
ΤΟ ΕΡΓΟ Μ ΑΣ 2011 -  2014 
 

1 .  ΠΡΟΤΕΡ ΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Με έ να ισχυρό και  καλά οργανω μέ νο κοινω νικό  δ ίκτυο 
στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας  που έχουν ανάγκη . 

• Κοινωνικό Παντοπωλείο:  Διανέμουμε κάθε μήνα βασικά είδη διατροφής και 
είδη πρώτης ανάγκης σε 800 οικογένειες με χαμηλά και μηδενικά εισοδήματα, 
σε συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 

• Πρόγραμμα σίτισης με διανομή μαγειρεμένου φαγητού με ιδίους πόρους. 

• Στηρίζουμε τους άπορους συμπολίτες μας με πρόγραμμα επισιτιστικής 
υποστήριξης σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου  

• Παροχή καθημερινού μικρογεύματος – δεκατιανού: στους οικονομικά 
αδύναμους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Δύο μονάδες Δημοτικών Ιατρείων: Πάνω από 10.000 πολίτες έχουν 
εξυπηρετηθεί από εθελοντές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.  

• Δεκάδες ενημερωτικά, προληπτικά και έγκαιρης διάγνωσης προγράμματα:  
Τεστ ΠΑΠ., μαστογραφία, σπειρομέτρηση, υπέρταση, αλτσχάιμερ κ.ά.  

• Κοινωνικό Φαρμακείο: Δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και 
φάρμακα σε άπορους και ανασφάλιστους. 

• Παράρτημα του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής: Παρέχουμε δωρεάν 
παιδιατρική κάλυψη και εμβολιασμούς, από κοινού με τον Ιατρικό Σύλλογο και 
την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 

• Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα: Από το 2009 το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο 
«Ιλιαχτίδα», από το 2013 το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Ιλιαχτίδα 2» για 
εκατοντάδες παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• «Βοήθεια στο Σπίτι»: Συνεχίζουμε με ιδίους πόρους το πρόγραμμα 
Κοινωνικής Προστασίας, για ΑΜΕΑ, μοναχικά άτομα και ηλικιωμένους. 

• Τράπεζα Αίματος: Εξυπηρετεί εκατοντάδες συμπολίτες μας.  

• Κέντρο Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων. 

• Κέντρο ΑΜΕΑ: Για δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των ΑΜΕΑ. 

• Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ: Με προγράμματα υποστηρικτικής βοήθειας σε 
ενεργούς χρήστες και τις οικογένειές τους.  

• Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων «ΦΑΕΘΩΝ»: Για την πρόληψη και την 
ενημέρωση των μαθητών και των πολιτών. 
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• Δεκάδες ενημερωτικές ομιλίες και ημερίδες: Με σκοπό την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση σε θέματα όπως η οικογένεια, το παιδί, η εκπαίδευση, η υγεία. 

• Συμμετέχουμε στο Εθνικό Δίκτυο Κατά της Φτώχειας με το πρόγραμμα 
«ΙΛΙΟΝ-ΣΤΗΡΙΞΗ» το οποίο περιλαμβάνει: Γραφείο διαμεσολάβησης, Τράπεζα 
Χρόνου (καταγραφή και αξιοποίηση εθελοντών), Κοινωνικό Φαρμακείο, 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή παροχής συσσιτίων. 

• Κοινωνική Κουζίνα: Φαγητό για όλους τους πολίτες σε πολύ χαμηλή τιμή. 

 

2.  ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ  ΚΑΙ  ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ Α   

• Δωρεάν παιδικοί εμβολιασμοί. 

• Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος σε πάνω από 700 παιδιά κάθε χρόνο 

• Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών και των οικογενειών τους: 
Σε συνεργασία με το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: 

• Προστατεύουμε την υγεία των παιδιών:  

• Μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου νερού στα σχολεία  

• Μετρήσεις επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στις παιδικές 
χαρές και τα σχολεία. 

• Δωρεάν μετρήσεις κύφωσης και σκολίωσης στους μαθητές. 

• Σημαντικές Ημερίδες: «Μαθησιακές δυσκολίες», «Φαινόμενα παιδικής βίας 
στην οικογένεια και στο σχολείο», «Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου», 
«Εντάσεις και επιθετικότητα στο σχολείο: μύθοι και πραγματικότητα». 

