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1. Κύριε ∆ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα
σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος Ιλίου.
Έχουν λυθεί κάποια από αυτά σήµερα, από τη δική σας ∆ηµοτική
Αρχή;
Χωρίς αµφιβολία, ένα από τα σπουδαιότερα προβλήµατα, συνολικά
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι το οικονοµικό. Οι παρακρατήσεις
πόρων από την κεντρική εξουσία ξεπερνούν τα 4 δισεκατοµµύρια
ευρώ, χωρίς, µάλιστα, σε αυτό το ποσό να συνυπολογίζονται τα
σηµαντικά κονδύλια που αρνείται να αποδώσει η Κυβέρνηση, κατά
παράβαση του άρθρου 102 του Συντάγµατος, που ορίζει σαφώς ότι οι
µεταφερόµενες αρµοδιότητες συνοδεύονται από τους αναγκαίους
πόρους.
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι σχολικοί φύλακες που
προσλήφθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών: ενώ η αρµοδιότητα
φύλαξης των σχολείων µεταφέρθηκε στους ∆ήµους, δε συνοδεύτηκε
από τους αναγκαίους πόρους για τους µισθούς των εργαζοµένων.
Η ∆ηµοτική Αρχή, προκειµένου να πληρωθούν τα δεδουλευµένα των
45 σχολικών φυλάκων της πόλης, προχώρησε σε αλλεπάλληλες
αγωνιστικές κινητοποιήσεις, µε κλείσιµο του ∆ήµου και συγκεντρώσεις
στην πλατεία Κλαυθµώνος, οι οποίες έφεραν στο ∆ήµο εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ για την καταβολή των οφειλοµένων µισθών.
Πέρα, όµως, από το εξαιρετικά σηµαντικό αυτό πρόβληµα, στο ∆ήµο
Ιλίου πιστεύοµε ότι και κάθε άλλο πρόβληµα –ακόµα και τα πιο απλά
και καθηµερινά– έχει τη δική του ιδιαίτερη βαρύτητα και συνεπώς
πρέπει να επιλυθεί. Έχουν τεθεί φυσικά κάποιες προτεραιότητες και
εργαζόµαστε συστηµατικά µε απώτερο στόχο τη συνέχιση και την
ολοκλήρωση του δηµιουργικού έργου που έχει πραγµατοποιηθεί τα
τελευταία χρόνια στο Ίλιον.
Η ∆ηµοτική Αρχή έχει παραλάβει τις βασικές υποδοµές και
προτεραιότητές της είναι τώρα τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος,
ενίσχυσης του δικτύου κοινωνικής µέριµνας, πολιτιστικής ανάπτυξης,
επέκτασης των αθλητικών υποδοµών, περαιτέρω αναβάθµισης της
παιδείας, αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόµενων δηµοτικών υπηρεσιών, δηµιουργικής
εκµετάλλευσης των ελεύθερων χώρων, εφαρµογής προγραµµάτων
ανακύκλωσης, καταπολέµησης της ανεργίας, ολοκλήρωσης της
αντιπληµµυρικής προστασίας και διατήρησης της καθαριότητας στην
πόλη µας.

