


“Η πόλη μας σε τέλμα

Καμία πρόβλεψη για το μέλλον

Απλά πορευόμαστε…”



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

Για να φύγουμε από το τέλμα και την αδράνεια
Για να πάει η πόλη μας μπροστά

Αποτυπώνει:

Το όραμά μας, τις φιλοδοξίες μας, 
τους υψηλούς στόχους μας, το κέφι μας



Ευρύτατος διάλογος

Με πολίτες, ερωτηματολόγια

Με φορείς της πόλης, συναντήσεις

Με ομάδες εργασίας της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ



Διάλογος με φορείς της κεντρικής εξουσίας

Με υποψηφίους Περιφερειάρχες



Βάζουμε το Δήμο στην 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Βελτιώνουμε την 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
στην πόλη

Διαμορφώνουμε το

ΜΕΛΛΟΝ

Οι τρεις ΑΞΟΝΕΣ 
του προγράμματός μας



Βελτιώνουμε την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ στην πόλη

Τα μεγάλα προβλήματα της 
Καθημερινότητας στην Πεντέλη:
1. Ασφάλεια
2. Καθαριότητα
3. Κατάσταση δρόμων και πεζοδρομίων



Συνεργασία με ΑΤ και ΤΑ με στόχο την ενίσχυση 
των τμημάτων με προσωπικό
Ο Δήμος θα βοηθήσει σε υλικοτεχνική υποδομή
• Συνεργασία με εταιρία security (5 οχήματα)
• 24ωρη φύλαξη κτηρίων δήμου
• Ενίσχυση φωτισμού όπου χρειάζεται
• Συστήματα ειδοποίησης για ευπαθείς συμπολίτες μας

Ασφάλεια



Α. Η πόλη μας καθαρή και τακτοποιημένη
• Καθημερινή αποκομιδή απορρίμματα, κάθε 3 μέρες 

ανακύκλωση
• Εβδομαδιαίος οδοκαθαρισμός
• Πλύσιμο κάδων εβδομαδιαίο (κάθε 2 εβδομάδες το χειμώνα)
• Πρόγραμμα υπογειοποίησης κάδων (1 -2 σημεία στην 

Πεντέλη)
• Άμεση απομάκρυνση κλαδιών και μπάζων

Καθαριότητα



Β. Νέα λογική στη διαχείριση απορριμμάτων

Λιγότερα απορρίμματα στη χωματερή
Σήμερα κάτω από 15% στο ρεύμα ανακύκλωσης –
κομποστοποίησης, στόχος 50% σε 4 χρόνια

• Νέοι κάδοι ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, 
• Δράσεις ενημέρωσης
• Πράσινες γωνιές ανακύκλωσης (1 - 2 στη Νέα Πεντέλη)

Καθαριότητα



Γ. Ενιαία υπηρεσία καθαριότητας

Τρεις διαφορετικές υπηρεσίες σήμερα, 
τις κάνουμε άμεσα μια, οικονομίες κλίμακος.

• Ενιαίος χώρος στάθμευσης οχημάτων (Απομάκρυνση 
απορριμματοφόρων από το κέντρο της Πεντέλης)
• Κινητός σταθμός μεταφόρτωσης

Καθαριότητα



Στόχος οι ολοκληρωμένες βιοκλιματικές 
αστικές αναπλάσεις
• Αγία Μαρίνα, 1η γειτονιά Μελίσσια
• Δυτικά Μελίσσια
• Κέντρο Νέας Πεντέλης
•Μορτερό, Νέα Πεντέλη και Πεντέλη

Δρόμοι - Πεζοδρόμια



Δρόμοι - Πεζόδρομοι – Ποδηλατόδρομοι
• Προχωράμε και επεκτείνουμε το έργο ασφαλτοστρώσεων
•Μεγάλα πεζοδρόμια για πρόσβαση σε σχολεία 
και δημοτικούς χώρους
• Εμβληματικά πεζοδρόμια, (Καλλιθέα Πεντέλης, Από Ναυτική 

