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1. Ποιες είναι οι πρώτες σας προτεραιότητες για το ∆ήµο στη νέα τετραετία και µε
ποιο τρόπο θα ξεπεράσετε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει;
Στο ∆ήµο Ιλίου, δε θέλουµε να κάνουµε το διαχωρισµό ανάµεσα σε κύρια και δευτερεύοντα
προβλήµατα, θεωρούµε ότι κάθε πρόβληµα έχει τη δική του ιδιαίτερη βαρύτητα και συνεπώς
πρέπει να επιλυθεί. Έχουµε θέσει 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.
Από τις πρώτες µας προτεραιότητες µέσα σε αυτή την τετραετία είναι τα έργα για την
προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής µέριµνας, την
πολιτιστική ανάπτυξης, την επέκταση των αθλητικών υποδοµών, την περαιτέρω αναβάθµιση
της παιδείας, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόµενων δηµοτικών υπηρεσιών, τη δηµιουργικής εκµετάλλευση των ελεύθερων χώρων,
την εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης, την καταπολέµηση της ανεργίας, την
ολοκλήρωση της αντιπληµµυρικής προστασίας και τη διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη
µας.
Παράλληλα, έντονη επιθυµία της νέας ∆ηµοτική Αρχής είναι η επαναφορά, στην πρώτη
γραµµή των διεκδικήσεων, σηµαντικών ζητηµάτων, δηµοτικής και διαδηµοτικής σηµασίας,
όπως είναι η επέκταση του Μετρό, η διάνοιξη της λεωφόρου Θηβών, η κάλυψη των
τελευταίων τµηµάτων της Φλέβας και του Ρουβίκωνα, η ολοκλήρωση του πάρκου
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης” και η αποµάκρυνση της χωµατερής.

2. Ποιο είναι το όραµά σας για το ∆ήµο και ποιες οι δικές σας προτάσεις για την
ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
Στο πλαίσιο του νέου ιστορικού κύκλου που άνοιξε τον περασµένο Ιανουάριο, έχουµε
αποφασίσει να καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να συµβάλουµε
δηµιουργικά στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του ∆ήµου Ιλίου.
Οραµατιζόµαστε µια πόλη ανεπτυγµένη και σύγχρονη, η οποία, µέσα από τη λειτουργία των
θεσµών και την ουσιαστική συµµετοχή των δηµοτών, θα προσφέρει ποιότητα ζωής σε όλους
τους κατοίκους της. Μια πόλη η οποία θα έχει την αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης σε κάθε
πτυχή της κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας, περισσότερο πράσινο και λιγότερους
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διαφορετικότητα των δηµοτών της, ευκαιρίες ελεύθερης πολιτιστικής έκφρασης και
δηµιουργίας και δυνατότητες πρόσβασης στον κόσµο των νέων τεχνολογιών.
Η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα ζήτηµα το οποίο µας απασχολεί πολύ έντονα,
καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση και για την υλοποίηση του οράµατός µας για την πόλη
του Ιλίου. Για µας, η ενίσχυση αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε την εφαρµογή ενός σύγχρονου
διοικητικού µοντέλου στο ∆ήµο, στηριζόµενο στη συµµετοχή των δηµοτών και τον κοινωνικό
έλεγχο, στην αποκέντρωση της δηµοτικής εξουσίας, στη διαβούλευση και το διάλογο µε όλους
τους κοινωνικούς φορείς και στη λογοδοσία της ∆ηµοτικής Αρχής, αλλά και µε τη διασφάλιση
επαρκών πόρων για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου.

3. Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις και ποιες νοµίζετε ότι θα πρέπει να είναι οι
ενέργειες της πολιτείας προκειµένου να στηρίξει την περιοχή σας ώστε να
αποκτήσει οικονοµική και κοινωνική ευηµερία;
Όπως είναι γνωστό, οι ταξικές επιλογές των τελευταίων κυβερνήσεων για τη ∆υτική Αθήνα
έχουν συντελέσει αποφασιστικά στη συσσώρευση σηµαντικών προβληµάτων στους ∆ήµους
της περιοχής.
Η ισότιµη αντιµετώπιση των ∆ήµων της ∆υτικής Αθήνας µε τους υπόλοιπους δήµους του
Λεκανοπεδίου από την πολιτεία θα πρέπει να γίνει επιτέλους πράξη, και µε τη βελτίωση των
βασικών υποδοµών στους ∆ήµους της περιοχής, αλλά και µε την απόδοση των αναγκαίων για
αναπτυξιακούς σκοπούς πόρων που τους αναλογούν. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα καταστεί
δυνατό να βελτιωθούν και το βιοτικό επίπεδο, αλλά και οι συνθήκες ζώης των δηµοτών της
περιοχής µας.