Παράλληλα, επιδιώκουµε την επαναφορά, στην πρώτη γραµµή των
διεκδικήσεων, σηµαντικών ζητηµάτων όπως: επέκταση του Μετρό,
διάνοιξη της λεωφόρου Θηβών, αναβάθµιση του πάρκου
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”, ίδρυση κοινού
νεκροταφείου, υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού για τα
απορρίµµατα,
κατασκευή
δεύτερου
εργοστασίου
µηχανικής
ανακύκλωσης, µετατροπή της χωµατερής των Άνω Λιοσίων σε Χώρο
Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), απόδοση του 301 ΕΒ
στους κατοίκους και κάλυψη των τελευταίων τµηµάτων της Φλέβας και
του Ρουβίκωνα.
2. Με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» τι
γίνεται; Παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Ποιες ενέργειες έχετε
κάνει έως σήµερα για την αναβάθµιση και τη σωτηρία του; Ποιες
είναι οι δικές σας προτάσεις για τον σκοπό αυτό;
Ο ∆ήµος Ιλίου αναλαµβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες, ενώ πάντα
συµµετέχει και σε µαζικές κινητοποιήσεις των δήµων της ∆υτικής
Αθήνας, µε στόχο να δοθεί ένα τέλος στη σηµερινή εικόνα απαξίωσης
και εγκατάλειψης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
“Αντώνης Τρίτσης”.
Το Φεβρουάριο ζητήσαµε, µαζί µε τον Πρόεδρο του ΑΣ∆Α και τους
∆ηµάρχους Αγίων Αναργύρων και Καµατερού, συνάντηση µε τον
Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, κ. Γιώργο Σουφλιά, προκειµένου να διεκδικήσουµε
χρηµατοδότηση για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Πάρκου από
την Πολιτεία και λάβαµε τη διαβεβαίωσή του ότι το αίτηµά µας θα
ικανοποιούνταν σύντοµα. Επειδή, όµως, η δέσµευση του Υπουργού
δεν υλοποιήθηκε, αφενός, οι εκπρόσωποι του ∆ήµου µας στο Φορέα
∆ιαχείρισης του Πάρκου έχουν αποφασίσει τη µη περαιτέρω
συµµετοχή τους στο ∆ιοικητικό του Συµβούλιο, και αφετέρου, µαζί µε
τους ∆ήµους Αγίων Αναργύρων και Καµατερού και τον ΑΣ∆Α,
προχωρήσαµε πρόσφατα σε συµβολική κατάληψη του χώρου. Σε
περίπτωση, µάλιστα, που δε θα υπάρξει ανταπόκριση από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ακόµα και µετά από αυτές τις ενέργειες, στις 12 ∆εκεµβρίου
2008 προγραµµατίζεται νέα κινητοποίηση και επίσκεψη στο Υπουργείο.
Πιστεύουµε ότι η σηµερινή, υπολειτουργούσα ∆ιοίκηση του Φορέα,
εξαιτίας της ανυπαρξίας κρατικής χρηµατοδότησης, είναι πλέον
αδύνατο να διαχειριστεί την καθηµερινότητα του Πάρκου, µε
αποτέλεσµα να οδηγούµαστε σταδιακά σε µία κατάσταση µη
αναστρέψιµη. Ταυτόχρονα, όµως, παρεµποδίζει και το έργο που θα
µπορούσαν να επιτελέσουν οι ίδιοι οι ∆ήµοι και ο ΑΣ∆Α, κάνοντας
άµεσα, καίριες παρεµβάσεις για την ανατροπή της σηµερινής,
απαράδεκτης κατάστασης και την ανάδειξη του Πάρκου σε ένα
υπερτοπικό
πόλο
πρασίνου,
οικολογίας,
περιβαλλοντικής
επιµόρφωσης, πολιτισµού και αναψυχής.

3. Για τη διαχείριση των απορριµµάτων ποιο είναι το σχέδιο του
∆ήµου;
Ένα από τα σηµαντικότερα ερωτήµατα, το οποίο καλείται να απαντήσει
σήµερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι το πώς θα αναπτύξει
ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης των απορριµµάτων και κατ’
επέκταση πως θα πείσει τους πολίτες να υιοθετήσουν νέα στάση ζωής,
προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν τα απορρίµµατα που καταλήγουν
στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.).
Ο ∆ήµος Ιλίου, µε συναίσθηση της αυξηµένης ευθύνης που έχει ως
φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στα κρίσιµα
περιβαλλοντικά ζητήµατα της εποχής µας, έχει αναλάβει σηµαντικές
πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των απορριµµάτων. Οι σπουδαιότερες
από αυτές περιλαµβάνουν:


Την εφαρµογή δύο προγραµµάτων ανακύκλωσης, για διαλογή στην
πηγή των υλικών, όπως είναι οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές και τα υλικά συσκευασίας, σε συνεργασία µε την
“Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης”.



Το σχεδιασµό για την εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος οικιακής
κοµποστοποίησης.



