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Λίγα λόγια για το Πρόγραμμά μας και τον τρόπο που το διαμορφώσαμε

Το Πρόγραμμά μας στοχεύει να δώσει τέλος στην αδράνεια των τελευταίων 9 ετών. Με αυτό θέλουμε να θέσουμε 
το Δήμο μας ξανά σε κίνηση, ώστε η πόλη να προχωρήσει μπροστά και να διαμορφώσει το μέλλον της στην 
κατεύθυνση μιας φιλικής πόλης προς τους πολίτες, με προαστιακό χαρακτήρα.

Για να το διαμορφώσουμε κάναμε ευρύτατο διάλογο:

• με τους πολίτες. Πάνω από 1.200 ερωτηματολόγια απαντήθηκαν ηλεκτρονικά.
• με τους φορείς της πολιτείας και συγκεκριμένα, την ΕΤΑΔ, το Πράσινο Ταμείο, τον ΕΣΔΝΑ για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων, την ΕΥΔΑΠ, την ΚΤΥΠ (πρώην ΟΣΚ), το Υπουργείο μεταφορών, τον ΟΑΣΑ, τον ΕΦΚΑ, με 
υποψηφίους Περιφερειάρχες.

Έτσι καταλήξαμε στο Πρόγραμμά μας, το οποίο έχει τρεις άξονες.

Το σύνολο του προγράμματός μας αναλυτικά, τις παρουσιάσεις που έχει κάνει η Υποψήφια Δήμαρχος
Δήμητρα Κεχαγιά, καθώς και τα βιογραφικά όλων των υποψηφίων της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, μπορείτε να τα

διαβάσετε στην ιστοσελίδα της συνδυασμού μας:

www.simpoliteia.gr

1ος ΑΞΟΝΑΣ: Βελτίωση της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Με παρεμβάσεις σε δύο επίπεδα:

(Α) Στα κύρια προβλήματα της πόλης 

• Το κακό επίπεδο Καθαριότητας
• Η έλλειψη Ασφάλειας
• Η κακή ποιότητα των δρόμων και των πεζοδρομίων
• Τα προβλήματα στην κυκλοφορία και τη στάθμευση

(Β) Παρεμβάσεις στους υπόλοιπους πέντε (5) τομείς 
της καθημερινότητας

• Κοινωνική Πολιτική και κοινωνική συνοχή
• Αθλητισμός
• Πολιτισμός
• Σχολεία και νεολαία
• Στην εξυπηρέτηση των δημοτών

2ος ΑΞΟΝΑΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ της 
πόλης

Με παρεμβάσεις που αφορούν:

• Στον πολεοδομικό σχεδιασμό
• Τους μεγάλους χώρους πρασίνου
• Τις υποδομές
• Το Πεντελικό
• Το περιβάλλον και τη μείωση ενέργειας

3ος ΑΞΟΝΑΣ: Ο Δήμος στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Η χρήση της τεχνολογίας θα βοηθήσει στην υλοποίηση 
του Προγράμματός μας.

• Η τεχνολογία βελτιώνει την καθημερινότητά μας.

• Η τεχνολογία μας βοηθά να διαμορφώσουμε καλύτερα 
το μέλλον της πόλης μας.

Χρημοτοδότηση του Προγράμματός μας

Τις παρεμβάσεις που προβλέπει το πρόγραμμά μας και 
θα αυξήσουν τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου, θα τις 
χρηματοδοτήσουμε με μείωση της σπατάλης στο Δήμο. 

Για το σκοπό αυτό, σε πρώτη φάση, έχουμε εντοπίσει 
δαπάνες ύψους 500.000 ευρώ το χρόνο που θα 
μηδενιστούν, ώστε τα χρήματα αυτά να διοχετευθούν 
στην ασφάλεια, στα σχολεία και στην κοινωνική 
πολιτική.

Τις υποδομές και τις μεγάλες παρεμβάσεις του 
προγράμματός μας, έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και 
την ικανότητα να τις χρηματοδοτήσουμε από:
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
Περιφέρεια Αττικής
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπ.ΕΣ.
Αυτοχρηματοδότηση και ΣΔΙΤ
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την 
Ανάπτυξη



Φίλες και φίλοι,
Οι εκλογές της 26ης Μαΐου είναι κρίσιμες για το 
μέλλον του Δήμου Πεντέλης. Η στασιμότητα και η 
αδράνεια των τελευταίων χρόνων επιδείνωσε τα 
προβλήματα. Το κυκλοφοριακό γίνεται κάθε μέρα 
και χειρότερο. Θέσεις στάθμευσης δεν υπάρχουν. Το 
οδικό δίκτυο της πόλης είναι γεμάτο λακκούβες και 
κακοτεχνίες. Τα πεζοδρόμια είναι σε ακόμη χειρότερη 
κατάσταση. Η καθαριότητα δεν είναι αντάξια ούτε 
της πόλης μας, ούτε των ακριβών δημοτικών τελών 
που πληρώνουμε. Η ασφάλεια των πολιτών και των 
περιουσιών, ιδίως στη Νέα Πεντέλη και στην Πεντέλη, 
είναι ανύπαρκτη.

Η κατάσταση αυτή αυτό πρέπει να αλλάξει! Οι πολίτες 
στα Μελίσσια, στη Νέα Πεντέλη και στην Πεντέλη, 
δικαιούνται να έχουν μια νέα Δημοτική Αρχή, η οποία 
θα δρομολογήσει λύσεις και θα πάει την πόλη μας 
μπροστά.

Για πρώτη φορά στο Δήμο μας δόθηκε ο λόγος 
στους δημότες. Για πρώτη φορά έγινε πραγματικός 
διάλογος. Συνομιλήσαμε με όλους, τόσο εγώ η ίδια, 
όσο και οι υποψήφιοί μας. Συνομιλήσαμε παντού: στις 
λαϊκές, σε μαγαζιά, σε σπίτια, σε χώρους δουλειάς. 
Ακούσαμε με προσοχή.  Συναντηθήκαμε με τους 
περισσότερους επιστημονικούς, επαγγελματικούς και 
κοινωνικούς φορείς και συλλόγους της πόλης. Πάνω 
από 1.200 ερωτηματολόγια απαντήθηκαν ηλεκτρονικά. 
Καταγράψαμε τις σκέψεις, τις ιδέες, και τις προτάσεις 
όλων. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, διαμορφώσαμε ένα 
σύγχρονο και αναλυτικό πρόγραμμα για να δώσουμε 
τις λύσεις που απαιτούνται. Είναι ολοκληρωμένο, 
συγκεκριμένο, έχει στοχοθέτηση, κοστολόγηση και 
μετρήσιμους στόχους.

Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από τις δημοτικές εκλογές. 
Τις εκλογές που θα κρίνουν το μέλλον του δήμου μας. 

Το ερώτημα είναι σαφές:

Μπορεί η πόλη μας να προχωρήσει στο μέλλον 
με τις απολιθωμένες αντιλήψεις της δεκαετίας 
του ’80; Μπορεί να προχωρήσει με τα ίδια 
πρόσωπα της σημερινής δημοτικής αρχής, τις 
ίδιες συνήθειες, τις ίδιες ξεπερασμένες πρακτικές; 
Μπορεί; Η απάντηση είναι ΟΧΙ!

Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τη πόλη μας. Το μήνυμά 
μας, το μήνυμα της αλλαγής και της ανανέωσης, πρέπει 
να φτάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε 
οικογένεια, σε κάθε συμπολίτη μας.

Ήρθε η ώρα η πόλη μας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα!
Στο δίλημμα, αν θα πάμε μπροστά ή θα μείνουμε στο 
παρελθόν, την απάντηση τη δίνουμε με την ψήφο μας.

