Δήμος Ισχυρός

κοντά στον πολίτη
Α γ απ ητέ συ μπ ο λ ί τη και συ μπ ο λ ί τι σσα,
Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν. Όλοι μας
υφιστάμεθα τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης οικονομικής
κρίσης και οι περισσότεροι βλέπουμε την καθημερινότητά μας
να δυσκολεύει.
Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι τα ισχυρότερα όπλα για την
αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατάστασης και της
αβεβαιότητας που όλοι βιώνουμε είναι η συμμετοχή, η αλληλεγγύη και η ειλικρινής συνεργασία μας.
Ενωμένοι σίγουρα θα ξεπεράσουμε τα δύσκολα και θα βγούμε νικητές.

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

Με τον πιο έντιμο και υπεύθυνο τρόπο θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι παρά τη μείωση των κρατικών πόρων
κατά 60% και τον κίνδυνο να βγούμε εκτός προγραμματισμού από τις διαρκείς μειώσεις, όχι μόνον
καταφέραμε να περιφρουρήσουμε τα κεκτημένα μας, αλλά είμαστε ένας από τους τέσσερις Δήμους της
χώρας που διαθέτουν πλεόνασμα. Θα ήθελα επίσης, να σας διαβεβαιώσω πως πρόκειται για διαθέσιμα
χρήματα, για ένα πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο ύψους 7.800.000€ που επιστρέφει στην πόλη με έργα για
την αντιμετώπιση της καθημερινότητας και τη στήριξη των ανήμπορων συμπολιτών μας. Αυτό το καταφέραμε
με μηδενικό δανεισμό, ενώ παράλληλα εξοφλούμε άμεσα όλες τις οικονομικές μας υποχρεώσεις.
Με ξεκάθαρες θέσεις και αμετακίνητες αξίες, οι συνεργάτες μου κι εγώ, δεν διστάσαμε να έρθουμε σε ρήξη
με σκληρές πολιτικές. Όπου χρειάστηκε αγωνιστήκαμε να δώσουμε λύσεις. Είμαστε ο Δήμος που τύπωσε τα
σχολικά βιβλία όταν του Υπουργείο Παιδείας καθυστέρησε την έκδοσή τους.
Αποτελεί για εμάς συμβόλαιο τιμής σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία του
Δήμου μας, να σταθούμε δίπλα σε όποιον έχει ανάγκη και να αναδείξουμε την αξία του ανθρώπινου
προσώπου της Αυτοδιοίκησης.
Η Διοίκηση που ασκούμε διέπεται από σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και ευαισθησία απέναντι σε εσένα το
συμπολίτη μας και τις ανάγκες σου. Διέπεται από την αρχή της διαφάνειας, της δημοκρατίας και του
ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου. Με αυτόν τον τρόπο και με σκληρή δουλειά ο Δήμος Ιλίου κατάφερε να γίνει
ένας Ισχυρός Δήμος, χωρίς κομματικές επιρροές, κοντά στον πολίτη.
Με χρηστή και συνετή οικονομική διαχείριση πετύχαμε:
 Να διατηρήσουμε ένα ισχυρό ταμειακό υπόλοιπο
 Να μην μείνει ποτέ κανένας εργαζόμενος απλήρωτος
 Να αναπτύσσουμε διαρκώς τις υποδομές του Δήμου μας με έμφαση στην κοινωνική πρόνοια
 Να στηρίζουμε τις ευπαθείς ομάδες και τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη
Έχοντας βαθιά επίγνωση των αντίξοων συνθηκών που επικρατούν, πιστεύω ότι μπορείτε να συνεχίσετε να
μας εμπιστεύεστε, γιατί η προσπάθειά μας είναι κοινή όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι πετύχαμε το πετύχαμε μαζί,
ενωμένοι, με αποφασιστικότητα, αισιοδοξία και δύναμη, για να παραμείνει το Ίλιον μια πόλη που αξίζει να
ζεις.
Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν υπόσχεση.
Είναι η διαχρονική εγγύηση των συνεργατών μου και δική μου.

