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ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 
 

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ» 

 
06 Φεβρουαρίου 2008 

 
1. Κύριε Ζενέτο, συµπληρώθηκε ήδη ο πρώτος χρόνος της θητείας σας. 

Αν σας ζητούσαµε, µε το «χέρι στην καρδιά» να µας κάνετε µια 
εκτίµηση, πώς θα κρίνατε τον απολογισµό του µέχρι τώρα έργου και 
δράση σας; 

 
Ένας χρόνος στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου Ιλίου δεν έφτανε βέβαια για να λύσουµε 
µεγάλα προβλήµατα, ήταν, όµως, αρκετός για να δώσουµε σαφή «δείγµατα γραφής» 
του σχεδιασµού µας. 
Με δύο σηµαντικές πρωτοβουλίες πιστεύω ότι στείλαµε ξεκάθαρο µήνυµα στον 
πολίτη για τον τρόπο µε τον οποίο θα πορευτούµε τα επόµενα χρόνια. 

• Η πρώτη είναι η πραγµατοποίηση ανοιχτών συζητήσεων (λαϊκών 
συνελεύσεων) σε όλες τις συνοικίες του Ιλίου για να υποβάλλουν οι δηµότες 
τις προτάσεις τους για τα θέµατα που τους αφορούν, όπως είναι η κατάρτιση 
του Τεχνικού Προγράµµατος. Το σύνθηµα «ΜΑΖΙ σχεδιάζουµε το µέλλον της 
πόλης µας» είναι για µας η πεµπτουσία της πολιτικής µας και θα το κάνουµε 
πράξη σ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας. 

• Η δεύτερη πρωτοβουλία θα αποτελέσει σταθµό για την ανάπτυξη της πόλης 
µας. Για πρώτη φορά εκπονείται στο Ίλιον τετραετές Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα, που θα περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό όλων των δράσεων 
του ∆ήµου έως το 2010 (τεχνικά έργα, περιβάλλον, κοινωνική πολιτική, 
διαχείριση απορριµµάτων, αναβάθµιση παρεχόµενων υπηρεσιών, αξιοποίηση 
ανθρώπινου δυναµικού, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, διαχείριση 
πόρων, ένταξη συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση κλπ.) 

Για την εκπόνηση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος συστάθηκε εξαµελής 
επιστηµονική οµάδα αποτελούµενη από υπηρεσιακούς και αιρετούς παράγοντες µε τη 
συµµετοχή του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ως εξωτερικού συµβούλου. 
Το πρόγραµµα θα λάβει σύντοµα την οριστική του µορφή, αφού τεθεί σε δηµόσια 
διαβούλευση, µέσω του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τη συµµετοχή κοινωνικών 
φορέων και πολιτών. 
Πέρα, όµως, από αυτές τις δύο σηµαντικές πρωτοβουλίες έχουµε να παρουσιάσουµε, 
από την πρώτη κιόλας χρονιά, ένα πολύπλευρο έργο, το οποίο καταγράφεται στο 
περιοδικό «ΙΛΙΟΝ», που διανέµεται σε όλες τις κατοικίες και τα καταστήµατα του 
Ιλίου. 
Ενδεικτικά και µόνο αναφέρω: τη δηµοπράτηση έργων προϋπολογισµού € 2.700.000, 
τη διεύρυνση των προγραµµάτων καθαριότητας, τα προγράµµατα ανακύκλωσης, την 
οµπρέλα κοινωνικής προστασίας που άνοιξε ο ∆ήµος (αναβάθµιση δηµοτικών 
ιατρείων, απαλλαγή των απόρων από τα δηµοτικά τέλη και έκπτωση 50% για 
πολύτεκνους και ΑΜΕΑ, δηµιουργία ενός νέου ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι κλπ). 
Να προσθέσω επίσης τα αθλητικά και πολιτιστικά προγράµµατα, τη στήριξη των 
πυρόπληκτων, τις αδελφοποιήσεις µε το ∆ήµο Corigliano D’ Otranto της Κάτω Ιταλίας 
και τη ρουµανική πόλη Tulcea, την καθηµερινή µάχη του ∆ήµου για να είναι τα 
σχολεία µας ανθρώπινα και τις πρωτοβουλίες για το περιβάλλον. 
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Ιδιαίτερη αξία έχει η έρευνα που πραγµατοποίησε –µε εντολή του ∆ήµου– ο 
∆ηµόκριτος για την ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν στην 
πόλη µας. Αν και τα επίπεδα ακτινοβολίας είναι κάτω από τα όρια ασφαλούς έκθεσης 
του κοινού, όπως ορίζονται από την ελληνική νοµοθεσία, εµείς συνεχίζουµε τον 
αγώνα για το ξήλωµα των κεραιών, σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.  
 