Δεν μένουμε στο χθες. Αλλάζουμε! Γυρνάμε σελίδα! 
Μαζί μπορούμε να πάμε τα Μελίσσια, τη Νέα Πεντέλη, 
την Πεντέλη, μπροστά.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
της υποψήφιας Δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας Κεχαγιά

στους κατοίκους των Μελισσίων, της Νέας Πεντέλης και της Πεντέλης

Δήμητρα Κεχαγιά
  Υποψήφια Δήμαρχος Πεντέλης

Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ 
Απόφοιτη Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Πρώην Αντιδήμαρχος Μελισσίων 

Στέλεχος Κτηματολογίου

Θα πάμε μπροστά ή θα μείνουμε στο παρελθόν;
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Καθαριότητα

Η πόλη καθαρή και τακτοποιημένη

• Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων (εναλλάξ 3 
μέρες απορρίμματα και 3 μέρες ανακύκλωση).
• Οδοκαθαρισμός μια φορά την εβδομάδα.
• Συστηματικό πλύσιμο κάδων, ειδικά το καλοκαίρι.
Υπογειοποίηση κάδων σε αρκετά σημεία της πόλης.
• Απομακρύνουμε άμεσα κλαδιά και μπάζα.  

Άλλη λογική στη διαχείριση απορριμμάτων: 
Στόχος ο Δήμος να στέλνει στη χωματερή λιγότερα 
απορρίμματα

Μόλις το 15% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται, 
στόχος σε 4 χρόνια να είναι 50%, όσο προβλέπει ο 
σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων για την Αττική. 
Αυτό θα το πετύχουμε με:

• Ενίσχυση της ανακύκλωσης με νέους μπλε κάδους.
• Εφαρμογή σχεδίου ευρείας οικιακής 
κομποστοποίησης. 
• Διαρκείς δράσεις ενημέρωσης των πολιτών. Η μείωση 
των απορριμμάτων, περνά μέσα από κάθε νοικοκυριό με 
τη διαδικασία διαλογής στην πηγή.
• Ενημερωτικές διαδραστικές δράσεις ανακύκλωσης και 
κομποστοποίησης στα σχολεία.  
Σε οργανωτικό επίπεδο
• Ενοποιούμε την υπηρεσία καθαριότητας, από τρεις 
ξεχωριστές που είναι σήμερα.
• Δημιουργούμε ενιαίο χώρο στάθμευσης των 
οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας, όπου μέσα σε 
αυτόν λειτουργούμε κινητό σταθμό μεταφόρτωσης.

Ασφάλεια

Ενισχύουμε το αστυνομικό τμήμα της πόλης

Με ισχυρή και τεκμηριωμένη πίεση προς τις αρμόδιες 
αρχές, ώστε να ενισχυθεί με προσωπικό
Ο Δήμος θα βοηθήσει το αστυνομικό τμήμα σε 
υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό.

Ο Δήμος θα έχει ενεργό ρόλο στην ασφάλεια των 
πολιτών:
• Συνεργασία με εταιρείες Security για περιπολίες στην 
πόλη (κυκλοφορία πέντε οχημάτων). 
• 24 ωρη φύλαξη όλων των Δημοτικών κτιρίων και των 
Σχολείων του Δήμου.
• Ενίσχυση του φωτισμού σε κάθε γειτονιά.
• Ψηφιακό Δίκτυο Πολιτών για την ασφάλεια με 
αποστολή/λήψη σημάτων (alarms) έκτακτης ανάγκης. 

Δρόμοι – Πεζοδρόμια

Τέλος στις λακκούβες και στα σπασμένα πεζοδρόμια

Βιοκλιματικές αναπλάσεις με μεγάλα πεζοδρόμια σε 4 
σημεία της πόλης:
• Στα Μελίσσια στην Αγία Μαρίνα (και σε δρόμους της 
1ης γειτονιάς) και στα Δυτικά Μελίσσια.
• Στη Νέα Πεντέλη στην κεντρική περιοχή.

• Στην Πεντέλη, στο Μορτερό.
Διαμόρφωση μεγάλων και ασφαλών πεζοδρομίων 
γύρω από όλους στους σχολικούς χώρους.
Κατασκευή μεγάλων πεζοδρομίων: 1. Σύνδεση κέντρου 
Μελισσίων με Νέα Πεντέλη, 2. Στην Καλλιθέα Πεντέλης, 
3. Από Ναυτική Βάση μέχρι Ι.Μ. Πεντέλης.
Δημιουργία ποδηλατόδρομου.
Δίκτυο κίνησης για ασφαλή κίνηση ατόμων με αναπηρία 
και ασφαλής πρόσβασή τους στα δημόσια κτίρια
Εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις.
Ενιαίο έργο αποκατάστασης φθορών σε δρόμους και 
πεζοδρόμια για όλη την τετραετία, που θα μας επιτρέψει 
την άμεση αποκατάσταση όπου απαιτείται.

Κυκλοφορία, στάθμευση

Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της στάθμευσης που 
είναι η κύρια αιτία της κακής κυκλοφορίας.
Στόχος η ομαλή και ασφαλής κίνηση πεζών και 
οχημάτων και η διασφάλιση χώρων στάθμευσης.
Προγραμματίζουμε:
• Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και 
ποδηλατοδρόμων.
• Να ενισχύσουμε τις συνθήκες βιώσιμης κινητικότητας 
με μετακινήσεις στην πόλη με ποδήλατο και 
εφαρμόζουμε πιλοτικό πρόγραμμα ενοικίασης 
δημοτικών ποδηλάτων.
• Σύνταξη ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης και 
μελέτης στάθμευσης.
• Δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης, σε 
κεντρικά σημεία των Μελισσίων και της Νέας Πεντέλης. 
• Ελέγχους για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό 
πρόβλημα διπλοπαρκαρίσματος στους κεντρικούς 
δρόμους της πόλης.
• Εξετάζουμε εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης του κεντρικούς δρόμους της πόλης τις 
ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.
• Μίσθωση οχήματος για κάλυψη της 
ανάγκης μετακίνησης των φοιτητών προς την 
Πανεπιστημιούπολη. 
• Σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, πύκνωση στα 
δρομολόγια όπου απαιτούνται και σύνδεση της 
Πεντέλης με το σταθμό του προαστιακού και του μετρό 
στην Παλλήνη.
• Να δημιουργήσουμε ασφαλείς, νόμιμες 
υπερυψωμένες πεζοδιαβάσεις όπου παρατηρείται 
μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην κίνηση των πεζών.

Αντιμετωπίζουμε άμεσα τα 4 μεγάλα θέματα της πόλης
Βελτιώνουμε την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ:
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Το σύνολο του προγράμματός μας αναλυτικά, τις 
παρουσιάσεις που έχει κάνει η Υποψήφια Δήμαρχος
Δήμητρα Κεχαγιά, καθώς και τα βιογραφικά όλων των 
υποψηφίων της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, μπορείτε να τα
διαβάσετε στην ιστοσελίδα της συνδυασμού μας:

