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1. Ποια τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος σας;
Η προσοχή µας επικεντρώνεται στην επίλυση του συνόλου, κατά το δυνατόν, των
προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος µας, από τα σηµαντικότερα έως και αυτά που
φαίνεται να είναι ήσσονος σηµασίας. Ο σχεδιασµός µας είναι πολύπλευρος και έχει στόχο τη
συνέχιση και την ολοκλήρωση του δηµιουργικού έργου που συντελέστηκε τα τελευταία
χρόνια στο Ίλιον.
Πρωταρχικοί µας στόχοι είναι η ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής µέριµνας, η πολιτιστική
ανάπτυξη της πόλης µας, η επέκταση των αθλητικών υποδοµών, η αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων δηµοτικών υπηρεσιών, η
δηµιουργική εκµετάλλευση των ελεύθερων χώρων, η τελειοποίηση της αντιπληµµυρικής
θωράκισης και η διατήρηση της καθαριότητας της πόλης µας.

2. Τι σκοπεύετε να κάνετε στο µέλλον;
Τα προηγούµενα χρόνια ολοκληρώθηκαν στην πόλη µας οι βασικές υποδοµές. Σήµερα έχει
έρθει η ώρα για την πραγµατοποίηση ενός ποιοτικού άλµατος στις παρεχόµενες προς τους
δηµότες υπηρεσίες, µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 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.

3. Ποιο είναι το όραµά σας για την περιοχή σας;
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.
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.