2. Ποια ήταν τα προβλήµατα µε τα οποία βρεθήκατε αντιµέτωπος µε το 
«καληµέρα» και πιεστικά απαιτούσαν λύση; 

 
Χωρίς αµφιβολία ένα από τα σπουδαιότερα προβλήµατα, συνολικά της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, είναι το οικονοµικό. Οι παρακρατήσεις πόρων από την κεντρική 
εξουσία ξεπερνούν τα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό πρέπει να προσθέσω 
και τα σηµαντικά κονδύλια που αρνείται να αποδώσει η Κυβέρνηση, κατά παράβαση 
του άρθρου 102 του Συντάγµατος, που ορίζει σαφώς ότι οι µεταφερόµενες 
αρµοδιότητες συνοδεύονται από τους αναγκαίους πόρους. 
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των σχολικών φυλάκων που προσελήφθηκαν από 
το Υπουργείο Εσωτερικών. Ενώ η αρµοδιότητα φύλαξης των σχολείων δόθηκε στους 
∆ήµους, δε συνοδεύτηκε και από τους αναγκαίους πόρους για τους µισθούς των 
εργαζοµένων. 
Για να πληρωθούν τα δεδουλευµένα των 45 σχολικών φυλάκων του ∆ήµου µας 
προχωρήσαµε σε αλλεπάλληλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, µε κλείσιµο του ∆ήµου 
και συγκεντρώσεις στην πλατεία Κλαυθµόνος, οι οποίες έφεραν στο ∆ήµο 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την καταβολή των οφειλοµένων µισθών. 
Στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η θεσµοθέτηση της µεταφοράς των πόρων –
που ορίζει το Σύνταγµα– για να λυθεί οριστικά το πρόβληµα και να µην επαφίεται στη 
βούληση του εκάστοτε Υπουργού η πληρωµή των εργαζοµένων. 
 

3. Οι προτεραιότητές σας για το δεύτερο χρόνο ποιες είναι; Πού θα 
ρίξετε κυρίως το «βάρος» σας ως ∆ηµοτική Αρχή; 

 
Στόχος µας είναι να υλοποιήσουµε το σύνολο του Τεχνικού Προγράµµατος του 2008 
και βέβαια να πάρει σάρκα και οστά το αναπτυξιακό πρόγραµµα που θα καθορίσει το 
χρονοδιάγραµµα των δράσεών µας έως το 2010. 
Κοινωνική µέριµνα, πολιτισµός, αθλητισµός, παιδεία, περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, 
καθαριότητα, ανεργία, αντιπληµµυρική θωράκιση και αξιοποίηση των ελεύθερων 
χώρων είναι οι τοµείς που βρίσκονται και τη νέα χρονιά στην ατζέντα µας. 
Όλα τα προγράµµατα θα συνεχιστούν και οι χιλιάδες συµπολίτες µας θα µπορούν να 
αξιοποιήσουν δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Ένα µικρό πρόβληµα που 
προέκυψε στις αρχές του έτους από την –σύµφωνα µε το Νόµο– αλλαγή της µορφής 
των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων ξεπερνιέται τις επόµενες ηµέρες και όλα τα αθλητικά, 
επιµορφωτικά και πολιτιστικά προγράµµατα θα επαναλειτουργήσουν κανονικά. 
Επιδιώκουµε το 2008: 

- Να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου βρεφονηπιακού σταθµού από την 
Εργατική Εστία στην περιοχή του Αγ. Νικολάου. 