www.simpoliteia.gr

1. Ενισχύουμε την κοινωνική προστασία και την 
κοινωνική συνοχή
(α) Έμφαση στην πρόληψη, την πρωτοβάθμια 
φροντίδα και στην ψυχική υγεία, με δωρεάν 
υπηρεσίες σε άπορους, ανασφάλιστους, ηλικιωμένους, 
άτομα με αναπηρία, μαθητές, αθλητές.
Δημιουργούμε ξανά το δημοτικό ιατρείο και 
δημιουργούμε ΚΕΠ Υγείας
Εκτεταμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και 
συμβουλευτικής
Λειτουργούμε κέντρο άνοιας
Αναβαθμίζουμε σοβαρά το πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
σπίτι»
Εφαρμόζουμε πρόγραμμα τηλεφροντίδας για 
συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη
Υλοποιούμε δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για 
συμπολίτες μας με αναπηρία
Επεκτείνουμε το ωράριο και τις δράσεις του κέντρου 
δημιουργικής απασχόλησης και παρέχουμε τη 
μετακίνηση προς και από αυτό.
(β) Για άπορους και οικονομικά αδύναμους 
συμπολίτες μας:
• Πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών.
• Αναβαθμίζουμε και επεκτείνουμε το δημοτικό 
κοινωνικό παντοπωλείο, με διαφανείς διαδικασίες από 
το Δήμο, καθώς και κοινωνικό φαρμακείο και κοινωνικό 
φροντιστήριο.
• Επιπλέον τους παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε 
μια αθλητική ή μια πολιτιστική δραστηριότητα του 
Δήμου, καθώς και δωρεάν παροχή υπηρεσίας αθλητικό 
καλοκαίρι.
Παράλληλα με τις δημοτικές δράσεις για αυτές τις 
ευπαθείς ομάδες θα προχωρήσουμε σε υπογραφή των 
ακόλουθων συμφώνων στήριξης:
1. Σύμφωνο κοινωνικής στήριξης μεταξύ Δήμου 
και αθλητικών συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων, 
ωδείων, φροντιστηρίων, όπου ο Δήμος θα επιδιώξει 
την δωρεάν παροχή υπηρεσιών των φορέων αυτών σε 
άπορους, άνεργους και άτομα με ειδικές ανάγκες.
2. Σύμφωνο κοινωνικής στήριξης μεταξύ Δήμου και 
των τοπικών εμπόρων, όπου ο Δήμος θα επιδιώξει 
την όσο το δυνατό πιο προσιτή παροχή υπηρεσιών των 
φορέων αυτών σε άπορους, άνεργους και άτομα με 
ειδικές ανάγκες.

Για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας 
• ενίσχυση των δράσεων του ΚΑΠΗ, 
• ενίσχυση υπηρεσίας βοήθειας στο σπίτι με 
• παροχές υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, τηλεϊατρικής 
και υπηρεσιών διοικητικής βοήθειας.
• Προγράμματα εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, 
Για τους μακροχρόνια ανέργους καθιερώνουμε 
προγράμματα κατάρτισης – απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας
Για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους 
συμπολίτες μας, πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών 
(πολύτεκνοι), μείωση κατά 50% (τρίτεκνοι), δωρεάν 
παροχή στους παιδικούς σταθμούς, δωρεάν χρήσης
υπηρεσιών αθλητισμού και πολιτισμού του Δήμου.

Στηρίζουμε έμπρακτα την οικογένεια παρέχοντας:
• Απογευματινή λειτουργία ενός παιδικού σταθμού στα 
Μελίσσια και στη Νέα Πεντέλη 
• Σταδιακά υπηρεσία λεωφορείου για τα παιδιά των 
παιδικών σταθμών.
• Επαναφέρουμε το θεσμό της θερινής κατασκήνωσης 
• Καλύπτουμε τα ολοήμερα σχολεία του Δήμου 
μας όλες τις ανάγκες σε βοηθητικό προσωπικό και 
υποδομές/εξοπλισμό.

2. Αθλητισμός για όλους
Στόχος η μέγιστη δυνατή συμμετοχή νέων και 
ενηλίκων σε αθλητικές δραστηριότητες
Ενισχύουμε τη συνεργασία του Δήμου με τους 
αθλητικούς συλλόγους της πόλης και τη θέτουμε σε μια 
διαφανή και δίκαιη βάση, ώστε τα χρήματα που θα δίνει 
ο Δήμος σε αυτούς, να έχουν αποκλειστική ωφέλεια στα 
παιδιά.
Ο Δήμος αναλαμβάνει το θεσμό «αθλητικό καλοκαίρι», 
που ενισχύεται με περισσότερες δραστηριότητες και 
χαμηλότερο τίμημα
Αθλητικός προσανατολισμός στα σχολεία, ετήσια 
σχολικά αθλητικά τουρνουά, ενημερωτικές δράσεις 
στα σχολεία για θέματα διατροφής, αθλητισμού, 
αναβολικών κ.α.
Προγράμματα μαζικού αθλητισμού για ενήλικες και για 
άτομα με κινητικά προβλήματα.
Μαζικές αθλητικές δραστηριότητες (γύρου πόλης, 
ποδηλατικού γύρου κ.α).
Δημιουργούμε υπαίθρια ανοικτά γυμναστήρια σε κάθε 
μια δημοτική κοινότητα, 
Μεριμνούμε για άρτια λειτουργία των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, βάζουμε τέρμα στη σημερινή 
εγκατάλειψή τους (βλ. κολυμβητήριο).

3. Πεντέλη, Μελίσσια κοιτίδες πολιτισμού
Στόχος το brand name Πεντέλη, να αποκτήσει 
συγκεκριμένη πολιτιστική ταυτότητα και να 
συνδεθεί με τα παγκόσμια μνημεία της Ακρόπολης, 
καθώς και με σημαντικής εμβέλειας πολιτιστικά 
γεγονότα.
1. Κατασκευή θεάτρου από Πεντελικό Μάρμαρο, 
σε θέση απ’ όπου θα υπάρχει οπτική επαφή με τον 
Παρθενώνα.
2. Ήπια ανάπτυξη και ανάδειξη των περιπατητικών 

Παρεμβάσεις σε άλλους 5 τομείςΒελτιώνουμε την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ:
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διαδρομών του βουνού και των αρχαίων λατομείων 
μαρμάρου.
3. Διεξαγωγή πολιτιστικού φεστιβάλ παραστατικών 
τεχνών (θέατρο, μουσική, χορός), αρχιτεκτονικής και 
μαρμαρογλυπτικής.
4. Τη σύνδεση μέσω συνεργασιών και ανταλλαγής 
τουρισμού με το Μουσείο της Ακρόπολης.
5. Τη σύνδεση με τις σχολές Μηχανικών και 
Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, και γλυπτών της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, θεματικών 
θερινών κατασκηνώσεων.
6. Τη θέσπιση σε συνεργασία με την Ακαδημία ΤΕΦΑΑ, 
αγώνα δρόμου λιθαγωγίας Πεντελικό – Παρθενώνας.
7. Τη χρηματοδότηση και υποστήριξη της αναδάσωσης 
του Πεντελικού μέσω της πολιτιστικής – τουριστικής – 
εκπαιδευτικής - αθλητικής δράσης.

Μέσα από τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου, 
θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα επιλογών 
δημιουργικής ενασχόλησης των συμπολιτών μας, 
κυρίως των νέων παιδιών, με δραστηριότητες που 
θα συνδυάζουν ψυχαγωγία και μάθηση.

Πολιτισμός όλο το χρόνο: 
• Εμπλουτίζουμε τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις με 
δρώμενα σε κάθε γειτονιά και πλατεία, ώστε να 
ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή στις γειτονιές. 
• Επανασχεδιάζουμε και αναβιώνουμε τα Κρυστάλεια 
στην Πεντέλη. 
• Επαναφέρουμε το θεσμό των καρναβαλικών 
εκδηλώσεων με δρώμενα σε όλο το Δήμο.
• Διοργανώνουμε αξιοπρεπή χριστουγεννιάτικα 
δρώμενα σε κάθε δημοτική κοινότητα. 
• Θεσμοθετούμε εαρινές πολιτιστικές δραστηριότητες.
• Αναβιώνουμε τη γιορτή μελιού στα Μελίσσια.
• Υλοποιούμε δράσεις για το βιβλίο, εκθέσεις βιβλίου 
και δημιουργούμε ενιαία δημοτική βιβλιοθήκη.
• Επαναλειτουργούμε το δημοτικό κινηματογράφο 
Μελισσίων και δημιουργούμε λέσχη κινηματογράφου.
• Εξετάζουμε τη λειτουργία πολυχώρου για παράλληλη 
δημιουργική ψυχαγωγία παιδιών με γονείς.