• Συμμετείχαμε στο καινοτόμο διεθνές πρόγραμμα διαστημικής εκπαίδευσης 
«SPACE CAMP». 

• Δωρεάν συναυλίες για 3100 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο Μέγαρο Μουσικής.  

• Στηρίζουμε την οικογένεια: Συνεχίζοντας τα προγράμματα θερινής 
δημιουργικής απασχόλησης: «Παιδί και Θάλασσα» & Καλοκαιρινό Camp, 
με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών. 

• 11 Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί φιλοξενούν 650 παιδιά: 
Ακολουθώντας τις παιδαγωγικές εξελίξεις, με αξιόπιστο, έμπειρο και 
καταρτισμένο προσωπικό. 

• Φεστιβάλ Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών: Με παιδικές δημιουργίες 
που πλημμυρίζουν κάθε χρόνο το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». 

• Λειτουργήσαμε το 29ο Νηπιαγωγείο Ιλίου στον Άγιο Νικόλαο.  
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• Εγκρίθηκε το κτιριολογικό πρόγραμμα και ολοκληρώθηκε η μελέτη του 8ου 
Γυμνασίου Ιλίου. 

• Ανατυπώσαμε την ύλη των σχολικών βιβλίων που χρειαζόταν για να 
γίνουν κανονικά τα μαθήματα, όταν δημιουργήθηκαν προβλήματα από την 
έλλειψή τους. 

• Προγράμματα «Δια Βίου Μάθησης» Comenious: Δίνουμε την ευκαιρία στους 
μαθητές μας να έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα και τις παραδόσεις των 
άλλων χωρών. 

• Σχολές Γονέων: Σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Ιλίου 
προσφέρουν γνώσεις και ευκαιρίες για  προβληματισμό. 

• Κοινωνικά Φροντιστήρια: Για δωρεάν πρόσθετη διδακτική στήριξη σε μαθητές 
χωρίς κανένα κριτήριο, με εθελοντές καθηγητές. 
 

3.  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙ Α  

Για  να  εξακολουθούν ο ι  απόμαχοι  της  δουλειάς  να  
α ισθάνονται  έ να ζω ντανό κα ι  δημιουργικό κύτταρο της  
κοινω νίας.  

• 8 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) συμβάλλουν στη 
φροντίδα των ηλικιωμένων και ταυτόχρονα καλλιεργούν το αίσθημα της 
αλληλεγγύης και της συντροφικότητας Τα 8 Κ.Α.Π.Η. προσφέρουν:  

 Εκδρομές και θαλάσσια μπάνια, μουσικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, 
θεατρικές παραστάσεις, ειδικά προγράμματα ψυχαγωγίας και 
δημιουργικής απασχόλησης. 

 Προληπτικό Ιατρικό Έλεγχο (δωρεάν έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας, 
καρδιογράφημα, τεστ ΠΑΠ, εξέταση σακχάρου, χοληστερίνης κ.λπ.).  

 Ενημερωτικές ομιλίες για τη Νόσο Alzheimer και επιστημονικές ημερίδες 
όπως «Πόνοι της μέσης και του αυχένα», «Καρκίνος του τραχήλου της 
μήτρας», «Αντιμετώπιση της υπέρτασης» κ.ά. σε συνεργασία με το Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ιατρική Σχολή Αθηνών, το 
Αττικό Νοσοκομείο, το Αιγινήτειο Νοσοκομείο και τη Μονάδα 
Ψυχογηριατρικής του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Πειραιά και την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία. 

• 1 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.): Φροντίζει την υγεία 
των ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη με εξειδικευμένο προσωπικό.   

• Τιμήσαμε τα ζευγάρια που επί 50 χρόνια υπηρέτησαν το θεσμό του γάμου και 
τις αξίες της οικογένειας. 

 

3 

 



4. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ  

Έργα ύψους  50  εκατ .  ευρώ τα τελευταία  3 ,5  χρόνια  στην 
πόλη μας  από ιδ ίους  πόρους ,  την Περ ιφέ ρεια  Αττ ικής  κα ι  το  
ΕΣΠΑ.  

