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1. Κύριε ∆ήµαρχε, κάθεστε σε µια καρέκλα στην οποία ο προκάτοχός σας έχει
γράψει ιστορία στο Ίλιον. Πώς αισθάνεστε και ποια είναι η δική σας φιλοσοφία
στην άσκηση της διοίκησης;
Αποτελεί πραγµατική πρόκληση για µένα το γεγονός ότι διαδέχτηκα στη διοίκηση του ∆ήµου
Ιλίου έναν πρύτανη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ο Βασίλης Κουκουβίνος, τον οποίο οι
δηµότες µας τίµησαν µε την ψήφο τους έξι συνεχείς τετραετίες. Εξυπακούεται λοιπόν ότι ο
πήχης έχει τεθεί πολύ ψηλά και ως εκ τούτου οι απαιτήσεις των δηµοτών είναι ιδιαίτερα
αυξηµένες.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του Βασίλη Κουκουβίνου, ολοκληρώθηκαν στην πόλη µας οι
βασικές υποδοµές, εκσυγχρονίστηκαν οι θεσµοί παροχής υπηρεσιών, υλοποιήθηκε η
αντιπληµµυρική θωράκιση, δηµιουργήθηκαν χώροι πρασίνου και αναψυχής, οργανώθηκε
δίκτυο κοινωνικής προστασίας και πραγµατοποιήθηκε έργο ορατό στους τοµείς του
αθλητισµού, του πολιτισµού και της παιδείας.
Σήµερα έχει έρθει η ώρα για την πραγµατοποίηση ενός ποιοτικού άλµατος στις παρεχόµενες
προς τους δηµότες υπηρεσίες, µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο έπακρο. Σήµερα
έχει έρθει η ώρα για τη δυναµική επαναφορά, στην πρώτη γραµµή των διεκδικήσεων,
σηµαντικών ζητηµάτων 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.
Είµαστε αποφασισµένοι, στο πλαίσιο του νέου ιστορικού κύκλου που άνοιξε τον περασµένο
Ιανουάριο, 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.
∆εν είναι δυνατόν να αναφερόµαστε σε έννοιες όπως ο εκσυγχρονισµός, η ανάπτυξη, και η
ποιότητα ζωής, χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη µας τη λειτουργία των θεσµών και την
ουσιαστική και δηµιουργική συµµετοχή των δηµοτών. Η επιθυµία µας για τη συµµετοχή αυτή
αποδεικνύεται έµπρακτα και από την εφαρµογή νέου µοντέλου διοίκησης στο ∆ήµο, το οποίο
στηρίζεται στην αποκέντρωση, τη συναπόφαση και τη λογοδοσία των ∆ηµοτικών Αρχών,
αλλά και από την υιοθέτηση καινοτόµων ιδεών όπως είναι η διενέργεια δηµοψηφισµάτων για
σοβαρά δηµοτικά θέµατα, µε τη χρήση του διαδικτύου.

2. Με δεδοµένη την παράνοµη παρακράτηση πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
από την κεντρική εξουσία, πως σκέπτεσθε να υλοποιήσετε τις προεκλογικές σας
δεσµεύσεις; Σε ποια µεγάλα έργα θα δώσετε προτεραιότητα;