4. Σχολεία και δράσεις για τους νέους μας

Τα σχολεία του Δήμου, αναβαθμισμένα και 
τακτοποιημένα.
• Μέσα από προγραμματική σύμβαση με την ΚΤΥΠ να 
αναβαθμίσουμε σταδιακά τις αίθουσες πολλαπλών 
χρήσεων των σχολείων.
• Σταδιακή εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε όλα 
τα σχολεία, με στόχο να καλυφθούν όλες οι αίθουσες 
την επόμενη τετραετία.
• Αναβάθμιση των αύλειων χώρων των σχολείων, 
ώστε να μετατρέπονται όλο το χρόνο σε χώρους 
φιλικούς στα παιδιά για αθλητικό παιχνίδι.
Καλύπτουμε τις ανάγκες των ολοήμερων σχολείων.
Δημιουργούμε ειδικό πρόγραμμα, πρακτικής άσκησης 
και κατάρτισης - απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 
φοιτητές και νέους.
Δημιουργούμε γραφείο διασύνδεσης ανέργων με την 
αγορά εργασίας.
Στην περιοχή της Πεντέλης δημιουργούμε πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής.
Δημιουργούμε πάρκο ψυχαγωγίας νέων.
Προσφέρουμε σταδιακά ελεύθερο internet σε κεντρικά 
σημεία της πόλης.

5. Ο Δήμος πάντα στο πλευρό του δημότη

• Επαναλειτουργούμε το γραφείο Δημότη.
• Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των δημοτών από Δήμο 
και ΚΕΠ.
• Απογευματινή λειτουργία ΚΕΠ.
• Ισχυρή πολιτική προστασία, ο πολίτης θα νιώθει 
ασφαλής. Δημιουργούμε σύγχρονο κέντρο 
επιχειρήσεων του Δήμου για την καθημερινότητα και 
τις έκτακτες ανάγκες και επικαιροποιούμε τα σχέδια 
εκτάκτων αναγκών.
• Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα, συνεργασία 
με υφιστάμενες δομές για στείρωση και διάδοση 
προγραμμάτων υιοθεσίας, δημιουργία πάρκου 
αποκλειστικά για ζώα, βάζουμε τέλος σε παραβατικές 
συμπεριφορές συνοδών ζώων.
• Ενισχύουμε το θεσμό της διαμεσολάβησης, αρχικά 
στις σχέσεις Δήμου δημοτών.
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Ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η διαμόρφωση 
του μέλλοντος της πόλης. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός, 
η εξασφάλιση των απαραίτητων κοινωφελών 
και κοινόχρηστων χώρων, η μέριμνα για χώρους 
στάθμευσης, χώρους πρασίνου, αθλητισμού, 
πολιτισμού, είναι ίσως η σημαντικότερη αρμοδιότητα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί τη δημιουργία των 
απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία της πόλης.
Στον τομέα αυτό δυστυχώς την τελευταία 9ετία, δεν έχει 
γίνει απολύτως τίποτα. Δεν πρέπει να αφήσουμε άλλα 
τέσσερα χρόνια να πάνε χαμένα.
Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ και η Δήμητρα Κεχαγιά, διαθέτουν 
γνώση και εμπειρία για να θέσουν σε εφαρμογή ένα 
περιεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο, με στόχο τη 
διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών στο Δήμο μας με 
μακροπρόθεσμα. 

1. Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Οι στόχοι:
• Περισσότεροι ελεύθεροι, κοινωφελείς και 
κοινόχρηστοι χώροι και χώροι στάθμευσης.
• Ηπιότερες χρήσεις γης.
• Να μην αυξηθεί πουθενά ο συντελεστής δόμησης. 
Nα υιοθετηθεί κλιμακωτός συντελεστή για τις μεγάλες 
ιδιοκτησίες.
• Τήρηση και έλεγχος των πολεοδομικών όρων 
δόμησης.

Τα μέσα:
• Σύνταξη ενιαίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 
για το Δήμο (έτσι και η δημοτική κοινότητα Πεντέλης 
αποκτά πολεοδομικό σχεδιασμό).
• Άμεση προώθηση στις εντάξεις περιοχών στο σχέδιο 
πόλης (395 στρέμματα στην 3η και 4η γειτονιά στα 
Μελίσσια και τα 32 στρέμματα στην 25ης Μαρτίου 
στη Νέα Πεντέλη). Έτσι ο Δήμος αποκτά 45 στρέμματα 
στα Μελίσσια και 4 στη Νέα Πεντέλη για κοινωφελείς 
χώρους και κοινόχρηστους (πλατείες, στάθμευση κ.α).
• Αναθεώρηση σχεδίου πόλης στα Μελίσσια και στη Νέα 
Πεντέλη για εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού 
και θεσμοθέτηση και άλλων απαραίτητων κοινόχρηστων 
και κοινωφελών χώρων για το Δήμο. 
• Τοπικός κτηριοδομικός κανονισμός με έμφαση στην 
αισθητική των νέων κατασκευών της πόλης μας και 
σεβασμό στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

2. Μεγάλοι ελεύθεροι χώροι πρασίνου, 
διαμόρφωση μεγάλων κοινόχρηστων χώρων
Δασικές εκτάσεις Παπαδημητρίου – ΝΙΕΘ – Εξοχές 
Χωροφυλακής.
Για κάθε ένα από αυτούς τους χώρους η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 
με τα στελέχη της, έχει σχεδιάσει την απόκτησή τους από 
τον Δήμο ως εξής:
• Για το χώρο του Παπαδημητρίου, σε εφαρμογή του 
ΠΔ, η απόκτηση του δασικού χώρου και  η ολοκλήρωση 
της απαλλοτρίωσης της έκτασης του δασικού χώρου 
των 80 στρεμμάτων με απολύτως προσιτό τίμημα που 
θα πληρώσει ο Δήμος.

• Για το χώρο των εξοχών χωροφυλακής, η Δήμητρα 
Κεχαγιά μετά από συνάντησή της με στελέχη του 
σημερινού ιδιοκτήτη που είναι ο ΕΦΚΑ, διαπίστωσε ότι 
είναι εφικτή και προσιτή για τα δεδομένα του Δήμου η 
αγορά του δασικού χώρου των 40 στρεμμάτων. Στην 
περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας με τον ΕΦΚΑ, θα 
προχωρήσουμε σε απαλλοτριωτική διαδικασία για την 
εφαρμογή του σχεδίου πόλης.
• Για το χώρο του ΝΙΕΘ, υπάρχουν εναλλακτικές 
επιλογές, όπως φάνηκε από τη συνάντηση της 
Δήμητρας Κεχαγιά με στελέχη του ΕΦΚΑ, σημερινού 
ιδιοκτήτη του χώρου, ώστε ο δασικός χώρος έκτασης 
80 περίπου στρεμμάτων να έλθει στην ιδιοκτησία ή στη 
διαχείριση του Δήμου. Παράλληλα πρέπει να ζητηθεί 
ο χαρακτηρισμός της έκτασης του δάσους από το 
Δασαρχείο.