- Να εξασφαλίσουµε πόρους για την ανέγερση ενός άλλου παιδικού σταθµού σε 
ιδιόκτητο οικόπεδο του ∆ήµου, µετά την αθέτηση της δέσµευσης του ΟΤΕ 
(µετά το σεισµό) να αναλάβει το συνολικό κόστος κατασκευής του (Είναι 
έτοιµη η µελέτη και ο προϋπολογισµός του € 1,6 εκατοµµύρια)  
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4. Κύριε ∆ήµαρχε, το Ίλιον, ένας από τους µεγαλύτερους ∆ήµους της 
Αττικής, αντιµετωπίζεται από την κεντρική εξουσία µε τον 
οφειλόµενο σεβασµό ή διαπιστώνετε άδικη µεταχείριση; Και σε 
ποιους τοµείς; 

 
Στους ∆ήµους της ∆υτικής Αθήνας – και όχι µόνο στο Ίλιον – έχουν συσσωρευτεί 
µεγάλα προβλήµατα, εξαιτίας των ταξικών επιλογών των µεταπολεµικών 
κυβερνήσεων. 
Περιµένουµε από την Πολιτεία να κάνει επιτέλους πράξη την ισότιµη αντιµετώπιση 
της ∆υτικής Αθήνας µε τα υπόλοιπα προάστια της Αττικής, τόσο µε τη βελτίωση των 
υποδοµών, όσο και µε την απόδοση των πόρων που της αναλογούν για 
αναπτυξιακούς σκοπούς, έτσι ώστε να βελτιωθούν το βιοτικό επίπεδο και οι συνθήκες 
ζωής των πολιτών. 
Εµείς δε ζητήσαµε ποτέ από την κεντρική διοίκηση προνοµιακή µεταχείριση. Ζητάµε 
να σταµατήσει η αδικία και να είναι η κυβέρνηση συνεπής στις υποσχέσεις και στις 
υποχρεώσεις της.    
 

5. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που ως ∆ηµοτική Αρχή θα παλέψετε 
µέχρι το τέλος της τετραετίας να επιλύσετε, ποια είναι; 

 
Προαναφέρθηκα εκτενώς στις βασικότερες πτυχές του σχεδιασµού µας για την 
ολοκλήρωση του δηµιουργικού έργου που συντελείται τα τελευταία χρόνια στο Ίλιον. 
Η φωνή µας ήταν, είναι και θα παραµείνει διεκδικητική. Γι’ αυτό και επαναφέρουµε 
στην πρώτη γραµµή µείζονος δηµοτικής και διαδηµοτικής σηµασίας ζητήµατα, όπως 
είναι η επέκταση του Μετρό, η διάνοιξη της λεωφόρου Θηβών, η κάλυψη των 
τελευταίων τµηµάτων της Φλέβας και του Ρουβίκωνα, η ίδρυση κοινού 
νεκροταφείου, η αποµάκρυνση της χωµατερής, η απόδοση του 301 ΕΒ στους 
κατοίκους και η ολοκλήρωση του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». 
Είναι σαφές ότι δεν εστιάζουµε τη δράση µας στην επίλυση µερικών µόνο 
προβληµάτων, υποβαθµίζοντας τη σηµασία των υπολοίπων. Επικεντρώνουµε την 
προσοχή µας στο σύνολο –κατά το δυνατόν– των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο 
∆ήµος µας και των σηµαντικών, αλλά και αυτών που ίσως να θεωρούνται ήσσονος 
σηµασίας.    
 