Το οικονοµικό πρόβληµα των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξαιτίας της παράνοµης
παρακράτησης πόρων που πρέπει να αποδίδονται σύµφωνα µε το Ν.1828/89, είναι πράγµατι
µεγάλο. Τα αποδοτέα κονδύλια ξεπερνούν τα € 4 δισεκατοµµύρια, ποσό από το οποίο
αναλογούν στο ταµείο του ∆ήµου εκατοµµύρια ευρώ.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι ∆ήµος µας θα µπορούσε να εντάξει στον προγραµµατισµό του
πολλά έργα, αν του αποδίδονταν τα αναλογούντα κονδύλια, και γι’ αυτό ακριβώς, οι
∆ηµοτικές Αρχές του Ιλίου θα δώσουν µάχη, σε όλα τα όργανα της Αυτοδιοίκησης,
προκειµένου να γίνει πράξη η δέσµευση των αρµοδίων ότι θα δοθούν σε 5 δόσεις τα
υπεξαιρεθέντα µέχρι το 2003 ποσά -όπως χαρακτηρίστηκαν από τον κ. πρωθυπουργό- και
εφάπαξ τα ποσά που συνεχίζουν να υπεξαιρούνται από το 2004 µέχρι σήµερα.
Παρά τα οικονοµικά εµπόδια πάντως -τα οποία φυσικά γνωρίζαµε και πριν την ανάληψη των
καθηκόντων µας- όλες οι προεκλογικές µας εξαγγελίες αποτελούν δεσµεύσεις προς τους
δηµότες µας και θα υλοποιηθούν σε βάθος τετραετίας, µε την εξασφάλιση πόρων από κάθε
δυνατή πηγή (κοινοτικά κονδύλια, ΑΣ∆Α, πρόγραµµα “ΘΗΣΕΑΣ”, περιφερειακά προγράµµατα,
αναδροµικά, οφειλές κ.α.), αλλά και µε την ορθολογική διαχείριση των οικονοµικών του
∆ήµου.
Η λαϊκή εντολή είναι ακόµα νωπή και θέλω να διαβεβαιώσω τους δηµότες του Ιλίου ότι θα
τιµήσουµε την εµπιστοσύνη που µας έδειξαν.
Μεγάλα έργα είναι για µας η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση της καθαριότητας
στην πόλη µας, η προαγωγή του πολιτισµού, η ανάπτυξη του αθλητισµού, η φροντίδα για
παιδεία υψηλού επιπέδου, η δηµιουργική απασχόληση των ηλικιωµένων, η µέριµνα για τους
ανήµπορους συνδηµότες µας, στο ίδιο τους το σπίτι, η εξασφάλιση χώρου για το παιδί, η
καταπολέµηση της ανεργίας και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του δηµότη. Όλα αυτά τα έργα έχουν για µας την ίδια βαρύτητα και εποµένως
αποτελούν τις προτεραιότητες µας.
Τα πρώτα δείγµατα γραφής µας έχουν ήδη δοθεί, µε τις πρωτοβουλίες που έχουµε αναλάβει,
από τους τρεις πρώτους κιόλας µήνες που βρισκόµαστε στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου Ιλίου.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι:
•

ολοκληρώσαµε τη διαµόρφωση σηµαντικών χώρων πρασίνου και παιδότοπων στις

οδούς Αώου και Τεπελενίου, καθώς και στα “Πανεπιστηµιακά” (ιδιόκτητα πλέον)

•

προχωράµε στη λειτουργία του 6ου ΚΑΠΗ, σε κτίριο που ενοικιάστηκε για την

καλύτερη εξυπηρέτηση των ηλικιωµένων των περιοχών Ρίµινι - Ραδιοφωνίας
•

δηµιουργούµε δύο ακόµη παιδικούς σταθµούς: στη συµβολή των οδών Κεφαλληνίας

& Ναυσικάς (ολοκληρώνεται η µελέτη δηµοπράτησης) και Αγ. Νικολάου & Ζαγορίου
(εγκαταστάθηκε ο εργολάβος)
•

συνεχίζουµε και εµπλουτίζουµε όλα τα κοινωνικά, αθλητικά και πολιτιστικά

προγράµµατα του ∆ήµου µας. Ενδεικτικό της σηµασίας που δίνεται στην

κοινωνική

πολιτική είναι το γεγονός ότι πρόσφατα διοργανώθηκε από το ∆ήµο Ιλίου επιστηµονική
διηµερίδα µε θέµα το ρόλο που διαδραµατίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στους τοµείς της
υγείας και ειδικότερα της ψυχικής υγείας
•

προχωράµε δύο ακόµα πολύ σηµαντικά έργα: τον αντιπληµµυρικό αγωγό που

δηµοπρατείται στο Μιχελή, προϋπολογισµού € 286 χιλιάδων, και τις διανοίξεις
ρυµοτοµούµενων οδών σε διάφορα σηµεία της πόλης, προϋπολογισµού € 100 χιλιάδων.