Βάση μέχρι Ι.Μ.Πεντέλης)
• Κάνουμε τον ποδηλατόδρομο, οριζόντια επέκτασή του

Δρόμοι - Πεζοδρόμια



Σε πέντε άλλους τομείς:
1. Κοινωνική προστασία και συνοχή
2. Αθλητισμός για όλους
3. Πεντέλη, Μελίσσια κοιτίδες πολιτισμού
4. Σχολεία, δράσεις για τους νέους
5. Δήμος στο πλευρό του δημότη

Βελτιώνουμε την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ στην πόλη



Στόχος το brand name Πεντέλη, 
να αποκτήσει συγκεκριμένη πολιτιστική ταυτότητα και 
να συνδεθεί με τα παγκόσμια μνημεία της Ακρόπολης, 

και με σημαντικής εμβέλειας πολιτιστικά γεγονότα.

Δημιουργία μεγάλου θεατρικού χώρου
Δράσεις σε συνεργασία με Υπουργείο 
Πολιτισμού και με Πανεπιστήμια

3. Πεντέλη, Μελίσσια κοιτίδες πολιτισμού



• Καλοκαιρινές εκδηλώσεις με δρώμενα σε κάθε γειτονιά
• Αναβιώνουμε τα Κρυστάλεια στην Πεντέλη. 
• Επαναφέρουμε το θεσμό των καρναβαλικών εκδηλώσεων 
• Αξιοπρεπή χριστουγεννιάτικα δρώμενα σε κάθε δημοτική κοινότητα. 
• Θεσμοθετούμε εαρινές πολιτιστικές δραστηριότητες.

3. Πεντέλη, Μελίσσια κοιτίδες πολιτισμού



Στόχος μας από τα σχολεία να μην λείπει τίποτε 
και να έχουμε σύγχρονες υποδομές

• Σταδιακή εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε όλες τις αίθουσες των 
σχολείων, την επόμενη τετραετία.
• Μέσα από προγραμματική σύμβαση με την ΚΤΥΠ αναβαθμίζουμε σταδιακά τις 

αίθουσες πολλαπλών χρήσεων των σχολείων.
• Αναβάθμιση των αύλειων χώρων των σχολείων, ώστε να μετατρέπονται όλο το 

χρόνο σε χώρους φιλικούς στα παιδιά για αθλητικό παιχνίδι.

4. Σχολεία, δράσεις για τους νέους



5. Δήμος στο πλευρό του δημότη

Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του Δημότη και 
επαναλειτουργία γραφείου δημότη

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κέντρο επιχειρήσεων στο Δήμο για την 

καθημερινότητα και τις έκτακτες ανάγκες



Παρεμβάσεις σε:
1. Πολεοδομικό σχεδιασμό
2. Μεγάλοι χώροι πρασίνου, ελεύθεροι χώροι
3. Υποδομές
4. Πεντελικό
5. Προστασία περιβάλλοντος, μείωση ενέργειας

Διαμορφώνουμε το ΜΕΛΛΟΝ



ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕ ΟΡΑΜΑ και 

ΥΨΗΛΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε 
για να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον

δρομολογώντας σταδιακά 
όλα θα ανοικτά μεγάλα θέματα

Διαμορφώνουμε το ΜΕΛΛΟΝ



Οι στόχοι μας:
• Περισσότεροι ελεύθεροι, κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι και χώροι 

στάθμευσης
• Ηπιότερες χρήσεις γης
• Να μην αυξηθεί πουθενά ο συντελεστής δόμησης Κλιμακωτός 

συντελεστής για τις μεγάλες ιδιοκτησίες
• Τήρηση και έλεγχος των πολεοδομικών όρων δόμησης

Πολεοδομικός Σχεδιασμός



Τα μέσα:
Ενιαίο ΓΠΣ για την πόλη, 
Έτσι η Πεντέλη αποκτά έτσι πολεοδομικό σχεδιασμό και θα 
μπορέσουν:

• Να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης οι οικισμοί που είναι εκτός σχεδίου 
σήμερα
• Να θεσμοθετηθούν οι απαραίτητοι κοινωφελείς και κοινόχρηστοι 

χώροι

Πολεοδομικός Σχεδιασμός



• Δασικές εκτάσεις Παπαδημητρίου – ΝΙΕΘ – Εξοχές Χωροφυλακής.
• Δασικός χώρος 20 στρεμμάτων περίπου κάτω από το Αμαλία Φλέμιγκ