Τελικός στόχος μας είναι στο τέλος της τετραετίας να 
έχουμε δημιουργήσει το μεγάλο άλσος των Μελισσίων 
συνολικής έκτασης περίπου 200 στρέμματα και την 
ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον ενιαίο δασικό 
χώρο, την προστασία του χώρου από το Δήμο και την 
αναβάθμισή του σύμφωνα με τις οδηγίες των δασικών 
υπηρεσιών, ώστε να διαμορφωθεί σε ένα πραγματικό 
πνεύμονα πρασίνου και δασικής αναψυχής.

• Δασικός χώρος 18 στρεμμάτων περίπου κάτω από 
το Αμαλία Φλέμιγκ στα Μελίσσια: Με την αναθεώρηση 
σχεδίου των Μελισσίων, ο χώρος αυτός θα κατοχυρωθεί 
ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και θα διασφαλιστεί 
οριστικά ο δασικός του χαρακτήρας. 

• Δασικός χώρος 16 στρεμμάτων στο λόφο του 
Προφήτη Ηλία στη Νέα Πεντέλη: Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 
δεσμεύεται για την απόλυτη προστασία του δασικού 
χώρου και την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας για 
την απόκτησή του με χαμηλό τίμημα, λόγω του δασικού 
της χαρακτήρα.

• Δασικός χώρος 40 στρεμμάτων στις κατασκηνώσεις 
στη Νέα Πεντέλη: Δασικός χώρος που ανήκει στο Δήμου 

Διαμορφώνουμε το μέλλον της πόλης μας
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Βύρωνα. Θα περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου για 
να χρησιμοποιηθεί σε δράσεις νεολαίας, πολιτισμού, 
αθλητισμού και δασικής αναψυχής. 

• Δάσος Αγίου Σεραφείμ στην Πεντέλη: Απόκτησή 
του από το Δήμο για να αποτελέσει ένα δασικό χώρο 
αναψυχής εντός του αστικού ιστού.

• Πρώην μεγάλοι κατασκηνωτικοί χώροι στην Πεντέλη: 
Πέντε πρώην κατασκηνωτικοί χώροι έκτασης 100 
στρεμμάτων. Στόχος να περιέλθουν σταδιακά στην 
ιδιοκτησία του Δήμου, ώστε να μετατραπούν σε χώρους 
πρασίνου, δασικής αναψυχής, ήπιων υπαίθριων 
αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού.

• Λόφος μικρής Καλλιθέας στην Πεντέλη. Πράσινη 
όαση δασικής αναψυχής έκτασης 60 στεμμάτων, 
στόχος να περιέλθει στο Δήμο και να πάψει οριστικά η 
διεκδίκησή του από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες, 
συνεταιρισμούς. 

• Κοινόχρηστος χώρος 16 στρεμμάτων μεταξύ 
Μελισσίων και Νέας Πεντέλης: Θα προχωρήσει η 
απόκτησή του και θα διαμορφωθεί σε σύγχρονο αστικό 
πάρκο.

• Παραρεμάτιες περιοχές σε όλο το Δήμο: Οριοθέτηση 
ρεμάτων, αποβολή όλων όσων έχουν παράνομα κάνει 
παρεμβάσεις στα ρέματα, τελικά ανάπλαση μέρους 
αυτών ώστε να ενισχυθεί η χλωρίδα και η πανίδα τους, 
να καθαριστούν για να επιτελέσουν το φυσικό τους 
ρόλο και να γίνουν χώροι περιπάτου για τους δημότες.

• Λοιποί χώροι: Θα προχωρήσουν οι απαραίτητες 
διαδικασίες ώστε ο Δήμος μας να αποκτήσει τους 
θεσμοθετημένους από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστους 
χώρους. 

• Προχωρούμε στην εφαρμογή του σχεδίου πόλης με 
διανοίξεις οδών στα σημεία που απαιτείται. Οι σχετικές 
πράξεις αναλογισμού παραμένουν σε ακινησία από το 
2010.

• Σταδιακή διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων 
και των πλατειών ιδιοκτησίας του Δήμου μας που 
χρειάζονται αναβάθμιση. 

• Σταδιακή ανάπλαση όλων των παιδικών χαρών του 
Δήμου μας σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ.

• Οριοθέτηση ορίων Δήμου: Θα ανοίξουμε το θέμα των 
ορίων του Δήμου. Σήμερα δεν υπάρχει οριοθέτηση 
ορίων με τον Δήμο του Γέρακα. Επίσης θα δώσουμε τη 
δυνατότητα στους κατοίκους της Νταού Πεντέλης, να 
αποφασίσουν σε ποιο Δήμο επιθυμούν να είναι δημότες. 
Ανάλογα πρέπει να αποφασίσουν και οι κάτοικοι στο 
Ντράφι. 

3. Υποδομές

Υποδομές πρώτης προτεραιότητας, που μπορεί να 
γίνουν την προσεχή τετραετία διότι υπάρχει ωριμότητα, 
λόγω της κατοχής των χώρων από το Δήμο.
• Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην Πεντέλη 
και στη Νέα Πεντέλη και σε περιοχές των Μελισσίων 
που είναι απαραίτητο, με πόρους της Περιφέρειας 
Αττικής.
• Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της 
Καλλιθέας Πεντέλης από την ΕΥΔΑΠ.
• Ενίσχυση του δικτύου πυροσβεστικών κρουνών από 
την ΕΥΔΑΠ.
• Κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στα άνω Μελίσσια, στο 
οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, με ένταξη του έργου 
σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
• Ανακατασκευή αιθουσών και δημιουργία κλειστού 
γυμναστηρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων, με 
χρηματοδότηση από την ΚΤΥΠ.
• Παραχώρηση χρήσης του Μεγάρου Δούκισσας 
Πλακεντίας στο Δήμο Πεντέλης. Το Μέγαρο ανήκει στην 
ΕΤΑΔ και η Δήμητρα Κεχαγιά σε συνάντηση που είχε 
μαζί με τους υπεύθυνους της εταιρίας διαπιστώθηκε ότι 
είναι εφικτή η παραχώρηση του Μεγάρου στο Δήμο μας.
• Διαμόρφωση των τριών χώρων ιδιοκτησίας του 
Δήμου στα Μελίσσια, (έναντι του κολυμβητηρίου, δίπλα 
στο Λιντλ και χώρο έναντι του πολυκαταστήματος 
Σκλαβενίτης), με έμφαση σε στάθμευση, πρασίνου και 
αθλητισμού, μετά από σχετική μελέτη.

Υποδομές που για να γίνουν, πρέπει ο Δήμος να 
αποκτήσει την ιδιοκτησία των οικοπέδων
Σε σχολεία
• Κατασκευή νέου Λυκείου στα Άνω Μελίσσια, μαζί με 
κλειστό γυμναστήριο.
• Κατασκευή νέου γυμνασίου στα Άνω Μελίσσια.
• Κατασκευή νέου νηπιαγωγείου και ενός Δημοτικού 
σχολείου στα Άνω Μελίσσια.
• Κατασκευή νέου νηπιαγωγείου και ενός Δημοτικού 
σχολείου στη Νέα Πεντέλη, μαζί με κλειστό 
γυμναστήριο.
• Κατασκευή ενός παιδικού σταθμού στα Μελίσσια, ενός 
στη Νέα Πεντέλη και ενός στην Πεντέλη.
• Κατασκευή νέου σύγχρονου νηπιαγωγείου στην 
Πεντέλη.