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επέκταση της Θηβών; Παλιά η πολιτεία είχε
υποσχεθεί ότι θα έφτανε ως την Αττική Οδό. Νοµίζετε ότι αρκεί η επέκταση ως τη
Χασιά;
Όπως είναι γνωστό, εδώ και χρόνια, ο ∆ήµος Ιλίου έχει αναδείξει την αναγκαιότητα επέκτασης
της λεωφόρου Θηβών και έχει αγωνιστεί για την υλοποίηση του έργου αυτού, εκπονώντας
µελέτες και συντάσσοντας την πράξη εφαρµογής και ταυτόχρονα κάνοντας συνεχείς
παραστάσεις στους αρµόδιους υπουργούς.
Πράγµατι, η επέκταση της λεωφόρου Θηβών µέχρι την Αττική Οδό ήταν στα χαρτιά ενόψει
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι η
επέκταση αυτή θα ήταν για µας η ιδανικότερη λύση, καθώς θα συνδεόταν απευθείας η ∆υτική
Αθήνα µε την Αττική Οδό και δε θα επιβαρυνόταν περαιτέρω η κυκλοφορία των οχηµάτων
στους δρόµους της πόλης µας. Αυτό που επείγει τώρα όµως είναι να επισπευσθούν οι
διαδικασίες για την επέκταση της Θηβών µέχρι τη λεωφόρο Χασιάς.
Αυτή τη στιγµή, η υπόθεση της επέκτασης βρίσκεται στα χέρια της Νοµαρχίας Αθηνών, η
οποία πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες αποµάκρυνσης των ιδιοκτητών που έχουν αποζηµιωθεί
από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Οι ∆ηµοτικές Αρχές της πόλης µας δεν πρόκειται να εφησυχάσουν µέχρι το έργο αυτό να
ολοκληρωθεί. Με δυναµικές κινητοποιήσεις και σε συνεργασία µε όλα τα θεσµικά όργανα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΣ∆Α, ΤΕ∆ΚΝΑ κ.λ.π.) θα συνεχίσουν τον αγώνα για την επιτάχυνση
των διαδικασιών και την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης και ανάπλασης, που θα

συντελέσουν στη γενικότερη αναβάθµιση του ∆ήµου και ειδικότερα της περιοχής της
Ραδιοφωνίας.

4. Σ’ ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα, αυτό της επέκτασης του ΜΕΤΡΟ στο Ίλιον. Ποια
είναι η θέση του ∆ήµου και τι σκέπτεστε να κάνετε για να δροµολογηθεί η
επέκταση του δικτύου και στην πόλη µας.
Η θέση του ∆ήµου Ιλίου πάνω στο µείζονος σηµασίας αυτό ζήτηµα είναι ξεκάθαρη: Όχι απλά
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ, αλλά ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη σύνδεση του Ιλίου µε το ΜΕΤΡΟ.
Έχουµε δεσµευτεί απέναντι στους δηµότες µας ότι θα παλέψουµε, µαζί µε όλες τις πολιτικές
και κοινωνικές δυνάµεις της πόλης µας, για να περιληφθεί στο σχεδιασµό της “ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ” η επέκταση της γραµµής του Περιστερίου στο Ίλιον και θα το κάνουµε πράξη.
Το αίτηµα αυτό είναι πανδηµοτικό και είναι αµετάκλητη απόφασή µας να του αποδώσουµε τη
δέουσα σηµασία, ασκώντας πιέσεις µε όλα τα µέσα και προς όλους τους αρµόδιους.