στα Μελίσσια
• Δασικός χώρος 16 στρεμμάτων στο λόφο του Προφήτη Ηλία στη Νέα 

Πεντέλη
• Δασικός χώρος 40 στρεμμάτων στις κατασκηνώσεις στη Νέα Πεντέλη

Μεγάλοι χώροι πρασίνου, ελεύθεροι χώροι



• Δάσος Αγίου Σεραφείμ στην Πεντέλη
• Πρώην μεγάλοι κατασκηνωτικοί χώροι στην Πεντέλη
• Λόφος μικρής Καλλιθέας στην Πεντέλη
• Κοινόχρηστος χώρος 16 στρεμμάτων μεταξύ Μελισσίων και Νέας 

Πεντέλης
• Παραρεμάτιες περιοχές σε όλο το Δήμο
• Σταδιακή απόκτηση θεσμοθετημένων Κ/Χ στα Μελίσσια
• Διανοίξεις οδών για εφαρμογή σχεδίου

Μεγάλοι χώροι πρασίνου, ελεύθεροι χώροι



Υποδομές με στόχο ολοκλήρωση την πρώτη τετραετία:

• Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (Περιφέρεια Αττικής)
• Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της Καλλιθέας 

Πεντέλης  και όπου αλλού απαιτείται (ΕΥΔΑΠ)
• Ανακατασκευή αιθουσών και δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου στο 

1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων (ΚΤΥΠ) 

Υποδομές



Υποδομές

• Κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στα άνω Μελίσσια, στο οικόπεδο ιδιοκτησίας 
του Δήμου (ΕΣΠΑ)

• Παραχώρησης χρήσης του Μεγάρου Δούκισσας Πλακεντίας στο Δήμο 
Πεντέλης (ΕΤΑΔ). 

• Διαμόρφωση τριών χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου στα Μελίσσια, 
(έναντι του κολυμβητηρίου, δίπλα στο Λιντλ και χώρος έναντι 
Σκλαβενίτης), με έμφαση σε πρασίνου, αθλητισμό και στάθμευση



Παρεμβάσεις με στόχο ολοκλήρωση την πρώτη τετραετία:
• Εκτεταμένες αναδασώσεις
• Ολοκληρωμένη ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους 

(Πύριζα, Βαγιάτι, Αγ. Ιωάννης, Αγ. Ασώματοι κ.α.).
• Δημιουργία και ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών μονοπατιών.

Πεντελικό



• Δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στο Πεντελικό 
• Ανάδειξη της ιστορικής και γεωλογικής σημασίας του πεντελικού 

μαρμάρου.
• Εκτέλεση μικρών έργων διαχείρισης υδάτων του ορεινού όγκου
• Ανακατασκευή και χρήση του καταφυγίου στην περιοχή των Αγίων 

Ασωμάτων

Πεντελικό



Μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις εφαρμογή ΠΔ προστασίας
• Ανάπλαση του Αρχαίου Λατομείου και την ανάδειξη της οδού 

λιθαγωγίας
• Δημιουργία Μουσείου Πεντελικού και ανοικτού θεάτρου στο Λατομείο 

Μουζάκη
• Δημιουργία ανοικτού θεατρικού χώρου, δημιουργία ανοικτών γηπέδων 

ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϋ κλπ στο λατομείο Μαλτέζου

Πεντελικό



Μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις εφαρμογή ΠΔ προστασίας
• Δημιουργία ανοικτού χώρου αναψυχής και άθλησης, δημιουργία 

πάρκου νεολαίας  με αθλητικές εγκαταστάσεις ειδικά για νέους 
(skateboard park, bmx park, τείχος αναρρίχησης) και δημιουργία 
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο λατομείο Ράϊκου.

Πεντελικό



Μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις εφαρμογή ΠΔ προστασίας
• Διαμόρφωση κορυφής του βουνού σε χώρο θέας και αναψυχής 

(συνεργασία με ΥΕΘΑ)
• Προστασία των βυζαντινών μνημείων του Πεντελικού σε συνεργασία με 

την εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων. 
• Την προστασία και περαιτέρω ανάδειξη των μνημείων της εποχής της 

Δούκισσας της Πλακεντίας.