6. Κύριε Ζενέτο, είστε από τους ελάχιστους –δυστυχώς– ∆ηµάρχους 
που πολύ ψηλά στην «ατζέντα» των προτεραιοτήτων σας θέτετε τις 
νέες τεχνολογίες και κυρίως τη δυνατότητα παροχής πρόσβασης σ’ 
αυτές όλων των συµπολιτών σας και κυρίως των νέων. Ποια βήµατα 
γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση; 

 
Στο ∆ήµο Ιλίου δίνουµε πολύ µεγάλη σηµασία στην ουσιαστική ένταξη της πόλης µας 
στην κοινωνία της πληροφορίας, για να έχουν όλοι οι δηµότες πρόσβαση στη χρήση 
των νέων τεχνολογιών, να ενηµερώνονται, να ψυχαγωγούνται και να 
εξυπηρετούνται. 

Ορισµένα από τα πρώτα βήµατα που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση είναι η 
δηµιουργία νέας ιστοσελίδας µε συνεχή επικαιροποίηση, ο αδιάκοπος 
πολλαπλασιασµός των διαθέσιµων πληροφοριών και υπηρεσιών και η µελέτη και 
δροµολόγηση σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης προβληµάτων και παρέµβασης 
του πολίτη (CRM), προκειµένου να συστηµατοποιηθεί και να επιταχυνθεί η on line 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας µας (www.ilion.gr). 
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Επιδίωξη µας αποτελεί η δηµιουργία ενός ψηφιακού ∆ήµου, ο οποίος µέσα από 
ευρυζωνικές υποδοµές και υπηρεσίες θα παρουσιάζει δραστικές αλλαγές ως προς τη 
λειτουργία, την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 
του. Προς την κατεύθυνση αυτή, πρώτη µας προτεραιότητα είναι η δηµιουργία 
σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης (Wi-Fi Hotspots), προκειµένου να είναι 
εφικτή η διασύνδεση του ∆ήµου µε τα ευρυζωνικά δίκτυα της παγκόσµιας Κοινωνίας 
της Πληροφορίας.  

Τελικός στόχος µας είναι µε την πάροδο του χρόνου να εκµεταλλευόµαστε ως ∆ήµος 
όλο και περισσότερο τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου, ώστε να 
επιτύχουµε την καλύτερη δυνατή επικοινωνία ανάµεσα στους επισκέπτες της 
ιστοσελίδας και τη ∆ηµοτική Αρχή, αλλά και τις Υπηρεσίες του ∆ήµου. 

Στα πλαίσια της άµεσης ενηµέρωσής µου, έχω δηµιουργήσει ένα blog 
(http://www.zenetos.blogspot.com) όπου κάθε δηµότης µπορεί να µου 
απευθύνει ερωτήµατα, να γράφει τα προβλήµατα  του ∆ήµου, να κάνει προτάσεις για 
ένα καλύτερο Ίλιον. Το blog το διαχειρίζοµαι ο ίδιος (όχι συνεργάτες µου) διότι 
θεωρώ αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας µε τους δηµότες άµεσο και πολύ 
εποικοδοµητικό. Όλα τα αιτήµατα που καταγράφονται στο blog µου ή στο 
προσωπικό µου email (nikoszenetos@gmail.com) αµέσως προωθούνται στις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου προς επίλυση τους. 

Ιδιαίτερη σηµασία δίνουµε και στην ηλεκτρονική ενηµέρωση της νεολαίας, η οποία 
παρέχεται µέσα από το άρτια εξοπλισµένο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων.   