• Γηροκομείο στο Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο και στέγαση των 
Κοινωνικών Δομών του Δήμου.   

• Διευθέτηση του Ρέματος της Εσχατιάς: Από το Δήμο Ιλίου ξεκίνησε το 
Σεπτέμβρη του 2012, το υψίστης σημασίας αντιπλημμυρικό και 
περιβαλλοντικό αυτό έργο. 

• Αγωγός Ομβρίων Υδάτων της οδού Καλπακίου: Ολοκληρώνεται η 
αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης.  

• 11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Δυναμικότητας 60 παιδιών κατασκευάστηκε και 
λειτουργεί στην περιοχή της Παλατιανής. 

• 12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Προχωρούν με γρήγορο ρυθμό οι εργασίες που 
προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2014 στην περιοχή του Κέντρου 
(Κεφαλληνίας-Ναυσικάς-Ήρας). 

• Σχολικές Μονάδες: Με έργα βελτίωσης και αισθητικής αναβάθμισης 
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες 
ανάγκες τους. 

• Εννιά (9) Παιδικές Χαρές άλλαξαν όψη 

• Πλατεία Ρίμινι: Ανακατασκευάστηκε και έγινε ένα στολίδι αναψυχής στην 
περιοχή. 

• Ανακατασκευή πλατείας επί της οδού Πολυτέκνων στη Ζ. Πηγή. 

• Νέος Ποδηλατόδρομος και διαδρομή πεζοπορίας επί της οδού Θηβών. 

• Δίκτυο έργων που αναβαθμίζουν την περιοχή της Ραδιοφωνίας: 

  Νέα πλατεία και χώρο στάθμευσης (Ραδιοφωνίας & Ναυσικάς) 

 Διάνοιξη της οδού Ναυσικάς 

 Πεζοδρόμηση της οδού Ευλαμπίας  

 Νέα πλατεία στο πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου με διαμόρφωση 
χώρων πρασίνου και αναψυχής 

• Τοποθετήσαμε νέες πληροφοριακές πινακίδες και πινακίδες 
ονοματοθεσίας σε όλους τους δρόμους αντικαθιστώντας τις παλαιές. 

• Νέος χλοοτάπητας στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου 

• Παρκέ στο 1ο Κλειστό Γυμναστήριο (Πεταλούδας) σε αντικατάσταση του 
παλαιού δαπέδου. 
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• Νέο Γυμναστήριο στην πλατεία Φοινίκων στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου 

• Ανακατασκευή πλατείας Ειρήνης στην Παλατιανή.  

• Πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής  πεζοδρομίων, 
έργα αποχέτευσης, έργα οδοποιίας και διανοίξεις δρόμων. 

• Άνοιξε οριστικά ο δρόμος για το ΜΕΤΡΟ στο Ίλιον, μετά από τις 
συντονισμένες και δυναμικές προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής. Τρεις σταθμοί 
προβλέπονται στον νέο σχεδιασμό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που θα συνδέουν 
την πόλη μας με το μεγαλύτερο ποσοστό του λεκανοπεδίου.  

 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΗ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ  

• Προστατεύουμε την υγεία των πολιτών: 

 Μετρήσεις Επιπέδων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας των σταθμών 
βάσης κινητής τηλεφωνίας αναθέσαμε στην Ελληνική Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).  

 Καθαιρέσαμε ακόμα 6 κεραίες κινητής τηλεφωνίας, φτάνοντας έτσι στο 
σύνολο τις 15.  

 Μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου νερού στα Σχολεία του Δήμου 
Ιλίου: Από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Αρχή της πλήρους διαφάνειας: Οι εκθέσεις των μετρήσεων έχουν 
κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου (www.ilion.gr). 

• Προμήθεια οργάνου μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

• Δωρεάν προγράμματα αγροτικής κατάρτισης: Διέξοδος από την ανεργία για 
120 συμπολίτες μας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
τον ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ». 

• Αγορά θρυμματιστή κλαδιών: Για τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, 
του κόστους αποκομιδής και απομάκρυνσης των κλαδιών. 

• Ψεκασμοί εναντίον του Ιού του Δυτικού Νείλου: Σε διάφορα σημεία και 
περιοχές της πόλης. 