Σε χώρους αθλητισμού
• Μακροπρόθεσμος στόχος της δημοτικής μας αρχής 
θα είναι η κατασκευή σύγχρονου σταδίου της πόλης 
στα Άνω Μελίσσια, στην περιοχή που έχει προβλεφθεί 
από το ΓΠΣ της πόλης. Θα ξεκινήσουμε άμεσα τις 
διαδικασίες με στόχο την επόμενη τετραετία ο χώρος 
να έχει περιέλθει στο Δήμο και να έχει εξασφαλιστεί και 
η αναγκαία συναίνεση του δασαρχείου Πεντέλης στη 
σχετική μελέτη.
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• Μέχρι το ανωτέρω στάδιο να κατασκευαστεί, θα 
αναβαθμιστεί το υφιστάμενο γήπεδο της Νέας Πεντέλης 
με χλοοτάπητα. 
• Δημιουργούμε αθλητικό χώρο 1,6 στρεμμάτων στα 
Άνω Μελίσσια σε χώρο που αποκτά ο Δήμος από την 
ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης. 
• Με την αναθεώρηση σχεδίου των Μελισσίων, ο Δήμος 
μπορεί να θεσμοθετήσει 7 νέους χώρους αθλητισμού 
15 στρεμμάτων συνολικά, για αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Σε χώρους πολιτισμού
• Νέο μεγάλο πολιτιστικό κέντρο στα Μελίσσια, μαζί με 
νέο ανοικτό θέατρο και μόνιμο θερινό κινηματογράφο 
στην έκταση των 5 στρεμμάτων που αποκτά ο Δήμος 
από την ένταξη στο σχέδιο πόλης.
• Δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου στη Νέα 
Πεντέλη. 
• Δημιουργία ανοικτού θεάτρου στην Παλαιά Πεντέλη.

4. Πεντελικό, να αναδείξουμε το φυσικό και 
περιβαλλοντικό πλούτο του βουνού μας

Παρεμβάσεις προσεχούς τετραετίας
• Οικολογική ανασυγκρότηση του πεντελικού τοπίου με 
εκτεταμένες αναδασώσεις.
• Ολοκληρωμένη ανάδειξη και προστασία του φυσικού 
πλούτου του Πεντελικού και κυρίως των περιοχών 
ιδιαίτερου φυσικού κάλους (Πύριζα, Βαγιάτι, Αγ. 
Ιωάννης, Αγ. Ασώματοι κ.α.).
• Δημιουργία και ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών 
μονοπατιών και ενοποίηση τους με τον αστικό ιστό. 
Αυτό θα ενώνει τις αστικές περιοχές με τον ορεινό 
όγκο. Τα μονοπάτια θα ακολουθούν παλαιές διαδρομές 
περιπάτου.
• Δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στο Πεντελικό. 
• Ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 
του Πεντελικού με στοχευμένες πολιτιστικές δράσεις.
• Ανάδειξη της ιστορικής και γεωλογικής σημασίας του 
πεντελικού μαρμάρου.
• Εκτέλεση μικρών έργων διαχείρισης υδάτων του 
ορεινού όγκου και αξιοποίησης τους σε ποτίσματα, 
δημιουργία  «οάσεων» πρασίνου με υγρόφιλα είδη 
δέντρων.
• Ανακατασκευή και χρήση του καταφυγίου στην 
περιοχή των Αγίων Ασωμάτων.

Μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις που θα ξεκινήσουμε 
σταδιακά και ολοκληρωμένα να υλοποιούμε στα 
πλαίσια εφαρμογής του ΠΔ Προστασίας του Πεντελικού 
• Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του 
Πεντελικού με την 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.
• 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.
• Διαμόρφωση κορυφής του βουνού σε χώρο θέας και 

αναψυχής. Η Δήμητρα Κεχαγιά έχει συζητήσει το θέμα 
με στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μια 
τέτοια προοπτική είναι εφικτή μέσα από προγραμματική 
σύμβαση.
• Προστασία των βυζαντινών μνημείων του Πεντελικού 
σε συνεργασία με την εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων. 
Σχετική συζήτηση είχε η Δήμητρα Κεχαγιά με στελέχη 
της εφορίας βυζαντινών αρχαιοτήτων.
• Προστασία και περαιτέρω ανάδειξη των μνημείων της 
εποχής της Δούκισσας της Πλακεντίας.

5. Προστασία φυσικού και αστικού περιβάλλοντος 
– μείωση ενέργειας

Ενίσχυση αστικού και περιαστικού πρασίνου
Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο την επόμενη τετραετία, 
στοχεύουμε να αυξήσουμε σημαντικά το πράσινο μέσα 
στην πόλη και γύρω από αυτή. Τον στόχο αυτό θα 
τον πετύχουμε με ενίσχυση και αναβάθμιση αστικού 
πρασίνου, εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις, ενίσχυση 
περιαστικού πρασίνου με αναδασώσεις, βιοκλιματικές 
αναπλάσεις.
Πυροπροστασία στα αστικά και περιαστικά δάση, με 
εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυρανίχνευσης, 
επιτήρησης και πυροπροστασίας του δάσους.

Μείωση ενέργειας 
Κεντρικός στόχος είναι να καταναλώνουμε λιγότερη και 
καθαρότερη ενέργεια σε όλες τις δημοτικές δράσεις. 
Προγραμματίζουμε:
• Συνολική αντικατάσταση των λαμπτήρων του 
δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
• Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού στα δημοτικά 
κτήρια, 
• Αρχική μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας και βέλτιστης 
διαχείρισης των πόρων για όλα τα δημοτικά κτήρια 
(σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημοτικά κτήρια) και 
στη συνέχεια σταδιακή ενεργειακή αναβάθμισή. 
• Όλα τα νέα κτήρια, σχεδιασμένα για μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας.
• Κάθε νέο όχημα που θα προμηθεύεται ο Δήμος, θα 
είναι ηλεκτροκίνητο.
Η χρηματοδότηση των δράσεων αυτών θα γίνει μέσω 
ΕΣΠΑ, μέσα από κονδύλια της Περιφέρειας Αττικής, 
αλλά και με μέθοδο αυτοχρηματοδότησης.
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Α. Η τεχνολογία μας βοηθά να κάνουμε καλύτερη 
την καθημερινότητά μας

• Νέα Δημοτική ιστοσελίδα, πραγματική Δημοτική Πύλη 
για όλους τους πολίτες.

• Ο Δήμος στην εποχή των έξυπνων τηλεφώνων (smart 
phones).  Θα είναι η αιχμή της επικοινωνίας και της 
επίλυσης των προβλημάτων των δημοτών. 

• Ηλεκτρονικό γραφείο δημότη. Αυτοματοποιημένη 
υπηρεσία, όπου ο πολίτης θα μπορεί (και μέσα από το 
κινητό του τηλέφωνο) εύκολα και άμεσα να καταχωρεί ή 
να φωτογραφίζει, το θέμα για το οποίο ο Δήμος πρέπει 
να επιληφθεί και να παρακολουθεί την εξέλιξή του.

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και για τα ΚΕΠ. Έχουμε 
επεξεργαστεί νομικά και τεχνικά, σχέδιο ώστε τμήμα των 
υπηρεσιών που παρέχουν σήμερα τα ΚΕΠ, να γίνεται 
ηλεκτρονικά. 

• Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών. Το παρέχουν κι 
άλλοι Δήμοι, θα το εφαρμόσουμε κι εμείς. 

• Η τεχνολογία μας βοηθά να κρατάμε την πόλη καθαρή, 
με συγκράτηση του κόστους. Σύστημα ελέγχου της 
πορείας οχημάτων και έξυπνοι κάδοι

• Η τεχνολογία αυξάνει την ασφάλεια για τους πολίτες. 
Συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης περιστατικών, 

• Ενημέρωση δημοτών για ελεύθερες θέσεις 
στάθμευσης τις ώρες αιχμής. Η πιλοτική εφαρμογή του 
συγκεκριμένου συστήματος στο κέντρο των Μελισσίων 
και της Νέας Πεντέλης κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου 
ότι θα βοηθήσει στην αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. 