 
7. Η συνεργασία σας µε τους όµορους ∆ήµους σε ποια θέµατα 

εστιάζεται; Είναι ικανοποιητική; 
 
Με την ευκαιρία αυτής της ερώτησης θα ήθελα να επισηµάνω ότι είναι ώριµο το 
αίτηµα για τη θεσµοθέτηση της µητροπολιτικής διακυβέρνησης, που θα περιλαµβάνει 
τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και µερικών ακόµα 
πόλεων της χώρας, µε αιρετά διοικητικά όργανα, τα οποία θα είναι αρµόδια να 
αντιµετωπίζουν ενιαία τα προβλήµατα της µητροπολιτικής περιοχής. 
Υπάρχουν σηµαντικοί τοµείς, όπως είναι η διαχείριση των απορριµµάτων, το 
κυκλοφοριακό, οι τεχνικές υποδοµές, η πολιτική προστασία, η κοινωνική πολιτική, το 
περιβάλλον, η περιφερειακή ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής, που δεν µπορούν να 
απασχολούν επιµέρους τον κάθε ∆ήµο, αλλά χρειάζονται τη µελέτη και την 
αντιµετώπισή τους από µητροπολιτικούς αυτοδιοικητικούς θεσµούς.   
Αυτή είναι η δική µας θέση και γι’ αυτή θα αγωνιστούµε, γιατί τα κοινά, µε τους 
όµορους ∆ήµους, προβλήµατα είναι πολλά και χρειάζονται ενιαία στρατηγική  για την 
επίλυσή τους. 
 

8. Κύριε ∆ήµαρχε, είστε επίσης µέλος της ΕΕ του ΕΣ∆ΚΝΑ. Σε ποια 
κατάσταση βρισκόµαστε σήµερα στην Αττική; 

 
Εκτός από µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣ∆ΚΝΑ, πρωτίστως είµαι 
∆ήµαρχος του Ιλίου. 
Γι’ αυτό πρώτα µε αυτή µου την ιδιότητα θα ήθελα να πω ότι το πρόβληµα των 
σκουπιδιών του Λεκανοπεδίου αποτελεί άλλο ένα δείγµα της ταξικής επιλογής όλων 
των κυβερνώντων. 
Η χωµατερή των Άνω Λιοσίων, έκλεισε εδώ και πάρα πολλούς µήνες, λόγω κορεσµού, 
αλλά µία άλλη χωµατερή άνοιξε στη Φυλή, την ώρα που η λειτουργία των νέων ΧΥΤΑ 
στην Αττική καθυστερεί αδικαιολόγητα, αν και έχουν χωροθετηθεί. 
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∆εν ανεχόµαστε άλλο να µας θεωρούν πολίτες β’ κατηγορίας. Καλούµε τους 
υπεύθυνους να προχωρήσουν στην εφαρµογή του περιφερειακού σχεδιασµού που 
προβλέπει νέους χώρους υγειονοµικής ταφής, σταθµούς µεταφόρτωσης 
απορριµµάτων κλπ. Είµαστε αποφασισµένοι να κρατήσουµε αγωνιστική στάση για να 
προστατέψουµε την υγεία µας και την υγεία των παιδιών µας. 
Σε µια εποχή που τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι επιπτώσεις στις κλιµατικές 
αλλαγές υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, απαιτείται ολοκληρωµένος 
σχεδιασµός στη διαχείριση των απορριµµάτων. Αυτό σηµαίνει: 

- ∆ραστική µείωση των προς ταφή στερεών αποβλήτων, µε αξιοποίηση όλων των 
σύγχρονων τεχνολογιών. 

- Συστηµατική υλοποίηση προγραµµάτων ανακύκλωσης από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, µε έµφαση στη διαλογή στην πηγή. Αυτή τη µέθοδο την 
εφαρµόζουµε εµείς εδώ και αρκετούς µήνες, συγκεντρώνοντας καθηµερινά 15 
τόνους χάρτινων ειδών, πλαστικών, γυάλινων και µεταλλικών αντικειµένων που 
παίρνουν το δρόµο της ανακύκλωσης. 

Είµαστε περήφανοι για την ανταπόκριση των πολιτών που µας κατατάσσει σε µία από 
τις πρώτες θέσεις σε αυτόν τον τοµέα. 
 