• Καθαρή πόλη με τη συνεργασία των πολιτών:  

 Κανονισμός περιβάλλοντος: Για την προστασία του περιβάλλοντος και 
την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

• 30 χώροι πρασίνου άλλαξαν όψη: Με χιλιάδες δέντρα, θάμνους και 
εποχιακά φυτά δώσαμε χρώμα στην πόλη.  
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• Εξοπλισμός Καθαριότητας: Με έναν αξιόπιστο στόλο καθαριότητας, 
γίνεται καθημερινή αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, με 
συγκεκριμένο προγραμματισμό για το πλύσιμο των κάδων.  

• Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού με προμήθεια 
ημιφορτηγών,  μηχανοκίνητων σαρώθρων, σάρωθρα πεζού χειριστή και 
μοτοσικλέτες εποπτείας. 

• Τρία προγράμματα ανακύκλωσης με μεγάλη συμμετοχή των 
πολιτών. 

• Δύο (2) υπογειοποιημένα συστήματα συλλογής απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών στην πλατεία Ρίμινι και στη συμβολή των οδών 
Μανάκη και Νέστορος. 

• Αποψίλωση και καθαρισμός όλων των κοινόχρηστων χώρων και 
οικοπέδων, 300 περίπου στρεμμάτων, κάθε χρόνο.  

• Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»:  

 Διεκδικούμε αποφασιστικά την ανάληψη της διαχείρισης του Πάρκου από 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που σήμερα βρίσκεται στην αρμοδιότητα του 
ΥΠΕΚΑ. 

 Αναλάβαμε τον πλήρη έλεγχο του Πάρκου τον Αύγουστο του 2012 και 
αναστρέψαμε την καταστροφική του πορεία, όταν έμεινε χωρίς ηλεκτρικό 
ρεύμα και νερό.  

 Θέλουμε το πάρκο να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του και να γίνει 
μια όαση πρασίνου, οικολογίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
προς όφελος των πολιτών.  

• Πλήθος δράσεων με περιβαλλοντική ευαισθησία:  

 «Ώρα της Γης»: Κάθε χρόνο σβήνουμε τα φώτα για μία ώρα σε δημοτικά 
κτίρια και κεντρικά σημεία της πόλης. 

 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Με οικολογικές δράσεις και δράσεις 
ευαισθητοποίησης.  

 Σύμφωνο των Δημάρχων: Κατά της κλιματικής αλλαγής με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%. 

 Δενδροφυτεύσεις και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στα Σχολεία: 
Φυτεύσεις δέντρων, φυτών και μικροί λαχανόκηποι με τη συνεργασία των 
γεωπόνων του Δήμου. 
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6. ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ  

• Λευκή Νύχτα: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα φέραμε τον Ευρωπαϊκό θεσμό, με 
στόχο την τόνωση της τοπικής αγοράς.  

• Μουσικό Στέκι Ιλίου: Ερασιτεχνική δημιουργία με τους μουσικούς της 
πόλης. 

• Δημοτικές Βιβλιοθήκες: 266 παιδιά 4-12 ετών συμμετείχαν στη δράση για την 
«Προώθηση της Ανάγνωσης, της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας». 

• Πολιτιστικός Σεπτέμβρης: Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες στον υπέροχο 
χώρο του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». 

• Φεστιβάλ «Ίλια»: Ένας πολιτιστικός και αθλητικός θεσμός με εκδηλώσεις 
αφιερωμένες στην ερασιτεχνική δημιουργία. 

• Δωρεάν Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος με ελεύθερη είσοδο και 
λειτουργία Κινηματογραφικής Λέσχης. 

• Συνεργασία με μεγάλες ορχήστρες: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Καμεράτα 
- Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και Λυρική Σκηνή για την ποιοτική 
διασκέδαση, την πνευματική και ψυχική ανάταση των πολιτών. 

• Θεατρική Ομάδα Δήμου Ιλίου: Συνεχίζει με επιτυχία το εξαιρετικό της έργο. 

• Βράβευση Εθελοντών: Ο Δήμαρχος Ιλίου βράβευσε τους εθελοντές 
αναγνωρίζοντας την προσφορά τους σε όλους τους τομείς.  