Πεντελικό



Ενίσχυση αστικού και περιαστικού πρασίνου
Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων με στόχο να αυξήσουμε σημαντικά 
το πράσινο μέσα σε όλη την πόλη και γύρω από αυτή

Ανάδειξη και προστασία παραρεμάτιας περιοχής

Προστασία περιβάλλοντος, μείωση ενέργειας



Μείωση ενέργειας
Αλλαγή λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού (μείωση κόστους κατά 
325.000 ευρώ)
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου
Εισάγουμε την ηλεκτροκίνηση στα νέα οχήματα του Δήμου

Προστασία περιβάλλοντος, μείωση ενέργειας



Εισάγουμε το Δήμο στην ψηφιακή εποχή

Έχουμε Δήμο ψηφιακά αναλφάβητο
Απαράδεκτο να προβάλλονται οι δράσεις του Δήμου μέσα από την 

προσωπική ιστοσελίδα του Δημάρχου! 

• Καλύπτουμε το χαμένο έδαφος
• Η τεχνολογία είναι μέσω (όχι αυτοσκοπός) να κάνουμε 

αποτελεσματικότερα τη δουλειά μας για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών.



Εισάγουμε το Δήμο στην ψηφιακή εποχή

Η τεχνολογία στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ μας

• Νέα σύγχρονη ιστοσελίδα
• Εφαρμογές για smart phone
• Ηλεκτρονικό γραφείο Δημότη, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και από τα 

ΚΕΠ
• Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών



Εισάγουμε το Δήμο στην ψηφιακή εποχή

Η τεχνολογία στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ μας

• Τεχνολογία στην υπηρεσία καθαριότητας
• Τεχνολογία για μεγαλύτερη ασφάλεια
• Τεχνολογία στη στάθμευση
• Η τεχνολογία βοηθά στη διαφάνεια (συνεδριάσεις ΔΣ, διαβούλευση 

κ.α.)



Εισάγουμε το Δήμο στην ψηφιακή εποχή

Η τεχνολογία στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ μας

• Με την τεχνολογία προβάλλουμε την τοπική αγορά, εφαρμογές 
τύπου “city life”
• Η τεχνολογία βοηθά τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 

(έλεγχος προμηθειών, κοιμητήριο, παρακολούθηση έργων και 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κ.α.)



Εισάγουμε το Δήμο στην ψηφιακή εποχή

Η τεχνολογία στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ μας

Τεχνολογική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων

• WiFi
• Συστήματα φόρτισης κινητών



Εισάγουμε το Δήμο στην ψηφιακή εποχή

Η τεχνολογία μας βοηθά να διαμορφώσουμε το ΜΕΛΛΟΝ

• Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
• Αστικό Παρατηρητήριο
• Έλεγχος δημοτικού φωτισμού
• Έλεγχος στην κατανάλωση ενέργειας
• Προστασία δασών και περιβάλλοντος (πυρασφάλεια, παράνομες 

δραστηριότητες



Μείωση σπατάλης
ποσά σε ευρώ

Έξοδα δικηγόρων 100.000
Πελατειακές Προσλήψεις 2μηνιτών 180.000
Εκκαθαριστές σε επιχειρήσεις 6.000
Δημόσιες σχέσεις, δημοσιεύσεις 14.000
ΣΠΑΤΑΛΕΣ ΟΠΑΘ 150.000
ΣΠΑΤΑΛΕΣ σε προγραμματικές 
συμβάσεις 40.000

Σύνολο ΣΠΑΤΑΛΩΝ (α φάση) 490.000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Χρηματοδοτικά προγράμματα
Τομεακά προγράμματα ΕΣΠΑ, με έμφαση: 
•Στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» 
•Στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία
•Στο ΠΕΠ Αττικής

Απευθείας από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Χρηματοδοτικά προγράμματα
Περιφέρεια Αττικής
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπ.ΕΣ.
Αυτοχρηματοδότηση, ΣΔΙΤ
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Σας ευχαριστώ!!