• Απευθείας κάλυψη των συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου από το διαδίκτυο. 

• Ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες για θέματα 
της πόλης: Η λογική της διαβούλευσης στη λήψη 
αποφάσεων βοηθά τη δημοτική αρχή να λαμβάνει 
αποφάσεις πιο κοντά στις απαιτήσεις της τοπικής 
κοινωνίας. 

• Διαδικτυακό ραδιόφωνο. Πλέον κάτι τέτοιο έχει 
εξαιρετικά χαμηλό κόστος, αλλά μπορεί να έχει 
σημαντική αξία στην πληροφόρηση των δημοτών.

• Η τεχνολογία βοηθά στη διαφανή διαχείριση των 
αθλητικών και πολιτιστικών χώρων του Δήμου. 
Σε πραγματικό χρόνο, από το διαδίκτυο, οι φορείς 
θα κλείνουν τους δημοτικούς χώρους για τις 
δραστηριότητές τους.

• Εφαρμογή προβολής της πόλης τύπου “citylife”, για 
την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Β. Η τεχνολογία μας βοηθά να διαμορφώσουμε το 
ΜΕΛΛΟΝ της πόλης 

• Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος Γεωγραφικών 
Πληροφοριών (GIS): Αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού 
από εδώ και πέρα, διότι παρέχει εκείνα τα δεδομένα που 
παρέχουν στη διοίκηση του Δήμου τη δυνατότητα 
καλύτερου σχεδιασμού και προγραμματισμού. 

• Λειτουργία ηλεκτρονικού αστικού παρατηρητηρίου: 
Αποτελεί τη σύγχρονη αποτύπωση της κατάστασης 
στην πόλη, σε σχέση με δείκτες αστικής λειτουργίας και 
ανάπτυξης. Είναι το σύγχρονο εργαλείο που μπορεί 
να το χρησιμοποιήσει ο Δήμος μας ώστε να αντλήσει 
πόρους από ευρωπαϊκά προγράμματα. 

• Με την τεχνολογία, μέσα από ένα σύστημα τηλε-
ελέγχου και τηλε-διαχείρισης, ελέγχουμε καλύτερα το 
δημοτικό φωτισμό, το κόστος και την ποιότητά του και 
εντοπίζουμε αυτόματα βλάβες.

• Με την τεχνολογία ελέγχουμε καλύτερα την 
κατανάλωση ενέργειας στα δημοτικά κτήρια. 
Προγραμματίζουμε γρήγορα την εγκατάσταση 
εφαρμογής αρχικά για τα πιο κοστοβόρα κτίρια του 
Δήμου μας, όπως το κολυμβητήριο και τα κλειστά 
γυμναστήρια. 

• Με την τεχνολογία προστατεύουμε το περιβάλλον. 
Εγκαθιστούμε συστήματα που θα ανιχνεύουν τον 
κίνδυνο πυρκαγιάς, ώστε να ενισχύσουμε την 
προστασία των δασικών μας εκτάσεων. Επίσης 
σε πραγματικό χρόνο ελέγχουμε τις καταπατήσεις 
δημόσιων εκτάσεων και την αυθαίρετη δόμηση.

• Ενημέρωση δημοτών για θέματα πολιτικής 
προστασίας. Με τη χρήση της τεχνολογίας ο Δήμος 
θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη 
έκτακτων φαινομένων (καταιγίδες, χιονοπτώσεις, 
σεισμοί, πυρκαγιές), με δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης 
και με  γραπτά μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο.

• Οι δημόσιοι χώροι, αναβαθμίζονται τεχνολογικά: 
Σχεδιάζουμε δωρεάν παροχή Hot Spots με WiFi, καθώς 
και σημεία φόρτισης κινητών τηλεφώνων. 

Βάζουμε το Δήμο στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ, κάνουμε την πόλη μας έξυπνη
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Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Υποψήφια
Δήμαρχος
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 Η υποψήφια Δήμαρχος Πεντέλης 
Δήμητρα Κεχαγιά, γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1976 και 
μεγάλωσε στα Μελίσσια.

Σπούδασε Τοπογράφος 
Μηχανικός στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Είναι απόφοιτος της 
Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης 
- Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας.

Από το 1998 
έως το 2007 
εργάστηκε 
ως ελεύθερη 

επαγγελματίας 
Μηχανικός – 

Μελετήτρια και 
παράλληλα (1998 – 2005) συνεργάστηκε με μία 
από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες μελετών στην 
Ελλάδα (1998 – 2005).

Υπηρέτησε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, με αντικείμενο την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και μελετών, από το 2011 έως 
και τα τέλη του 2012.

Μέχρι τα μέσα του 2016 εργάστηκε στη Δ/νση 
Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων με αντικείμενο, εκτός των 
άλλων, τη νομοθέτηση.

Σήμερα, είναι επιβλέπουσα μηχανικός μελετών 
κτηματογράφησης στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Εκλέχτηκε Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου 
Μελισσίων το 2006 και διετέλεσε Αντιδήμαρχος της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τη διετία 2009-2010.

Επανεκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου 
Πεντέλης το 2014. Σήμερα είναι δημοτική 
σύμβουλος του Δήμου Πεντέλης, αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης.

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων του Δήμου 
Πεντέλης από το 2013-2017. 

Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. 

Αγγελάκης Δημοσθένης
Ειδικός Ορθοδοντικός 

Βλάχου - Δημητρέση 
Αγγελική
Συνταξιούχος Τραπεζικός

Αλατάς Θεμιστοκλής 
Οικονομολόγος
Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ανανιάδου Εύη 
Καθηγήτρια Αγγλικών 

Βορέας Θεόφιλος
Επιχειρηματίας
Αν. μέλος Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

Γυφτοδήμος Νίκος
Ιατρός 

Ερωτίδης Χρήστος
Εργολάβος μαρμάρινων 
κατασκευών

Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Επιχειρηματίας
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Καμπισιούλη 
Κωνσταντίνα
Ιδιωτική Υπάλληλος

Καρβέλλης Μιχάλης
Δικηγόρος
στον Άρειο Πάγο

Καρδασάκης Ιωάννης
Κλινικός Διαιτολόγος
Διατροφολόγος

Καψιώχας Γιώργος 
Πολιτικός Επιστήμονας

Λεονταρίτου - Σιημητρά 
Αιμιλία
Μαθητικός - Μέλος ΔΣ ΟΚΠΑ

Μακρής Λουκάς 
Επιχειρηματίας 

Μαντέλος 
Κωνσταντίνος
Οικονομολόγος

Μαρκαντώνη Φωτεινή 
Καθηγήτρια Γαλλικών
Ιδιοκτήτρια Κέντρο Ξένων 
Γλωσσών Multilingua

Μητροπούλου- 
Ρουσσοπούλου Γεωργία
Λογίστρια - Φοροτεχνικός
Δημ. Σύμβουλος

Μπακλέσης Σπύρος
Συνταξιούχος Υγειονομικός 
υπάλληλος

Μπουρσινός Περικλής
Πολιτικός Μηχανικός

Πετράκογλου Δημήτρης
Πρώην Διευθυντής 
Προσωπικού Εμπορικής 
Τράπεζας

Τσέμπερα Αγαθή
Προγραμματίστρια Η/Υ

Ναυπλιώτη Στεφανία
Ιδιωτική Υπάλληλος

Ξάνθης Νίκος
Δικηγόρος

Πανταζοπούλου 
Μαργαρίτα
Ιδιωτική Υπάλληλος

Παπαχρήστου - Γκρίζη 
Γεωργία
Οικοδομικές Επιχειρήσεις

Πολίτη Ελένη
Ιατρός - Παθολόγος
Δημ. Σύμβουλος

Ποντικάκος Σωτήρης
Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
ΟΑΕΔ - Οικονομολόγος, 
Διεθνολόγος