• Κέντρο Γυναικών Ιλίου: Λειτούργησε Λαϊκό Πανεπιστήμιο με την  
πραγματοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης. 

• Λαογραφικό Μουσείο: Βράβευση δωρητών του Λαογραφικού Μουσείου για την 
ανεκτίμητη προσφορά τους. 

• Δεκάδες εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού: 
 Μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις βιβλίων, χορευτικά 

δρώμενα, ιστορικές εκθέσεις (Μνήμες του ‘40) κ.ά. 
 Αφιερώματα σε διακεκριμένους καλλιτέχνες (Οδυσσέα Ελύτη, Νίκο 

Καζαντζάκη, Νίκο Γκάτσο κ.ά). 
 Τιμητικές διακρίσεις (Δημοσθένη Ταμπάκο Χρυσό Ολυμπιονίκη & 

διακριθέντες αθλητές από το Δήμο Ιλίου στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα) 
 Ενημερωτικές ημερίδες. 
 Μαθητικοί Διαγωνισμοί: Καλύτερης φωτογραφίας, βίντεο & παραμυθιού 

με συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών από όλα τα Σχολεία της πόλης. 
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• Στήριξη έργου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Εθνικοτοπικών Συλλόγων & 
Σωματείων της πόλης: Ο Δήμος Ιλίου επιχορήγησε με 71.000€ δεκατρείς 
Πολιτιστικούς και Εθνικοτοπικούς Συλλόγους και με 76.500 € εικοσιτέσσερις 
Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία. 

• Δεκάδες Επιμορφωτικά Προγράμματα και Προγράμματα Μαζικού 
Αθλητισμού. 

• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών-Γυναικών: Κάθε χρόνο σε 
συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πάλης.  

• Απολλώνειο Regularity Rally 

• Ποδηλατικός Γύρος Ιλίου: Ένα ηχηρό οικολογικό μήνυμα για ένταξη του 
ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή. 
 

7. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

• Ισχυρό Ταμειακό Υπόλοιπο: με 7.800.000€ έκλεισε ο Δήμος Ιλίου το ταμείο για 
το έτος 2013 Παρά τη μείωση των πόρων κατά 60%, με μηδενικό δανεισμό και 
εξόφληση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων. 

• Αξιοποίηση Ταμειακού Υπολοίπου: Με έργα για την αντιμετώπιση της 
καθημερινότητας και τη στήριξη των ανήμπορων συμπολιτών μας μέσω 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

• Δημόσιος Απολογισμός Πεπραγμένων – Διαφάνεια παντού – Διαφάνεια σε 
όλα, με ανοικτή πρόσκληση για όλους τους πολίτες. 

• Ακόμη περισσότεροι ελεύθεροι χώροι: Την αγορά χώρου 2,5 στρεμμάτων 
περίπου πέτυχε ο Δήμος Ιλίου αξιοποιώντας το Πράσινο Ταμείο, με 
χρηματοδότηση ύψους 1.457.918,50€ (συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου 
και Θηβών). 

• Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες: Τρία Περιφερειακά Γραφεία Πληροφόρησης 
(μικρά ΚΕΠ) στη Ζωοδόχο Πηγή, στον Άγιο Φανούριο και το νέο γραφείο στην 
Παλατιανή. 

• Γραφείο Ανέργων: Για την ενημέρωση και υποστήριξη των ανέργων. 

• Μείωση Δημοτικών Τελών: Μηδενική ήταν η αύξηση των δημοτικών τελών τα 
τελευταία χρόνια, ενώ για το 2013 αποφασίστηκε η μείωση των δημοτικών τελών 
για όλους τους κατοίκους.  

• Μειώσεις και απαλλαγές για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου και ευαισθησία στους συνανθρώπους μας. 
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• Απορρόφηση από το Δήμο Ιλίου της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος 
που αποφάσισε η ΔΕΗ για τον φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων 
χώρων. 

• Εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης»: Καλύψαμε και αξιοποιήσαμε 
το σύνολο των αρμοδιοτήτων, παρά τη μη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων 
από την Κεντρική Διοίκηση.  

• 50 Ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ενάντια στα αντιλαϊκά 
μέτρα. 
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