Την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των δηµοτών γύρω από
την ανακύκλωση, το πρόγραµµα κοµποστοποίησης, αλλά και
γενικότερα γύρω από περιβαλλοντικά ζητήµατα, µε την
πραγµατοποίηση διαφηµιστικής εκστρατείας, η οποία περιλαµβάνει
διανοµή έντυπου υλικού και ειδικές εκδηλώσεις.

Τα αποτελέσµατα των πρωτοβουλιών αυτών είναι πράγµατι
εντυπωσιακά, καθώς, από τους πρώτους κιόλας µήνες της εφαρµογής
των προγραµµάτων ανακύκλωσης, η ανταπόκριση των δηµοτών έχει
ξεπεράσει κάθε προσδοκία, ενώ αναµένεται και το σχεδιαζόµενο
πρόγραµµα κοµποστοποίησης να τύχει της ίδιας “θερµής υποδοχής”
από τους ευαισθητοποιηµένους πλέον δηµότες µας.
Η εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος κοµποστοποίησης έχει ως
στόχο, µέσω της τοποθέτησης 200 αρχικά ειδικών κάδων –
κοµποστοποιητών στις κατοικίες δηµοτών, να επιτυγχάνεται η
µετατροπή των οργανικών απορριµµάτων (οικιακά απορρίµµατα
τροφών, φυτά, φυτόχωµα, γκαζόν, λουλούδια, υπολείµµατα γεωργικών
καλλιεργειών κ.λ.π. που αποτελούν το 35-55% του συνόλου των
δηµοτικών απορριµµάτων) σε λίπασµα.
Παράλληλα, όπως προανέφερα, στην πρώτη γραµµή των
διεκδικήσεων της ∆ηµοτικής Αρχής, όσον αφορά τη διαχείριση των
απορριµµάτων, εντάσσονται η υλοποίηση του περιφερειακού
σχεδιασµού για τα απορρίµµατα, η κατασκευή δεύτερου εργοστασίου
µηχανικής ανακύκλωσης και η µετατροπή της χωµατερής των Άνω
Λιοσίων σε Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).

4. Στο ∆ήµο σας υπάρχει κίνδυνος πληµµύρων και, αν ναι, τι µέτρα
έχετε λάβει για την αντιπληµµυρική προστασία του εν όψει του
χειµώνα;
Παραλάβαµε τις βασικές υποδοµές αντιπληµµυρικής θωράκισης της
πόλης και έχουµε µεριµνήσει για τη βελτίωση και την επέκτασή τους,
καθώς η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών αποτελεί
πρώτιστο µέληµα της ∆ηµοτικής Αρχής.
Ανάµεσα στα έργα που πραγµατοποιούνται διαρκώς για την
ολοκλήρωση της αντιπληµµυρικής προστασίας του Ιλίου εντάσσεται και
η κάλυψη των τελευταίων τµηµάτων της Φλέβας και του Ρουβίκωνα.
Μετά από έντονες πιέσεις του ∆ήµου µας έχει ήδη δροµολογηθεί η
κάλυψη του τµήµατος του ρέµατος, µεταξύ της λεωφόρου Ανδρέα
Παπανδρέου και του κόµβου Ιλίου, όπου έχει ήδη εγκατασταθεί
εργολάβος για να ξεκινήσει σύντοµα τις εργασίες, προϋπολογισµού
14,5 εκατοµµυρίων ευρώ.
Παράλληλα, έχει δηµοπρατηθεί από τις αρχές Ιουνίου η κατασκευή
ενός ακόµα µεγάλου αντιπληµµυρικού έργου στην περιοχή Μιχελή. Η
Νοµαρχία Αθηνών ενέκρινε µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Ιλίου χρηµατοδοτεί µε το ποσό των 2 εκατοµµυρίων ευρώ για την
κατασκευή αγωγών οµβρίων στη εν λόγω περιοχή.
5. Είστε ο πρώτος ∆ήµος του Νοµού Αττικής που έλαβε
πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας, από την Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, για την ∆΄
Προγραµµατική Περίοδο 2007 – 2013. Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό
για την πόλη του Ιλίου;
Ο ∆ήµος Ιλίου είναι όντως ο πρώτος ∆ήµος του Νοµού Αττικής που
έλαβε στις 17/09/2008 την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας από
την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, στο
πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων για την ∆΄
Προγραµµατική Περίοδο 2007 – 2013.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ο ∆ήµος µας αποκτά το πλεονέκτηµα έναντι
των υπολοίπων ∆ήµων της Αττικής στη διεκδίκηση έργων που θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ), καθώς πιστοποιείται και επίσηµα ως επαρκής για
την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των έργων
αυτών, εφαρµόζοντας σύστηµα τεκµηρίωσης διαδικασιών για τις
λειτουργίες του προγραµµατισµού, της διαχείρισης συµβάσεων, της
παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου και της
οικονοµικής διαχείρισης έργων.
6. «Καποδίστριας» και στο Λεκανοπέδιο. Συµφωνείτε;
Ασφαλώς και συµφωνώ µε οποιαδήποτε πρόταση αφορά σε
συναινετικές διαδικασίες, θεωρώ, όµως, ότι στην προκειµένη
περίπτωση εκείνο που προέχει είναι η διαµόρφωση της φιλοσοφίας,

