 
- Με πολύ δουλειά, χωρίς τίποτε να αφήνετε στην τύχη, µε ενεργοποίηση του Εθελοντισµού και της 
Χορηγίας των εχόντων, στηρίζουµε αυτούς που δεινοπαθούν να επιβιώσουν.  
Η ∆ιοίκησή µας είναι του ∆ικαίου και του Παραδείγµατος, της Προσφοράς και της 
Αλληλεγγύης, της ∆ιαφάνειας, του Επαγγελµατισµού και της Εργατικότητας.  
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Με αυτό το µοντέλο Γνώσης και Εµπειρίας που στήριζαν και στηρίζουν οι Εργαζόµενοι και κυρίως 
εσείς οι ∆ηµότες, κρατήσαµε όρθιο το ∆ήµο, 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 ∆ήµος 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ηµότες για την εµπιστοσύνη σας. ∆εν 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 ∆ήµαρχος Πεντέλης 
∆ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης 

    
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 286/2015 
   Γι’αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
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