Ραφτογιάννης 
Δημήτρης
Αξιωματικός ΠΝ εα

Σιώμος Βλάσσης
Πρόεδρος ΣΠΑΠ, ΓΓ ΕΣ 
ΚΕΔΕ, Δημ. Σύμβουλος

Φωτιάδης Γιώργος
Εκπαιδευτικός Α βάθμιας 
Εκπαίδευσης

Χατζηνικολάου Μαρία
Αναπλ. Διοικητική 
Υπάλληλος & Γλωσσική 
Επιμελήτρια

Χριστόπουλος Γιώργος 
Τραπεζικός - Μαθηματικός
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Πάχνη Σεβαστή
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος 
Μέλος ΔΣ Β βάθμιας 
Εκπαίδευσης

Κοσμοπούλου
Αναστασία
Δικηγόρος
Δημ. Σύμβουλος

Καψή Βασιλική
Οικονομολόγος

Καπετανάκη Κατερίνα
Φοιτήτρια σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΕΜΠ

Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αργύρη Άρτεμις
Ερευνήτρια - Συνεργάτις 
Πολιτισμικής Διαχείρισης
& Επικοινωνίας

Γκελντής Δημήτρης
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Μέλος ΔΣ ΟΠΑΘ

Δαμανάκης Νίκος
Μηχανικός Ηλ/κών 
Υπολογιστών

Διαλεκτάκος Νίκος
Ιδιωτικός Υπάλληλος, 
Στέλεχος Πληροφορικής

Καραγγέλη Μαρία
Διοικητική Υπάλληλος του 
νοσοκομείου ‘’Σωτηρία’’

Λαζή - Αναγνωστοπούλου 
Κωνσταντίνα
Πρόεδρος ‘’ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΘΑΣΟΥ ΑΕ’’

Λιούτα Βικτωρία
Δικηγόρος LL.M
Διαμεσολαβήτρια

Μιχαλαριάς Γιάννης
Στέλεχος Business Banking 
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Παπαγεωργίου Γιώργος
Ιδιωτικός Υπάλληλος

Παπαλάς Γιάννης
Επιχειρηματίας

Σιγάλας Χρήστος - Λουκάς
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Θεραπευτής Μασάζ

Ζαχαρόπουλος Πάνος
Kατασκευαστής - Έμπορος 
κοσμημάτων

Τσατάνης Γιάννης
Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
Γενικού Νοσοκομείου 
“Παίδων Πεντέλης”

Βασίλης Τσιοπανάς
Ψυχολόγος
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Σάους Νόρα
Οικονομική Διευθύντρια

Πουλημενάκος Πέτρος
(Πολυμενάκος)
Οικονομολόγος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Μακρή Αθανασία
(Νάνσυ)
Καθηγήτρια Αγγλικών 

Κολοβός - Μαρκόπουλος 
Γιώργος
Υπεύθυνος Λειτουργίας σε 
εταιρεία πετρελαιοειδών

Ζιούλας Δημοσθένης
Τεχνολόγος Πολιτικός 
Μηχανικός - Αρθρογράφος

Νίκος Δροσάτος
Απόστρατος Αξιωματικός 
Πολεμικής Αεροπορίας
Τοπικός Σύμβουλος

Δημητρακοπούλου - 
Γαραντζιώτη
Κωνσταντίνα
Συνταξιούχος Δημοσίου

Δημητράκης Γιώργος
Senior Manager σε
εταιρεία πληροφορικής

Υποψήφιοι
Τοπικοί Σύμβουλοι
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Υποψήφιοι
Τοπικοί Σύμβουλοι
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αδαμοπούλου Αθανασία 
Καθηγήτρια Αγγλικών

Αττιλάκου Ελένη
Καθηγήτρια Αγγλικών

Βλάχος Χρήστος 
Εργολάβος Οικοδομών
Κατασκευαστής

Βουγά Αγγελική
Συνταξιούχος Εμπορικής 
Τράπεζας

Δημακογιάννη 
Σταυρούλα
Διαχ. Ακίνητης Περιουσίας
Εκτιμήτρια Ακινήτων

Ιορδανίδου Σοφία
Συνταξιούχος

Σκιαδά Ελένη
Οικονομολόγος
Καθηγήτρια Οικονομικών 

Χαραλαμπόπουλος
Παρασκευάς
Σύμβουλος Επενδύσεων 
Οικονομολόγος

Χαρλαύτης Γιώργος
Συνταξιούχος Τραπέζης
της Ελλάδος

Βηλαρά Αναστασία
Δικηγόρος Δ.Σ.Α.

Γκερλές Βασίλειος
Επιχειρηματίας
Πρώην Τεχνικός 
Διευθυντής ΑΝΤ1

Δεσύπρης Γιάννης
Οικονομολόγος
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Φάλαγγας Νίκος
Καθηγητής Ψηφιακών 
Σπουδών

Τουμπακάρης Νίκος
Υπάλληλος Αναρρωτηρίου 
Πεντελης

Σταθάκης Γιάννης
Γεωπόνος
Διευθ. Πωλήσεων σε 
εταιρεία Real Estate

Παπαχρήστου Δήμητρα
Απόφοιτη ΕΚΠ Φιλοσοφικής 
Σχολής Αθηνών 

Καπετανάκη Βαλεντίνα
Παιδαγωγός Προσχολικής 
Aγωγής

Υποψήφιοι
Τοπικοί Σύμβουλοι
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δημουλής Αντώνης - 
Ιάσονας
Δημοσιογράφος
Φιλόλογος

Θεοδωρακοπούλου
Αθηνά
Τραπεζικός Υπάλληλος

Κανιώρος Αντώνης
Λογιστής
Φοροτεχνικός

Μπουκίου Μαριαρίνα
Οικονομολόγος - Διαχείριση 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Νικολέτου Χαρά - Ελευθερία 
Πρωτοετής τμήματος 
προσχολικής αγωγής, ΕΚΠΑ

Παΐσιος Χαράλαμπος
Επιχειρηματίας - Μέλος του 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος

Τσώμος Αθανάσιος 
Τραπεζικός Υπάλληλος 
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ψημένος Στέφανος
Χαρτογράφος
Συγγραφέας ταξιδιωτικών 
οδηγών

Ανδριανάκος Βαγγέλης 
Φοροτεχνικός Α’ Τάξης

Κανατούλας Παναγιώτης
Τοπογράφος και Πολιτικός 
Μηχανικός ΕΜΠ

Κοσμερίδου Μαρία
Στέλεχος Επιχειρήσεων 
Διαφημιστική και 
καλλιτεχνική φωτογραφία

Μπουζιώτης Ανδρέας
Πτυχιούχος Φαρμακευτικής 
Σχολής ΕΚΠΑ

Σαφρά Συμένια
Ιδιωτική Υπάλληλος

Χριστόπουλος Ηλίας
Ραδιοφωνικός Παραγωγός



www.simpoliteia.gr

kehagia.simpoliteia@gmail.com

www.facebook.com/Simpoliteia/

Ήρθε η ώρα η πόλη μας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα!

Στο δίλημμα, αν θα πάμε μπροστά ή
θα μείνουμε στο παρελθόν,

την απάντηση τη δίνουμε στις 26 Μαΐου.

Δεν μένουμε στο χθες. Αλλάζουμε! Γυρνάμε σελίδα!

Μαζί μπορούμε να πάμε τα Μελίσσια,
τη Νέα Πεντέλη, την Πεντέλη, μπροστά.

Στις 26 Μαΐου γυρίζουμε σελίδα

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ


