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1. Κύριε ∆ήµαρχε, εκλέγεστε ∆ηµοτικός Σύµβουλος συνεχώς από το 1990. Ήταν
δύσκολη η απόφαση να διεκδικήσετε τη ∆ηµαρχία; Και πως νοιώθετε τώρα που
πλέον το τιµόνι του ∆ήµου είναι στα χέρια σας;
Ήταν σίγουρα µια πολύ δύσκολη απόφαση για µένα η διεκδίκηση της ∆ηµαρχίας του Ιλίου και
τώρα που το τιµόνι του ∆ήµου είναι πλέον στα χέρια µου αισθάνοµαι ότι αντιµετωπίζω µια
πραγµατική πρόκληση. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα µπορούσα να περιγράψω τα
συναισθήµατά µου για το γεγονός ότι διαδέχτηκα στη διοίκηση του ∆ήµου Ιλίου ένα δήµαρχο
του µεγέθους του Βασίλη Κουκουβίνου, ο οποίος τιµήθηκε µε την ψήφο των δηµοτών µας έξι
συναπτές τετραετίες.
Είναι αδιαµφισβήτητο, λοιπόν, ότι ο πήχης έχει τεθεί πολύ ψηλά και ότι θα πρέπει να
καταβληθούν συστηµατικές και έντονες προσπάθειες από την πλευρά της ∆ηµοτικής Αρχής,
ώστε να ικανοποιηθούν, κατά το δυνατόν, οι -δικαιολογηµένα- αυξηµένες απαιτήσεις των
δηµοτών του Ιλίου.
Στην επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος θα συµβάλλουν η πολύ καλή οργάνωση των
υπηρεσιών του ∆ήµου από την προηγούµενη διοίκηση, η ανεκτίµητη αρωγή των στενών
συνεργατών µου, η στήριξη από την παράταξή µας, αλλά και η άριστη συνεργασία που
υπάρχει µε τον τέως δήµαρχο, Βασίλη Κουκουβίνο.

2. Τα οικονοµικά του ∆ήµου Ιλίου έχουν θετικό ή αρνητικό πρόσηµο;
Παρόλο που ανέλαβα τα ηνία ενός ∆ήµου σε πολύ καλή οικονοµική κατάσταση, δεν µπορώ να
ισχυριστώ ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα σε αυτόν τον τοµέα. Το σπουδαιότερο από τα
προβλήµατα αυτά είναι η παράνοµη παρακράτηση από την κεντρική εξουσία πόρων που θα
έπρεπε να αποδίδονται στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύνολό τους. Τα
αποδοτέα κονδύλια ξεπερνούν τα € 4 δισεκατοµµύρια, ποσό από το οποίο αναλογούν στο
ταµείο του ∆ήµου Ιλίου εκατοµµύρια ευρώ.
Σαφέστατα, λοιπόν, αν αποδίδονταν στο ∆ήµο µας τα αναλογούντα κονδύλια, τα οικονοµικά
του µεγέθη θα βελτιώνονταν αισθητά και τότε, πολλά ακόµη έργα θα µπορούσαν να
ενταχθούν στον προγραµµατισµό του. Γι’ αυτό ακριβώς, η ∆ηµοτική Αρχή του Ιλίου θα δώσει
µάχη, σε όλα τα όργανα της Αυτοδιοίκησης, προκειµένου να γίνει πράξη η δέσµευση των
αρµοδίων ότι θα αποδοθούν στους ∆ήµους τα υπεξαιρεθέντα µέχρι σήµερα ποσά.

3. Πώς αντιµετωπίζει η διοίκηση ή πως σκέφτεται να αντιµετωπίσει το µεγάλο
πρόβληµα της ανεργίας στην πόλη µας;
Πιστεύω ότι η ανάληψη πρωτοβουλιών για την καταπολέµηση της ανεργίας, την αντιµετώπιση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, αποτελεί µία από τις πρωταρχικές υποχρεώσεις
τόσο του ∆ήµου µας, όσο και της ευρύτερης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι ενέργειες της ∆ηµοτικής Αρχής του Ιλίου για την αντιµετώπιση του πραγµατικά µεγάλου
προβλήµατος της ανεργίας έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η σηµαντικότερη από
αυτές ήταν σίγουρα η έναρξη λειτουργίας, το 1998, του Γραφείου Πληροφόρησης και
Υποστήριξης Ανέργων, το οποίο έχουν συµβουλευτεί µέχρι σήµερα περισσότεροι από 4.500
δηµότες.
Πέρα, όµως, από τη σύσταση του Γραφείου, ο ∆ήµος Ιλίου, για την προσωρινή ή µόνιµη
απασχόληση των δηµοτών, έχει µεριµνήσει όλα αυτά τα χρόνια και για την αξιοποίηση των
επιδοτούµενων προγραµµάτων του Υπουργείου Απασχόλησης και του Ο.Α.Ε.∆.

4. Έχετε διατελέσει αντιπρόεδρος της ∆.Ε.Κ.Τ.Ε. και οι πληροφορίες µας λένε ότι
θα κλείσει. Αν αληθεύουν ποια είναι τα αίτια που την οδηγούν σε κλείσιµο;
H ∆ηµοτική Επιχείρηση Κατασκευής Τεχνικών Έργων, η οποία λειτουργεί από το 1993, σε όλα
τα οικονοµικά έτη ήταν µια κερδοφόρος επιχείρηση, η µοναδική ίσως κερδοφόρος δηµοτική
επιχείρηση στην Ελλάδα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια το µεγαλύτερο µέρος
των καθαρών κερδών της διατίθεντο για κοινωφελείς σκοπούς του ∆ήµου.
Παρόλα αυτά, όµως, οι περιορισµοί λειτουργίας που τέθηκαν στις δηµοτικές επιχειρήσεις δια
νόµου, µας υποχρεώνουν να µετατρέψουµε τη ∆.Ε.Κ.Τ.Ε. σε Ανώνυµη Εταιρεία Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, να περιορίσουµε τις δραστηριότητές της και να µεταφέρουµε το ολιγάριθµο
προσωπικό της -µόλις 18 άτοµα- στις υπηρεσίες του ∆ήµου.

5. Ποιο είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει το Ίλιον και τι
πρόκειται να κάνει η σηµερινή διοίκηση για αυτό; Ποιο θεωρείται το σηµαντικότερο
έργο που θα πραγµατοποιήσετε σε αυτή την τετραετία;
Είναι γνωστό ότι οι ταξικές επιλογές των τελευταίων κυβερνήσεων, όσον αφορά τη ∆υτική
Αθήνα, έχουν συντελέσει στη συσσώρευση σηµαντικών προβληµάτων στους ∆ήµους της
περιοχής.
Εµείς, στο ∆ήµο Ιλίου, δε θέλουµε να εστιάζουµε στην επίλυση ενός µόνο προβλήµατος,
υποβαθµίζοντας τη σηµασία των υπολοίπων. Θέλουµε να επικεντρωθούµε στην επίλυση του

συνόλου, κατά το δυνατόν, των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος µας, και των
σηµαντικών, αλλά και αυτών που ίσως να θεωρούνται ήσσονος σηµασίας. Στόχος του
πολύπλευρου σχεδιασµού µας είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση του δηµιουργικού έργου
που συντελείται τα τελευταία χρόνια στο Ίλιον.
Σηµαντικά έργα για µας είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση του δικτύου
κοινωνικής µέριµνας, η πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης µας, η επέκταση των αθλητικών
υποδοµών, η µέριµνα για παιδεία υψηλού επιπέδου, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για
τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων δηµοτικών υπηρεσιών, η δηµιουργική
εκµετάλλευση των ελεύθερων χώρων, η εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης, η
καταπολέµηση της ανεργίας, η ολοκλήρωση της αντιπληµµυρικής προστασίας και η διατήρηση
της καθαριότητας στο Ίλιον. Όλα αυτά τα έργα έχουν για µας την ίδια βαρύτητα και
εποµένως θα αποτελέσουν τις προτεραιότητες µας µέσα σε αυτή την τετραετία.
Ταυτόχρονα, όµως, θέλουµε να επαναφέρουµε, στην πρώτη γραµµή των διεκδικήσεων,
σηµαντικά ζητήµατα, δηµοτικής και διαδηµοτικής σηµασίας, όπως 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.

6. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι για το τεράστιο πρόβληµα του parking στο κέντρο
του ∆ήµου;
Επειδή πραγµατικά το πρόβληµα της στάθµευσης στο κέντρο του ∆ήµου µας είναι πολύ
µεγάλο, είµαστε στη διαδικασία διασφάλισης χώρων στάθµευσης. Η προσοχή µας σε πρώτη
φάση, όπως είναι φυσικό άλλωστε, επικεντρώνεται κυρίως στα σηµεία εκείνα που
παρουσιάζουν το µεγαλύτερο πρόβληµα, µε στόχο δοθεί λύση όσο το δυνατόν πιο σύντοµα.

7. Η διάνοιξη της Θηβών θα ολοκληρωθεί τελικά;
H ανάγκη διάνοιξης της λεωφόρου Θηβών είναι ένα ζήτηµα το οποίο, όπως είναι γνωστό, έχει
αναδειχθεί εδώ και χρόνια από το ∆ήµο Ιλίου. Η ∆ηµοτική Αρχή έχει αγωνιστεί για την
αποπεράτωση του έργου αυτού, εκπονώντας µελέτες και συντάσσοντας την πράξη
εφαρµογής και ταυτόχρονα κάνοντας συνεχείς παραστάσεις στους αρµόδιους υπουργούς.
Σήµερα, η υπόθεση αυτή βρίσκεται πλέον στα χέρια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., χωρίς, όµως, αυτό να
σηµαίνει ότι το ζήτηµα θεωρείται λήξαν. Γι’ αυτό, τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου µας δεν
πρόκειται να εφησυχάσουν· θα συνεχίσουν µε αµείωτη ένταση τον αγώνα για την επιτάχυνση
των διαδικασιών και την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης και ανάπλασης της λεωφόρου

Θηβών, µε δυναµικές κινητοποιήσεις και σε συνεργασία µε όλα τα θεσµικά όργανα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΣ∆Α, ΤΕ∆ΚΝΑ κλπ.).

8. Οι υπηρεσίες του ∆ήµου ανταποκρίνονται στις ανάγκες του δηµότη;
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου Ιλίου ανταποκρίνονται σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό στις ανάγκες των
δηµοτών. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµα αρκετά µεγάλα περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας των
παρεχόµενων προς τους δηµότες µας υπηρεσιών και γι’ αυτό θα εργαστούµε συστηµατικά
καθόλη τη διάρκεια της τετραετίας. Η πραγµατοποιήση ενός ποιοτικού άλµατος στις
παρεχόµενες υπηρεσίες αποτελεί άλλωστε δέσµευση της ∆ηµοτικής Αρχής και εποµένως µια
από τις προτεραιότητές της.

9. Στις ∆ηµοτικές εκλογές που πέρασαν τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε
περισσότερο κατά την προεκλογική περίοδο;
Αυτό που µε ενόχλησε περισσότερο κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής περιόδου
ήταν οι προσωπικές επιθέσεις. Πρόκειται, όµως, για ένα θέµα που για µένα πραγµατικά έχει
λήξει, γι΄ αυτό και καλώ όλους να εργαστούµε από κοινού για το καλό του Ιλίου και των
δηµοτών του.

10. Σαν κλείσιµο της συνέντευξης µας θα θέλαµε να στείλετε ένα µήνυµα προς
όλους τους δηµότες του Ιλίου. Τόσο σε αυτούς που σας ψήφισαν όσο και σε
αυτούς που δεν σας ψήφισαν.
Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους δηµότες του Ιλίου ότι οι προεκλογικές µας εξαγγελίες
αποτελούν δεσµεύσεις για µας και θα υλοποιηθούν από τη νέα ∆ηµοτική Αρχή. Μέσω ενός
προσεκτικά µελετηµένου σχεδιασµού, είµαστε αποφασισµένοι να συµβάλλουµε µε όλες µας
τις δυνάµεις στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του ∆ήµου Ιλίου, µε διεκδικητική φωνή,
ενωτική διάθεση, διαφανείς διαδικασίες και κοινωνικό έλεγχο των αποφάσεων.
Το όραµά µας είναι ένας ∆ήµος ανεπτυγµένος και σύγχρονος, ο οποίος, µέσα από τη
λειτουργία των θεσµών και την ουσιαστική συµµετοχή των δηµοτών, θα προσφέρει ποιότητα
ζωής σε όλους τους κατοίκους του.