9. Το τελευταίο διάστηµα έχει επανέλθει έντονα το θέµα της 
κατάτµησης της εκλογικής περιφέρειας της Β’ Αθηνών. Ποια είναι η 
άποψή σας; 

 
∆ε νοµίζω ότι υπάρχει απλός πολίτης σ’ αυτόν τον τόπο που να συµφωνεί µε τη 
σηµερινή εκλογική διαίρεση της Αττικής. Όποια κυβέρνηση έχει την πολιτική τόλµη 
να σπάσει την Β’ Αθηνών σε τρεις –τουλάχιστον– περιφέρειες, είναι βέβαιο ότι θα 
προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στον πολίτη. Και λέω ότι πρέπει να διαθέτει τόλµη 
γιατί και στο παρελθόν, αλλά και τώρα ήρθε το θέµα της κατάτµησης στο προσκήνιο, 
έµεινε, όµως, µόνο στα χαρτιά γιατί, δυστυχώς, ασκείται «διακοµµατικό βέτο» από 
βουλευτές που εκλέγονται στη Β’ Αθηνών. 
Ήρθε, όµως, η ώρα να παραµεριστεί το πολιτικό κόστος και µε τη συµφωνία όλων 
των κοµµάτων να µπει τέλος σ’ αυτή τη γιγαντιαία εκλογική περιφέρεια για τρεις 
πολύ συγκεκριµένους λόγους: 
1ον ∆εν υπάρχει συνεκτικός κρίκος ανάµεσα σε περιοχές όπως είναι η ∆υτική Αθήνα 
και τα Βόρεια προάστια. 
2ον Κανένας βουλευτής, κανενός κόµµατος δεν διαµένει στη ∆υτική Αθήνα του ενός 
εκατοµµυρίου κατοίκων, για να µπορεί να κοιτάξει µε ειλικρίνεια στα µάτια, τον 
άνεργο, τον µετανάστη και τον χαµηλοσυνταξιούχο. Είµαστε πολίτες χωρίς πολιτικά 
δικαιώµατα µε βουλευτές µακριά από τον τόπο που ζούµε. 
3ον Είναι τεράστιο και πολλές φορές απαγορευτικό το οικονοµικό κόστος για έναν άξιο 
άνθρωπο που πρέπει να δώσει τη µάχη του σταυρού στην αχανή εκλογική περιφέρεια 
της Β’ Αθηνών. 
Στην εποχή, δυστυχώς, της «τηλεοπτικής δηµοκρατίας», όσοι υποψήφιοι δεν 
βγαίνουν στα παράθυρα των καναλιών είναι καταδικασµένοι να µείνουν εκτός 
κοινοβουλίου, ιδιαίτερα µάλιστα όταν δίνουν άνισα τη µάχη µε το χρόνο στην Β’ 
εκλογική περιφέρεια της Αθήνας.      
 

10. Πριν ολοκληρώσουµε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαµε 
µαζί σας, ποιο µήνυµα θα θέλατε να στείλετε στους συµπολίτες σας;  

 
Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους δηµότες του Ιλίου ότι, στο βάθος της τετραετίας, 
όλες οι προεκλογικές µας δεσµεύσεις θα υλοποιηθούν. Είµαστε αποφασισµένοι, µε 
σχεδιασµό, διεκδικητική φωνή, ενωτική διάθεση, διαφανείς διαδικασίες και κοινωνικό 
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έλεγχο των αποφάσεων να βάλουµε τη δική µας σφραγίδα στην αναπτυξιακή πορεία 
του ∆ήµου. 
Το όραµά µας είναι ένας ∆ήµος σύγχρονος, ανθρώπινος και λειτουργικός, µε 
την ουσιαστική συµµετοχή του πολίτη στις αποφάσεις, ένας ∆ήµος που θα 
προσφέρει ποιότητα ζωής στους κατοίκους του.    