βάσει της οποίας θα προχωρήσουµε στη σχεδιαζόµενη διοικητική αυτή
µεταρρύθµιση.
Αυτό που έχει πρωτεύουσα σηµασία είναι να γίνει κατανοητό ότι ένα
τόσο σοβαρό εγχείρηµα απαιτεί υπεύθυνο σχεδιασµό και σοβαρή
προετοιµασία. Όποιος επιχειρήσει από µια τέτοιου είδους
µεταρρύθµιση να αποκοµίσει µικροκοµµατικά οφέλη, θα φανεί
αναντίστοιχος των ώριµων κοινωνικών αναγκών και θα πληρώσει το
ανάλογο τίµηµα.
Πρωταρχικός στόχος της διοικητικής µεταρρύθµισης δεν µπορεί και δεν
πρέπει να είναι µια απλή χωροταξική αναδιάταξη, αλλά η εκπόνηση
σχεδίου για τη ριζική αποκέντρωση και το µετασχηµατισµό, όχι µόνο
της Αυτοδιοίκησης, αλλά και του κράτους, έτσι ώστε να έχουµε ισχυρή
και αναβαθµισµένη Αυτοδιοίκηση, µε ένα επιτελικό κράτος που θα
αποκεντρώνει εξουσίες και αρµοδιότητες κεντρικά και γραφειοκρατικά
ασκούµενες, εξασφαλίζοντας παράλληλα τους αντίστοιχους πόρους, µε
τη φορολογική αποκέντρωση.
7. Στα τέλη Μαΐου πραγµατοποιήσατε τη δηµόσια διαβούλευση για
το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆ήµου. Ο κόσµος συµµετείχε. Είστε
ικανοποιηµένος;
Είµαι πολύ ικανοποιηµένος, αφού στις 8 συνολικά λαϊκές συνελεύσεις
που οργανώθηκαν για να εκφράσουν οι πολίτες τις προτάσεις τους, η
συµµετοχή τους ήταν αθρόα και ιδιαιτέρως εποικοδοµητική.
Σ’ αυτή την πρωτόγνωρη για την πόλη µας συµµετοχική διαδικασία
προσδιορίστηκαν µε σαφήνεια τα µακροπρόθεσµα πλάνα, οι
διεκδικήσεις, οι προτεραιότητες και οι άµεσες δράσεις του ∆ήµου µέχρι
το 2010. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, όµως, υπηρετεί ταυτόχρονα
και το συνολικό σχεδιασµό για το Ίλιον της επόµενης δεκαετίας. Μια
πόλη ανάπτυξης και δηµιουργίας, κοινωνικής συνοχής και
αλληλεγγύης, λειτουργική µε αναβαθµισµένο περιβάλλον, µε σύγχρονη
και αποτελεσµατική διακυβέρνηση.

